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يحيدوا عن صوابية نهج واسرتاتيجية اإلمام الراحل
آية الله العظمى الخميني رضــوان الله عليه حول
أهمية فلسطني ومحوريتها يف الرصاع التاريخي مع
املرشوع الصهيوين ،مؤمنني بحتمية هزمية املرشوع
الصهيوين يف فلسطني وعموم املنطقة.
مضيف ًا :ال شك أن السبب األســايس وراء الجرمية
النكراء الغتيال القائد سليامين هو مواقفه الثابتة
واملبدئية يف دعم قضايا الحرية يف املنطقة ويف
مقدمتها القضية الفلسطينية ودوره العميل وامللموس
يف اسناد قوى املقاومة تدريبا وتسليحا وخربات.
وقال ماهر الطاهر:لقد قدم الشهيد سليامين وقوة
القدس النموذج واملثل الواقعي عىل إمكانية مقاومة
االحتالل أيا كان مسامه وموقعه ،وأنه صار باإلمكان
مواجهة املعادلة األمريكية الصهيونية الظاملة وقلبها
لصالح املقاومة وأحرار العامل ،ونشعر بحزن عميق
ولكنه الحزن املقرون بالفخر واالعتزاز أن نحيي
يوم القدس هذا العام بغياب شهيد القدس شهيد
فلسطني وشهيد الحرية يف العامل أجمع قمر الشهداء
قاسم سليامين رحمه الله مؤكدين العهد للشهيد وكل
الشهداء بأننا سنواصل درب الجهاد واملقاومة حتى
يرتفع علم فلسطني فوق القدس عاصمتنا األبدية.
وختم ماهر الطاهر بالقول:تأيت هذه الذكرى العظيمة
“ذكرى يوم القدس العاملي” هذا العام يف ظل ظروف
استثنائية بالغة الخطورة حيث تتزامن مع العدوان
الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوين عىل االقىص وأهلنا
يف القدس وجنني ونابلس وكل األرايض املحتلة.
وشعبنا البطل يسجل أروع معاين التضحية والفداء
يف سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته متحديا جرائم
االحتالل املنظمة بحقه يف القدس والشيخ جراح
والنقب ومخططات طرد أهلنا وتهجريهم من بيوتهم
وامالكهم واالستيالء عليها بقوة السالح وإطالق قطعان
املستوطنني الذين يقرتفون الجرائم عىل مرأى ومسمع
من العامل أجمع .فالقضية الفلسطينية تتعرض ملخاطر
جسيمة وغري مسبوقة منذ عام  ،1948ملحاولة تصفيتها
بشكل كامل عرب ما سمي بصفقة القرن وغريها من
مشاريع تستهدف تكريس الوجود الصهيوين عىل ارض
فلسطني ونفي وجود الشعب الفلسطيني .ونحن يف
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني مل نفاجأ مبا جرى
وندرك أن املخطط الذي تعمل عليه الواليات املتحدة
األمريكية والكيان الصهيوين هو حرف بوصلة الرصاع
وزرع الفنت الطائفية واملذهبية يف املنطقة.
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■نتوجه بالتحية إىل محور املقاومة
مضيفا:ان الخيارات املتاحة أمــام الفلسطينيني
وعىل ضوء املخاطر غري املسبوقة املحيطة بالقضية
الفلسطينية تتطلب إلغاء خيار اوسلو وسياسة
التنازالت واملفاوضات العبثية حيث ثبت فشل
املراهنة عىل الحلول السياسية .وأيضا إنهاء مهزلة
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
كرشط أسايس للمواجهة .كام يتطلب االمر إجراء
عملية تقييم شاملة وجذرية صادقة ونزيهة ملسار
الثورة الفلسطينية املعارصة .نأمل ونعمل ونسعى
إلنهاء وطــي مرحلة واالنتقال إىل مرحلة جديدة
أساسها برنامج عمل واسرتاتيجية عمل فلسطينية
جديدة ترتكز لخيار املقاومة بكل أشكالها وترتكز
لوحدة وطنية فلسطينية شاملة وتستند لحركة شعبية
فاعلة تشكل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني
وقضيته العادلة ،وتستند كذلك لتحالفات أممية مع
القوى التقدمية والرشيفة يف العامل املساندة للحق
الفلسطيني،وبهذه املناسبة العظيمة “يوم القدس
العاملي” نتوجه بالتحية إىل إيران وسوريا وإىل محور
املقاومة وشهدائه األبــرار والتحية لشهداء الثورة
الفلسطينية وأحرار العامل كله الذين قدموا أغىل ما
ميلكون من أجل الحرية ومواجهة الظلم واالمربيالية
والصهيونية أعداء الشعوب وأعداء اإلنسانية .ونوجه
التحية إىل أرسانا الصامدين يف سجون االحتالل وعىل
رأسهم أميننا العام أحمد سعدات ومروان الربغويث
ونائل الربغويث وجميع األرسى دون استثناء.

المتحدث بأسم لجان المقاومة في فلسطني ابومجاهد للوفاق:

في عهد سماحة القائد االمام الخامئني قامت ايران
بدعممفتوحللشعبالفلسطينيومقاومته
الشهيد سليماني كان الطلقة والعبوة والصاروخ االكرث عمقا في مفاصل الكيان الصهيوني
قــال محمــد الربيــم أبــو مجاهــد
الوفاق | خاص
محمد أبو الجدايل
المتحــدث ومديــر المكتــب اإلعالمــي
للجــان المقاومــة فــي فلســطني :لقــد
اصبــح يــوم القــدس الــذي اعلنــه االمام الخمينــي رحمــه هللا ايقونة
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية،
كقضيــة مركزيــة للمســلمني ولالحــرار فــي كل العالــم واصبــح
هــذا اليــوم عبارة عــن تجديد العهد والوعد لفلســطني ومســجدها
االقصــى وللقــدس بــان التحريــر والنــر قــادم وهــو كذلــك يــوم
للتاكيــد علــى وحــدة والتفــاف المســلمني واحــرار العالــم حــول
فلســطني ودعــم مقاومتهــا ومســاندة شــعبها بــكل الطــرق
الممكنــة وقــد لمســنا كشــعب فلســطيني ومقاومــة فضــل
واثــر هــذا اليــوم منــذ الرصخــة المدويــة التــي أطلقهــا الراحــل الكبــر
ً
اإلمــام الخمينــي رحمــة هللا عليــه قبــل ثالثــة وأربعــن عامــا .

■القدس جزء من عقيدة االمة
وأضاف أبومجاهد يف حوار خاص مع الوفاق:نحن عىل ثقة بان
الجامهري العربية واإلسالمية وكل احرار العامل ويف مقدمتهم
الجمهورية االسالمية يف ايران تعترب أن القدس جزء من عقيدتها
وأن واجب تحرير مرسى رسول الله؟ص؟ تكليف رشعي وواجب ديني
وأن القدس ستبقى حية يف ذاكرتها ووجدانها وضمريها،فالقدس
يفرتض ان توحد الكل العريب واإلسالمي،بغض النظر عن الخالفات
والتباينات،ورغم كل الظروف املجافية وبرغم هرولة الدول
العربية اىل التطبيع مع الكيان الصهيوين اال ان هناك يف بشكل
موازي وبرسعة كبرية تصاعد ملحور املقاومة الذي تقوده ايران
ونحن كمقاومة فلسطينية جزء من هذا املحور الذي سينترص
عاج ًال ام اجال باذن الله وسيننهزم املرشوع الصهيوين واالمرييك
ومعهم محور التطبيع .
وأكد القيادي يف لجان املقاومة الفلسطينية أنه منذ انتصار
الثورة االسالمية يف ايران فقد اعلن االمام الخميني رحمه الله
مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وكان طرد
السفري الصهيوين ومنح السفارة الصهيونية ملنظمة التحرير
اشارة واضحة لهذا الدعم ثم جاء االعالن عن يوم القدس تاكيدا
عىل هذا الدعم ويف عهد سامحة القائد االمــام السيد عيل
الخامئني قائد الثورة االسالمية ؟ظفح؟ مل تبخل الجمهورية االسالمية
باي يشء وقامت بدعم مفتوح للشعب الفلسطيني ومقاومته
حتى ما وصلنا له اليوم من تطور يف املجال العسكري واصبحنا
ندا للعدو الصهيوين فكل ما وصلت اليه املقاومة الفلسطينية

اآلن هو بفضل ايران وقادتها .
■الشهيد سليامين وتطوير قدرات املقاومة
ويف إشارته اىل دور الشهيد سليامين وقــوة القدس يف دعم
فلسطني قال أبومجاهد:الفريق القائد الكبري الشهيد قاسم
سليامين له البصمة الواضحة والفضل الكبري بعد الله بدعم
وتطوير قوة املقاومة الفلسطينية العسكرية وكان همه الوحيد
هو دعم املقاومة وتحرير القدس واملسجد االقىص ونستطيع
القول :ان الشهيد القائد الكبري قاسم سليامين كان الطلقة والعبوة
والصاروخ االكرث عمقا يف مفاصل الكيان الصهيوين وكل عملية
نفذتها املقاومة الفلسطينية نحو كيان العدو الشهيد الفريق قاسم
سليامين كان له نصيب وسهم يف تنفيذها وكل أمل يشعر كيان
العدو الصهيوين به للشهيد قاسم سليامين دوره يف ذلك.
وختم أبومجاهد بالقول :القدس ستبقى البوصلة وجوهر وعنوان
الرصاع مع املحتل الصهيوين وانه مهام أمعن العدو الصهيوين
يف محاوالت تهويدها وأرسلتها ،ومحاولة تغيري مشهدها وطابعها
العرويب اإلسالمي ،فهو لن ينجح يف شطب الوجود االسالمي
الفلسطيني فيها ،وستبقى مآذنها وقبابها شامخة يف قلب مدينة
القدس رغم هرولة وخنوع املطبعني ورسالتنا هي رسالة اإلمام
الخميني رحمة الله عليه التي أطلقها رصخة مدوية فنقول للعرب
واملسلمني كافة حولوا رصخة اإلمام الخميني إىل أفعال حقيقية
وإىل ثورة تقتلع الغدة الرسطانية الصهيونية التي تنهش بجسد
االمة كلها .

