ممثل حركة حماس في ايران للوفاق:

القضية الفلسطينية تمر
بمنعطف تاريخي ومرحلة
انتقالية إلى دور التحرير القادم

المتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي للوفاق:

قوة القدس التي شكلتها
الجمهورية اإلسالمية أهم المساندين
للشعب الفلسطيني
الشهيد سليماني له األثر البالغ في دعم فلسطني والمقاومة

الوفاق | خاص
مختار حداد

■االمام الخميني صاحب الرأي والبصرية
وقال القيادي يف حركة الجهاد االسالمي:لعل االمام
الخميني وهــو صاحب الــرأي والبصرية ،أراد من
يوم القدس أن يكون كابح ًا ألي انزالق تحدثه بعض
االنظمة يف املوقف من العدو الصهيوين ،وقد رأى
االمام بداية الرتاجع يف بعض املواقف بعد “كامب
ديفيد” وخشيته من التحاق دول وحكومات بنهج
التطبيع.
مضيف ًا:يف رأينا أن يوم القدس هو رصخة يف أعامق
الضمري االنساين كله بأن القدس ال تقبل القسمة وال
التجزئة وبأنه ال تفاوض وال تفريط بالقدس.
وقال :لقد ادرك االمام الخميني املخاطر املرتتبة
عىل مسلسل التسوية ومآالته من تطبيع وتحالف مع
العدو وخذالن لقضية فلسطني والقدس ،فأراد االمام

■القدس الرشيف و الثورة االسالمية
وذكر داوود شهاب:منذ انتصار الثورة يف إيران
حظيت الــقــدس مبكانة كبرية يف نهج الثورة
االسالمية واول الخطوات هو اغالق سفارة العدو
وتحويلها إىل سفارة فلسطني ،ثم تواصل الدعم بال
انقطاع واحتضنت ايــران قــوى املقاومة ووفــرت
الدعم الكامل لها،ويف يومنا هذا اصبحت ايران
الداعم االول والفضل يف ذلك يعود بعد توفيق الله،
إىل نهج الثورة الذي رسمه االمام الخميني وحمل
أمانته االمــام الخامنئي وقــادة الجمهورية الذين
تحملوا أعباء الضغوط الدولية وواصلوا تقديم العون
لفلسطني وشعبها ومقاومتها .
■الشهيد سليامين داعم املقاومة
وقال املتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي :لقد كان
للشهيد الفريق الحاج قاسم سليامين له األثر البالغ
يف دعم فلسطني واملقاومة ،وال تزال قوة القدس التي
شكلتها الجمهورية اإلسالمية أهم املساندين للمقاومة
ويف طليعة الداعمني للصمود الفلسطيني وألهايل
الشهداء والجرحى واألرسى ،وهي ال تدخر جهدا
يف سبيل إحياء فعاليات يوم القدس بشكل واسع
ومبشاركة كبرية من مختلف شعوب األمة.
وختم داوود شهاب بالقول:يوم القدس هو يوم
تتاميز فيه املواقف الصلبة والشجاعة الداعمة
لفلسطني وللقدس عن غريها من املواقف املتخاذلة
واملتواطئه ،ولذلك نحن نرى يف يوم القدس مناسبة
إلعــان املواقف واتخاذ كل ما يلزم لصالح تعزيز
الرواية الفلسطينية وترسيخ الحق الفلسطيني.

یومالقدس العالمی

قال املتحدث باسم حركة الجهاد االسالمي داوود
شهاب يف حوار خاص مع الوفاق:أن االمام الخميني
رحمه الله أعلن “يــوم القدس” قيام ًا وبالواجب
والتكليف الرشعي لكل األمة تجاه مدينة القدس،
فاالمام الخميني؟هر؟ كان من أصحاب السبق الذي
عملوا عىل تعميق وعي االجيال املسلمة مبكانة
القدس وما متثله من قداسة ،وعندما أعلن عن يوم
القدس أراد أن يحدث عملية إحياء للقدس يف وعي
األمة ويف وجدان أبنائها.
وأضاف لقد أصاب االمام الخميني عندما اختار الجمعة
االخرية من رمضان يف الجمع بني قداسة الزمان يف
شهر رمضان ويف العرش األواخــر ويف آخر جمعة من
رمضان ،وبني قداسة املكان التي تتمثل يف القدس
األرض التي باركها الله عز وجل وبارك ما حولها.

أن يواجه كل ذلك بتعزيز الوعي وكان يرتكز يف ذلك
عىل القدس كمحور للرصاع املعارص بني الخرب والرش
وبني الحق والباطل وبني النور والظالم.
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قـــال مــمــثــل حــركــة حـــاس يف
الوفاق | خاص
الجمهورية االسالمية االيرانية
مختار حداد
خالد قدومي يف ترصيح خاص مع
الوفاق أن القضية الفلسطينية متر
اليوم مبنعطف تاريخي ومرحلة انتقالية إىل دور التحرير القادم بإذن
الله ،فنتائج معركة سيف القدس قدمت شعبا فلسطينيا متامسكا قويا
ال يقبل باالنكسار وال بالهزمية ،بل ينظر قدما إىل االنتصار .وقدمت رواية
فلسطينية متزنة راسخة ،تتحدث عن الحقوق املرشوعة واالمساك بها،
وتتمسك بهويتها ومبقدساتها وعىل رأسها األقىص والقدس والتي التقبل
القسمة يف وجدان شعبنا الفلسطيني البطل وأمتنا.
واضاف:لقد قدمت املقاومة منوذجا متقدما يف إعادة زمام املبادرة
لشعبنا الفلسطيني عندما انتفض ابن غزة باسم القدس ،واشتعلت الضفة
الغربية واملناطق املحتلة  ٤٨يف وجه االحتالل ألجل القدس ،ولتصبح
املقاومة أيقونة النضال الفلسطيني رافعة لروح الجهاد والتحرير.
مضيف ًا :اليوم رأينا كيف أجاب شعبنا ويف شهر رمضان املبارك ،شهر
االنتصارات منذ غزوة بدر ،أجاب شعبنا عىل كل محاوالت املقايضة
والتطبيع مع الكيان الصهيوين ،فام إن بدأ قطعان املستوطنني إعالناتهم
عن نيتهم تدنيس املسجد األقىص ،وما إن جاء املطبعون يف ما سمي
مبؤمتر النقب أشعل شعبنا ردة فعل طبيعية وشجاعة ومتقدمة ،من
برئ السبع إىل تل أبيب ،يقدمون مناذج الشهادة والبطولة واالنتصار يف
مواجهة جرائم االحتالل ،هذا االحتالل املجرم الذي اعتقل أكرث من ٤
آالف فلسطيني خالل العام املايض ،وأقام أكرث من عرشة آالف وحدة
استيطانية يف خرق للقانون الدويل يف نفس املدة ،وقتل املئات من أبناء
شعبنا املدنيني،هذا الكيان املجرم الذي يحاول طرد أهلنا يف القدس
وضواحيها وميعن يف قهر شعبنا ،حتى أنه حني يهدم البيوت يف القدس
يفرض عىل أصحاب البيوت أن يدفعوا أجرة اآلليات التي ستهدم بيته ،نعم
كل هذه الجرائم استدعت موقفا متقدما اليوم يف النضال الفلسطيني ،إن
قرية العراقيب املبنية من صفائح الزينكو هدمها االحتالل مئات املرات
ليعيد أهلها بناءها يف كل مرة من جديد..
وقال ممثل حركة املقاومة االسالمية يف فلسطني-حامس:تأيت ذكرى
يوم القدس العاملي اليوم والتي سنها اإلمام الخميني رحمه الله ،لتجدد
االهتامم بالقدس وبحقوق أهلها وبعدالة قضيتها ،وباملناداة ألحرار العامل
أن ينقذوا هذه القضية املقدسةو تأيت هذه املناسبة لتوجه رسالة ألمتنا
أن يتوحدوا يف مواجهة عدو األمة املشرتك والذي يهدد أمن أمتنا كلها،
فام موجة التطبيع املؤملة إال طعنة يف ظهر القدس وأهلها .نعم يف هذه
املناسبة نوجه التحية إىل روح هذا القائد البطل اإلمام الخميني ألذي
وجه أنظار األمة إىل تكريس هوية االنتامء لهذه القضية املباركة ،ومن
بعده ما مىض عليه سامحة االمام القائد السيد عيل الخامنئي؟ظفح؟ ،وإخوانه
كالشهيد سليامين ومن تبعه وإىل كل شعب إيران الرشيف الذي وقف
دامئا إىل جانب الحق الفلسطيني يف نضاله ومقاومته من أجل حريته.
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