القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان للوفاق:

نثمن جهد ايران المتواصل بقيادة اإلمام الخامنئي
لدعم القضية الفلسطينية
اعالن االمام الخميني بنظرته الثاقبة ليوم القدس العالمي تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
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قــال القيــادي فــي حركــة حمــاس اســماعيل رضــوان فــي حــوار خــاص مــع الوفــاق
الوفاق | خاص
مختار حداد
أن فــي الذكــرى الـــ  42ليــوم القــدس العالمــي الــذي أعلنــه االمــام الخمينــي ؟وضر؟
نؤكــد علــى أهميــة هــذا اليــوم .واضــاف أن يــوم القــدس العالمــي هــو لتذكــر
اجيــال المســلمني بــأن واجبهــم تجــاه المدينــة المقدســة و القــدس و فلســطني وهــذه هــي القضيــة
المركزيــة لألمــة العربيــة و اإلســامية يجــب أن يتذكــر أجيــال المســلمني بهــذا الواجــب الرشعــي و القومــي
و الوطنــي و االســامي بــل و األممــي تجــاه القضيــة ،قضيــة األمــة وأن فلســطني و القــدس ســتبقى
القضيــة المركزيــة لألمــة العربيــة و اإلســامية.

یومالقدس العالمی

■نظرة االمام الخميني الثاقبة تجاه قضية فلسطني
وقال القيادي يف حركة حامس هذا اليوم أعلنه االمام
الخميني؟وضر؟ بنظرته الثاقبة حينام تخىل الناس عن
قضية القدس و فلسطني و بعد أن كان هذا االستعامر
و هــذا االحــتــال ألرض فلسطني كــان اعــان االمــام
الخميني ليوم القدس العاملي ليؤكد عىل مركزية
القضية الفلسطينية و عىل رضورة حشد الطاقات لتحرير
القدس و فلسطني و عىل أن القدس كانت وستبقى هي
القضية املركزية للشعب االيراين و الشعوب االسالمية
وهذا يدلل عىل هذه النظرة الثاقبة و هذا املوقف
املبديئ للجمهورية االسالمية يف ايران داعمة للقضية
الفلسطينية و بوصلتها تجاه القدس و فلسطني.
وأضاف:ايران التي مل تبخل بدءاً من االمام الخميني
الذي اعلن الثورة و انترص عىل شاه ايران و هذا الغرب
و االدارة األمريكية و ح ّول السفارة الصهيونية اىل سفارة
فلسطني ثم اعتمد الجمعة األخــرة من رمضان يوما
للقدس العاملي ليؤكد عىل املوقف املبديئ و االسايس
اليران تجاه القدس و فلسطني داعمة للمقاومة وداعمة
لفلسطني و ليحشد طاقات األمة تجاه هذه القضية
املباركة و نحن اليوم يف يوم القدس العاملي نؤكد عىل
شكرنا اليران امام ًا و حكومة و شعب ًا لدعمهم املتواصل
للمقاومة الفلسطينية و لدعمهم املتواصل للقدس
وفلسطني و نقول أننا يف يوم القدس العاملي نؤكد عىل
متسكنا بالثوابت الوطنية و ان القدس كانت ستبقى
عربية اسالمية فهي عاصمة ابدية لفلسطني وأن القدس
هي محور رصاع يف املنطقة مع هذا الكيان الصهيوين و
ان املستقبل هو لفلسطني و املقاومة و ملحور املقاومة
ــر ِة ِل َي ُسو ُءوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو ِل َي ْدخُ ُلوا
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وعدنا الله بتحرير القدس و فلسطني و خاصة بعد معركة

سيف القدس التي ابدعت فيه املقاومة برضب العمق
الصهيوين و هذه العمليات النوعية يف الخضرية و تل
الربيع و النقب و الداخل املحتل و يف جنني و يف الضفة
الغربية و القدس و يف غزة العزة رمز البطولة املقاومة و
ان املقاومة اآلن هي لها يد العليا و ماكان ذلك لوال توفيق
الله ثم هذا الدعم املتواصل من الجمهورية االسالمية يف
ايران للمقاومة الفلسطينية.
وقال القيادي يف حركة حامس:تايت الذكرى  42ليوم
القدس العاملي يف ظل ظــروف متغرية جديدة ويف
ظل هرولة بعض األنظمة للتطبيع مع كيان االحتالل
الصهيوين ظنن ًا منها بأن تحمي ماملكها و عروشها بهذا
التطبيع الذي يوجه طعنة غادرة لتضحيات وصمود
شعبنا الفلسطيني و ميثل انحداراً و تخلي ًا عن الواجب
االسالمي االتجاه قضية فلسطني.
■دعم ايران للمقاومة
واضاف اسامعيل رضوان:الجمهورية االسالمية يف ايران
و الثورة االسالمية يف ايران اهتمت بالقضية الفلسطينية
منذ انطالقتها و نحن نؤكد و مازلنا نذكر تلك اللحظات
التاريخية و املفصلية حينام طرد ثوار الثورة االسالمية يف
ايران الصهاينة و األمريكان من أرض ايران و تحولت السفارة
االرسائيلية اىل أكرب سفارة لفلسطني يف ايران و استمرت
ايران عىل دعمها للمقاومة الفلسطينية بكل اشكال الدعم
املادي و السيايس و املعنوي و التدريبي و كل أشكال
الدعم الذي أمثر يف صعود هذه املقاومة عىل أرض فلسطني
عىل وجه الخصوص يف قطاع غزة بحيث كانت لها اليد العليا
و كان ابرز تجليات هذا االنتصار يف معركة سيف القدس
التي ّ
ركعت االحتالل ووجهت له رضبة قاضية ،مضيف ًا:
اننا نثمن الجهد املتواصل لدعم القضية الفلسطينية من
الجمهورية االسالمية يف ايران بدءاً من االمام الخميني مروراً

بسامحة السيد القائد االمام الخامنئي الذي أكد عىل املبدأ
و الثوابت لدى الثورة االسالمية.
■القدس موحدة لألمة
وختم القيادي يف حركة حامس بالقول:رسالتنا يف يوم
القدس العاملي هي او ًال اىل ابناء شعبنا الفلسطيني
ان القدس كانت وستبقى عربية اسالمية و ان القدس
هي خط أحمر دونها ارواحنا و دماؤنا و أن القدس هي
موحدة لألمة و أن قضية فلسطني هي القضية املركزية
لألمة العربية و االسالمية و أن فلسطني هي رافعة خافضة
ترفع من دعمها و تخفض من تخىل عنها وطبع من هذا
االحتالل.
مضيف ًا :رسالتنا اىل أمتنا العربية و االسالمية،أننا نقول
ان قضية القدس و فلسطني هي قضيتكم و ان املسجد
األقىص هو اوىل القبلتني و ثاين املسجدين ومرسى
النبي ؟ص؟ وهذه القضية يجب ان تحشد لها كل طاقات
الشعوب العربية و االسالمية و يجب ان يقوم كل
علامء األمة بواجبهم تجاه التحريض ألجل دعم القضية
الفلسطينية و التحريض ملحاربة و مقاومة هذا االحتالل
الصهيوين و يجب أن توحد كل جهود األمة العربية و
االسالمية لتحقيق الوحدة االسالمية و دعم فلسطني و
أهلنا املقدسيني و املقاومة عىل أرض فلسطني مادي ًا و
سياسي ًا و معنوي ًا بكل اشكال الدعم.
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■االستعداد ملرحلة التحرير
واضاف اسامعيل رضوان :رسالتنا اىل محور املقاومة
الذي نحيي دعمه املتواصل وعىل رأسه الجمهورية
االسالمية يف ايــران صاحبة املوقف الثابت بدعمها
للقضية الفلسطينية و للقدس و فلسطني و أننا نقول
أن املستقبل هو للمقاومة و أن املستقبل هو ملحور
املقاومة و أننا بحاجة تشكيل أكرب تكتل عريب اسالمي،
عىل رأسه محور املقاومة لالستعداد للمرحلة القادمة
مرحلة التحرير و معركة يوم وعد اآلخرة حينها سنحرر
قدسنا و أقصانا بإذن الله تعاىل فان االحتالل هو يف
أضعف حاالته اليوم و ان كل املؤامرات التي تفرض
عىل ايران ستفشل و ان كل الحصار الذي يفرض عىل
املقاومة يف غزة او الضفة سينكرس و أن املقاومة يف
حالة صعود و ان االحتالل يف مرحلة تراجع و رسالتنا اىل
املطبعني و املهرولني آن األوان ان تعودوا اىل رشدكم و
أن تعودوا اىل أبناء األمة الداعمني للقضية الفلسطينية.
ألن االحتالل هو العدو االوحد لهذه األمة و هو يشكل
خطراً عىل فلسطني و عىل األنظمة املطبعة بل و عىل
شعوب املنطقة العربية و االسالمية،وآن األوان أن تتربؤوا
من هذا التطبيع و هي دعوة لشعوب األمة العربية و
االسالمية ليتربوؤا من املطبعني و دعم صمود و ثبات
شعبنا الفلسطيني و نقول ان املستقبل هو للمقاومة و
لفلسطني.

