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عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد االسالمي نارص أبورشيف للوفاق:

ايران الدولة الوحيدة التي تقف خلف جهاد و نضال و
مقاومة الشعب الفلسطيني
مرشوع الثورة االسالمية هو مرشوع نهضة األمة والحاج قاسم كان يحاول أن ينفذ هذه الروية

قــال عضــو المكتــب السياســي فــي حركــة الجهــاد االســامي نــارص أبورشيــف في
الوفاق | خاص
حوارخــاص مــع الوفــاق :يــوم القــدس العالمــي علــى مــدى الـــ 42الســنة الماضية
مختار حداد
أثبتــت القــراءة الصحيحــة لموضــوع القــدس ،والقــدس هــي محــور قضايــا األمــة
االســامية وهــي القضيــة المركزيــة لألمة االســامية.
واضــاف أن وجــود الكيــان الصهيونــي فــي هــذه المنطقــة هــو ترســيخ للمــروع الغربــي الــذي اســتهدف
األمــة كلهــا هــو وجــوده ضامــن لحالــة التجزئــة فــي األمــة االســامية،ضامن لحالــة الفســاد المســترشية
فــي المنطقــة و بإعتقــادي أن اعــان يــوم القــدس هــو قــراءة ســليمة جــدا مــن الناحيــة الدينيــة و مــن
الناحيــة السياســية و مــن الناحيــة االســراتيجية والقــراءة الدينيــة الواضحــة فيمــا يتعلــق بالكيــان
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هــذا مــروع علــو و افســاد فــي األرض لذلــك يــوم القــدس جــاء ردا علــى وجــود مــروع العلــو و االفســاد
الصهيونــي هــو تجيمــع األمــة و حشــد األمــة وحشــد طاقــات األمــة و حشــد طاقــات المســتضعفني فــي
مواجهــة هــذا المــروع الغربــي.
یومالقدس العالمی

يوم القدس هو
مناسبة الظهار
الوحدة لمواجهة
المرشوع
الصهيوني

■الــثــورة اسالمية قدمت الكثري للقضية
الفلسطينية
وحول اولوية القضية الفلسطينية بالنسبة اليران و الثورة
قال عضو املكتب السيايس يف حركة الجهاد االسالمي:
هذه احدى امليزات الكربى و بإعتقادي انها عكست

■مصري املطبعني الفشل والخذالن
وقال القيادي يف حركة الجهاد االسالمي أن مرشوع
التطبيع طبعا مرشوع خطري ولكن من الناحية الدينية
كام ننظر له نحو هؤالء املطبعني هم يف األصل كانو
جزءاً من هذا املرشوع الغريب الصهيوين،مل يكونوا يف
يوم من األيام اىل جانبنا بل كانوا من املنافقني الذين
يبدون ما يخفون وكانوا يخفون عالقتهم بهذا الكيان
الصهيوين و عالقته باملرشوع الغريب و يظهرون يف
مناسبات محددة انهم مع هذه األمة خوف ًا من األمة.
مضيف ًا:اآلن كشفوا عن وجوههم و رفعوا هذه األقنعة
عن وجوههم و هذا من الناحية الدينية عىل األقل
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■تجديد البيعة مع القدس
مضيف ًا :بدون مواجهة الكيان الصهيوين و االنتصار عليه
لن يكون هناك وجود حضاري و نهضة حضارية لهذه
األمة،لذلك يوم القدس هو يوم بيعة و تجديد البيعة
مع القدس تجديد بيعة مع هذا املرشوع الحضاري
االسالمي ومازلنا نحتاج اىل يوم القدس يف هذه األيام
وكام تالحظون لألسف الشديد األمــة اآلن ممزقة و
متفرقة وعىل األقل هناك جبهة تصاغ اآلن يف مواجهة
هذا املرشوع تحت مسمى جبهة املقاومة،نحن نتجمع
و نعد القوة و نستغل كل املناسبات من أجل توحيد
صفوفنا يف مواجهة الكيان الصهيوين.
مشرياً إىل أن يوم القدس هو مناسبة الظهار حالة
الوحدة ما بني تلك التجمعات املواجهة للمرشوع
الصهيوين نامل بإذن الله سبحانه و تعاىل أن تكون هذه
سنة مختلفة عام سبقها.

خريا عىل الجمهورية االسالمية وكام ذكرت مرشوع
فلسطني هو مرشوع الرابح يف النهاية بنص القران
الكريم “ َف ِإ َذا َجا َء َو ْعدُ ْالخِ َر ِة ِل َي ُسو ُءوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو ِل َي ْدخُ ُلوا
ا ْل َم ْسجِ دَ َك َم دَ خَ ُلو ُه َأ َّو َل َم َّرةٍ”.
االمام الخميني قرأ هذه القراءة الصحيحة و ثبت عليها
ثبات ًا اميانيا و اسالميا و ثبت عليها ثباتا أيضا سياسي ًا
و اسرتاتيجي ًا،االمام الخامنئي أيض ًا وضح هذه الرؤية
و التزم بهذا الخط التزاما كبريا و لن ينحرف قيد
أمنلة عن هذا الخط و بإعتقادي سوف تكون و تخرج
يف النهاية ايران رابحة،صحيح هناك ضغوطات كثرية
لكن يف النهاية ايران سوف تنترص فهي سوف تسود
يف املنطقة يف ظل التزامها يف مواجهة املرشوع
الصهيوين مرشوع العلو و االفساد الصهيوين.
مضيف ًا بأن الثورة االسالمية قدمت الكثري قدمت
املوقف وقدمت الرؤية وقدمت الدعم املعنوي
والدعم السيايس والدعم املادي و مازالت هي التي
تقف خلف نضال و جهاد الشعب الفلسطيني وهي
الدولة الوحيدة التي تقف خلف جهاد و نضال و مقاومة
الشعب الفلسطيني من كل النواحي العسكرية و املادية
و املعنوية و بشكل علني و اليوجد هناك نظام يف العامل
يدعم نضال الشعب الفلسطيني و جهاده و خصوصا

املقاومة املسلحة.
وقال ابورشيف:ايران قدمت الكثري و مازالت صامدة و
تقف خلف كل نضال الشعب الفلسطيني و هي بنفسها
تواجه هذا الكيان الصهيوين املحتل و تحاول ان تحشد
كل طاقات يف هذا االتجاه و نحن نعتقد ان هذا االتجاه
صحيحا والنهاية مضمونة فهي نرص من الله من الله
سبحانه و تعاىل و دخول املسجد كام دخلناه اول مرة
و انهاء هذا املرشوع االستكباري االفسادي االستعامري
يف األرض االسالمية و تحقيق النهوض االسالمي.

