عضو المكتب السياسي لحركة
عصائب أهل الحق للوفاق:

االمام الخميني واالمام
الخامنئي و الحاج قاسم
رسموا لنا طر يق الجهاد
وتحرير القدس

المكتــب
عضــو
قــال
الوفاق | خاص
مختار حداد
السياســي لحركــة عصائــب
أهــل الحــق فــي العــراق
ســعد الســعدي فــي حــوار خــاص مــع الوفــاق ان يــوم
القــدس العالمــي هــو يــوم نــرة المســتضعفني ضــد
المســتكربين واننــا نعتقــد ان مهمــا تعــددت جغرافيــة
التحــدي ســواء كان فــي اليمــن او ســوريا او العــراق وفــي
كل مواقــع التحــدي تبقــى عيوننــا ترنــو باتجــاه القضيــة
المركزيــة فلســطني والقــدس النهــا قضيــة االمتــن
االســامية والعربيــة ولــن نتخلــى عنهــا مهمــا حاولــوا
الهائنــا هنــا اوهنــاك تبقــى بوصلتنــا باتجــاه فلســطني
وعاصمتهــا القــدس.

االمام الخامنئي يقدم الدعم للشعب الفلسطيني
في وقت تخلت دول عربية عن شعبنا
إعالن اإلمام الخميني يوم القدس رسخ فكرة أن فلسطني هي قضية األمة المركزية
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قــال عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فتــح االنتفاضــة
عبدالمجيــد شــديد فــي حــوار خــاص مــع الوفــاق أن
إعــان اإلمــام الخمينــي؟وضر؟ يــوم القــدس هو فكــرة ذكية
ألنهــا رســخت لفكــرة أن فلســطني هــي قضيــة األمــة
المركزيــة وان المدينــة المقدســة هــي قضيــة األمــة
اإلســامية جمعــاء.
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واضاف ان املدينة املقدسة ال تعني فقط الشعب الفلسطيني بل هي قضية
االمة جمعاء وان عدوان االحتالل عليها هو عدوان عىل كل مكونات االمة وان
العمل لتحريرها هو مهمة االمة  ..هذا الربط الوجداين الذي شكله يوم القدس
العاملي يجب ان يرتجم اىل خطوات اسناد متكاملة من كل االمة لدعم املقاومة
الفلسطينية ملواجهة العدوان الصهيوين عىل القدس واسناد السكان هناك يف
مواجهة سياسة التهجري العرقي الذي يحدث يف املدينة.
■ال ميكن التنازل عن القدس الرشيف
وذكر شديد:نحن نرى يف يوم القدس الذي يأيت يف الجمعة األخرية من رمضان
يأيت ليجدد ويشحن الهمم يف الشعب الفلسطيني ويف احرار العامل بأن القدس
خط أحمر ال ميكن التنازل عنها .
مضيف ًا ان «يوم القدس العاملي» هو «يوم وحدة األمة يف وجه االستكبار
الصهيوين وتأكيد عىل خيارها بتحرير قدسها باملقاومة» ،أن الشعب الفلسطيني
ومقاومته وحلفائه سيفشالن كل املؤامرت التي تحاك ضد القضية وعىل رأسها
من يهرول خلف التطبيع،والتحية لكل من يدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته،
«وعىل رأسهم الجمهورية اإلسالمية يف إيران التي دعمت قضيتنا ومقاومتنا
وبقيت عىل العهد رغم كل املؤامرات التي تعرضت لها».
وقال عضو املجلس الثوري لحركة فتح االنتفاضة« :عليناجميع ًا تحقيق ما دعا إليه
االمام السيد عيل الخامنئي ،وتحقيق الوحدة الفلسطينية» ان «االمام الخامنئي
يقدم الدعم للشعب الفلسطيني يف وقت تخلت دول عربية عن هذا الشعب».
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■الشهيد سليامين وقوة القدس
وذكر عبداملجيد شديد:ان فلسطني وفية للقائدالعظيم الحاج قاسم سليامين
وان الحاج قاسم اعطانا كل ما كان ميلك ووقف اىل جانب ثورتنا الفلسطينية.
مضيف ًا نحن يف حركة فتح االنتفاضة وكل فصائل املقاومة يف فلسطني نتكلم
بصوت واحد اننا خرسنا مارداً كبرياً كان اىل جانبنا والحاج قاسم وقوة القدس
اعطونا كل ما ميلكان ووقفا اىل جانب ثورتنا الفلسطينية ومقاومتنا ضد االحتالل
الصهيوين باملال والسالح والعلم والفكر والتقنية،الحاج قاسم سليامين وقوة
القدس اعطوا فلسطني كل ما ميلكان عندما فرضت امريكا والعامل كلها الحصار
عىل ايران بسبب دعمها للمقاومة الفلسطينية.
وختم عضو املجلس الثوري لحركة فتح االنتفاضة بالقول:ندعو الفلسطينيني
يف القدس والضفة الغربية واألرايض املحت ّلة عام  48إىل شد الرحال للمسجد
األقىص والصالة فيه واالحتشاد يف ساحاته واالشتباك مع االحتالل يف يوم القدس
العاملي ،كام ندعو اهلنا يف قطاع غزة وأحرار العامل للمشاركة يف مسريات
وفعاليات إلحياء يوم القدس،نعاهد جامهري شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية
واإلسالمية عىل مواصلة طريق الكفاح املسلح واملقاومة وندعو إىل إحياء يوم
القدس العاملي بكل السبل والوسائل املمكنة .

یومالقدس العالمی

وأضاف السعدي ان يوم القدس الذي اعلنه االمام الراحل الخميني قدس رسه ميثل
انعطافة كبرية يف تاريخ االمة االسالمية يف مواجهة مشاريع التطبيع والخيانه (صفقة
القرن) التي ترعاها الواليات املتحدة االمريكيه مع بعض االنظمة العربية الخائنة
التي تخلت عن دينها وقيمها وعروبتها واصبحت مطية بيد االرادة الدولية .وان
مسرية يوم القدس فضحت هذه االنظمة ويوم القدس هو مرشوع يؤكد ان هذه
االنظمة المتثل ارادة الشعوب االسالمية الحرة التي كانت والزالت تؤمن بالقضية
الفلسطينية ومقاومته لالحتالل وحقه يف تقرير مصريه.
وقال عضو املكتب السيايس لحركة عصائب أهل الحق أنه اليستطيع احد ان ينكر
دور الجمهورية االسالمية بقيادة االمام الخميني؟ق؟ واالمام الخامنئي يف نرصة
القضية الفلسطينية ونرصة الشعوب االسالمية الحرة الرافضة لالحتالل ومشاريعه
التطبيعية.
هذه املبدئية التي نفتقدها يف االنظمة العربية التي تخلت عن واجبها يف نرصة
ألشعب الفلسطيني يف مواجهته لالحتالل الصهيوين.
وختم السعدي بالقول:اىل العدو الصهيوين واالنظمة املطبعة نقول لكم ان فلسطني
هي قضيتنا املركزية لن نتخىل عنها مهام كانت الظروف والتحديات التي فرضها
الواقع سنبقى ابناء االمام الخميني و االمام القائد الخامنئي وابناء الحاج قاسم
سليامين الذين رسموا لنا طريق الجهاد واملقاومة وسنحرر القدس مهام طال الزمن
واننا نعتقد اننا يف زمن االنتصارات وانه زمان زوال إرسائيل من الوجود.
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