مسؤول الساحة اللبنانية في حركة الجهاد االسالمي للوفاق:

أرست إيران منذ زمن اإلمام الخميني و في ظل قيادة
اإلمام الخامنئي معادلة ثابتة لدعم الشعب الفلسطيني
ً
الشهيد سليماني كان مؤمنا بحتمية انتصار المقاومة وزوال االحتالل الصهيوني
الوفاق | خاص
مختار حداد

18
وأضاف أبوشاهني يف حوار مع صحيفة الوفاق أن هذه
الفكرة تؤكد عىل دور الجمهورية اإلسالمية يف إيران
والتزام الثورة االسالمية بالقضية الفلسطينية قو ًال
وفع ًال ،واالستمرار يف تذكري األجيال من عام إىل عام
بأن هناك أرضا محتلة ،وأن القدس مغتصبة وتتعرض
للعدوان املستمر ،كذلك فإن يوم القدس العاملي يأيت
يف سياق إحباط املخططات األمريكية الصهيونية
الهادفة إىل طمس قضية فلسطني وتشويه الحقائق
وتزييف التاريخ ،والتأكيد بأن الصهاينة يريدون شطب
كامل الحقوق العربية الفلسطينية ،وبالتايل هناك
رضورة لتحصني االجيال بالوعي يف مجابهة مخططات
الصهاينة والقوى الغربية االستعامرية واألنظمة
العربية الرسمية الرجعية والتي تط ّبع اليوم مع
املحتل الصهيوين عىل حساب القضية الفلسطينية،
والحقوق العربية واإلسالمية يف أرض فلسطني.
وقــال القيادي يف حركة الجهاد االسالمي أن يوم
القدس العاملي الذي يعيد استنهاض الشعوب العربية
واإلسالمية يف كل عام ،يأيت يف سياق تثبيت الحق يف
أرض فلسطني ،ومجابهة معركة «يك الوعي» التي يخطط
االحتالل جاهداً ومعه كل القوى الغربية االستعامرية من
خاللها إىل تطويب القدس وكل فلسطني للصهاينة.
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نجحت
المقاومة
والسيما
في قطاع
غزة المحرر
بتطوير قدراتها
العسكرية
والمادية بفضل
دعم واحتضان
الثورة
اإلسالمية

■رفعت الثورة اإلسالمية شعار فلسطني
وأضاف أبوشاهني:إنه ومنذ اليوم األول النتصارها عىل
نظام الشاه البائد ،رفعت الثورة اإلسالمية يف إيران شعار
فلسطني ،ورفض التبعية لالستعامر الغريب والصهيوين،
فكان يوم القدس العاملي تجسيداً لهذا االلتزام تجاه
الشعب الفلسطيني ،واملقدسات اإلسالمية واملسيحية
يف فلسطني،ومل تقترص مسألة اإلسناد عىل إعالن يوم
القدس العاملي ،بل احتضنت الثورة اإلسالمية املقاومة
الفلسطينية بكل أطيافها ،وساهمت بتأمني الدعم الالزم
وحتى يومنا هذا ،وعىل املستويات كافة من تدريب
وتسليح ودعم مادي ولوجستي ،حيث نجحت املقاومة
والسيام يف قطاع غزة املحرر بتطوير قدراتها العسكرية
واملادية بفضل دعم واحتضان الثورة اإلسالمية يف إيران،
وبالتايل حققت فصائل املقاومة تحو ًال كبرياً عرب تحويل
غزة إىل قاعدة للمقاومة ،وكام يف جنني ومدن عدة
بالضفة ،متكنت املقاومة من إلحاق الهزمية بجيش
االحتالل يف معارك عدة ،وسحقت األوهام الصهيونية
بالقضاء عىل املقاومة أو إضعاف بنيتها التحتية ،بل وتم
تثبيت معادالت جديدة بني غزة والقدس وجنني وكل
الضفة ،منعت العدو من التوغل يف الدم الفلسطيني،
وأكدت عىل وحدة الجغرافيا الفلسطينية ،وكل ذلك
بفضل تطوير قدرات املقاومة وعرب الدعم املتواصل من
الجمهورية اإلسالمية يف إيران.
■الشهيد سليامين كان مؤمنًا بحتمية انتصار
املقاومة
وقال أبوشاهني:من هنا أرست الجمهورية اإلسالمية
يف إيران ،ومنذ مرحلة انتصار الثورة زمن اإلمام الراحل
الخميني؟وضر؟ وحتى يومنا هذا يف ظل والية اإلمام
الخامنئي ،معادلة ثابتة ال تتغري بأن دعم نضال الشعب

قــال مســؤول الســاحة اللبنانيــة في حركــة الجهاد االســامي علي أبوشــاهني
إن أهميــة إحيــاء يــوم القــدس العالمــي فــي آخــر جمعــة مــن رمضــان ،تبــدأ
مــن الفكــرة بحــد ذاتهــا والتــي أرســاها اإلمــام الخمينــي الراحــل رحمــه هللا.
الفلسطيني إمنا هو واجــب ديني وإنساين وأخالقي
وتاريخي وبكل املقاييس ،وأنه يرتكز إىل الرصاع بني
الحق والباطل ،وهو تأكيد عىل جذرية الرصاع املستمر
عىل أرض فلسطني بني أصحاب الحق سكان فلسطني
األصليني ،واملستعمرين الصهاينة الذين احتلوا فلسطني
بقوة اإلرهاب والقتل والتنكيل الوحيش.
وحول الشهيد القائد الحاج قاسم سليامين يف دعم
املقاومة الفلسطينية قال القيادي يف حركة الجهاد
االسالمي:يف سياق تأمني كل سبل الدعم للمقاومة
الفلسطينية ،واحتضان قضية فلسطني ،البد لنا أن
نستحرض الدور الكبري يف ذلك للشهيد قاسم سليامين،
الذي كان مؤمنًا بحتمية انتصار املقاومة وزوال االحتالل
خطرا وتهديداً حقيقي ًا عىل وجود
الصهيوين ،وشكل
ً

الكيان الصهيوين ،كام وقف سدً ا ودرعً ا يف وجه األطامع
واملخططات الغربية االستعامرية وعىل رأسها الواليات
املتحدة األمريكية .وأضاف:لقد جهد الشهيد سليامين
بكل ما أويت من قوة وعزم وبصرية وحكمة يف امللف
الفلسطيني لسنوات طويلة ،وكانت له إنجازات كبرية
يف تطوير قدرات املقاومة الفلسطينية عىل املستويني
االسرتاتيجي وامليداين العسكري .كام كان بارزاً ذلك
الجهد الذي بذله مدربو قوة القدس يف حرس الثورة
اإلسالمية من أجل متابعة املقاومة الفلسطينية وتطوير
قدراتها وأدائها وعىل املستويات كافة .وكانوا يجتهدون
يف التجارب الصاروخية وتحسني املواد املستخدمة يف
التصنيع حتى فيام يتعلق بالسالح املستخدم والعبوات
واأللغام .وبالتايل امتلكت املقاومة القوة عىل ردع العدو
الصهيوين وإلحاق الهزمية به غري مرة.
مضيف ًا:لقد كان الشهيد قاسم سليامين مرشف ًا عىلجميع
جهود قوة القدس ،باإلضافة إىل اإلرشاف املبارش عىل
عمليات تأمني السالح واملواد العسكرية املستخدمة
ونقلها إىل قطاع غزة ،وأكد عىل أهمية الوحدة يف امليدان
والجهد الجامعي لفصائل املقاومة ،فمن يأيت عىل ذكر
تطوير قدرات املقاومة الفلسطينية ،البد وأن يستحرض
ذلك الدور الهام للشهيد قاسم سليامين ،وأثره يف ذلك

الجهد الكبري الذي بذل عىل مدار السنوات املاضية
وحتى ارتقائه شهيداً ،حيث بالتأكيد مل تتوقف مسرية
الدعم وتأمني كل أسباب القوة ملا كان سلف ًا له يف قيادة
قوة فيلق القدس .وبالتايل فإن نقل تجربة تطوير األداء
العسكري وتطوير صواريخ املقاومة ،بل وإدخال تقنية
الطائرات املسرية يف خدمة العمل الجهادي ،وتفعيل
السالح األنجع واألقوى يف معادلة الرصاع بني املقاومة
واالحتالل الصهيوين ،السيام ما يتعلق بـ»سالح األنفاق»،
كل ذلك يدلل عىل حجم الدور الهام الذي كان الشهيد
سليامين يقوم به ويتابع أدق التفاصيل يف ذلك ،لقد
كرس الشهيد قاسم سليامين حياته للقدس وفلسطني،
ّ
وقدّ م الكثري للمقاومة يف فلسطني من دعم معنوي
ومادي وتدريبي ،وتسليح عسكري ،وكل ذلك بالتأكيد

مبواكبة وتحفيز من قيادة الثورة اإلسالمية يف إيران .كام
ال يخفى عىل أحد الجانب املتعلق بدعم عوائل الشهداء
واألرسى والجرحى الذين يشكلون جز ًءا من حالة الرصاع
والتصدي للمرشوع الصهيوين.
■حتمية زوال الكيان الصهيوين
وختم مسؤول الساحة اللبنانية يف حركة الجهاد
االسالمي بالقول:الرسالة األهم يف هذه املناسبة أننا
نؤمن بحتمية االنتصار النهايئ يف هذا الرصاع وحتمية
زوال الكيان الصهيوين وهذا وعد إلهي « ،ولكنها مسألة
وقت ونحن نراه قريبا بإذن الله،وكل محاوالت حرف
الرصاع عن وجهته الحقيقية لن تستمر وإن نجحت
لفرتة من الوقت وتم تزييف الوعي لدى البعض وبث
األكاذيب والخداع مبحاولة نرش العداوة يف صفوف
األمة لدرجة ان يصل البعض التخاذ ايران عدوة بدال من
الكيان الصهيوين ولكن هذه الفتنة الغربية لن تنطيل
عىل شعوب األمة واحرارها الذين لن يلبثوا ان ينهضوا من
جديد موجهني كل جهدهم نحو فلسطني وهذا بفضل
دماء الشهداء وخاصة استمرار الجهاد واملقاومة يف
فلسطني والتي تبقي عىل جذوة الرصاع مشتعلة وتقدم
منوذجا يف الوفاء والتضحية لشباب األمة .

