وأكمل موضحا :لذلك فان الحديث عن القدس هذه
االيام ،ويف كل االيام ،ليس فقط لنعيل من مكانتها
ونبني قدرها وقدرتها عىل ان تكون عنوانا للوحدة
واملقاومة يف مواجهة هجمة صهيونية واستعامرية
تسعى لتكريس السيطرة عليها وتعزيز وجود املحتل
فوقها ،بل لنتخذ من االجـــراءات والسياسات يف
مواجهة ما تتعرض له من هجمة رشسة قد تكون االكرث
عدوانية منذ اإلحتالل الصهيوين عام  ،1967مبا يف
ذلك التعدي عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية،
ومــحــاوالت تهويدها ،والتهديد بتقسيم األقىص
زماني ًا ومكاني ًا ما يشكل عدوان ًا صارخ ًا عىل واحدة
من أهم مظاهر الهوية الحضارية التي متيز العاصمة
الفلسطينية وتشكل إستفزازاً للشعب الفلسطيني
والعرب واملسلمني واملسيحيني.
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■مقاومة الشعب الفلسطيني يف وجه العدو
الصهيوين
وبشأن الوضع الراهن يف القدس املحتل وما يتعرض
له املرابطون من انتهاكات األعداء ،قال عضو املكتب
السيايس للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني :امام
ما تتعرض له القدس واملسجد االقىص من عدوان
ســواء باالقتحامات املتواصلة للمتطرفني اليهود
واملستوطنني وبحامية مبارشة من رشطة االحتالل،
نقول اليوم ان شعبنا الفلسطيني الذي التحم مع
مقاومته يف معركة «سيف القدس» ،هو اكرث وحدة
وعزمية وارادة يف دفاعه عن حقوقه الوطنية ويف
مقدمتها مدينة القدس ،وما ر َف َضه شعبنا قبل واثناء
معركة القدس لن يقبل به اآلن ويف كل حني ،وستبقى
يد املقاومة عىل الزناد ،انطالقا من اميانها بحقها
يف الدفاع عن ارضها وشعبها ،وهي قادرة اليوم عىل
مامرسة هذا الحق بأكرث من اسلوب ،وواهم من يعتقد
ان بامكانه فرض املرشوع االرسائييل بقوة االمر الواقع،
سواء يف القدس او يف اي بقعة فوق ارضنا املحتلة..
وبشأن تأثري يوم القدس وخــروج الشعوب يف هذه
املناسبة يف التصدي ملرشوع التطبيع ودعم الشعب
الفلسطيني ومقاومته ،أكمل فيصل :القدس اليوم
امام مشهدين :مشهد التطبيع والتحالفات السياسية
والعسكرية بني العدو الصهيوين وبعض االنظمة
العربية ،يف ظل انفتاح وتعاون بني الطرفني غري
مسبوق وآخذ بالتزايد لدرجة ان زيارة الكيان الصهيوين
والتجوال يف املــدن الفلسطينية املحتلة مل تعد
جرمية بنظر البعض ،كام ان زيارات مسؤويل الصهاينة
وقطعان املستوطنني ،بسبب وبدون سبب ،وتجولهم
يف الشوارع العربية وزيارات االماكن السياحية فيها،
اصبحت امرا روتينيا ومعتادا .ومشهد آخر شاهدناه يف
سنوات مضت وسنشاهده خالل االيام القادمة عندما
تنزل املاليني ،يف عدة بلدان عربية واجنبية ،اىل
الشوارع تحمل الالفتات والرايات التي تنادي بتحرير
فلسطني ومقدساتها..
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المقاومة

■هدف التطبيع مع االحتالل
واستطرد :إن انخراط بعض النظام الرسمي العريب يف
املسار اإلقليمي لصفقة القرن ،والذهاب نحو التطبيع
يشكل استجابة لرؤية نتنياهو ،التي أعلن عنها منذ
العام  2008عندما قال« :ال نحتاج إىل التقدم يف
املسار التفاويض مع الفلسطينيني ليك ننفتح عىل
العامل العريب ،بل علينا أن نخرتق السور العريب وننفتح
عىل العرب قبل التوصل التفاق مع الفلسطينيني،
وهذا من شأنه أن يشكل مساحة ضغط عىل املسار
الفلسطيني يك يستجيب ملتطلبات عملية السالم،
كام نرسم نحن اإلرسائيليني محدداتها».
وعن حقيقة أهداف الصهاينة ،أكمل فيصل :مل نكن
بحاجة لترصيحات واعرتافات مسؤولني صهاينة يك
نتيقن حقيقة االهداف الصهيونية من التطبيع وهي
اخضاع الشعب الفلسطيني ومقاومته وعزله عن
محيطه العريب واالسالمي وايضا تطويق الجمهورية
االسالمية يف ايران .إذ خالف ًا الدعاءات عواصم التطبيع
مع الكيان الصهيوين ،فان اتفاقاتها مع العدو مل تلحظ

اي فكرة او كلمة او جملة تتناول الحقوق الوطنية
للشعب الفلسطيني أو تتبناها ،أو تضمن تخفيف
اإلجراءات القمعية والدموية لسلطات االحتالل ضد
الشعب الفلسطيني .وتؤكد الحملة الدموية الصهيونية
الراهنة هذا االمر بالصمت املبطق الذي متارسه انظمة
التطبيع .بل ان ما حصل هو أن األرايض الفلسطينية
املحتلة ،ومنذ التوقيع عىل اتفاقات التطبيع ،شهدت
تصاعداً يف إجراءات الضم بأساليب مختلفة ،وشهدت
حمالت مسعورة لتوسيع االستعامر االستيطاين،
وحــمــات مــن قبل العصابات املسلحة لقطعان
املستوطنني ضد املواطنني الفلسطينيني ،وتغو ًال
يف االعتداء عىل املقدسات خاصة املسجد االقىص
وتصعيداً يف اجتياح املدن واعتقال العرشات يومي ًا،
والزج بهم يف املعتقالت.
ّ
وعــن دور الجمهورية االسالمية يف دعــم القضية
الفلسطينية ودور قادتها االمام الخميني؟وضر؟ و االمام
الخامنئي ،أكمل املسؤول الفلسطيني :ال يسعنا يف
الجبهة الدميقراطية اال ان نتوجه بالتحية اىل االمام
الخميني؟وضر؟ يف إعالنه آخر يوم جمعة من شهر
رمضان يوما عامليا من اجل القدس بهدف تذكري
العامل بالقدس وبــرورة تحريرها من يد املحتل
الصهيوين ،كام نتوجه من االمام الخامنئي بالتحية
لدعمه الالمحدود للشعب الفلسطيني ومقاومته ،وهو
دعم موضع تقدير من ابناء الشعب الفلسطيني الذين
سيحفظون اليران الثورة هذا الدعم منذ اللحظة االوىل
النتصارها والذي ما زال متواصال حتى هذه اللحظة..
■ابطال االنتفاضة واملقاومة
وأردف :ان انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية لن
يكتمل اال بعودة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية
املستقلة ومحررة من االحتالل الصهيوين ،كونها محور
النضال الفلسطيني ..ولن تسرتجع اال عىل يد ابطال
االنتفاضة واملقاومة ورواد الوحدة الوطنية الذين ال
هدف لهم اال الخالص مام افرزه االحتالل من تداعيات
ال زلنا نغرق يف تفاصيلها ،وألن اقرص الطرق الستعادة
القدس وبقية ارضنا املحتلة هي يف وحدتنا ورشاكتنا
ومقاومتنا ..وان اعرتاف االدارة االمريكية بالقدس
عاصمة لكيان االحتالل االرسائييل لن يغري من حقيقة
ان القدس كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية
حرة وعصية عىل االحتالل واملحتلني.
وأضاف :فكل التقدير ملن جعل للقدس يوما عامليا
فيه تتوحد كلمة ماليني املسلمني والعرب ،ليتذكر
العامل ان القدس ما زالت ارضا فلسطينية محتلة
وواجب جميع احرار العامل تخليصها مام تتعرص له من
انتهاكات يومية عىل يد املحتل الصهيوين واعادتها
اىل حضن شعبها الفلسطيني..
■الشهيد سليامين ذو بصرية
تطرق القيادي الفلسطيني يف حواره مع الوفاق
كام ّ
اىل دور الشهيد سليامين وقــوة القدس يف دعم
فلسطني ،وقال :رغم الخسارة الكبرية التي متثلت
بجرمية اغتيال القائد الكبري الفريق الشهيد الحاج
قاسم سليامين ورفاقه شهيد القدس وفلسطني ،فان
مرشوع املقاومة الذي رسم تفاصيله الشهيد القائد
ازداد قــوة وصالبة يف مواجهة املحتلني الرضنا
الفلسطينية والعربية ،وباتت املقاومة خياراً أساسي ًا
لشعوبنا يف مواجهة املرشوع األمرييك – الصهيوين،
وواهمة الواليات املتحدة إن هي اعتقدت أن عمليات
االغتيال لقادتنا ومناضلينا ميكنها ان تساهم يف فرض
مرشوعها التوسعي يف املنطقة ،وان دلت عملية
االغتيال الجبانة عىل يشء فعىل فشل االدارة االمريكية
يف سياساتها التي هدفت اىل احتواء املنطقة ووضعها
تحت الوصاية االمريكية االرسائيلية والتي من عناوينها
حصار ايران وفرض العقوبات عليها ومحاولة تطبيق
صفقة القرن بعناوينها املتعددة وفتح ابواب املنطقة
امام الكيان الصهيوين املؤقت وعدوانها عىل شعوب
املنطقة خاصة الشعب الفلسطيني.
وتابع :لقد كان الشهيد ذو بصرية عندما عرف بشكل

مبكر ويف استلهام دعــوات االمــام الخميني بأن
القدس هي اكرث قضية ميكن ان يتوحد حولها العرب
واملسلمون واحــرار العامل ،وذو بصرية ايضا حينام
حدد طبيعة التحالف االمرييك الصهيوين الذي توج
باعرتاف الرئيس االمرييك السابق بالقدس عاصمة
لكيان العدو .لذلك فان القدس مل تكن عامال موحدا
للشعب الفلسطيني والشعوب العربية واالسالمية فقط
بل ولشعوب العامل التي انتفضت يف شــوارع مدن
العامل ويف الجمعية العامة لألمم املتحدة معلنة
دعمها لشعبنا ورفضها لقرار الرئيس األمرييك.
■املحتل انه ال يفهم اال لغة املقاومة
وأوضح :لقد خاطب الحاج قاسم قضايا االمة العادلة
وهيأ لشعوبها االرضية ملواجهة الغطرسة االمريكية
ويف مقدمة هذه القضايا كانت القضية الفلسطينية
حيث كانت تعني له الكثري .لذلك نعتربه قائدا متعدد
االبعاد وعابر للجغرافيا ،ومهام قلنا يف هذا القائد فلن
نفيه حقه ،لكن عزاءنا الدائم ان ما هيأ له الشهيد
القائد سليامين بدأ يزهر انتصارات يف فلسطني ولبنان
وسوريا والعراق ويف كل مواقع النضال واملقاومة..
وان قوى املقاومة عىل امتداد ساحات النضال معنية
بالدفاع عن شعوبها وعن حقها بأرضها وايضا االستعداد
ملواجهة الغطرسة االمريكية الصهيونية التي فاقت يف
عدوانها كل حدود املنطق.
وبشأن أهمية هــذه املناسبة يف ظل محاوالت
االعداء لحرف البوصلة عن القضية املركزية لألمة
وهــي فلسطني ،أضــاف املسؤول الفلسطيني :ال
ميكن ان نفصل بني ما يحدث يف مدينة القدس
وبني املخططات الصهيونية التي تهدف اىل فرض
وتكريس ما يسمى «السيادة الصهيونية عليها ،سواء
عرب سن القوانني الصهيونية العنرصية والتمييزية،
او بتكثيف الضغوط عىل املقدسيني لتهجريهم
والتخيل عن ارضهم ،بهدف الحفاظ عىل ما سمي
«بقاء املدينة نقية يف يهوديتها» تكريسا لقانون
القومية اليهودية االرسائيلية الــذي ال يــرى يف
فلسطني التاريخية اال اليهودي فقط.
وتابع فيصل :إن املوقف الصهيوين الذي ينطلق من
التمسك مبدينة القدس املوحدة كعاصمة لكيان
االحتالل مستقويا بصفقة القرن وباتفاقات التطبيع،
بات يطرح تحديا حقيقيا عىل جميع القوى الحية
ليضعها امام مسؤلياتها يف تحويل معركة الشجب
واالدانة اىل معركة شاملة الفشال املرشوع االرسائييل
االمرييك ..خاصة بعد ان عــادت القدس لتتصدر
مشهد النضال الفلسطيني ولتقدم لوحة رائعة من
الصمود والبسالة واالرادة املدعومة بحق املقدسيني
بأرضهم ومدينتهم ،رغم انف صفقة القرن واطرافها من
االرسائيليني واملطبعني العرب.
وأضاف يف ختام كالمه لـ «الوفاق» :تؤكد تجاربنا
مع املحتل انه ال يفهم اال لغة املقاومة ،لذلك فان
اقرص طريق لتحرير القدس واعادتها اىل اهلها هي
باملقاومة والوحدة ،ألن خيار املواجهة مع املحتلني
مل يعد خيارا بني مجموعة خيارات ،بل هو الخيار
الذي بامكانه ان يعدل موازين القوى التي ستبقى
مختلة طاملا بقي النضال الفلسطيني اسريا لخيارات
اكدت السنوات والعقود املاضية مدى عقمها وفشلها
كإتفاق اوسلو الذي وجب التحلل منه ومن قيوده
االمنية واالقتصادية ..لذلك ندعو اليوم اىل استحضار
كل عنارص القوة الفلسطينية والعربية ،ويف شقها
الفلسطيني نؤكد عىل املواجهة املوحدة وامليدانية
عىل مساحة كل االرض الفلسطينية وتطبيق ما تم
التوافق عليه من قرارات من شأنها ان تعيد االعتبار
لحقوقنا الوطنية خاصة قــرارات املجلسني الوطني
واملركزي ومخرجات لقاء االمناء العامني وغريها من
اجراءات تعيد االعتبار للنضال الفلسطيني ولحركة
التحرر الوطني التي تناضل ضد محتل وجبت مقاومته
بكل االشكال النضالية املتاحة لتحقيق اهداف شعبنا
الوطنية ويف مقدمتها حق العودة وتقرير املصري
واقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس.

