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رئيس مركز الشهيد ابو مهدي المهندس لـ»الوفاق»:

يوم القدس العالمي أهم مرشوع إسالمي هادف
سخر الشهيد سليماني جميع إمكانات قوة القدس لدعم المقاومة

■تحرير فلسطني واجب اسالمي
وعن تأثري يوم القدس وانتفاض الشعوب االسالمية
يف هذه املناسبة للتصدي ملرشوع التطبيع ودعم
الشعب الفلسطيني و مقاومته ،أوضح رئيس مركز
الشهيد الحاج ابو مهدي املهندس :مل تكن أهمية
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يف مستهل الحوار حدّ ثنا «الدراجي» عن أهمية إعالن
االمام الخميني ؟وضر؟ آخر جمعة لشهر رمضان املبارك
يوم القدس العاملي ،وقال :يعترب يوم القدس العاملي
أهم مرشوع إسالمي هادف ويستنهض مشاعر األمة
اإلسالمية لجعل املقدسات اإلسالمية يف فلسطني
املحتلة يف أولويات تفكريها وأهتامماتها ولذا فإن
اإلمام الخميني ؟وضر؟ أول قائد إسالمي مييض بإتجاه
وضع األمة عىل املسار الصحيح يف التهيئة لتحرير
كامل الــراب اإلســامــي يف أرض فلسطني وطرد
املحتل الصهيوين من أرض العرب.

القضية الفلسطينية بالنسبة للثورة اإلسالمية يف إيران
منة ،بل تعترب ذلك هدف ًا إسالمي ًا ضمن واجباتها وعليه
فأن إهتامم قادة الثورة بالقضية الفلسطينية والقدس
من أوىل أهتامماتها وسخرت كل أمكاناتها لهذا الغرض
واملرشوع املقدس وإلعتبارات متعددة أولها أن أرض
فلسطني ،إمنا هي للمسلمني وللشعب الفلسطيني
الذي عاش عىل هذه األرض ُ
منذ آالف السنني ،وأن
الصهيونية العاملية تعترب مغتصبة لفلسطني عرب
القوة ،وهذا ما ال ترضاه ال الرشائع الساموية وال القيم
اإلنسانية.
تطرق القيادي يف الحشد الشعبي العراقي ،اىل
كام ّ
دور الشهيد سليامين وقوة القدس يف دعم فلسطني،
وقال :إن دور الشهيد القائد قاسم سليامين رحمه الله
هو الدور الرسايل يف مجمل القضية الفلسطينية،
وهــو الداعم اإلســايس مادي ًا ومعنوي ًا ،وقــد سخر
جميع إمكانات قوة القدس يف دعم فصائل املقاومة

اإلسالمية يف فلسطني ،وعــى مختلف توجهاتها
الفكرية والعقدية ألنه ينظر اىل القضية الفلسطينية
عىل أنها يف مواجهة قوى اإلستكبار العاملي الغاصب
وما تضحيته بنفسه إال دليل حي عىل ما نقول.
وجه الدراجي رسالة مبناسبة يوم
ويف ختام كالمه ّ
القدس العاملي ،قال فيها :ندعو األمــة اإلسالمية
ومبختلف توجهاتها وإثنياتها اىل الخروج بيوم القدس
العاملي يف آخر جمعة من شهر رمضان املبارك وتلبية
للنداء اإللهي الذي عرب عنه إمام األمة الخميني
العظيم وسلفه اإلمام السيد الخامنئي ونعترب خروج
األمــة للشارع هو تعبري عن ضمري األمــة يف رفض
اإلحتالل الصهيوين ورفض التطبيع معه وإعادة األرض
املحتلة اىل أصحابها الرشعيني ،وكذلك للجم داعمي
هذا الكيان الغاصب املتمثل يف الواليات املتحدة
االمريكية وعمالئها يف املنطقة والعامل ونسأله تعاىل
النرص املؤزر للمقاومة اإلسالمية.

یومالقدس العالمی
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