القيادي في حركة الجهاد االسالمي
في بيت لحم للوفاق:

نفخر بالجمهورية اإلسالمية ونعزت
بمواقفها ودعمها لفلسطني
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قال القيادي يف حركة الجهاد االسالمي
الوفاق | خاص
يف بيت لحم فراس حسان يف حوار خاص
مختار حداد
مع الوفاق أنه نحن ننظر للثورة اإلسالمية
يف إيران عىل أنها االخ والسند الذي يقف
إىل جانب الشعب الفلسطيني بكل ما يستطيع من قدرات معنوية ومادية وال
يبخل عىل شعبنا يف تقديم كل أسباب الصمود والوفاء لهذا الشعب الفلسطيني
الكريم وأن يوم القدس العاملي هو تأكيد عىل أن فلسطني يف قلب الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وشعبها العظيم ولتؤكد من خالله لكل قوى الرش وانها مع
فلسطني وستبقى مع فلسطني ولن تتخىل عن فلسطني مهام كلفها ذلك من حصار
وتضييق،وأنها متارس الكربياء والعلو األخالقي والديني والثقايف واالجتامعي
واإلعالمي واإلنساين يف مواجهة الكربياء الصهيوين واألمرييك الذي يحاول
السيطرة عىل األمة من خالل فلسطني،أننا نفخر بهذا الكربياء ونعتز به.

العميد عيدروس علي الحميدي لـ«الوفاق»:
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أجرت صحيفة الوفاق الدولية حوارا خاصا مع نائب رئيس اإلتحاد العريب لإلعالم اإللكرتوين فرع
اليمن والناطق الرسمي ،العميد عيدروس عيل الحميدي ،مبناسبة يوم القدس العاملي الذي
يصادف الجمعة األخرية من شهر رمضان املبارك ،والذي تحتفي به الدول االسالمية وجميع االحرار
يف العامل ،وتحدّ ث القيادي اليمني خالل الحوار عن أهمية أهمية هذه املناسبة العاملية ،وعن
تأثري يوم القدس وانتفاض الشعوب يف هذه املناسبة للتصدي ملرشوع التطبيع ودعم الشعب
الفلسطيني ومقاومته.
وعن أهمية إعالن االمام الخميني ؟وضر؟ آخر جمعة لشهر رمضان املبارك يوم القدس العاملي ،أوضح
القيادي اليمني :إعالن اقرتحه اإلمام الخميني بعد أن رأى ضياع وتيه العاملني العريب واإلسالمي واحرار
العامل عن القضية الفلسطينية ،فأراد ان تكون آخر جمعة من رمضان مبثابة بوصلة تعيد تصحيح االتجاه
نحو القدس الرشيف.
وأضاف :يوم القدس نفخ الروح للقضية الفلسطينية ،ومهام طبع املطبعون فان يوم القدس سيظل مبثابة
تسونامي سيجرف املطبعني واحالمهم وآمالهم.
كام أشاد العميد عيدروس عيل الحميدي بدور ايران يف دعم املقاومة الفلسطينية ،وأضاف :الجمهورية
االسالمية االيرانية مل تكتفي بإعالن يوم للقدس يف آخر جمعة من رمضان بل سعت إىل موازنة األقوال
باألفعال من خالل مد يد العون لألخوة يف فلسطني باملال والسالح والتكنولوجيا ،وكان دور الشهيد الحاج
قاسم سليامين واضح وجيل تجلت صورة عىل سواعد املقاومة يف آخر حرب شنها الكيان الصهيوين عىل
غزة.
وأردف القيادي اليمني :سيظل القدس القلب النابض لألمة االسالمية ،وبوصلة األحرار والرشفاء ،اما
العبيد واملطبعني وفاقدي الرشف فال بوصلة وال وجهة لهم ،إال ما يحدده لهم االعداء.

■محور املقاومة ومواجهة املرشوع الصهيوين
وأضاف فراس حسان:بالنسبة للمطبعني،نحن نؤكد أن محور املقاومة الذي تقوده
الجمهورية اإلسالمية يقف سندا منيعا أمام متدد املرشوع الصهيوين يف املنطقة
وكل محاوالت التطبيع والخذالن العريب لقضية فلسطني واهلها ستبوء بالفشل
أمام التضحيات والدماء التي تراق للحفاظ عىل األمة وقضاياها االسرتاتيجية و
يوم القدس هو بوابه أخالقية وثقافية وفكرية وسياسية وبث روح الوعي يف األمة
عىل حقيقة مظلومية فلسطني واهلها وان هناك مازال مرشوع صهيوين يقف حائال
أمام رفعة وتقدم األمة.
مضيفاً:القائد العظيم قاسم سليامين رحمة الله تعاىل عليه قاد األمة لالنتصار
عىل مرشوع التكفري والهيمنة الصهيونية التكفريية عىل األمة .واألمة تدرك حجم
ماقدمه الرجل من تضحيات يف سبيل حامية األمة ودينها وأخالقها من هؤالء
الصهاينة والتكفرييني القتلة.
■أروع األمثلة يف الجهاد واملقاومة
وقال فراس حسان:لقد قدم الشهيد القائد قاسم سليامين أروع األمثلة يف الجهاد
واملقاومة بعيدا عن الطائفية واملذهبية وأنه ما كان يسعى اال للحفاظ عىل األمة
وقدسيتها ودينها االصيل و لقد رفع همة الشعب الفلسطيني أن يف األمة قادة
كحمزة وعيل بن أيب طالب ينحازون لقضايا األمة ويحرتقون شوقا لنرصة هذه األمة
بعيدا عن األهداف والغايات الشخصية.
وختم القيادي يف حركة الجهاد االسالمي بالقول:نحن نفخر بالجمهورية اإلسالمية
يف إيران ونعتز مبواقفها ودعمها ونحن نؤكد أننا إىل جانبها وان قضية فلسطني
وقضية االسالم وقضية األمة وقضاياها االسرتاتيجية هي محور عمل خط املقاومة
الذي نسعى للحفاظ عليه رغم كل محاوالت التطبيع والخذالن العريب .

