الوفاق تحاور وزير االعالم اليمني بمناسبة يوم القدس العالمي:

الشهيد قاسم سليماني
كان يعيش للقدس والقدس عاشت فيه

القضية الفلسطينية جزء مهم من الثورة اإلسالمية والتي سار عليها اإلمام الخميني ويواصل المسار اإلمام الخامنئي
«يـوم القـدس يـوم عالمـي ،ليـس يومـا خاصـا بالقـدس فحسـب ،إنمـا يـوم
الوفاق | خاص
محمد أبو الجدايل
مقارعـة المسـتكربين ويـوم صحـوة الشـعوب التـي عانـت مـن ظلـم أمريـكا
وغريهـا مـن القـوى الكبرى» ،هـذه هـي مقولـة االمـام الخمينـي ؟وضر؟ الشـهرية
التـي رسـمت مالمـح «يوم القـدس العالمي» ،يوم صحـوة المسـلمني وانتفاضتهم بوجـه طغيان القوى
ّ
المتعنتـة ،يـوم أعـاد األمـل الى قلوب المسـلمني في أرجاء المعمـورة ،بأن أولى القبلتين وثالث الحرمني
ّ
الرشيفين هـي القضيـة المركزيـة فـي العالـم االسلامي الـى أن يفـك المحتـل الغاشـم أنيابـه عنهـا.
فعندمـا أطلـق اإلمـام الخمينـي ؟وضر؟ يـوم السـابع مـن آب عـام 1979م دعوتـه بإعلان الجمعـة االخيرة مـن
شـهر رمضـان المبـارك يومـا عالميـا للقـدس ،أعـاد الحيـاة واألمـل لقضيـة فلسـطني ،ورفـع جـدارا بوجـه
ّ
االعـداء ومـن لـف لفهـم مـن ضعـاف النفـوس والعمالء حتى ّ
علـو السـماء ،وألهمية هـذا اليوم الـذي يطل
علينـا فـي خاتمـة شـهر رمضـان الفضيل ّ
لريسـخ في قلوبنـا أبرز قضايـا االمة االسلامية ،أجرينا حـوارا مع
ضيـف هللا الشـامي وزيـر االعلام اليمنـيّ ،
حدثنـا الشـامي خاللـه عـن أهمية هـذا اليـوم ودواعـي إحيائه في
ّ
ً
كل عـام ،وإعـادة بوصلـة االمـة تجـاه قضيتهـا المركزية ،خصوصـا في ظل هـذه المنعرجات الخطـرة وحالة
التيـه التـي ّ
تمـر بهـا بعض الـدول فـي العالم االسلامي.
وفيما ما يلي نص الحوار الذي أجراه مراسل صحيفة الوفاق:
الخطى كل الثوار واألحرار يف محور املقاومة والقادة
املجاهدون.
■كيف تنظرون اىل دور الشهيد سليامين وقوة
القدس يف دعم فلسطني؟
الشهيد قاسم سليامين كان يعيش للقدس والقدس
عاشت فيه ،فكل مساره الجهادي املقدس كان لتحرير
القدس النصيب األكرب حتى اعامله الجهادية خارج
فلسطني ومواجهته للمؤامرات الصهيونية واألمريكية
كانت تصب بشكل مبارش او غري مبارش لنرصة القدس
والقضية الفلسطينية ولذلك فهو شهيد األمة .
■ماهي رسالتكم مبناسبة يوم القدس يف ظل
محاوالت االعــداء لحرف البوصلة عن القضية
املركزية لألمة؟
يوم القدس العاملي هو يوم يقظةجميع الشعوب اإلسالمية
ومن املهم أن تتعاىل هذه اليقضة ،وإحياء الضامئر املؤمنة
ملواجهة التحديات والتضليل وحرف بوصلة العداء لالمة،
والعمل عىل حرف مسارها للعودة اىل تعريف األمة بعدوها
الحقيقي وتوجيه العداء اىل العدو الحقيقي لهم.

یومالقدس العالمی

يوم القدس
العالمي هو
يوم يقظة
جميع الشعوب
اإلسالمية

■يف الذكرى الـ ٤٢إلعالن االمام الخميني ؟وضر؟
آخر جمعة لشهر رمضان املبارك يوم القدس
العاملي ،كيف تق ّيمون اليوم أهمية هذه املناسبة
العاملية؟
اإلمــام الخميني؟حر؟ عليه عندما أطلق هــذا اليوم
كمرشوع يهدف اىل إعادة بوصلة االمة تجاه قضيتها
املركزية القضية الفلسطينية وعزز بذلك ارتباط االمة
مبقدساتها وان تبقى القدس حية وحارضة يف مشاعر
ومنهجية املسلمني.
ومنذ  ٤٢عاما والعامل املنافق واملــوايل للعدو
الصهيوين يعمل بكل جهد لطمس معامل اإلحياء
ليوم القدس العاملي لكنه فشل يف ذلك ونحن
نرى العامل الحر اليوم ومحور املقاومة يحيون هذا
اليوم أكرث من أي وقت مىض مام يعني أن مرشوع
التطبيع والوالء لليهود إىل تاليش وانكسار بينام
منهجية الحق واالنتصار للقدس تربز مالمحها يف
كل دول محور املقاومة أوال والشعوب والحركات
الحرة عىل املستوى العاملي واهمية إحياء هذا
اليوم يف هذه املرحلة تعترب أكرث اهمية من اي
وقت مىض.

■يف ضوء تسارع وترية عملية التطبيع لبعض
األنظمة مع العدو الصهيوين ،ما تأثري يوم القدس
وانتفاضة الشعوب يف هذه املناسبة يف التصدي
ملــروع التطبيع ودعــم الشعب الفلسطيني
ومقاومته؟
عجلة التطبيع والوالء واملسارعة نحو اليهود كشفت
االقنعة عن االنظمة الخائنة لألمة وابرزت املشاريع
الصهيونية للقضاء عىل االمة ومقدساتها ولهذا تأثري
كبري إذا مل تتحرك الشعوب للعمل عىل تنامي السخط
والوقوف بوجه التطبيع وأدواته ومن ذلك إحياء يوم
القدس العاملي كرد قوي شعبويا والتزاما دينيا
وأخالقيا يف دعم الشعب الفلسطيني والوقوف اىل
جانب املجاهدين يف مواجهة اإلحتالل.
من اهم منطلقات الثورة االسالمية يف إيران كانت
القضية الفلسطينية وكان اإلمام الخميني؟حر؟ يوليها
اهتامما كبريا يف توجيهاته وخطاباته ومشاريعه
الجهادية واستطاع ان يحول القضية الفلسطينية اىل
معتقد لدى جميع الثوار لتصبح جزءا مهام من الثورة
اإلسالمية والتي سار عليها اإلمام الخميني رحمه الله
ويواصل املسار اإلمام الخامنئي ؟ظفح؟ ويسري بنفس

9

 2022م |  1443ه

