رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني لـ «الوفاق»

يوم القدس خطوة عملية نحو توحيد االمة االسالمية

ً
ً
جامعا ويحمله اليوم ّ
بهمة وبعزيمة االمام الخامنئي
وضع االمام الخميني مرشوعا

بمناســبة يــوم القــدس العالمــي الــذي يصــادف الجمعــة األخــرة مــن شــهر رمضــان
الوفاق | خاص
المبــارك ،والــذي تحتفــي بــه الــدول االســامية وجميــع االحــرار فــي العالــم ،أجــرت صحيفــة
محمد أبو الجدايل
الوفــاق الدوليــة حــوارا خاصــا مــع رئيــس الجهــاز المركــزي للرقابة والمحاســبة اليمنــي و عضو
المكتــب السیاســي لحركــة انصــارهللا علــي العمــاد ،تحـ ّـدث فيــه عــن أهميــة إعــان اإلمــام
الخمينــي ؟وضر؟ آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان الفضيــل يومــا للقــدس ،وعــن رضورة احيــاء هــذا اليــوم مــن قبــل كافــة
ّ
المســلمني ،فــي ظــل مــا تمـ ّـر بــه المنطقــة مــن تحــوالت خطــرة الســيما موجــة التطبيــع اإلنبطاحيــة مــن قبــل بعــض
األنظمــة العربيــة.
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وعن أهمية إعالن االمام الخميني ؟وضر؟ لهذه املناسبة،
قال رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة اليمني عيل
العامد لـ “الوفاق” :يأيت إعالن االمام الخميني ؟وضر؟ لهذه
املناسبة يف إطار خطوات عملية تستطيع أن توحد االمة
االسالمية ملواجهة عدوها املتمثّل بالكيان الصهيوين،
وكذلك القضاء عىل املشاريع الفتنوية التي تضمر الرشّ
لجميع املسلمني ،وإحباط هذا املخطط الكبري الذي
يهدف اىل تفتيت وتفريق هذه االمة ،لهذا يسعى العدو
الصهيوين منذ نشأته أي بعد الحرب العاملية الثانية لزرع
الخالف والشقاق بني الشعوب االسالمية،منتهجا العديد
من الطرق واالساليب الخبيثة من قبيل الفنت املذهبية
والعرقية والسياسية ،وغريها من الفنت ،حيث سعى عىل
كافة املستويات ألن يخلق مثل هذه الرصاعات الفتنوية
ليستطيع من خاللها ان يحقق مخططاته الخبيثة،
ليتج ّنب بذلك املواجهة املبارشة والتكاليف الباهظة يف
ذات الوقت.

یومالقدس العالمی

الشهيد
سليماني
هو النموذج
العملي
والحركي
للمرشوع الذي
أطلقه االمام
الخميني

■مرشوع االمام الخميني التحرري
وأضــاف القيادي يف حركة انصارالله :دفع العدو
الصهيوين االمة االسالمية نحو ه ّوة التناحر واالقتتال
فيام بينها ،يف ّ
ظل تلك املخططات جاء إعالن االمام
الخميني ليضع حد ّا لهذا املرشوع االستعامري ،ويرفع
شعار توحيد االمة االسالمية،وهذا هو الهدف األكرب
واألسمى من اعالن يوم القدس العاملي ،ال سيام إعادة
احياء القضية املركزية لألمة االسالمية ،وإعادة توجيه
بوصلة املسلمني نحو العدو الحقيقي لهم.
وعن جدوى هذا اليوم وما متخّ ض عنه حتى اليوم،
أوضــح العامد :هــذا املــروع الــذي أطلقه االمــام
نتلمس مثاره اليوم ،حيث نشهد حالة
الخميني ؟وضر؟ ّ
من التامسك يف صفوف املقاومة ،يف حني يشهد
الطرف املقابل حالة من التخ ّبط واالنقسام والتشتت
بشأن هذا الصمود الذي يواجهه.
عرج القيادي اليمني عىل أهمية إحياء هذه املناسبة
كام ّ
املباركة يف ّ
ظل موجة التطبيع االخرية يف العامل العريب،
وقال :يف حقيقة االمر ما يس ّوق له تحت مسمى التطبيع

او باألحرى النفاق والعاملة الذي تر ّوج له بعض االنظمة،
يأيت يف سياق التأكيد عىل أهمية إطالق هذا املرشوع
يف وقت مبكر من قبل االمام الخميني ؟وضر؟.
وأوضــح :لهذا فان الخطوات التي تتخذ اليوم باسم
التطبيع خري دليل عىل ان املرشوع الذي اطلقه االمام
الخميني كان مرشوعا ناجحا وجاء يف وقته املناسب
بأمس الحاجة ملثل هذه الصحوة،
عندما كانت االمة
ّ
وحد االمة االسالمية يف وقت ّ
مبكر ما دفع االنظمة
إذ ّ
العميلة لكشف الستار واملجاهرة بعاملتها مع العدو
جر الشعوب
الصهيوين بعد ان فقدت االمل من محاولة ّ
االسالمية نحو سياساتها اإلنبطاحية .وأن تظهر بعيدة
منزوية غري منتمية للشعوب وال لوطنيتها وال النتامءاتها
الدينية والقومية والعقائدية ،مجمل هذه االمور يؤكد
أن الشعوب ستلتف يوم ما وبشدّ ة حول مرشوع االمام
الخميني بق ّوة ،وهذا ما نلمسه مؤخراً وبشكل متعاظم
يف املنطقة والعامل ،حيث إلتحقت العديد من الشعوب
املسلمة بركب مرشوع االمام الخميني التحرري ،وهو
ما ّ
يدل عىل اتساع رقعة محور املقاومة ،ومستوى رفض
الشعوب االسالمية للمنافقني وا ُ
مل ّطبعني.
■الشهيد سليامين هو القدوة التي نحتذي بها
وعن دور الجمهورية االسالمية االيرانية يف دعم القضية
الفلسطينية ،أضاف رئيس الجهاز املركزي اليمني :نرى
أن تحركات االخوة يف ايران امللموسة والعملية يف دعم
القضية الفلسطينية هي اهم أسباب بقاء هذه القضية
عىل مستوى املؤسسات الرسمية الدولية ،فايران كدولة
اسالمية تتحرك منذ وقت مبكر وحيدة تعاين وتناضل
وتجاهد بصرب وحكمة ومثابرة لدعم هذه القضية وتتعرض
الستهداف ممنهج يف كل جوانب الحياة ملوقفها هذا،
عىل املستوى الشعبي واالقتصادي والرسمي وغريه .لهذا
فان تحركنا ونظرتنا وتحالفنا مع الجمهورية االسالمية
االيرانية نعدّ ه واجب ًا دينيا نحن ملزمون به ،ونفتخر
ونعتز مبثل هكذا تعاون ملواجهة أعداء االمة االسالمية،
وايران تتعاون مع كل الدول والشعوب التي تجابه العدو
الصهيوين ،فهي تتحرك يف هذا الجانب بعيدا عن

الحسابات الضيقة سواء كانت الطائفية او القومية ،ويأيت
كل هذا من خالل وجود قيادات ترتقي يف نظرتها ولدورها
ولدور االمة االسالمية يف مواجهة أعدائها.
وأردف :لقد وضع االمــام الخميني ؟وضر؟ مرشوع ًا
بهمة وبعزمية وجهد وباستعانة
جامع ًا ،ويحمله اليوم ّ
بالله االمام الخامنئي ،كام اننا كأبناء املسرية القرآنية
ومتثلنا قيادتنا القرآنية التي يحمل رايتها يف اليمن
سامحة السيد عبدامللك الحويث نسعى دوما اىل ان
ونوحد صفوفنا يف هذه التحركات
نرتقي بهكذا همم ّ
واملواجهة ،ومن خالل نظرة قرآنية تجمعنا وتحدّ د من
هم اعداؤنا وما هي اولوياتنا ،التي تجاوزنا من خاللها
فرقت االمــة تحت عناوين
النظرات الضيقة التي ّ
طائفية وعرقية او جغرافية وغريها.
كام تطرق القيادي اليمني اىل دور الشهيد سليامين يف
إحياء القضية الفلسطينية ،وقال :الشهيد سليامين هو
النموذج العميل والحريك للمرشوع الذي أطلقه االمام
الخميني ،والذي نؤمن به جميع ًا ،فالشهيد سليامين هو
القدوة التي نحتذي بها ،الشهيد سليامين هو قائد نتقدم
له دوما باملباركة عند اي انتصار حتى بعد استشهاده
ألنه هو من هندس كافة املشاريع التي ينفذها محور
املقاومة يف املنطقة ضد العدو الصهيوين.
وأكمل :عندما فقدنا الشهيد سليامين خرسنا قائدا
عظيام ومنوذج ًا فريدا ،وكام خرس االمام عيل ؟ع؟ مالك
االشرت ،ولكن نقول ان الله اراد له ان يرتاح بعد مسرية
طويلة من الجهاد ،وأراد لنا أن نعرف من هو هذا الشهيد
املناضل ،وأن يكون قدوة لنا وألجيالنا فيام بعد ،ونسأل
مستقر رحمته.
الله تعاىل أن يجمعنا به يف
ّ
وجه رئيس الجهاز املركزي اليمني،
ويف ختام الحوار ّ
رسالة اىل شعوب االمة االسالمية قال فيها :لن أخاطب
العدو يف رسالتي مبناسبة يوم القدس العاملي ،ألنه بات
يدرك تنامي الصخب عليه ،وتعايل صيحة املستضعفني
بوجهه ،ويعلم بأن مشاريعه الرشيرة بحق االمة االسالمية
قد ُكشفت جميعها ،ولكن أقول ألبناء امتنا االسالمية
نحمد الله عىل النعمة العظيمة الذي أكرمنا بها بأن نكون
جزءا من هذه املواجهة ضد أعداء الشعوب االسالمية.
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