رئيس المجلس األعلى لمنظمات المجتمع المدني اليمني لـ «الوفاق»:

االمام الخميني ؟وضر؟ أعطى للقضية
الفلسطينية بعدا عالميا

أجــرت صحيفــة الوفــاق الدوليــة حــوارا خاصــا مــع الشــيخ درهــم ابــو الرجــال
الوفاق | خاص
رئيــس المجلــس األعلــى لمنظمــات المجتمــع المدنــي اليمنــي ،بمناســبة
محمد أبو الجدايل
يــوم القــدس العالمــي الــذي يصــادف الجمعــة األخــرة مــن شــهر رمضــان
المبــارك ،والــذي تحتفــي بــه الــدول االســامية وجميــع االحــرار فــي العالــم،
وتحـ ّـدث القيــادي اليمنــي خــال الحــوار عــن أهميــة هــذه المناســبة العالميــة ،وعــن تأثــر يــوم القــدس
وانتفــاض الشــعوب فــي هــذه المناســبة للتصــدي لمــروع التطبيــع ودعــم الشــعب الفلســطيني
ومقاومتــه.
ّ
وفيما يلي نص الحوار:
■كيف تقيمون اليوم أهمية يوم القدس العاملي
يف ظل التطورات الحالية يف القضية الفلسطينية؟
من القضايا والــرمــوز الكربى التي أعلنها اإلمــام
الخميني؟وضر؟يوم ًا خاص ًا لإلحياء وتجديد العهد والعمل
وفق ما يقتضيه الحدث او قضية القدس ،حيث اعلن
اإلمام قدس رسه يوم ًا عاملي ًا لها ،وذلك يف يوم الجمعة
االخرية من شهر رمضان املبارك من كل عام ،وامللفت
يف هذا االعالن عدة امور:
أوالً :ان االعالن جاء بعد ستة اشهر من عودة اإلمام
الخميني ؟وضر؟ التاريخية اىل ايران وبعد اربعة اشهر
من قيام الجمهورية اإلسالمية أي يف متوز من العام
 1979م مام يؤكد عىل مدى حضور هذه القضية وعىل
ح ّيز االولوية الذي شغلته يف فكر اإلمام.
ثانياً :ان اليوم ،مل يكن خاص ًا باملسلمني ،بل
يوم ًا عاملي ًا ،ولعل يف ذلك اشارة اىل اعطاء اإلمام

للقضية بعدها العاملي ،كنموذج للرصاع بني الحق
والباطل ،وهذا ما عرب عنه اإلمام والذي سيتضح
من دالالت يوم القدس.
ثالثاً :ان اعالن اليوم حصل يف شهر رمضان ،وهو شهر
الوحدة بني املسلمني ،الذين يلبي اكرثهم نداء الحق
ويحلوا يف ضيافة الرحمن متوجهني نحوه بالدعاء
ّ
موطنني انفسهم عىل القيام بالواجب
واالبتهال،
وترك املحرم ،وعىل القيام بفريضة االمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وهل هناك يف حياة االمة وواقعها
منكر اخطر وأسوأ من احتالل القدس من قبل
اليوم
ٌ
الصهاينة ..فال بد ان ّ
يوطن املؤمنون انفسهم عىل
تلبية نداء الحق يف هذا الشهر وقلوبهم معلقة بالحق
قريبة منه ،تعيش حالة من الحقانية املتميزة ،كام
ان شهر رمضان ميثل بالنسبة للمسلمني شهر الجهاد
عب
واالنتصار ،ففي شهر رمضان كان فتح مكة الذي ّ
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الله سبحانه وتعاىل عنه ب « اذا جاء نرص الله والفتح
«فشهر رمضان موسم النرص والفتح ،ولعل التاريخ
يعيد نفسه فتتحرر القدس ويحصل الفتح من جديد
يف شهر رمضان وانطالق ًا منه.
رابعاً :داللــة ورمزية يوم الجمعة الــذي هو عيدٌ
للمسلمني جميع ًا ،يتوجهون فيه اىل بيوت الله تعاىل
القامة الجامعة واداء الجمعة ،يف حالة من الخشوع
والتقرب اىل الله ،ويف حالة من الوحدة وااللفة بني
املسلمني واملؤمنني.
خامساً :رمزية اليوم مع التوقيت (الجمعة االخرية
من شهر رمضان) ،حيث هذه االيام االخرية وخصوص ًا
الجمعات منها لها خصوصيات عبادية هامة ،فهي
االيام التي تخترص خريات الشهر ،ويف احدى لياليها
تسترت ليلة القدر التي هي خري من الف شهر ،والتي
يعب فجرها عن ظهور الحق عرب الصيحة التي ستحصل
ّ
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