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وتبرش العامل بخروج اإلمــام املهدي؟جع؟ الذي
سيطرد الصهاينة ولالبد من فلسطني ،حيث ستكون
القدس هي مكان االعــان عن قيام دولــة العدالة
االلهية ،وعن سطوع شمس الحق عىل هذه املعمورة
من خالل تلك الصالة العاملية التي سيشارك فيها كل
رموز الحق بامامة بقية الله ارواحنا فداه.
واما نص دعوة اإلمام الخميني قدس رسه فهو« :ادعو
جميع مسلمي العامل اىل اعتبار اخر جمعة من شهر
رمضان املبارك التي هي من ايام القدر وميكن ان
تكون حاسمة يف تعيني مصري الشعب الفلسطيني يوم ًا
للقدس ،وان يعلنوا من خالل مراسم االتحاد العاملي
للمسلمني دفاعهم عن الحقوق القانونية للشعب
الفلسطيني املسلم».
كام أكد مبقولته الشهرية «إن قضية فلسطني من
وجهة نظر إسالمية هي قضية مركزية وفريضة عىل
جميع املسلمني مبن فيهم االيرانيون» .ويعترب يوم
القدس يوم ًا مه ً
ام ،يجب احياءه عىل الدوام ،كونه يوم
ً
يتعرضون
الذين
للمقدسيني
ودعم
النرصة للقدس
ّ
ملؤامرة التهجري والتهويد من أرضهم ومنازلهم عىل
أيدي املستوطنني وق ّوات اإلحتالل الصهيوين.
كام نــويص الشخصيات السياسية واالجتامعية
والثقافية إحياء يــوم القدس بــاي طريقة كانت
واستخدام كل الطاقات الحياء هذا اليوم والتنديد
بالكيان الصهيوين.
■يف ضوء تسارع وترية عملية التطبيع لبعض
األنظمة مع العدو الصهيوين،ما تأثري يوم القدس
وخروج الشعوب يف هذه املناسبة يف التصدي
ملرشوع التطبيع؟
يأيت إحياء مناسبة يوم القدس يف ظل تفاقم حالة الغليان،
التي تسود الشارعني العريب واإلسالمي ضد الهجمة
التطبيعية مع كيان االحتالل ،من قبل بعض أنظمة دول
مجلس التعاون .منها االمارتيني ،وكذلك ايض ًا السعوديني
ومن لف لفّهم ليك يضعوا للصهيوين قيمة يف هذه
املنطقة» .فقد خرسوا دينهم ودنياهم لبيعهم ملقدسات
املسلمني والتهاون بدما املسلمني...

یومالقدس العالمی

■كيف تنظرون اىل دور الشهيد سليامين
ورفاقه يف دعم فلسطني؟
كان للشهيد الحاج قاسم سليامين دور كبري تجاه
قضية القدس ،فقد قدم الدعم للقدس وأحبابها،
وأحب أرض فلسطني ،وكان له دور كبري يف دعم
القضية الفلسطينية» ،الشهيد سليامين كان مؤمنا
بانتصار املقاومة وزوال االحتالل الصهيوين من
فلسطني واملنطقة» ،كام كــان الشهيد سليامين
أول من دعم حكومة املقاومة يف قطاع غزة ،عقب
تشكيلها عام ً ،2006
وأيضا برنامج املقاومة يف التصدي
العتداءات العدو.
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■ماهي رسالتكم مبناسبة يوم القدس العاملي؟
رسالتنا إىل جميع أمة املسلمني –بال استثناء عربهم
أن القدس
وعجمهم ،تركهم وفرسهم -جميعهم يعلمون ّ
هي قبلة اإلسالم األوىل ،ومتثّل أهمية للجميع ،كام
بأن هذه األرض هي من أرايض
أن الجميع يؤمنون ّ
ّ
املسلمني ،ومن هذا املنطلق يجب عليهم جميع ًا
يف هذا اليوم ان يرفعون أصواتهم بنداء «املوت
إلرسائيل» .فام أشدّ جهالة أولئك الذين ميدّ ون يد
العون ألمريكا والكيان الصهيوين املؤقت يف إدارة
العدوان الصهيوين عىل مقدسات املسلمني ومن طبع
معهم قد كشف السرت عن الوجه الحقيقي وجه النفاق
والدعم الرسائيل وحاميتها من الغرب الذين يدّ عون
ملراعاة حقوق اإلنسان وباسناد عريب يحاولون تغيري
الحقائق وحرف البوصلة بالتطبيع؛ والوالء وتحريف
الحقائق عرب وسائل اإلعالم والتهرب عن الحقيقة
انصحهم جميعآ ان يعودوا إىل صوابهم فإن غرية
الشعوب والحمية اإلسالمية مل ولن تسمح لهم وسوف
تحاكمهم شعوبهم املسلمة الرافضة للتطبيع مع أعداء
اإلسالم واملسلمني ومدنسون املقدسات.

يوم القدس مرشوع نهضوي
حسني راغب الحسني
نائب في مجلس
الشعب

الوفاق/خــاص /ال بــد لنــا ونحــن نعيــش الذكــرى الـــ  ٤٢إلعــان
اإلمــام الخمينــي؟وضر؟ عــن يــوم القــدس العالمــي اإلشــارة إلــى األثــر
الكبــر الــذي أحدثــه انتصــار الثــورة اإلســامية فــي دعــم القضيــة
الفلســطينية ونضــال الشــعب الفلســطيني ومقاومته،حيــث
أغلــق اإلمــام الخمينــي ســفارة العــدو الصهيونــي وقطــع
العالقــات معــه ،وافتتــح أول ســفارة فلســطينية فــي البلــدان
اإلســامية مــكان ســفارة الكيــان الصهيونــي ،واعتــر أن قضيــة
فلســطني هــي القضيــة المركزيــة لألمــة ،وان الكيــان الصهيونــي
المغتصــب والمحتــل لــأرض والحقــوق الفلســطينية
مصــره إلــى الزوال،واعلــن عــن (اليــوم العالمــي للتضامــن مــع
القدس),واعتــره يــوم مواجهــة المســتضعفني للمســتكربين،
وقــال فــي بيان(يــوم القــدس يــوم عالمــي ،يــوم ال يختــص بالقــدس
وحدها،انمــا يــوم مواجهــة المســتضعفني للمســتكربين،انه يــوم
مواجهــة الشــعوب التــي عانــت مــن ظلــم أمريــكا وغريهــا مــن
القــوى الكــرى).
رغم سياسات الرتغيب والرتهيب من أجل تسويق مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوين ،ورغم انجرار بعض
الحكومات يف السري بقطار التطبيع ،ولكن ما وجدناه تعرث ركب التطبيع وفشله يف تسويق الكيان الصهيوين
كجزء من املنطقة ،وذلك بسبب رفض شعوب املنطقة قاطبة لتلك املشاريع املشبوهة ،فامزال هذا الكيان
الصهيوين كام وصفه اإلمام الخميني ؟وضر؟ ،بأنه الغدة الرسطانية وجرثومة الفساد ،لذلك فإن إرصار أبناء األمة
عىل أحياء يوم القدس العاملي بزخم كبري إمنا هو تجديد العهد الدائم واملستمر يف رفض جميع أشكال
ومجاالت التطبيع مع الكيان الصهيوين ،والتاكيد أن (يوم القدس) مدينة السالم ،مدينة األنبياء واملرسلني،
مسيحيني ومسلمني ستبقى عتبة مطهرة لكل األديان الساموية.
مام الشك فيه بأن اإلمام الخميني؟وضر؟ أكد ليس فقط عىل مركزية قضية فلسطني لألمة ،وامنا أيضا عىل
تحرير القدس اوىل القبلتني ،ومدينة اإلرساء واملعراج ،ومنذ البدايات أدرك اإلمام الخميني خطورة عالقة
نظام الشاه مع العدو الصهيوين عىل مدينة القدس وفلسطني وحذر من من مخاطرها ،وقد كان يويص دامئا
البلدان العربية بالوحدة والتضامن من أجل حامية القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوين ،وكذلك
سار اإلمام الخامنئي؟ظفح؟ عىل نهجه حيث كان دامئايؤكد عىل أن تاريخ فلسطني زاخر باملنعطفات واألحداث
يف ظل احتاللها الدائم وترشيد أبنائها ومقاومتها ،واكد عىل أن دعم املقاومة هو واجبنا جميعا ،وان القضية
الفلسطينيةهي األهم يف العامل اإلسالمي ومحور إهتامم كل األحرار الرشفاء يف العامل.
لقد شكل فيلق القدس باعتباره أهم إسرتاتيجية داعمة للقوات الفلسطينية وإعداد املقاتلني الفلسطينيني أن
توجه رضبات مدمرة للكيان الصهيوين والداعمني له ،فقد زود فيلق القدس املقاومني مبهارات تصنيع وتطوير
األسلحة الدفاعية املقاومة ،وكذلك لعب دوراً يف بث روح األمل يف نفوس املقاتلني الفلسطينيني ،وكرس حاجز
اليأس يف النضال.
وكذلك فقد تألق فيلق القدس أثناء قيادة (الشهيد الفريق الحاج قاسم سليامين) ،حيث كان رائدا يف املقاومة ضد
الكيان الصهيوين رغم تهديده من قبل الواليات املتحدة والكيان املحتل ،فمثال حسب شهادة أحد قيادات
املقاومني الفلسطينيني فإن الشهيد الحاج قاسم سليامين كان يحرض شخصي ًا يف حروب غزة ،ويقيض ساعات
الليل مع مقاتيل املقاومة.
إن يوم القدس هو مرشوع نهضوي ثقايف إنساين تعبوي إليجاد اليقظة يف ضمري األمة ،وملواجهة محاوالت التطبيع
واالستسالم واالذعان ،وتاكيد عىل أن فلسطني باقيةباهلها الفلسطينيني يف مواجهة أي محاوالت إلنهاء الوجود
الفلسطيني يف القدس وتفريغ األرض من أصحابها الحقيقيني ،وسلب الهوية الفلسطينية وحق الفلسطينيني يف
الوجود،انه يوم امتياز الحق عن الباطل.

