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   البلدان اإلسالمية  ـفلسطني ـ عدو غاصب يف قلب
 عيد الفطر املبارك: املناسبة
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام اخلميين : املكان
  .م٥/٦/٢٠١٩.   هـ١/١٠/١٤٤٠.   ش١٥/٣/١٣٩٨: الزمان

  وخمتلف شرائح الناس عدد من مسؤويل النظام وسفراء البلدان اإلسالمية: احلضور
 
 

 عدد من مسؤويل النظام وسفراء البلدان اإلسالمية وخمتلف شرائح الناس باإلمام اخلامنئي يف حسينية ٥/٦/٢٠١٩عاء التقى يوم األرب
، ومما جاء يف كلمته تأكيده على أن اجلمهورية اإلسالمية شددت على الدفاع عن الشعب الفلسطيين منذ )قدس سره(اإلمام اخلميين 

 .  إلسالمية إىل التكاتف والتصدي جلرائم العدو بدل الوقوف بوجه بعضها البعضالبداية كما دعا مساحته البلدان ا
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 القاسم املصطفى حممد و على آله الطّيبني الطّاهرين املعصومني سيما بقية  هللا رب العاملني والصالة و السالم على سيدنا ونبينا أيب واحلمد

 .اهللا يف األرضني
رك عيد الفطر السعيد لكم مجيعاً أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، واحلضور احملترمون، وسفراء البلدان اإلسالمية احملترمون احلاضرون أبا

كما أبارك هذا العيد لكلّ أبناء الشعب اإليراين العظيم الذين، للحق واإلنصاف، يستحقّون التكرمي والتعظيم ومباركة . يف هذه اللقاء
لقد أمضى شعبنا شهر رمضان بإخالص وصفاء وحال معنوية زاخرة باملضامني، وسوف يلقون يف هذا اليوم إن شاء اهللا . لعيد هلمهذا ا

 .كما أبارك هذا العيد لألمة اإلسالمية. وهو يوم العيد، األجر اإلهلي والرمحة اإلهلية ونظرة اللطف اإلهلي
حياً شاخصاً يف أذهان كلّ أبناء الشعوب املسلمة وخصوصاً » األمة اإلسالمية«املضمون إننا نصر على أن يبقى هذا العنوان وهذا 

املسؤولني املسلمني، ألنّ مساعي أعداء اإلسالم واملسلمني منصبة على حمو عنوان األمة اإلسالمية من األذهان وعلى إنساء املسلمني له، 
ليار أو قرابة امللياري نسمة يف عشرات البلدان اإلسالمية يعدون وحدة واحدة، فننسى حقيقة أنّ مجعاً هائالً من مليار ونصف امل

إذا نظرمت إىل منطقتنا يف الوقت احلاضر جتدون أنّ االصطفافات بدل أن تكون بني اإلسالم . ولألسف فإنّ األعداء قد جنحوا يف ذلك
د بلداً إسالمياً ذا شعب مسلم، لكن حكّامه الأباليون ـ باملعىن الواقعي فتج. والكفر وبني املؤمنني واملعتدين، تقوم بني املسلمني أنفسهم

للكلمة ـ يصطف إىل جانب الكيان الصهيوين الغاصب بدل معاداته، ويعمل ويتكلّم ملصلحته، ويرفع الشعارات ملصلحته، ويف الوقت 
ا االصطفافات وافتعلوا املواجهات واملعارك بني البلدان هذا جناح أحرزه األعداء لألسف، فشكّلو. نفسه حيارب بلداً إسالمياً آخر

 .هذا شيء ينبغي للعامل اإلسالمي معاجلته. اإلسالمية واإلخوة فيما بينهم
يوجد اليوم عدو غاصب يف قلب البلدان اإلسالمية ويف وسط البلدان اإلسالمية أي فلسطني، ال ينفك عن ممارسة األعمال ! الحظوا

لكن بدالً من . ما يستدعي من املسلمني كافّة أن يتحسسوا هلذا األمر، وأن يصطفّوا بوجه هذا العدو ومينعوا جرائمهاإلجرامية وهذا 
هذا، نرى أشخاصاً يف العامل اإلسالمي يتصاحلون معه، ويغرزون أظفارهم يف وجوه إخوام املسلمني، ويعلنون احلروب عليهم وخيتلقون 

 .هذا هو اإلشكال. الرتاعات واخلالفات معهم
إننا ننصح هذه البلدان وهذه احلكومات اليت تنسى ما . إنّ عيد الفطر هو عيد األمة اإلسالمية، وينبغي التفكري يف اتحاد األمة اإلسالمية

أشداء على «هؤالء ) ٢(» موالَّذين معه، أِشداُء على الكفّاِر رحماُء بينه«: هذه اآليات اليت تليت] أن تستذكر. [طلبه القرآن منها
ء مسلمون؟ أينما دخلت السياسات الربيطانية يف املاضي، والسياسات ، أي إنهم يعملون بالعكس، فهل هؤال»املؤمنني رمحاء مع الكفار

فهم يفتعلون اخلالفات بني البلدان اإلسالمية والنفور . األمريكية يف الوقت احلاضر، يف البلدان اإلسالمية حصلت مثل هذه الفنت
ن تسفك مجاعتان يف بلد مسلم دماء بعضهما البعض، ملاذا جيب أ! الحظوا ما حيدث يف ليبيا. والشقاق، وأيضاً يف داخل البلد الواحد



 

 ٢ 

واحلال أنهما أبناء بلد واحد، وأرض واحدة، وماء واحدة، ومصاحلهما مرتبطة بعضها بالبعض اآلخر؟ من الذي حيضهما على ذلك؟ 
التحتية العمرانية؟ ملاذا؟ من ، وتقصف بناه االبتدائيةوملاذا ينبغي أن تقصف مساجد بلد كاليمن، وتقصف أسواقه ومستشفياته ومدارسه 

إنهم يعملون ويتحركون يف قلب . الذي يقصفهم؟ الذي يقصفهم شخص يدعي اإلسالم، وبلد هو أيضاً بلد إسالمي، وشعبه مسلم
 . هنا ميكن اإلشكال. العامل اإلسالمي طبقاً لرغبة أعداء اإلسالم وبذرائع واهية

 العامل اإلسالمي بل هي قضية العامل اإلسالمي األوىل، وإذا م يقيمون يف البحرين مؤمتراً بأمر إنّ قضية فلسطني اليوم من أهم القضايا يف
ليعلم حكام البحرين أنهم يقطعون الغصن الذي جيلسون عليه، فال ! من أمريكا يتآمرون فيه على القضية الفلسطينية، وللقضاء عليها

فَسينِفقونها ثُم تكونُ علَيِهم «: لغصن الذي جيلسون عليه، وسينتهي األمر بضررهمهم والسعوديون يقطعون ا. ينخدعوا بالسعوديني
هذا ما يقوله القرآن بنحو . ينفقون األموال، ويبذلون املساعي واجلهود لكن نتائجها ستكون معاكسة وخالفاً لرغبتهم). ٣(» حسرة
إن يعودوا إىل رشدهم فطريق . ، لكنهم ال يفهمون، لألسف ال يفهمونوهؤالء أيضاً سينتهي املطاف ضد مصاحلهم وبضررهم. قاطع

هذا ما حيتاجه . إذا أصلحوا تلك املفاسد اليت أوجدوها) ٤(» إلَّا الَّذين تابوا وأصلَحوا«: وإن تابوا فطريق التوبة مفتوح. العودة مفتوح
ينبغي السعي يف هذا السبيل .  بتعاون املسلمني واتحادهم فيما بينهممشكالت العامل اإلسالمي سوف تعاجل وحتلّ. العامل اإلسالمي اليوم

 .ويف هذا اخلصوص، وهناك واجب يقع على عاتق املثقّفني والعلماء يف العامل اإلسالمي
ووجه قلنا سندافع عن فلسطني فوقف العامل االستكباري بوجهنا . لقد تعهدنا يف اجلمهورية اإلسالمية تكاليف الدفاع عن فلسطني

 .ضرباته إلينا، لكننا قاومنا وصمدنا وثبتنا وسوف نواصل الصمود، ونعلم يقيناً بأنّ النصر النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيين
نقول ينبغي مواصلة الكفاح ] بل. [لسنا كبعض القادة العرب القدامى الذين قالوا سوف نلقي اليهود يف البحر، إننا ال نقول بذلك

عب الفلسطيين ـ الكفاح السياسي والكفاح العسكري والكفاح األخالقي والثقايف ـ حىت يستسلم غاصبو فلسطني لرأي الشامل للش
يستفىت كلُّ أبناء الشعب الفلسطيين من مسلمني ومسيحيني ويهود فلسطينيني والذين أبعدوا ونفوا إىل خارج . الشعب الفلسطيين

ينبغي للكفاح أن يستمر إىل ذلك احلني وسوف . ي سيحكم فلسطني، ويرضخ الكلّ لذلكفلسطني، وهم الذين حيددون النظام الذ
يستمر، وبلطف اهللا تعاىل وتوفيقه وحبوله وقوته سوف ينتصر الشعب الفلسطيين يف هذا الكفاح السلمي اإلنساين الذي توافقه كلّ 

 .، وسوف ترون أنتم الشباب ذلك اليوم بتوفيق من اهللا إن شاء اهللاألعراف العقالئية يف العامل، وستعود فلسطني إىل الشعب الفلسطيين
واحشر . أللّهم مبحمد وآل حممد احشر الروح الطاهرة لإلمام اخلميين اجلليل الذي عرفنا على هذا الدرب وهذا اهلدف مع أوليائه

 .الشهداء الذين مضوا يف طريق إعالء راية اإلسالم مع الرسول
 

 ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح
 ـــــــــ

 . ـ يف بداية هذا اللقاء ألقى رئيس اجلمهورية حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ حسن روحاين كلمة باملناسبة١
  .٢٩ ـ سورة الفتح، شطر من اآلية ٢
  .٣٦ ـ سورة األنفال، شطر من اآلية ٣
  .١٦٠ ـ من ذلك سورة البقرة، اآلية ٤


