
 

 

  النضال من أجل فلسطني جهاد يف سبيل اهللا وفريضة إسالمية الزمة
   طهران:املكان
  .م٢٢/٥/٢٠٢٠  . هـ٢٨/٩/١٤٤١  . ش٢/٣/١٣٩٩ :الزمان
  يوم القدس العاملي :املناسبة

 
   امنئي املوجهة لألمة اإلسالمية مبناسبة يوم القدس العامليكلمة اإلمام اخل

 توصييت األساس هي توسيع نطاق اجلهاد داخل األراضي الفلسطينية وإسناد عضد املناضل الفلسطيين
  

ألمة إىل ا ٢٢/٥/٢٠٢٠مبناسبة يوم القدس العاملي توجه قائد الثورة يف كلمة متلفزة يوم اجلمعة 
اإلسالمية، ويف كلمته شدد مساحته على كون النضال ضد الصهاينة فريضة إسالمية مؤكداً على حترير 

عدم الغفلة عن مؤامرات  كل فلسطني وعودة الفلسطينيني إليها، كما لفت اإلمام اخلامنئي إىل وجوب
ع رقعة اجلهاد داخل العدو الرامية إىل نقل الصراع خلطوط جبهة املقاومة اخللفية موصياً بتوسي

األراضي الفلسطينية وتطبيق االستفتاء الشعيب للفلسطينيني من كل األديان من أجل حتديد منط احلكم 
  .يف فلسطني

 
 

 ميبسم اله الرمحن الرح
إىل واحلمد هللا رب العاملني وصلّى اهللا على حممد وآله الطاهرين وصحبه املنتجبني ومن تبعهم بإحسان  

 .يوم الدين
 من اهللا طيبة مباركة أبعثها إىل مجيع أبناء أمتنا اإلسالمية من إخوة وأخوات، سائالً اهللا هلم قبول حتية

الطاعات يف شهر رمضان املبارك وأبارك هلم مقدماً عيد الفطر السعيد، شاكراً هللا سبحانه أن أنعم 
 .علينا باحلضور يف شهر الضيافة اإلهلية

بابتكار ذكي ليكون ) رضوان اهللا تعاىل عليه(م القدس، يوم أقدم على إعالنه اإلمام اخلميين  يواليوم،
حلقة وصل بني نداءات املسلمني بشأن القدس الشريف وفلسطني املظلومة، وكان له يف هذه العقود 

 بيوم  رحبتوبالشع. األخرية دوره الفاعل وسيكون له يف املستقبل إن شاء اهللا مثل هذا الدور
سياسة االستكبار . القدس باعتباره الواجب األول، أعين إبقاء راية حترير فلسطني مرفوعة مرفرفة

والصهيونية تتركز على تغييب قضية فلسطني من ذاكرة اتمعات املسلمة، والواجب الفوري هو 



 

 

.  البلدان اإلسالمية يف داخلالتصدي هلذه اخليانة اليت حتاك بيد عمالء العدو السياسيني والثقافيني
واحلقيقة أن قضيةً بعظمة قضية فلسطني ال ميكن لغرية الشعوب املسلمة وثقتهم بأنفسهم ووعيهم 
املتزايد أن تسمح بنسياا، مهما جندت أمريكا وغريها من املهميمنني وأجرائهم يف املنطقة كل 

 .أمواهلم وقواهم يف هذا السبيل
بشأن املأساة الكربى اليت حلّت باغتصاب فلسطني وزرع الغدة  احلديث استعادة الذاكرة أول

ال توجد بني اجلرائم البشرية يف العصور القريبة من عصرنا الراهن جرمية . السرطانية الصهيونية فيها
 كل أجدادهم،اغتصاب بلد وتشريد أهله متاماً من بيوم  وأرض آبائهم و. ذا احلجم وذه الشدة

.  القتل وإهالك احلرث والنسل، مث استمرار هذا الظلم التارخيي لعشرات السننيذلك بأبشع أنواع
 .وهذا حقاً رقم قياسي جديد من الوحشية والتشيطن على الساحة البشرية

 وارم األساسي يف هذه املأساة هي البلدان الغربية وسياساا الشيطانية؛ فحني عمدت الدول العامل
أي القسم اآلسيوي من األرض -ية األوىل إىل تقسيم منطقة غرب آسيا املنتصرة يف احلرب العامل

 حباجة إىل قاعدة اباعتبارها من أهم غنائم احلرب يف مؤمتر باريس، كانو - اخلاضعة للحكومة العثمانية
قبل ذلك بسنوات مهدت . آمنة يف قلب هذه املنطقة لضمان املزيد من هيمنتهم املستمرة عليها

 مبشروع بالفور وبالتعاون مع أرباب األموال اليهود استحدثت بدعة أُطلق عليها اسم بريطانيا لذلك
السنني رتبوا املقدمات، مث بعد  منذ تلك. الصهيونية لتقوم ذا الدور، مث توفرت األجواء للتنفيذ

ذا الكيان احلرب العاملية الثانية اغتنموا فرصة غفلة دول املنطقة ومشاكلها فأنزلوا ضربتهم وأعلنوا ه
كان املستهدف من هذه الضربة بالدرجة األوىل . الزائف، والكيان الصهيوين اخلايل من الشعب

 .االشعب الفلسطيين، ومن بعده شعوب املنطقة بأمجعه
 على ما تال ذلك من احلوادث يف املنطقة تبني أن اهلدف األساس والقريب للغربيني والكارتالت نظرة

ان الصهيوين كان بناء قاعدة لتواجدهم ونفوذهم الدائم يف غرب آسيا اليهودية من إجياد الكي
 ذامن هنا فإم أغدقوا على ه. ليتمكنوا من التدخل وفرض السيطرة على شعوب املنطقة كلها

الكيان املفتعل والغاصب أنواع إمكانات القوة العسكرية منها وغري العسكرية، مبا يف ذلك األسلحة 
 .النووية، ووضعوا ضمن مشروعهم هذا الغدة السرطانية لتمتد من النيل إىل الفرات

 املؤسف أن معظم الدول العربية، بعد أن أبدت يف البداية مقاومة كان بعضها جديراً الثناء، ومن
استسلمت بالتدريج، خاصة بعد دخول الواليات املتحدة األمريكية على أا املمسك بزمام أمور 



 

 

 لعربية،القضية، ونسيت واجبها اإلنساين واإلسالمي والسياسي كما نسيت أيضاً غريا وخنوا ا
 .املرةوكمب ديفيد مثال واضح هلذه احلقيقة . واجتهت ملساندة أهداف العدو حتدوها آمال واهية

 الفلسطينية املناضلة هي أيضاً بعد أن قامت بعمليات جهادية وقدمت تضحيات على هذا الفصائل
الطريق يف السنوات األوىل، اجنرت بالتدريج إىل ج خائب يف إجراء حمادثات مع احملتل ومحاته 

والدول  ع أمريكااحملادثات م. وتركت جها الذي كان يستطيع أن ينتهي بتحقيق اآلمال الفلسطينية
الغربية األخرى، وكذلك مع اتمعات الدولية عدمية الفائدة هي جتربة مرة خاسرة يف مسار قضية 

غصن الزيتون يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة مل تكن له نتيجة سوى اتفاق أوسلو اخلاسر، . فلسطني
 .مث انتهى أيضاً مبصري ياسر عرفات ومافيه من ِعبر

 الثورة اإلسالمية يف إيران فتح فصالً جديداً يف النضال من أجل فلسطني، ابتداءاً من  فجربزوغ
اخلطوة األوىل أي طرد العناصر الصهيونية اليت كانت تعترب إيران يف عصر الطاغوت إحدى قواعدها، 

حىت النفط،  وتسليم السفارة غري الرمسية للكيان الصهيوين يف طهران ملمثلي فلسطني، وقطع إمداد
» جبهة املقاومة«كل هذه القرارات أدت إىل ظهور . األعمال الكبرية والنشاطات السياسية الواسعة

وبظهور جبهة املقاومة باتت العقبات أمام . يف املنطقة كلها، وأحيت األمل يف القلوب حبلّ القضية
ة هذا الكيان  محاساعيالكيان الصهيوين أصعب فأصعب، وستصبح أكثر صعوبة إن شاء اهللا، لكن م

ظهور القوة املؤمنة الفتية واملضحية من حزب . وعلى رأسهم أمريكا يف الدفاع عنه قد ازدادت بشدة
اهللا يف لبنان، وتشكيل احلركات الناهضة من محاس واجلهاد اإلسالمي داخل حدود فلسطني، أثار 

ام الغرب، فعمدوا إىل  وحكريكااالضطراب واهللع ال بني الصهاينة فحسب، بل أيضاً بني حكام أم
استمالة األتباع من داخل املنطقة وداخل اتمع العريب و وضعوا ذلك يف رأس قائمة اهتمامام بعد 

ونتيجة هذه األعمال الضخمة ماثلة . بذل كل ألوان الدعم الناعم واللوجسيت هلذا الكيان الغاصب
بعض اخلونة من النشطاء السياسيني  ولعربيةاليوم للعيان يف تصرفات وأقوال بعض حكام الدول ا

 .والثقافيني
 املتنوعة جتري اليوم على ساحة الصراع يف اجلانبني مع فارق هو أن جبهة املقاومة تتصاعد النشاطات

فيها القوة، ويزداد األمل واستحصال املزيد من عناصر االقتدار، وبالعكس فإن جبهة الظلم والكفر 
 اجليش أن الدليل الواضح على ذلك.  اخلواء واليأس والضعفواالستكبار تنحدر باستمرار حنو

الصهيوين الذي كان يوماً اجليش الذي ال يقهر وأنه القادر بضربة خاطفة أن يصد اجليوش الكربى 



 

 

لبلدين مهامجني خالل بضعة أيام، مضطر اليوم إىل االنسحاب أمام القوة الشعبية املناضلة يف لبنان 
 .هلزميةوغزة وإىل االعتراف با

 ذلك فإن ساحة املواجهة خطرية جداً وقابلة للتغيري وحباجة إىل مراقبة مستمرة، وموضوع هذا مع
النضال مصريي وعلى درجة كبرية من األمهية، وأية غفلة وتساهل وخطأ يف احلسابات الرئيسية 

  .سترتل خسائر فادحة
 

  : على ما سلف أتوجه بعدد من التوصيات لكل الذين حيملون هم قضية فلسطنيبناء
 

والنصر يف ساحة الكفاح . النضال من أجل فلسطني جهاد يف سبيل اهللا وفريضة إسالمية الزمة -١
أضف إىل أن قضية فلسطني . هذه مضمون، إذ من يقتل يف هذا الطريق فقد نال إحدى احلسنيني

 لكراج املاليني من الناس من بيوم ومزارعهم وأماكن عيشهم واسترزاقهم، كل ذإخ. قضية إنسانية
بالقتل وارتكاب ألوان اجلرائم جيرح الضمري اإلنساين ويوجعه، ويدفع يف حال توفر اهلمة والشجاعة 

 .إذن، حصر القضية يف النطاق الفلسطيين، أو العريب كحد أقصى، هو خطأ فادح. إىل التصدي له
 الذين يرون يف تنازل بعض العناصر الفلسطينية أو عدد من حكام البلدان العربية مربراً للتخلّي أولئك

عن هذه القضية اإلسالمية واإلنسانية، قد وقعوا بشدة يف اخلطأ فيما خيص فهم هذه القضية، وقد 
 .يكونون قد ارتكبوا خيانة يف حتريفها

 
لسطينية كلّها من البحر إىل النهر، وعودة الفلسطينيني هدف هذا النضال هو حترير األرض الف -٢

وختفيض مستوى هذا اهلدف وجعله يقتصر على إقامة دولة يف زاوية من هذه . بأمجعهم إىل ديارهم
يف شيء وال  األرض، وبالطريقة املوهنة اليت يذكرها الصهاينة يف أدبيام الوقحة ليس ِمن طلب احلق

الواقع أن ماليني الفلسطينيني قد ارتقوا إىل مستوى من التفكري والتجربة . من دالئل النظرة الواقعية
والثقة بالنفس يدعوهم إىل أن يعقدوا العزم على هذا اجلهاد الكبري، وأن يثقوا بالنصرة اإلهلية 

وال شك يف (  عِزيز من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي ولَينصرنَّ اللَّه: ) واالنتصار النهائي حيث قال سبحانه
 .أن كثرياً من املسلمني يف أرجاء العامل سيساعدوهم وسيواسوهم إن شاء اهللا تعاىل

مع أن االستفادة من أي إمكان حالل ومشروع يف هذا النضال هو جائز، مبا يف ذلك الدعم  -٣
طة ذه الدول يف السر العاملي، ولكن من املؤكد أن الوثوق بالدول الغربية واحملافل الدولية املرتب

 يعريون وال، والعلن أمر جيب توخي احلذر منه بشكل مؤكد، فهؤالء يعادون أي وجود إسالمي فاعل



 

 

فأي . أمهية حلقوق الناس والشعوب،  وهم وراء أكثر اخلسائر واجلرائم اليت حلّت باألمة اإلسالمية
الغتياالت، واازر واحلروب، والدمار،  تتحمل اآلن كلّ مسؤولية اإجراميةمؤسسة دولية أو قوة 

 !وااعات املصطنعة يف عدد من البلدان اإلسالمية والعربية
 اليوم حيصي عدد املصابني بالكورونا واحداً واحداً يف أرجاء العامل، ولكن مل يسأل أحد وال يسأل العامل

دين يف البلدان اليت أشعلت من هو الفاعل واملسؤول عن مئات اآلالف من الشهداء واألسرى واملفقو
 بدون حق يف يقتفيها أمريكا وأوروبا نريان احلروب؟ من املسؤول عن كل هذه الدماء اليت أر

ملاذا مل حيِص أحد هذه املاليني من ! أفغانستان واليمن وليبيا والعراق وسوريا والبلدان األخرى
اذا مل يرفع أحد صوت التعزية مبا يرتل األطفال والنساء والرجال املظلومني يف العامل اإلسالمي؟ مل

 سبعني سنة يف املنايف بعيدين عن ينيباملسلمني من جمازر؟ ملاذا جيب أن يبقى املاليني من الفلسطين
أرضهم وديارهم؟ ملاذا ترتل بالقدس الشريف، قبلة املسلمني األوىل كل هذه اإلهانات؟ منظمة ما 

الدفاع «وشعار . مؤسسات ما يسمى حبقوق اإلنسان ميتةيسمى باألمم املتحدة ال تقوم بواجبها، و
 . واألطفال يف اليمن وفلسطنيالنساء ال يشمل املظلومني من» عن حقوق األطفال والنساء

 هو وضع القوى الظاملة الغربية واحملافل املرتبطة ا، ووضع ذويهم من حكومات املنطقة يف هذا
إذن، اتمع املسلم الغيور املتدين جيب أن يعتمد . صفهالفضيحة أفظع من ذلك، ويعجز التعبري عن و

 . املوانعهذه على نفسه وعلى قوته الذاتية، وأن يشمر عن ساعده القوي ويتكل على اهللا الجتياز
 

مثة مسألة مهمة جيب أن ال تغيب عن أنظار النخب السياسية والعسكرية يف العامل اإلسالمي، وهي  -٤
إضرام نريان . هيونية يف نقل الصراع إىل اخلطوط اخللفية جلبهة املقاومةالسياسة األمريكية والص

اليمن، واإلرهاب،  احلروب الداخلية يف سوريا، واحلصار العسكري والقتل املتواصل ليالً واراً يف
والتخريب وإنشاء داعش يف العراق، والقضايا املشاة يف بعض بلدان املنطقة، كها دسائس من أجل 

بعض ساسة البلدان املسلمة قد وقعوا عن علم . جبهة املقاومة ومنح الفرصة للكيان الصهيوينإشغال 
هذه السياسة اخلبيثة يعتمد  وسبيل التصدي لتنفيذ. أو دون علم يف شباك دسائس األعداء هذه 

تغيب عن جيب أن ال . بالدرجة األوىل على املطالبة اجلادة للشباب الغيارى يف أرجاء العامل اإلسالمي
أنظار الشباب يف البلدان اإلسالمية كلها وخاصة العربية منها وصية اإلمام اخلميين حيث قال كل 

 . الصهيوين طبعاًوصبوا كلّ صرخات االعتراض على رأس أمريكا، والعد
 



 

 

سياسة تطبيع حضور الكيان الصهيوين يف املنطقة من احملاور األساسية لسياسة الواليات املتحدة  -٥
بعض احلكومات العربية اليت تؤدي دور األجري يف املنطقة تسعى إىل إعداد املقدمات . مريكيةاأل

 الصهيوين لكيانا. هذه املساعي عقيمة وال طائل هلا. الالزمة لذلك كالعالقات االقتصادية وأمثاهلا
لعار ألولئك زائدة مهلكة وضرر حمض هلذه املنطقة وهو زائل ال حمالة، ويبقى سواد الوجه واخلزي وا

بعضهم يربر هذا السلوك القبيح بالقول . الذين سخروا إمكانام يف خدمة هذه السياسة االستكبارية
 من الضروري مكافحة هذا الواقع بأن إن الكيان الصهيوين واقع مفروض يف املنطقة، دون أن يذكروا

كل إنسان ذي فهم وإدراك يدرك جائحة الكورونا اليوم واقع ال شك فيه، و. املهلك املضر وإزالته
وجائحة الصهيونية القدمية سوف لن تبقى دون شك بعد اآلن وستجتثّ . أن من الواجب مكافحته

 .من هذه املنطقة مة الشباب الغيارى واملؤمنني
 

توصييت األساس هي استمرار النضال وترتيب األمور يف املنظمات اجلهادية وتعاوا مع بعضها  -٦
على اجلميع أن يساعدوا الشعب الفلسطيين يف . طاق اجلهاد يف كل األراضي الفلسطينيةوتوسيع ن

 خورونوحنن ف. على اجلميع أن يسندوا عضد املناضل الفلسطيين وحيموا ظهره. هذا اجلهاد املقدس
لقد كان تشخيصنا يوماً أن املناضل الفلسطيين يتحلّى . بأننا سنقدم ما استطعنا على هذا الطريق

وخططنا داية من اهللا . لدين والغرية والشجاعة، ومشكلته الوحيدة هي خلو يده من السالحبا
 تستطيع واليوم، سبحانه ومدده مللء هذا الفراغ، وكانت النتيجة أن تغري ميزان القوى يف فلسطني

املسمى تغيري املعادلة هذا يف القسم . غزة أن تقف بوجه العدوان العسكري الصهيوين وتنتصر عليه
السلطة الوطنية . باألرض احملتلة قادر على أن يدفع بالقضية الفلسطينية حنو مراحلها النهائية

 العدو الوحشي إال بلغة القوة عال ميكن التحدث م.الفلسطينية تتحمل يف هذا اإلطار مسؤولية كربى 
. لسطيين الشجاع واملقاوموأرضية هذه القدرة متوفرة واحلمد هللا يف الشعب الف. ومن موضع القدرة
ومحاس واجلهاد يف فلسطني وحزب اهللا يف . متعطش للدفاع عن كرامته - اليوم –الشباب الفلسطيين 

 ذلك اليوم الذي اخترق فيه الصهاينة حدود لبنان ينسى العامل مل ينس ولن. لبنان قد أمتّوا علينا احلجة
تل جمرم يدعى أرييل شارون جمزرة يف صربا وتوغلوا حىت بريوت، وذلك اليوم الذي ارتكب فيه قا

وشاتيال، وكذلك مل ينس ولن ينسى ذلك اليوم الذي نزلت فيه ذا اجليش نفسه ضربات حزب اهللا 
 من حدود لبنان مقراً باهلزمية، بعد أن تكبد خسائر فادحة، مث سحابالقاصمة، فلم يكن أمامه إالّ االن

واآلن دع . هذا هو العضد املشدود، وهذا هو موضع القدرة. راح يتوسل طالباً وقف إطالق النار



 

 

الدولة األوروبية الكذائية اليت جيب أن تطأطئ رأسها خجالً إىل األبد من بيعها املواد الكيمياوية لنظام 
غري القانوين هو نظام مثل أمريكا الذي ينشئ .  تعترب حزب اهللا ااهد الفخور غري قانويندعها، صدام

ظام مثل تلك الدولة األوروبية اليت ذهب على أثر موادها الكيمياوية اآلالف من الضحايا داعش، ون
 .يف مدينيت بانه اإليرانية وحلبجة العراقية

 
ما طرحناه من مشروع . الكلمة األخرية هي أن فلسطني ملك للفلسطينيني وينبغي إدارا بإرادم -٧

ني كل الفلسطينيني مبختلف أديام وقوميام هو السبيل منذ عقدين من الزمان بشأن إجراء استفتاء ب
 أنّ ما يكرره ضحهذا املشروع يو. الوحيد للتغلب على التحديات القائمة واملستقبلية يف فلسطني

يف إطار هذا املشروع . الغربيون يف أبواقهم بشأن معاداة اليهودية ال أساس له من الصحة إطالقاً
إن . املسلمون جنباً إىل جنب يف استفتاء يعني النظام السياسي لفلسطنييشترك اليهود واملسيحيون و

 يف الدين اليهودي وغريب عنه دعةالذي جيب أن يزول قطعاً هو النظام الصهيوين والصهيونية، فهو ب
 .متاماً

 اخلتام البد أن أذكر باعتزاز شهداء القدس من الشيخ أمحد ياسني وفتحي الشقاقي والسيد عباس يف
ملوسوي إىل الوجه املقاوم الذي ال ينسى الشهيد قاسم سليماين وااهد العراقي الكبري أيب مهدي ا

ي روح اإلمام العظيم اخلميين الذي شرأمامنا مسار عاملهندس وغريهم من شهداء القدس، كما أحي 
سالم الذي بذل وأسأل اهللا أن يتغمد برمحته األخ ااهد املرحوم حسني شيخ اإل. العز واجلهاد

وأي كلميت فأقول جلميع املشاهدين واملستمعني األعزاء، يوم . لسنوات مساعيه على هذا الطريق
قاسم سليماين؛ أطلب منكم  القدس هذا العام هو أول يوم قدس نفتقد فيه إىل حضور عزيزنا احلاج

 .مجيعاً أن دوا روحه ثواب سوريت احلمد واإلخالص
 

 ﴾۱لرحمِن الرِحيِم ﴿ اللَِّه اِبسِم
 

دمالْح﴿ الَِمنيالْع بِحيِم ﴿۲ للِّه رمِن الرحيِن ﴿۳﴾ الرِم الدواِلِك ي۴﴾ م اكوِإي دبعن اكِإي ﴾
﴿ ِعنيتس۵ن﴿ ِقيماطَ املُسترا الص۶﴾ اهِدنوِب عغَِري املَغض لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينالَ ﴾ ِصرو لَيِهم

الِّني۷ ﴿الض﴾ 
 

 می اللَِّه الرحمِن الرِحِبسِم



 

 

 
 ﴾  ٤ لَه کُفُوا أَحد ﴿کُنَی﴾ ولَم ٣ ﴿ولَدُی ولَم ِلدَی﴾ لَم ٢﴾ اللَّه الصمد ﴿١ هو اللَّه أَحد ﴿قُلْ
 

     ه عليكم ورمحة اهللا وبركاتوالسالم


