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   ةي روح العزة الوطناءي إح ومنهجه فييني اإلمام الخمسيرة

  +طهران ـ مرقد اإلمام الخميني: المكان
  جموع غفيرة من أبناء الشعب اإليراني: الحضور
  م٣/٦/٢٠١٢ق ـ .هـ١٣/٧/١٤٣٣ش ـ .هـ١٤/٣/١٣٩١: التاريخ
    ×ي والدة اإلمام على ذكرةي عش+يني اإلمام الخملي رحىذكر: المناسبة

٤٣٢١� �
ـ  وحبنـا ي ونبدناي سى والصالة والسالم عل   ن،ي هللا رب العالم   الحمد  قلوبنـا  بي

ـ  ى القاسم المصطفي نفوسنا أب  بيوطب ـ ي آلـه األط ى محمـد وعل  ن،ي األطهـر نيب
ـ  . ني الد ومي ى ومن تبعهم بإحسان إل    ن،ي المصطف نيوصحبه المنتجب   ىوصلّ عل

اً وعـدالً كمـا ملئـت ظلمـاً      قسطض اهللا به األرمألي ي الذني األرضي اهللا ف  ةيبق
  .وجوراً
وتَوكَّـلْ علَـى الْعِزيـِز      {. ميبسم اهللا الرحمن الرح   :  كتابه ي ف مي اهللا الحك  قال
 ِإنَّـه هـو الـسِميع        * وتَقَلُّبك ِفي الـساِجِدين     * الَِّذي يراك ِحين تَقُوم     *الرِحيِم
ِليم١(}الْع( .  

                                        

   .٢٢٠ - ٢١٧ اتيسورة الشعراء، اآل) ١(
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ـ  ى لنجتمع مرة أخر   ى بفرصة أخر  ناي أن من عل   ى اهللا عل  نشكر  جـوار مرقـد     ى إل
ـ  وذلك مـن أجـل تجد  ر،يإمام هذه األمة ورائدها وقائدها ومرشدها الكب        العهـد  دي

ـ دينعل ول،ي مع هذا اإلمام الجلعةيوالب ـ ـ التـي   ودروسـه   رتهي قراءة س  دروس يه
  .رنايمس حي مستقبلنا وتصحقي ومن أجل إضاءة طر ـ الثورة

  ـ دي العصادفت اميهذه األ إن ـ  ي المبارك لوالدة اإلمام عل ـ  طالـب أم ي بـن أب  ري
 الثالث عشر   ومي ىلقد أطلق شعبنا عل   . وهو أبو هذه األمة   ) هيسالم اهللا عل   (نيالمؤمن

ـ     لي الجل ينيوإمامنا الخم . » األب ومي«من رجب اسم      عنـق هـذا     ي له حق األبوة ف
ـ يأبـو األمـة     . الشعب وهذا البلد   ـ  هـر  مظ يعن ة ومظهـر االقتـدار    العطـف والرحم
. ي جانب المحبـة والعطـف األبـو   ى إلةي األبو ةي قوة الشخص  ؛ةيوالصالبة والشخص 

 ي العالم اإلسـالم ي فةي هو أبو النهضة اإلسالم    يني هذا فإن اإلمام الخم    ىباإلضافة إل 
 قمما سـوف نتطـر  و ومنهجه  يني اإلمام الخم  رةي س ي ف ةيسيمن الخطوط الرئ  ف. وميال

إن .  جـسد الـشعب    ي ف ةي بث روح العزة الوطن    ءينه بعض الش   ونتحدث ع  وميله ال 
ـ  العـزة الوطن يـى  أحي الذيني لإلمام الخم مةيالكالم حول هذه الحركة العظ     ـ ةي  ي ف

. بحت ي مجرد كالم ذهن   سي واقع المجتمع، ول   ى إل ستندي شعبنا، كالم    ىبالدنا ولد 
ـ     للفـرد    نةي المت ةيخل الدا ةي العزة؟ العزة معناها البن    يماذا تعن   تهبـه   يأو المجتمـع الت
  . اتي التحدى علهنصر مواجهة األعداء والعقبات، وتياالقتدار ف

 والكاملة حـسب المنطـق      ةيقيالعزة الحق إن  . مختصراً اًي أطرح بحثاً قرآن   ةيداب
 الحق والباطل   ني المواجهة ب  يف. ةي الجبهة اإلله  ي هللا ولكل من هو ف     ي ه يالقرآن
 تخنـدقون ي ني الذ بي تكون العزة من نص    ة،يطانيلش والجبهة ا  ةي الجبهة اإلله  نيوب
:  سورة فاطر  ي عزّ وجلّ ف   قولي. مي القرآن الكر  طقهذا هو من  . ةي الجبهة اإلله  يف
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وِللَّـِه  {:  سورة المنافقون  ي ف قوليو. )٢(}من كَان يِريد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ جِميعا      {
 العـزة هللا، وللرسـول      )٣(}ِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين لَا يعلَمـون     الِْعزَّةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤمِ  

ـ  أ فهمـون ي وال   قةيق هذه الح  عوني ال   ني والكافر نيمع أن المنافق  .. نيوللمؤمن  ني
 ربطـون ي ني عن الذ  قولي سورة النساء    يفف. ةيقي هو قطب العزة الحق    نيالعزة وأ 
:  واالقتدار وجاهةبعض المكانة وال  نيل   من أجل    ةيطاني الش ىبمراكز القو أنفسهم  

 عـن العـزة     بحثي هل   متسائالً. )٤(}أَيبتَغُون ِعندهم الِْعزَّةَ فَِإن الِعزَّةَ ِللِّه جِميعا      {
ـ  الماد ىالقوإلى  وء اهللا   أعداإلى   اهللا و  خصم ى إل يلجئون نيهؤالء الذ   فـإن   ة؟ي

ـ  تقر مي القـرآن الكـر    قـدم ي سـورة الـشعراء      يوف. العزة عند اهللا    لمجموعـة   راًي
ـ يالنبك - اهللا العظام   اءي واجهت أنب  ي الت اتيالتحد ـ مي إبـراه ي نوح والنب  ي والنب

ـ  تطرقي - ى موس ي والنب بي شع ي صالح والنب  يهود والنب   اتي للتحـد  ليص بالتف
ـ  التقر وصـل لي الكبار   اءي واجهها هؤالء األنب   يالت ـ  ري ـ  الوح ي اإلله  ألسـماع   ياني

ـ        ري التعب هي ف ديري كل مقطع    يفقائالً  . الناس  جبهـة   ى عن غلبة جبهـة النبـوة عل
 وِإن ربـك لَهـو الْعِزيـزُ         *ِإن ِفي ذَِلك لَآيةً وما كَان أَكْثَـرهم مـؤِمِنين         {: الكفر
ـ  كـانوا هـم األكثر     لالمقاب مع أن الطرف     يأ. )٥(}الرِحيم  والـسلطة والقـوة     ة،ي

نتصر ت ي الت ي ه دي لكن جبهة التوح   هم،يديبأ والسالح   هم،يدي والمال بأ  هم،يديبأ
 القـرآن  كـرر يوبعد أن . مي الرح زي اهللا وربك هو العز    اتي من آ  ةي آ ه وهذ هم،يعل

                                        

   .١٠ ةيسورة فاطر، اآل) ٢(
  .٨ ةيسورة المنافقون، اآل) ٣(
   .١٣٩ ةيسورة النساء، اآل) ٤(
   .١٢٢ و١٢١ تانيسورة الشعراء، اآل) ٥(
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ـ  ري هذا التقر  ميالكر  الرسـول   خاطـب ي طـول سـورة الـشعراء المباركـة،          ى عل
ـ يأ.. }وتَوكَّلْ علَى الْعِزيـِز الـرِحيمِ  {:  آخر السورة قائالً  ي ف |األكرم ل  توك

الَّـِذي  {..  الباطل ى انتصار الحق عل   ضمني ي الذ مي الرح زي اهللا العز  ىواعتمد عل 
  تَقُوم ِحين اكري*    اِجِدينِفي الس كتَقَلُّبـ   ىريإنه  .. } و ـ  ي حالك ف ـ  الق ني ح  امي

ِإنَّـه هـو   {.. راكي حاضر ناظر   هإن..  والعمل يوالسجود والعبادة والحركة والسع   
  .مي طلب العزة من اهللا حسب منطق القرآن الكرجبيإذن . }يمالسِميع الْعِل

 إنسان أو فرد أو مجتمع فإنها ستكون كالـسور          بي تكون العزة من نص    نمايح
 ومحاصـرته والقـضاء     هيالتغلغل إل على األعداء    بحيث يصعب  من حوله    نيالمت
ـ     . هي عل غلبتهم من توغل األعداء      اإلنسان ، وتصون هيعل زة وكلما كانت هـذه الع
 كانـت الحـصانة     لما الطبقات األعمق من وجود الفرد والمجتمع ك       ي ف رسخةمت

 غلبـة  من تغلغل و   صاني درجة أن اإلنسان كما      ى األمر إل  صليو. والمناعة أكثر 
 كذلك من تغلغل وتسرب العدو األكبر       صاني ن،يي واالقتصاد نيياسياألعداء الس 

فال تكون تلك العـزة      ةيلظاهر بالعزة ا  تمتعوني نيالذإما  . طاني الش ي أ يواألصل
الً بـال دفـاع      عـزّ  بقوني من وجودهم، لذلك     قةي العم قات الطب ىداخلهم وإل في  

  .طانيمقابل الش
.  له ي والناس تنحن  ق،ي طر ي ف ريسي كان   ي المعروف أن االسكندر المقدون    من

 لالسكندر ولـم    نحني فلم   ة،ي زاو يوكان هناك رجل عابد ورع مؤمن جالس ف       
فجاءوه .  بهذا الرجل  يأأتون: فتعجب االسكندر وقال  .  له نهضيولم   احتراماً   بدي

ـ  لعب بدألنك ع :  فأجاب ؟يلماذا لم تنحن أمام   : به فقال له   ـ    ،يدي  ي فلمـاذا أنحن
ألنك عبد شـهواتك وغـضبك،      :  فأجابه الرجل  ف؟يوك: أمامك؟ فقال االسكندر  
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  .دهاي وأنا سي وتحت تصرفيديوالشهوات والغضب من عب
 مـن وجـود اإلنـسان،       قـة ي الطبقات العم  ىغلغلت عزة النفس إل   إذا ت ف هيعلو

 اإلنسان، ولـن تحـول الـشهوات       ى وال أهواء النفس عل    طاني الش ؤثريعندها لن   
  .دهاي ألعوبة بىوالغضب اإلنسان إل

ـ    اتـه، ي طـوال ح   ينيكان اإلمام الخم  . ينيهكذا عرفنا اإلمام الخم   و  ي سـواء ف
ـ   ر،يالكفـاح العـس    فترات   ي أو ف  س،يمجال العلوم والتدر   ـ  م ي أو ف  اإلدارة  داني

 هذه  عي جم ي كان ف  - إدارة المجتمع    دهي رأس البالد وب   ى كان عل  ومي -والحكم  
ولهـذا غـدت   . }وتَوكَّلْ علَى الْعِزيـِز الـرِحيمِ   {األطوار والمجاالت مصداقاً لـ     

  غـدت لة،ي عنهـا إنهـا مـستح   قولوني عي كان الجمي الترةياألمور واألعمال الكب 
ـ     ينيوتحطمت بظهور اإلمام الخم   . ممكنة بطلوع اإلمام    كـان   ي كل الـسدود الت

فضالً عن أنه كـان بنفـسه مظهـر عـزة الـنفس واالقتـدار               .  إنها ال تتحطم   قالي
 يني لإلمام الخم  ريهذا هو اإلنجاز الكب   .  الشعب ي فقد بث روح العزة ف     ،يالمعنو
ـ  ببعض اإلي وسوف أعود وأدل   ل،يالجل وشـعبنا  . النقطـة  حـول هـذه   ضاحاتي

لقد .  الثورة واإلمام من شعور بالعزة     دروساستطاع اكتشاف نفسه بما تعلمه من       
 طوال هذه العقـود     نناياكتشف الشعب نفسه واكتشف قدراته، ولهذا شاهدنا بأع       

ـ ف.. ةي من حاالت تحقق الوعود اإلله     ريلكثا ـ  اءياألش ـ    ي الت  خي التـار  ي قرأناهـا ف
ـ  ني فقـد شـاهدنا انتـصار المستـضعف        ننـا، يوالكتب شـاهدناها مقابـل أع       ى عل

ـ  نةي الرص ني وهشاشة قصور المستكبر   ن،يالمستكبر ـ  ظاهرهـا، والكث   ي ف  مـن   ري
  .  طوال هذه األعواماألخرىاألحداث 
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إلن . المتوخاةنقطة  ال ى ألصل منها إل   »ةيالعزة الوطن  «ةي قض ى عل دي التشد ديأر
ـ راني اإل ةيسالم اإل ةي مؤسس الجمهور  لي رح ىذكرإنها  . عظيم ومي وميال لقـد  . ةي

تراثـه  و. ى مض ومي ي من أ  ى أكثر وأعل  ومي ال لي الجل ينيذكر إمامنا الخم  أضحى  
ـ   ي العالم اإلسالم  ي هذا البلد وف   ي ف وميالمبارك موجود ال   ـ الجم ني مقابل أع . عي

  . هذه الحركةي بعض األبعاد فىولنؤكد عل
ـ  الطو ناخي تار ى مد ى عل نييرانيلقد مررنا نحن اإل   .. ةي الوطن العزة  بحقـب   لي

ـ  لـة ي الحقبة الطو  ى مد ىولكن عل .. وكان لنا عزتنا وذلتنا   .. وفترات مختلفة   ي الت
ـ الكث.  مظلمة من الذل   بةي عام وانتهت بالثورة عشنا فترة عص      يامتدت لمائت   روني

ـ  خي التـار  ي ف نظروني روني والكث خ،ي التار ى عل ني مطلع ريغ  وجـه العجلـة     ى عل
لقد مررنا طوال هذه    .  واستلهام الدروس منه   خي التار ي التعمق ف  جبي. والسرعة

 دي الـصع ىعل. رةيومؤشرات هذا الذلّ كث.  بفترة مظلمة من الذلّ   نياألعوام المائت 
ـ  ري تـأث  ي لنـا أ   كـن ي هذه الحقبة شعباً منعزالً، ولم       ى مد ى كنا عل  ياسيالس  ي ف
ظهر  عام هذه    يخالل حقبة المائت  .  عن تفاعالت العالم   كي منطقتنا، ناه  التتفاع

 نقاط العـالم،    ى منطقتنا من أقص   ىاالستعمار، وتدفقت الحكومات المستعمرة إل    
 األسر، ونهبت مصادر ي بعض البلدان، وأوقعت بعض الشعوب ف    ىواستولت عل 
ـ   ومة الحك اكانتلقد  .  بعض األمم  ىالثروة لد  ـ  إ ي والشعب ف  ني طـوال هـذ    راني

ـ  ع طلعاني غفلة، بل ربما ال      ي لألحداث ف  نظراني نيالقرن  بعـض األحـداث،     ىل
ـ و.  هذه األحداث  ي ف ري التدخل والتأث  اديري عن أن    كيناه  مجـال االقتـصاد     يف

ـ .  من االنحطاط  دي نحو مز  ومي بعد   وماًي ريسيكان وضعنا     العلـوم   دي صـع  ىوعل
ـ   ي لنا أ  كني تماماً، ولم    ني كنا متخلف  اتيوالتقن ـ  ملحـوظ    ي مكسب علم ن يمك
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 كنا  ةي الداخل اسةي الس داني م يوف. لعالم ا ي الهائلة ف  ةي مقابل الحركة العلم   هعرض
  . األجانباساتي لسنيخاضع
ـ   طرةي المس ةي العالم ى المستعمرون والقو  كان  حكوماتنـا، وتجرهـا     ى تؤثر عل
ـ  ما تفرض، وتنتزع منها ما تر      هاي وذات الشمال، وتفرض عل    نيميذات ال  ، وال  دي

 مناسـبة   ةينـسان  ردود أفعال إ   ةي أ طرةي عن حكوماتنا وملوكنا وقوانا المس     صدري
ـ    ي وحدة أراض  انةي ص دي صع ى عل ىحت.  الفخر ىباعثة عل  ـ  انةي البلـد وص  ادةي س

.  عام ضعفاً مخجـالً  يالحكومات شاهدنا وجربنا طوال هذه الحقبة الممتدة لمائت       
 المذلة ومـن قبلهـا معاهـدة    يوخالل هذه الحقبة كانت هناك معاهدة تركمنچا      

 عام احتلوا   يوخالل هذه المائت  . راني إ  القوقاز عن  ي ف نةي مد ١٧فصلوا  . گلستان
ـ .  مقاومة من قبل الحكومة ورجالهـا      ى بوشهر دون أدن   نةيدم  هـذه الفتـرة     يوف

 هنـاك وهـددت     ي العـسكر  مهـا ي وضـربت مخ   ني قزو ى إل ةيجاءت دولة أجنب  
 بكذا وكذا وطـرد فـالن وفـالن،         امي الق كمي طهران أن عل   ي ف ةيالحكومة المركز 

ـ    يأ. انوإال هاجمنا العاصمة طهر     وهـددوا طهـران،     ني قـزو  ى إنهم تقدموا حت
 نـادرة   اتيولو ال شخص  .  طهران ترتعد من الخوف    ي ف ةيوكان الحكومة المركز  

 تلك  يوف. ةي أعطتها تلك الدولة األجنب    ي للمهلة الت  ديالستسلمت الحكومة بالتأك  
ـ  إ ي ف ي وأوجدت الحكم البهلو   ةيطانيالحقبة جاءت الدولة البر     واختـاروا   ران،ي

 درجـة ملـك الـبالد،       ى إل هي كان ف  يضا خان ورفعوه من موضعه الواطئ الذ      ر
 البالد، وسلموه كل أمور البالد، وكـان هـو          ي قانوناً ف  جهي وتتو تهيوا ملوك لوجع

 - ١٢٩٩ هذه الفتـرة عقـدت معاهـدة        يوف.  قبضتهم وتحت تصرفهم   يبدوره ف 
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 األجانب وتكون   يدي أ ي بموجبها اقتصاد البلد ف    وضعي ي الت ة،ي المخز -م  ١٩١٩
 هذه الفترة جاء رؤساء ثالثـة       يوف.  تماماً راني أعداء إ  دي البلد واقتصاده ب   اسةيس

 مـن   صي ترخ ى عل حصلواي طهران، ومن دون أن      ى الحرب إل  يبلدان متحالفة ف  
ـ  اكتراث للحكومة المركز   ى أدن كترثواي ودون أن    ة،يرانيالحكومة اإل   عقـدوا   ة،ي
 طهران وعقدوا   ى جاءوا برغبة منهم إل    نيواستالروزفلت وتشرشل   .. اجتماعاً هنا 

 من أحد، وال عرضـوا جـوازات سـفرهم          صي ترخ ى عل حصلوايولم  . اجتماعاً
ـ  له أبـداً، ولـم       أبهواي فلم   ذاكآن رانيكان محمد رضا ملك إ    .  أحد ىعل  ذهبواي
 يعبئـوا  له ولـم     نهضوايلقائه، بل ذهب هو للقائهم، ودخل الغرفة فلم         ل و ارتهيلز
 أن  مكـن ي ني أ ى الشعب إل  ى تنهمر عل  نماي ح ةي ذلة الحكومة المركز   اوالحظ! به

  .  عاميكان هذا خالل حقبة المائت.  ذلة حكومة وشعبضي هذا هو حض؟يتفض

 لمدة ثالثة   ري كب ري األمور أم  يمثالً تول .. طبعاً كانت هناك بعض االستثناءات    و
ـ     استطاعت أن  ي الت ري الكب يرازي الش رزاي الم ىأو فتو . أعوام  ةي قـض  ي تفـصل ف
ـ    ميأو نهضة تـأم   .  أحداث المشروطة  يأو تدخل العلماء ف   . التنباك  ي الـنفط الت

قتة ولـم   ؤ وم رةي قص لفتراتكل هذه حاالت استمرت     . نةيانطلقت خالل فترة مع   
 ي هو مسار الذل الذ    ي العام والمسار الكل   اقيوكان الس .  لها النجاح الدائم   كتبي

هذا الـشعب صـاحب التـراث       .. خي للتار  الصانع ري هذا الشعب الكب   ىفرض عل 
  . الهائليخيالتار

تركزت و.  وقلبت الصفحة  اً االتجاه تمام  ى الكبر ةي الثورة اإلسالم  رتيقد غ لو
 ورائـدها   نتهاي كان قائـد هـذه الثـورة وربـان سـف           ي الذ - ينيهمة اإلمام الخم  
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 هذا الـشعب، فقـد أعـاد لهـم          ى لد ةي روح العزة الوطن   اءي إح ى عل -ومرشدها  
وكرسها » نحن قادرون« ثقافة   رياه ألسن الجم  ى عل ى أجر ينياإلمام الخم . عزتهم

والَ تَِهنُوا والَ تَحزَنُوا وأَنتُم اَألعلَون      {:  تقول ي الت ةيإنها الثقافة القرآن  .  قلوبهم يف
  ِمِنينؤوالرفعة  يعني نفسه   مانياإل. )٦(}ِإن كُنتُم م ي سبب ف  مانياإل.  العلو  العلـو  

ـ  بعـث ي نفسه   مانياإلبل   هذا وحسب،    سي ولكن ل  ،يالماد  العلـو والعـزة     ى عل
 رةي األمام وقـاد المـس     ى نفسه إل  ينيتقدم اإلمام الخم  .  رشد الشعب  ى إل يؤديو

 وتفجرت المواهب وفـارت،  قظت،ي الناس واستىوعندها تفتحت المحفزات لد 
ـ اإلله استنزال الرحمـة     ى الساحة إل  ي عمل الناس ومشاركتهم ف    ىوأد هـذه  . ةي

 اإلنسان وعـاءه فـإن      ِعدية واسعة، ولكن ما لم      يالرحمة اإلله .  جداً مةينقطة عظ 
ـ      ىلقد نزل شعبنا إل   . أمطار الرحمة هذه لن تهطل      وسـط   ي الـساحة وتواجـد ف

ـ فـشملته الهدا  . ةي اإلله ةي للرحمة والهدا  داًي وكان هذا تمه   دان،يالم  والرحمـة   ةي
وبـالطبع  .  األمام ىالحركة نحو العزة وإل   .. قف وانطلقت الحركة دون تو    ة،ياإلله

 لكنها لم تتوقف ولـم      ى أخر اناًي أح ئةي وبط اناًي أح عةيفقد كانت هذه الحركة سر    
  . تتعطل
ـ  الرئ دهي ترون أن تشد   يني لإلمام الخم  ةي الثور اتي تالحظون األدب  نمايح  يسي

ال بـالغرور    روح العزة ال بالتفاخر و     اءي للشعب، وإح  ةي الداخل ةي البن ىمنصب عل 
 أن نتنبـه لـه هـو أن هـذه     جـب يما  . ةي الداخل ةي البن نيوال باالدعاءات، بل بتمت   

 الـشعب   ىعل.  مستمرة ومتواصلة  ةيل عم ي بل ه  ة،ي ومرحل ةي مقطع ستي ل ةيالقض

                                        

   .١٣٩ ةيسورة آل عمران، اآل) ٦(
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ـ      . مجابهة عوامل المراوحة والتوقف     اإلنـسان   ىثمة عوامل تفرض التوقـف عل
ـ   بعض هذه العوامل    . يادي والشعب الر  ياديالر  داخلنـا، وبعـضها     يموجـودة ف
إذا أردنا أن ال نصاب بـالركود والذلـة والتخلـف           .  ومخططات العدو  داتيتمه

هنا .  حركتنا أن ال تتوقف    ى عل جبي قبل الثورة، ف   عشناه ي الذ يوالوضع الجهنم 
 وهـذه   ةيهذه العزة الوطن  .  أن نتقدم دائماً   جبي. »التقدم«نكون أمام مفهوم اسمه     

ـ    جبي نةي المت ةيهذه البن  و ةيالرصانة الداخل   األمـام دومـاً وتأخـذ       ى أن تتقدم إل
والعدالة موجودة  . »لعدالةالتقدم وا « هذا العقد عقد     يلقد سم .  األمام ى إل نايديبأ
ـ  المظاهر الماد  ي مجرد التقدم ف   سيوالتقدم ل .  قلب التقدم  يف ـ    ة،ي  كـل   ي بـل ف

ـ  تتـوفر هنـاك الحر     ثي اإلنسان، ح  اةيأبعاد ح  ـ   والعدالـة والـس    ةي  يمو األخالق
ـ  ف وجديوطبعاً  .  داخل مفهوم التقدم   يهذه كلها موجودة ف   .. يوالمعنو ـ  أ هي  ضاًي

ـ    اةي مظاهر الح  ي ف قدم والت يالتقدم الماد  لقـد وضـعنا اإلمـام      . ي والتقـدم العلم
 هـذا   ي توقف ف  يأ.  األمام ى إل هي أن نتقدم ف   ينبغي قي طر ى بتحركه عل  ينيالخم
ـ      قـة ي بحق تمتعالمالشعب  إن  .  الوراء ى إل رجعناسي قيالطر  ى العـزة، والـسائر عل
أَلَم تَـر ِإلَـى   {: فةي الشرةي مصداقاً لآلكونيهذه النعمة فس ب التقدم إذا كفر     قيطر

 جهـنَّم يـصْلَونَها وِبـئْس        *الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللِّه كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ        
ارـ  وتعود الح  ،ى مرة أخر  مي جح ى العالم إل  تبدليسوف  . )٧(}الْقَر ـ  مر اةي إذا . رةي

 األمام، فسوف تعاودهم صـعوبات وظلمـات       ىلم تصمد الشعوب ولم تتقدم إل     
  . عهد الذلة

                                        

   .٢٩ و٢٨ تاني اآلم،يسورة إبراه) ٧(
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 والتقدم الناجم عنها أمـام      ةي العزة الوطن  ةي إطار قض  ي الوقت الراهن ف   ي ف إننا
 أمامنـا   هناك، إنما   البحت ي بالكالم الذهن  سيلقد قلت إن كالمنا ل    . ينموذج ح 
إنه نموذج مجرب وخارج من     .  هو نفس هذا الشعب وهذا المجتمع      ينموذج ح 

ـ .  بهذا النموذج حة السا يرانيلقد دخل الشعب اإل   . االمتحان بنجاح   ريوسوف أش
 وكل واحد من هـذه النمـاذج لـه          ،يراني أمثلة ونماذج من تقدم الشعب اإل      ىإل

  . عددة المتقهيشروحه المفصلة ومصاد
ـ    يراني من تقدم الشعب اإل    نموذج  ةياسي الـس اتي كـل التحـد    ى هو الغلبة عل
ـ         ةي واالقتصاد ةي واألمن ةيوالعسكر كـان  . ني طوال هـذه األعـوام الثالثـة والثالث

 ي وجود النظام اإلسـالم    ى خلقوها لنا القضاء عل    ي الت اتيهدفهم من هذه التحد   
ـ . اتي التحـد  هذ كل ه  ىوقد انتصر الشعب عل   . واستهدافه بهجماتهم   هـذا   ىعل

 الـشرق   ى عل يراني الشرق والغرب انتصر الشعب اإل     دي كان العالم ب   ومي د،يالصع
 الغرب الضالّ اسـتطاع الـشعب       دي العالم حسب الظاهر ب    ثي ح وميوال. والغرب

  .  هذا الغرب الضالّى االنتصار عليرانياإل

ـ  بكث ىقـو  أ ومي هو أن هذا الشعب ال     يراني آخر من تقدم الشعب اإل     نموذج  ري
 تطورات  ي ف ري والتأث ،ياسي االقتدار الس  ثي الثورة من ح   ةي بدا ي ف هيمما كان عل  

ولهـذه المـسألة    .  تفاعالت المنطقة بل سائر مناطق العـالم       يالعالم، والتواجد ف  
ـ  أحد زعمـاء الك    عترفي. داء به األع  عترفي مما   ي وشواهدها، وه  قهايمصاد  اني
ـ  إ يلشعب والثورة ف   الزائف وهو العدو األول ل     يونيالصه  وهـذه   - قـول ي ف راني
ـ  تتحرك بخالف اتجاه أهـدافنا، وإ ةي قوة قو  ومي إنه توجد ال   :- عبارته   نيع  راني
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ـ  البائس المتح  ياسي هذا الس  عترفي.  هذه القوة  ادةيتمسك بزمام ق    إن  قـول ي و ري
ـ ي س وكذلك قام !  خلف حدودنا  امهيخ ضربي ينيالخم ـ ي أمر ياس  مخـضرم   يك

ـ  قارني أحد االجتماعات    ي، ف حالهع تام ب   اطال ىنحن عل ومعروف    كـا ي أمر ني ب
 عـود ي وهذا الكالم كله     - قولي ف الدي للم ٢٠١١ سنة   كاي وأمر يالدي م ٢٠٠١سنة  
ـ القوة  ال ذات كاي مجنون بدل وضع أمر    ي أ - رةي أو الثالثة األخ   نيللشهر  ىعظم

هـذه  : قولي ؟ ثم    ٢٠١١ سنة   ي ف كاي الظروف المؤسفة ألمر   ى إل ةي األلف ةي بدا يف
ـ    يالتحوالت الت  ـ  هـذا الوضـع كانـت إ   ى وقعت وأفضت إل ـ راني ـ  المثي ه  رةي
 الوقـت الحاضـر     ي ف يراني هذه الجمالت هو أن الشعب اإل      ىمعن. والمحفزة لها 

 تـرك هـذه     ،بتهاستطاع من خالل تواجده وحضوره واسـتقامته وعزتـه وصـال          
 مؤشـر مـن     هذا بـدوره  .  أحداث العالم والمنطقة المهمة    ى عل قةي العم راتيالتأث

  . نناي أمام أعينيمؤشرات التقدم، وكما ذكرت فهو مؤشر ع
بوسـعكم  إن  .  هذا البلد الواسع   ي ف ةيمؤشر آخر هو حجم الخدمات العمران     و
 كـل أنحـاء   ي الواسع للكلمة ف  ى والبناء بالمعن  ةي مشاهدة الخدمات العمران   وميال

ـ  . أخـرى  خدمات تزداد سـنة بعـد     يوجوانب هذا البلد، وه    ن جملـة  وهـذا م
 أن  لتقـدم ومن جملـة مؤشـرات ا     . المؤشرات المهمة لتقدم شعب من الشعوب     

 ومعامل الفوالذ ومحطـات  ةي الهندس اكلي واله ةي واألجهزة الصناع  ميأعقد التصام 
ـ   ي هذا البلد تجر   ي إنجازها ف  تمي ي الت ى الكبر عيالطاقة والمشار  ـ  ى كلها عل  دي

ـ ننـا ال  إ.  بعد الثـورة   نييراني والشباب اإل  نيالمتخصص ـ  ومي ـ  ي ف  تـام عـن     ى غن
ـ     عيالمشار من   ري الكث ي األجانب ف  نيالمتخصص  يجـر ي ي واألعمال المهمـة الت
 شارع أو مد جـسر      طي كانوا لو أرادوا تبل    يهذا البلد الذ  .  هذا البلد  يإنجازها ف 
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 ى أعماالً كبر  ومي ال نجزي استدعاء أشخاص من الخارج،      همي شارع وجب عل   يف
 ني هم هؤالء الشباب الـذ    نجزهاي يوالذ.  معقدة عير هائلة ومشا  ةي هندس اكليوه

  . عواتقهمى األعباء علتحملوني أجواء الثورة، وراحوا ينشأوا وترعرعوا ف
 - وهذا ما أعلن عنه وذكر مراراً        - البالد   ي ف ةيمؤشر آخر هو السرعة العلم    و

لهـا  هذه ك .. ةيالدي م ٢٠١١ سنة   ي للبالد ف  ةيفاإلنتاجات المعروضة والرتبة العلم   
ـ   . ماتنايي أحكامنا وأقوالنا وتق   ستيوهذه ل . مفاخر  المراكـز   مـات يي تق يإنمـا ه
ـ    قولوني.  تقول ذلك  ي الت ي العالم، فه  ي ف ةي الرسم ةيالعلم ـ  ي إن النمو العلم  ي ف

 تطوروقد سجل هذا النمو وال.  بأحد عشر ضعفاًي أكثر من المتوسط العالم  رانيإ
هـذا  .  سبقه ي العام الذ  ى إل اساًيلمائة ق  با ني نمواً بمقدار عشر   ٢٠١١ سنة   يالعلم
 ايخال ومجال النانو وال   ي بعض المجاالت مثل المجال النوو     يوف.  هم قولونهيما  

ـ  عياألعمال والمـشار  .  فإن وضعنا متألق   اءي األح اتي والفضاء وتقن  ةيالجذع  ي الت
.  العالم إال حاالت مماثلـة معـدودة       ي منها ف  وجدي إنجازها أعمال متألقة ال      تمي

 - كل هذا العدد من بلدان العـالم         نيبعض هذه األعمال واإلنجازات ال توجد ب      
 خمسة بلدان أو عشرة بلـدان   ي إال ف  - متطورة ري وغ طورة مت ى تسم يالبلدان الت 

ـ  مـساعدة علم   ةي لنا أ  قدمونيوهم ال   . أو خمسة عشر بلداً    أبـواب المراكـز    . ةي
.  ونبع من الداخل   ا إنما تفجر هذ   .. العالم مغلقة بوجه طالبنا    ي المتقدمة ف  ةيالعلم

ـ   فرضونهي ي الهامش هنا إن هذا الحظر الذ  فيوأقول    ي هو أكبر مـساعدة لنـا ف
  .هذا المجال

 نقطة يوه. ةي اإلسالمةيمقراطيالدهي  ،من مظاهر التقدم ونماذجه ومؤشراته   و
لقـد كانـت لنـا انتخابـات        .  االهتمام لهـا   ينبغي و ةي من األهم  ري جانب كب  ىعل

ـ انتخابـات رئاسـة الجمهور    .  هذا البلـد   ي ف ةيوملحم ةيحماس ـ  ةي  دوراتهـا   ي ف
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وكذلك انتخابات مجلس   . المختلفة، وأعظمها الدورة العاشرة قبل ثالث سنوات      
 البالد، وقد افتتحت    ي ف ةيعيوقد كانت لنا تسع دورات تشر     . ي اإلسالم ىالشور

.  واحدوميل ى حتري السابع من خرداد دون تأخ ومي يكل هذه الدورات التسعة ف    
 عاماً تقـام تـسعة دورات       ني طوال ثالثة وثالث   ر؟ي الصغ لي القل ءيفهل هذا بالش  

 ةي إسالم ى وتتشكل تسعة مجالس شور    ،ي اإلسالم ىلشورمن انتخابات مجلس ا   
 وال ي أو اقتـصاد ي أو أمن  ياسيما من حدث س   .  واحد ومي ل ى حت ريمن دون تأخ  

ـ    ري األعداء استطاع تأخ   داتيتهد ـ  ل ى االنتخابـات حت ـ جمففـي   .  واحـد  ومي  عي
  . السابع من خردادومالي ي فالجديدمجلس الل يتشككان الدورات 

الحظوا احتفاالت  .  للشعب ةي هو المحفزات والشعارات الثور    ى األخر الحالة
ـ  العالم ك  ي الثورات ف  ىذكر ـ    في  ةي مراسـم رسـم    مـون يقي.  البلـدان  ي تقـام ف
رج القـوات المـسلحة      وقد تخ  ن،ي محلّ مع  ي ف اتي عدداً من الشخص   جمعونيو

ـ . يباستعراض عسكر  ـ  إ يوف ـ  ي أ - انتـصار الثـورة      ى تقـام ذكـر    راني  يان الث
 كل أنحـاء الـبالد      ي من أبناء الشعب ف    نيي من قبل المال   - من بهمن    نيوالعشر

ـ  اسـاً ي ق تعاظمي كل سنة    يبكل رغبة وشوق، والشوق والعظمة والحماس ف        ى إل
  . قدمه نحو أهداف الثورة هذا الشعب وتاةيهذا مؤشر ح. السنة السابقة

 روني للظواهر ف  نظرونيالبعض  . رهاي الروح وتطه  بيكذا الحال بالنسبة لتهذ   و
 صدروني ببعض بالمخالفات ف   قومونيبعض الشباب أو بعض النساء أو الرجال        

اذهبوا . اتي للمعنو هتمونيالناس  . هذا خطأ ..  عامة ماتيي الفور أحكاماً وتق   ىعل
.  االعتكاف هـذه   امي أ يلجامعات وانظروا ماذا هناك ف     ا ي للمساجد ف  اميهذه األ 
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مـن أكثـر مراكـز االعتكـاف        .  المساجد ي شبابنا لالعتكاف ف   ذهبويمنذ الغد   
 مساجد الجامعات، ما عدا المـساجد العامـة        يزحاماً وأشدها حرارة وحماساً ه    

عـن  . ةيهذا مؤشر حركة عامة باتجاه المعنو     . عي الجم هاي ف شاركي ي الت ىوالكبر
 حال تقـدم    ي بلدنا وشعبنا بأنه ف    ميي والحكم وتق  صيتشخ ال عي نستط قيا الطر هذ
 ةي كل األصعدة واألبعاد، والكل تحت را      ى األمام عل  ى إل تقدميالبلد  .  األمام ىإل

ـ  لهذا الرجل الكب   ةي ظل الدعوة اإلله   ياإلسالم وف  ـ  واإلنـسان الرف   ري  والنائـب   عي
  . أمام شعبناقي فتح الطرريلكبالرجل اهذا . نيي اإللهاءي واألولاءي لألنبيقيالحق

ـ  العالم تتحدث عـن خطـر إ   ي ف ةي واإلعالم ةياسي الس األوساط ـ  النووراني  ة،ي
 خافونـه يمـا   . خـادعون ي و كـذبون يوأقول إنهم   !  خطر ةي النوو رانيوتقول إن إ  

ـ  ةي اإلسالم رانيإ. ةي اإلسالم راني بل إ  ة،ي النوو راني إ سي ل خافوهي أن   جبيو  ي ه
ـ ي أثبت الـشعب اإل    لقد. ةي االستكبار ى أركان القو  يزل ف  بثت الزال  يالت  أن  يران

ـ  كاي أمر ىمن دون االعتماد عل   و عيستطيالشعب    ى القـو ى ومن دون التوكـؤ عل
ـ  ى وهذه القـو   كايالمتشدقة، بل ومع معاداة أمر      التقـدم   حقـق ي العـالم، أن     ي ف

ـ ريإنهـم   .  مـن هـذا الـدرس      خافونيوهم  .. وهذا درس . يقيالحق  إقنـاع   دوني
 وخارج  كاي التقدم من دون مساعدة أمر     مكني ال   نه أ نيياسيلشعوب والنخبة الس  ا

 التقـدم مـن دون      مكـن ي أنه   يرانيوقد أثبت الشعب اإل   . يكيدائرة النفوذ األمر  
  .  منهخافوني وهم ر،يهذا درس كب. كاي مع مخاصمة أمرى وحتكايأمر
الشباب األعـزاء،    هاي أ ،يأعزائ..  هذا الصدد  ي أن أقوله ف   ديأقول آخر ما أر   و
 األمـام،   ى وتقدمنا إل  اًياسيلقد سجلنا رقماً ق   .. نعم.. ني الشعب المؤمن المتد   هايأ

وإذا توقفنـا فـسوف     .  واقتنعنا بما حققناه لحد اآلن فسوف نُهزم       نايلكننا إذا رض  
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 الغرور والعجب واالنبهار بالذات فـسوف نـسقط         ناوإذا أصاب .  الوراء ىنرجع إل 
 نو بنا نحن المـسؤول تعلقما ي وهذا  - البالد   ي ف نو المسؤول حنفلو أننا ن  . أرضاً

ـ    ةي والتكبـر والنرجـس    األنانية إذا أصبنا ب   -خصوصاً    الـصفعات   ي فـسوف نتلق
ـ  والـسنة اإلله   ايهكذا هو العالم والـدن    . والضربات  أن ال نلهـث وراء      جـب ي. ةي

  نحــننــايعل.  والبهرجــةةي واالرســتقراطةيــوي والملــذات الدنةي الــشعببكــس
ـ    .  نفسه ري أن نصون أنفسنا، كما صان هذا الرجل الكب        نيالمسؤول  يإذا وقعنـا ف

 جهـنَّم    *وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبـوارِ    {: مةي الكر ةيالخطأ هنا فسنكون مصداقاً لآل    
ارالْقَر ِبئْسا ونَهصْلَوي{.  

. والغفلة ممنوعـة  .. واالنبهار بالذات ممنوع  ..  التقدم قي طر ي ممنوع ف  الوقوف
ومـن الممنـوع    .  وراء الملذات ممنوعـة    يوالسع.  ممنوعة ةيوالنزعة االرستقراط 

 الوصول  مكنناي اتيبهذه الممنوع . اي بجمع زخارف الدن   ري التفك ني المسؤول ىعل
.  القمة بعد، وتفصلنا عنها مـسافة  ى السفح ولم نصل إل    ى عل ريإننا نس .  القمة ىإل
ـ .  حاالت الخصام  ي القمة سوف تنته   ىل إ يراني الشعب اإل  صلي ومي ـ  ومي  صلي

. ثـة ي حاالت المعارضـة والخـصام الخب      ي القمة سوف تنته   ى إل يرانيالشعب اإل 
أقول للشباب  .  دون توقف  ري مواصلة المس  جبي. ومي ذلك ال  ىوأمامنا مسافة حت  

 التحـدث   ى عل قدروني ني والعلماء األجالء والذ   نيي الجامع لطلبة وا نيوالمسؤول
 أن نواصل هذه الحركة نحو التقدم مـن دون          نايعل:  أذهانهم ي ف ؤثرونيللناس و 

ـ  ات،ي مجال العلوم والتقني أو فاسةي مجال السيتوقف، سواء ف   ي وخـصوصاً ف
 وبنـا ي عنعـرف  أن نهـذّب أنفـسنا ونـصلحها و   جبي. ةيمجال األخالق والمعنو 

لعقبـات  إذا فعلنا ذلك فسوف لن تؤثر هذه ا       .  صدد رفعها ومعالجتها   يونكون ف 
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ـ وسوف لن   . قناي طر ي األعداء ف  ضعهاي يالت الحظـر  . ي الحظـر االقتـصاد    ؤثري
 دي الوح ريالتأث.  األمام ى إل ري عن المس  يراني صد الشعب اإل   عيستطي ال   ياالقتصاد

ـ  شعب إ  ى والمتعدد األطراف عل   ي هذا الحظر األحاد   تركهي يالذ  هـو أنـه     راني
  . شعبنا وعداءه للغربةي كراهعمقي

ـ       نيح. ةيكالم عن العزة الوطن    ال ب،يط  ي تنظرون لهذه النهضات والثـورات ف
ـ  مرتبطة بـالعزة الوطن    عاًيالمنطقة ترون أنها جم    ـ       . ةي  منيهـذه الثـورات مـن ال

ـ   ايبي مصر ول  ى إل نيوالبحر  تحـت  رانـاً ي ال تـزال ن ي وتونس، وكذلك البلدان الت
ـ   العو ي كلها ه  ا محفزاته ام،ي من األ  ومي يالرماد، وسوف تلتهب ف     العـزة   ىدة إل

ـ .  ظل اإلسـالم   ي وكل ذلك ف   ة،ي والحر ةي والعدالة االجتماع  ةيالوطن  نقـول   نيح
ـ الـشعوب المـسلمة تر    .  فهذا كالم له أساسه وجـذوره      ةيإنها صحوة إسالم    دي

ـ     ى وتر ة،ي اإلنسان ةي واالهتمام بالهو  ةيمقراطي والد ةيالعدالة والحر   ي كل ذلـك ف
 خرجت  ى ألن المدارس األخر   ،ىخر المدارس والمذاهب األ   يف سياإلسالم ول 

 هذه األهـداف مـن دون       قي تحق مكنيوال  . من االمتحانات واالختبارات فاشلة   
ـ    مـان ي حـسب إ   يوهذا األسـاس الفكـر    . ةيأسس فكر   المنطقـة  ي الـشعوب ف

  . النهضاتةي ماهيهذه ه. ةي هو اإلسالم والصحوة اإلسالمدتهايوعق
 ةي القـض قةي حقريي تغ دونيريقة   المنط ي والحكومات التابعة للغرب ف    ونيالغرب

.  آخر، ولكن ال فائـدة مـن ذلـك         ءي العام بش  ي للرأ حاءي اإل دونيريوشكلها، و 
ـ والشعوب أ . هاي المؤثرة أن تحذر وتدقق من االلتفاف عل       اتي الشخص ىعل  ضاًي
ـ  وقد تغ  راً،ي عمالً كب  عوبلقد أنجزت الش  . هاي أن تحذر من االلتفاف عل     جبي  ري
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وهذه حالة تتصل بالوقـت     . ي للمنطقة بنحو أساس   يتماع واالج ياسيالمناخ الس 
ـ  تغ ى الخطوة األول  يف.  المستقبل ي ف حدثيالحاضر، فما بالك بما س      المنـاخ   ري

 وصـلت نهـضة     نمـا ي مصر مـثالً ح    يونموذج ذلك أنه ف   .  المنطقة ي ف ياسيالس
ـ  والـذروة حـاول الكث     اني نقطة الغل  ىالشعب إل  ـ  مـن الغرب   ري  والحكومـات   وني
 ولكـن بعـد أن   ر،ي المنطقة أن تدعم مبارك وتنقذه وتقمع الجمـاه   يالمستبدة ف 

ـ  وأشدها اسـتبداداً ودكتاتور    ى اآلن راحت نفس هذه القو     ريانتصرت الجماه   ةي
 ههذا معنـا  ! ةيمقراطي راحت تتحدث عن حقوق الشعب والد      نييوذلة أمام الغرب  

ـ نطقة بح  الم ي ف ي عملة شائعة وشعار حتم    ى إل ومي تحولت ال  ةيمقراطيأن الد   ثي
ـ  استعداد ألن    ى عل كونواي لم   ني الذ ىاضطر حت   اسـم الـشعب وحقوقـه       صلي

ـ مقراطي العام للتحـدث عـن الد      يألسماع أحد، اضطروا من أجل كسب الرأ        ةي
  !وحقوق الشعب 

ـ  مصر، فمصر بلـد كب   ىوأؤكد عل .  هذه الثورات مهمة جداً    ةيقض  وشـعب  ري
 والمرتزقـة   نيلحكـام الفاسـد    لكن ا  ،ي العالم اإلسالم  ي ف ةي ومنطقة أساس  قيعر

ـ         نيوالمنحط  يجي كنـز اسـترات    ى واألذالء أذلوا شعب مصر وحولوا بلد مصر إل
 مـصر وشـعب مـصر       لدب. نةي أحد الزعماء الصها   ري وهذا تعب  ،يوني الصه انيللك
فهل مهانة أتعس من    ..  الغاصب الزائف  يوني الصه اني كنز للك  ى حولوه إل  ميالعظ

. ني بلد فلـسط   ي غاصب يدين، وخرج عن متناول أ    هذه؟ وقد سقط هذا الكنز اآل     
 استعداد لحـبس    ىبل كانوا عل  .  سنة ني لثالث ليلقد ضمن نظام مبارك أمن إسرائ     

 من  وني ونصف المل  ونيمل. ري سجن كب  ي غزة ف  ي من أهال  وني ونصف المل  ونيمل
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 أغلقـت   ى ومـن جهـة أخـر      نة،ي للصها ثي غزة كانوا تحت القصف الخب     يأهال
 مبـارك،   ي عبر مصر من قبل نظـام حـسن        ةيوير المؤن الح   كل طرق عبو   هميعل

  .خي التارنساهي لن ءيوهذا ش
 - حوار معه    ي ف نييني الفلسط ني قال أحد المجاهد   وماًي ٢٢ حرب الـ    امي أ يف
ـ    ي التسعة عشر الت   امي إنه منذ األ   - هي ف تحدثي كان   ي الذ ومي ال يف  ى مـضت عل

 مـن   قي من القمـح والـدق     ملوغراي تسعة عشر ك   ى حت راديالحرب لم نستطع است   
ـ كانوا قـد أغلقـوا طر     ! مصر ـ  نقـل الطعـام واألدو     قي  المـستلزمات   ر وسـائ  ةي

ـ  و جوعـوا ي رفح، من أجل أن      ي ف اتيواإلمكان ـ  ضغطواي ـ  مل ى عل  ونـصف   وني
وقد سقط هـذا    ! يوني الصه اني السجن لصالح الك   ي ف حبسوهمي إنسان و  ونيالمل

ـ  يوني الـصه  انيوصار الك . النظام اآلن  ـ  والتخـبط والح   ىر بـالع  شعري هـذا  . رةي
 عـن عمـل     تحـدثون ي ثي ح نةيها عن زعماء الص   نقلي ي والصراخ الذ  جيالضج
ـ  لي كله دل  ي وهجوم عسكر  يعسكر ـ  فـراغ أ   ى عل ـ  وفـزعهم وح  هميدي .. رتهمي

 خطوة عوجـاء    ي وأ ،ى وقت مض  ي هذه الظروف أضعف من أ     ي أنهم ف  علموني
  . وسهم كالصاعقة رؤى مناسبة سوف تنهال علري حركة غي أو أتخذونهاي

 أو شرط،   دي الغاصب دون ق   اني كانوا دوماً سنداً للك    ني الذ كاني واألمر ونيالغربو
ـ الغرب ال .  وقت آخر  ي متورطون أكثر من أ    وميهم ال  ـ  ومي  وضـعه وعجـزه     يداري

 وهم عاجزون أمام    ة،ي واالجتماع ةي واالقتصاد ةيلهم مشكالتهم المال  . ليبلطائف الح 
 ريوإذا وجدت الجمـاه   . كاي ألمر مناصرةدة حكومات    أوربا ع  يسقطت ف . شعوبهم

 أوربا بحضورهم   ي ف يكي كل عالمات االستكبار األمر    دوايبيفسحة ومجاالً فسوف    
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ـ  نفـسها أسـوء مـن الجم       كايوأمر. وميهذا هو وضعهم ال   . وتواجدهم وقدرتهم  . عي
ـ       كاي أمر ديطبعاً تر .  أزمة ي ف كايوأمر. كايالشعوب تكره أمر    ى نقل هـذه األزمـة إل

ـ           ايقي وأفر ايآس  البلـدان   ي بـاق  ي والشرق األوسط من خـالل اخـتالق الحـوادث ف
ـ    .  ضعفهم ى عل غطواي يوالمناطق، لك  ـ ري يومن جملة األمور الت ـ  الق دوني  بهـا   امي

ـ    ي ف مةي العظ ةي هذه الثورات الشعب   ليتبد  أضـدادها، وإلهـاء النـاس       ى المنطقـة إل
  .ني واعنيقظي نكون مت أنجبيف. ةي والطائفةي والمذهبةيبالخالفات القوم

 ني ب ةي بث الخالفات المذهب   ي ف زي من تجربة اإلنجل   دونيستفي ومي ال كانياألمر
 الفـرق والجماعـات     ني بث العداوات ب   ي متخصصون ف  زياإلنجل.  والسنة عةيالش
ـ  يبما ف  ـ  عةي الـش ني ذلك ب كـان هـذا عملهـم    . ي العـالم اإلسـالم  ي والـسنة ف

تقـع  .  من تجـاربهم   دونيستفي اآلن   كانيواألمر. نيواختصاصهم منذ مئات السن   
 تحركـات الـشعوب     واجهواي مصر، وبمجرد أن     اي وتحدث قضا  ني فلسط ايقضا
ـ  المذهب ةي طـرح القـض    ى إل نةي فوراً بشكل من األشكال وبخدعة مع      سارعوني  ةي

ـ  كونواي أن   جبي السنة   قظة،ي بال تحلواي أن   جبيالكل  . ةيالطائف ـ ي ني واع  ن،يقظ
ـ كونـوا ي أن  جبي ني وعلماء الد  ن،ي واع كونواي أن   جبي ضاًي أ عةيوالش  ن،ي واع

 تحلـوا ي أن   جـب ي وكل أبناء الشعوب     ة،ي أن تكون واع   جبي ةيوالنخب الجامع 
ـ  أولئـك، و   فعلـه ي ي ما الذ  فهمواي والنباهة و  قظةيبال  مـؤامرات األعـداء     دركواي

  .ومي الفعلونهيهذا ما ..  هذه المخططاتساعدوايومخططاتهم، وال 
ـ  بعض األعمال الجنون   كاني ومنهم األمر  ونيلغرب ا رتكبي طبعاً ـ .. ةي  ضخموني
ـ راني اإل ةي النوو ةي القض ضعوني.  أمورهم ى عل ةي من أجل التغط   ةي النوو ةيالقض  ةي
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.  هـذا الـشكل    ى عل ستي المسألة ل  قةي والحال أن حق   ة،ي العالم اي صدر القضا  يف
ـ   كـذب  عظمونهـا ي و اً أمـور  ضخموني كذباً، و  ي عن السالح النوو   تحدثوني  ياً ف

ـ     ياإلعالم، وهدفهم صرف األذهان والرأ     ـ  ي تجـر  ي العام عن األحداث الت  ي ف
  .نجحوايوطبعاً سوف لن .  أوربا نفسهاي نفسها وفكايأمر

 وهـذه مـن     ة،ي الداخل اهي مشغول بقضا  وميبلد مصر ال  .  للمنطقة متفائلة  نظرتنا
. بهـا  لحلها ومعالجتها، والشعب مشغول      ضطرونيتقع أحداث   ..  الثورات عةيطب

ـ        يتُوِجد هذه األحداث بعض الفراغ وتوفر لبعض البلـدان الفرصـة للتـدخل ف
 مارسـون ينفقون األمـوال و ي.  والغربكاي المنطقة تدخالت ترتاح لها أمر ايقضا

ـ األعمال والتحركـات والز   لكـن البلـدان الثـائرة    . كـا ي عـن أمر ابـة ي بالناراتي
ـ    ريوخصوصاً بلد مصر الكب    سـتقرار إن شـاء اهللا،       الهـدوء واال   ى سوف تعود إل

 وسـوف   ،يلقد سـقط النظـام الـدكتاتور      . عي المشكالت واألخاد  ىوتتغلب عل 
  .ممارسة دورهامن  الشعوب تمكن إن شاء اهللا، وستاهيتسقط أذنابه وبقا

ـ ي إطار أحداث المنطقة إن الشعب البحر      ي أن أقول هنا بصراحة ف     جبيطبعاً  و  ين
 مـن قبـل نظـام       قمعي ينيالشعب البحر .  مضاعفة، إنه مظلوم حقاً    ةي من مظلوم  يعاني

ـ اعتراضـاتهم   .  بال سبب وال علة    يمستبد ودكتاتور   ب،ي بـأعنف األسـال    هـا ي عل ردي
 لبلـد   ةي اإلنـسان  اجـات ي وأبـسط االحت   بأول طالبوني إنهم   دون؟يريوالحال أنهم ماذا    

 إن  قولـون ي و عةي الـسنة والـش    اي هناك قضا  طرحوني. ري بالكث طالبوني وال   ،يمقراطيد
واتفق أن هـذا    .  شعب ةي قض ي وسنة، إنما ه   عةي ش ةي قض ستي ل ةيالقض.. عةيؤالء ش ه

 مـنهم   المائـة لو كان سبعون ب   . عةي بالمائة هم من الش    ني البالغة سبع  تهيالشعب أو أكثر  



 

٢٢ 

 وال اختالف   ةي نفس القض  ةي مذهب آخر لكانت القض    ى مذهب آخر والحكام عل    ىعل
ـ  أهـل الب   وأتبـاع  عيهب التش  مذ - ني شعب بمذهب مع   نيالبحر.  األمر يف  - ^تي
ـ  أن لهذه الحكومة مذهباً وللشعب مذهباً غ       ةي القض ستيل.  حكومة مستبدة  واجهي . رهي

ـ    ي كان ف  ي جابه نظام الشاه الذ    يرانيالشعب اإل  ـ  و اًيعي ظاهره مسلماً وش  مرقـد   زوري
ـ  ةي قض ستي ل ةيإذن، القض . اإلمام الرضا  ـ  ةي القـض  أخـذون ي.  وسـنة  عةي ش ـ  ح ى إل  زي

ولكـن سـوف    . ري حقوق الجمـاه   ى من أجل التكتم عل    ةي والمذهب ةيت الطائف الخالفا
 أن نحذر   ينبغي.  نتائجها وثمارها إن شاء اهللا     ى إل قهيتصل كل حاالت الجهاد ومصاد    

ـ  . ةي والمذهبةي والطائفةي القومرانيمن تأجج الن    حتناي نـص يهذا هو ما نطلبه، وهـذه ه
  . ايلكل أطراف القضا

 كونيال مراء أن المستقبل س    . ناًيقي بعونه   مني بعونه وسوف    ى تعال  اهللا مني أن   نتمنى
  .ي أفضل من الماضراني ولشعب إنيبالنسبة للشعوب المسلمة واإلسالم والمسلم

 . ورحمة اهللا وبركاتهكميالسالم علو


