
 

 

 مكافحة الكيان الصهيوين، واجب عام
   طهران:املكان

  اليوم العاملي للقدس :سبةااملن
  .م٧/٥/٢٠٢١  . هـ٢٤/٩/١٤٤٢.   م١٧/٥/١٤٠٠ :الزمان

  
  

 كلمة مبناسبة اليوم العاملي للقدس أشار فيها إىل تبدل ٧/٥/٢٠٢١ألقى اإلمام اخلامنئي يوم اجلمعة 
إنين أقوهلا بشكل قاطع، إنّ : لعامل اإلسالمي وفلسطني، وشدد مساحته قائالًموازين القوى لصاحل ا

  .وقفاخلطّ البياين االحنداري باجتاه زوال العدو الصهيوين قد بدأ وسوف لن يت
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
أمجعني وعلى آله هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وأشرف اخللق  احلمد

 .الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 
 فلسطني أهم قضايا األمة اإلسالمية وأكثرها نبضاً باحلياة 

لقد خطط . إن قضية فلسطني ال تزال أهم مسألة مشتركة بني األمة اإلسالمية وأكثرها تدفّقاً باحلياة
السفّاك أن حيرم شعباً من مغناه، من موطن أبائه وأجداده، ليقيم مكانه كياناً النظام الرأمسايل الظامل 

 .إرهابياً وأناساً غرباء من شذّاذ األفاق
 

 منطق تأسيس الكيان الصهيوين
بناء على ما  - أي منطق أكثر سخفاً وهزاالً من املنطق الواهي لتأسيس الكيان الصهيوين؟ األوروبيون

قد ظلموا اليهود يف سنوات احلرب العاملية الثانية، وعلى هذا جيب االنتقام لليهود بتشريد  -يدعون
 !...شعب يف غرب آسيا وارتكاب جمازر رهيبة يف ذلك البلد

ل الغربية الذي يستندون إليه يف دعمهم اجلنوين الباذخ للكيان الصهيوين، وهم هذا هو منطق الدو
. بذلك قد شطبوا خط البطالن على ادعاءام الكاذبة بأمجعها بشأن الدميوقراطية وحقوق اإلنسان



 

 

بني آونة  وهذه هي قصة سبعني سنة من املأساة املضحكة املبكية، وال تزال مستمرة، ويضاف إليها
 .فصالً جديداًوأخرى 

  
 

 مكافحة الكيان الصهيوين، واجب عام
إسرائيل، ليست دولة، بل . الصهاينة قد حولوا فلسطني املغتصبة منذ البداية إىل قاعدة لإلرهاب

معسكراً إرهابياً ضد الشعب الفلسطيين والشعوب املسلمة األخرى، وإن مكافحة هذا الكيان 
 . اإلرهاب، وهذه مسؤولية عامةالسفّاك، هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد

  
 ضعف األمة اإلسالمية وتفرقها، عوامل ممهدة الغتصاب فلسطني

، لكن مقدمات السيطرة على هذه ١٩٤٨جدير بالذكر أنّ هذا الكيان الغاصب، وإن تأسس سنة 
 .البقعة احلساسة من املنطقة اإلسالمية كانت قد بدأت قبل ذلك منذ سنوات

 قد اقترنت بالتدخل الغريب الفاعل يف البلدان اإلسالمية دف فرض العلمانية، هذه السنوات
 .والقومية املتطرفة العمياء وتسليط احلكومات املستبدة، واملبهورة بالغرب أو العميلة له

إن دراسة أحداث تلك السنوات يف إيران وتركيا والبلدان العربية يف غرب آسيا حىت مشال أفريقيا، 
ذه احلقيقة املُرة، حقيقة أن الضعف والتفرقة يف األمة اإلسالمية عوامل مهدت الغتصاب تكشف ه

 .فلسطني وبذلك نزلت ضربة عامل االستكبار هذه على األمة اإلسالمية
  

 التعاون املشترك بني املعسكرين الغريب والشرقي مع الرأمساليني الصهاينة يف مسألة اغتصاب فلسطني
ةً أنّ نرى يف تلك الفترة املعسكرين الرأمسايل والشيوعي كالمها يعقدان صفقة تكامل مع إنها لِعرب

القارون الصهيوين، بريطانيا خططت ألصل املؤامرة وتابعتها، والرأمساليون الصهاينة قد تولّوا تنفيذها 
شرعي، ودفعت حنوه لكيان الالباملال والسالح، واالحتاد السوفييت كان أول دولة اعترفت رمسياً ذا ا

 .حبشود اليهود
وهذا الكيان الغاصب، هو حصيلة تلك األوضاع يف العامل اإلسالمي من جهة، وهذا التآمر واهلجوم 

 .والعدوان األورويب من جهة أخرى
  

 تغيري ميزان القوى يف عاملنا املعاصر لصاحل العامل اإلسالمي



 

 

إنّ وضع العامل اإلسالمي اليوم ليس كما كان عليه آنذاك؛ وال بد أن نضع هذه احلقيقة نصب أعيننا 
لقد تغيرت موازين القوى اليوم لصاحل العامل اإلسالمي، فاحلوادث السياسية واالجتماعية . دائماً

من ألوان الضعف  املختلفة يف أوروبا وأمريكا قد كشفت وعرت أمام شعوب العامل ما يعانيه الغرب
قضايا االنتخابات يف أمريكا، والتجربة . وأنواع اخللل العميقة البنيوية منها واإلدارية واألخالقية

املفتضحة لإلدارة املتبجحة واملتكربة فيها، وهكذا املواجهة الفاشلة خالل عام جتاه جائحة كورونا يف 
ية واالجتماعية األخرية يف أهم البلدان أمريكا وأوروبا وتداعياا املُخجلة، والفوضى السياس

 .كلّ ذلك مؤشر على ما يعانيه معسكر الغرب من هبوط وأفول. األوروبية
ومن جهة أخرى، النمو املتزايد لقوى املقاومة يف أكثر املناطق اإلسالمية حساسية، وتصاعد قدراا 

الشعوب املسلمة، وتزايد التوجه حنو الدفاعية واهلجومية، وتنامي الوعي الذايت والدافع واألمل بني 
على الذات بني  تعاليم اإلسالم والقرآن، والتطور العلمي، وتصاعد روح االستقالل واالعتماد

 .الشعوب، كلّها مؤشرات مباركة تبشر بغد أفضل
  

 ضرورة التكامل بني البلدان اإلسالمية حول حمور فلسطني والقدس
أن يكون التكامل بني البلدان اإلسالمية هدفاً حمورياً وأساسياً، وال إنّ هذا املستقبل املبارك يتطلب 

. وحمور هذا التكامل قضية فلسطني كلّ فلسطني، ومصري القدس الشريف. يبدو ذلك بعيد املنال
ليعلن ) ن اهللا تعاىل عليهرضوا(وهذه هي احلقيقة نفسها اليت هدت القلب املنري لإلمام اخلميين العظيم 

 . العاملي للقدس يف آخر مجعة من شهر رمضان املباركاليوم
إنّ تكامل املسلمني حول حمور القدس الشريف، هو كابوس العدو الصهيوين ومحاته األمريكيني 

الفاشل مث احملاولة لتطبيع عدد من البلدان العربية الضعيفة " صفقة القرن"إن مشروع . واألوروبيني
 .منا هي مساٍع متخبطة للفرار من ذلك الكابوسعالقاا مع العدو الصهيوين، إ

سوف تبوء هذه املساعي بالفشل، وإنّ اخلطّ البياين االحنداري باجتاه زوال : إنين أقوهلا بشكل قاطع
 .العدو الصهيوين قد بدأ وسوف لن يتوقف
 املسلمني العاملي استمرار املقاومة يف األرض احملتلّة ودعم: عوامل مصريية لصناعة مصري املستقبل

 .للمجاهدين الفلسطينيني
  



 

 

تواصل املقاومة داخل األرض الفلسطينية  - واألهم –مثة عامالن مهمان يرمسان املستقبل؛ األول 
 .وتقوية مسار اجلهاد والشهادة

 .والثاين الدعم العاملي للمجاهدين الفلسطينيني من قبل احلكومات والشعوب املسلمة يف أرجاء العامل
من حكام، ومثقفني وعلماء دين وأحزاب وتكتالت والشباب الغيارى والفئات  –علينا مجيعاً 

إن هذا هو ما . أن حندد موقعنا يف هذا التحرك الشامل ونؤدي فيه ما علينا من واجب –األخرى 
مصداقاً يف } هم الْمِكيدونَ أَم يِريدونَ كَيداً فَالَِّذين كَفَروا{ : يحبط كيد العدو ويسجل للوعد اإلهلي

 .}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكنّ أَكْثَر النّاِس لَا يعلَمونَ{. آخر الزمان
 

 .أود أن أخاطب قليالً الشباب العريب بلغتهم
  

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

السالم على أحرار العرب مجيعاً وخاصة الشباب منهم، والسالم على الشعب الفلسطيين املقاوم، 
السالم على شهداء املقاومة وعلى رعيل ااهدين . وعلى املقدسيني املرابطني يف املسجد األقصى

السيد   أمحد ياسني، والشهيدخیالذين ضحوا حبيام على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الش
عباس املوسوي، والشهيد فتحي الشقاقي، والشهيد عماد مغنية، والشهيد عبد العزيز الرنتيسي، 

فكلّ واحد ... والشهيد أبا مهدي املهندس، مث القامة الرفيعة لشهداء املقاومة الشهيد قاسم سليماين
 . املقاومةةمن هؤالء بعد حيام املعطاءة املباركة قد ترك بشهادته آثاراً مهمة يف بيئ

 جماهدات الفلسطينيني والدماء الطاهرة لشهداء املقاومة استطاعت أن حتافظَ على هذه الراية إنّ
 .املباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات املرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيين

و بإطالق  الشاب الفلسطيين كان يدافع عن نفسه يوماً باحلجارة، واليوم فإنه يرد على العدإنّ
 .الصواريخ الدقيقة

منذ عشراِت السنني وهذه . »األرض املقدسة« والقدس ورد ذكرمها يف القرآن الكرمي باسم فلسطني
هؤالء الشياطني الذين يسفكون دماء . األرض الطاهرة تقبع حتت وطأة أكثر أبناء البشر ِرجساً وخبثاً

 والسجن والنهب إم عنصريون مارسوا القتلَ. ةالشرفاء مث يعترفون بذلك ويقرون بكل وقاح
والتعذيب ضد أصحاب األرض منذ أكثر من سبعني عاماً، لكنهم وهللا احلمد مل يستطيعوا أن يكسروا 

 .إرادم



 

 

القدس .  فلسطني حيةٌ، وهي تواصل جهادها، وستستطيع بعون اهللا يف النهاية أن زم العدو اخلبيثإنّ
 كلّ فلسطني هي للشعب الفلسطيين، وستعود إليهم إن شاء اهللا، وما ذلك على الشريف وفلسطني

 .اهللا بعزيز
 احلكومات والشعوب املسلمة بأمجعها تتحمل إزاَء القضية الفلسطينية واجباً وعليها مسؤولية، لكن إنّ

. احملتلة وخارجهاحمور هذه ااهدة هم الفلسطينيون أنفسهم، وهم أربعة عشر مليوناً داخل األرض 
 .والعزميةُ املوحدة هلذه املاليني من شأا أن حتقّق إجنازاً عظيماً

 . الوحدةَ اليوم هي أعظم سالِح الفلسطينينيإنّ
 وحدِة الفلسطينيني هم الكيان الصهيوين وأمريكا وبعض القوى السياسية األخرى، ولكن هذه أعداُء

مع الفلسطيين فإن األعداء اخلارجيني سوف لن يكونوا قادرين الوحدةَ إن مل تتصدع من داخل ات
 .على فعل شيء

والسياسات الفلسطينية .  حمور هذه الوحدة جيب أن يكون اجلهاد الداخلي وعدم الثقة باألعداءإنّ
 .ينبغي أن ال تعتمد على العدو األساس للفلسطينيني أي أمريكا واإلجنليز والصهاينة اخلبثاء

 سواء يف غزة أم يف القدس أم يف الضفة الغربية وسواء كانوا يف أراضي ألف وتسعمائة ينيون،الفلسط
ومثانية وأربعني أو يف املخيمات، يشكلون بأمجعهم جسداً واحداً، وينبغي أن يتجهوا إىل استراتيجية 

كلُّ قطاٍع عن القطاعات األخرى، وأن يستفيدوا حني على تلك الضغِط التالحم، حبيث يدافع 
 .القطاعات من كلّ ما لديهم من معدات

العدو . نیموازين القوى تغيرت بقوٍة لصاحل الفلسطيني.  األمل يف النصر اليوم هو أكثر مما مضىإنّ
" اجليش الذي ال يقهر"الصهيوين يهبط إىل الضعف عاماً بعد عام، وجيشه الذي كان يقول عنه إنه 

 وعشرين يوماً وجتربة األيام الثمانية الثالثة والثالثني يوماً يف لبنان، وجتربة اإلثننيهو اليوم بعد جتربِة 
هذا الكيان املتبجح يف وضعه السياسي قد ". جيٍش لن يذوق طعم االنتصار"يف غزة، قد تبدل إىل 

قِة ورغبِة اليهوِد اضطُر خالل عامني إىل إجراء أربعِة انتخابات، ويف وضعِه األمين بعد هزائمه املتالح
يشهد فضيحةً تلو فَضيحةةاملتزايدِة يف اهلجرة العكسي . 

 اجلهود املتواصلة اليت بذهلا مبساعدة أمريكا للتطبيع مع بعض البلدان العربية هي ذاا مؤشر على إن
، فإنه أقام قبل عشرات السنني عالقات مع مصر. وطبعاً سوف ال جتديه نفعاً. ضعِف هذا الكيان

ترى مع كلّ هذا، هل . ولكن منذ ذلك الوقت حتى اآلن والعدو الصهيوين أكثر ضعفاً وأكثر تصدعاً
بل تلك احلكومات ! إنّ العالقاِت مع عدٍد من احلكوماِت الضعيفِة واحلقرية قادرةٌ على أن تنفعه؟



 

 

اً يف أرضهم وأمواهلم بدورها سوف لن تنتفع من هذه العالقات، فالعدو الصهيوين سوف يعيثُ فساد
 .وأمنهم

فالعلماء .  هذه احلقائق جيب أن ال جتعل اآلخرين يغفلون عن مسؤوليتهم اجلسيمة إزاء هذا التحركإنّ
املسلمون واملسيحيون جيب أن يعلنوا أنّ التطبيع حرام شرعاً، وأن ينهض املثقفون واألحرار بشرح 

 . ظهر فلسطني إىل اجلميعنتائج هذه اخليانة اليت تشكّل طعنةً يف
 املقابل فإن العد التنازيل للكيان الصهيوين، وتصاعد قدرات جبهِة املقاومة، وتزايد إمكاناا ويف

الدفاعية والعسكرية، وبلوغَ االكتفاء الذايت يف تصنيع األسلحة املؤثّرة، وتصاعد الثقة بالنفس لدى 
 يف مجيع أرجاء األرض مةشباب واتساع دائرِة املقاوااهدين، وانتشار الوعي الذايت لدى ال

الفلسطينية وخارجها، واهلبة األخرية للشباب الفلسطيين دفاعاً عن املسجد األقصى، وانعكاس أصداء 
كلّها .. جهاد الشعب الفلسطيين ومظلوميته يف آٍن واحد لدى الرأي العام يف كثري من بقاع العامل

 .تبشر بغٍد مشرق
 منطق النضال الفلسطيين والذي سجلته اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف وثائق األمم املتحدِة هو إنّ

املناضلون الفلسطينيون يستطيعون مبوجبه إجراء استفتاء بني السكّان األصليني . منطق راٍق وتقدمي
 السكان األصليون، من كِل يهوهذا االستفتاء يعين النظام السياسي للبلد، وسيشارك ف. لفلسطني

والنظام اجلديد يعيد املُشردين إىل الدخل ويبت . القوميات واألديان، ومنهم املشردون الفلسطينيون
 .يف مصري األجانب املستوطنني

 هذا املشروع يقوم على قاعدة الدميقراطية الرائجة املعترف ا يف العامل، وال يستطيع أحد أن إنّ
 . يف رقيه ونجاعتهيشكّك

 الفلسطينيون جيب أن يواصلوا باقتداٍر نضالَهم املشروع واألخالقي ضد الكيان الغاصب املُجاهدون
 .حتى يرضخ هذا الكيان لقبول هذا االستحقاق

 .}ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره{ باسم اهللا إىل األمام واعلموا أنه حتركوا
 

 هورمحة اهللا وبركات عليكم والسالم


