
 

 

  ّفلسطين بأجمعها تبدلت إلى ميدان للمقاومة
  طهران: المكان

  يوم القدس العالمي: المناسبة
  .م٢٩/٤/٢٠٢٢.   هـ٢٧/٩/١٤٤٣.   ش٩/٢/١٤٠١: الزمان

  
  
  

ّالتـي اسـتهلها سـماحته بـشكر » يوم القدس العـالمي« في ٢٩/٤/٢٠٢٢ بتاريخ )دام ظله (كلمة اإلمام الخامنئي
ّ الملحمـي فـي مـسيرات يـوم القـدس، ومـن ثـم وجـه كلمـة باللغـة العربيـة خاطـب فيهـا ّالشعب اإليراني على حضوره ّ ّ ّ

ــه إلــى المــسلمين فــي  ّالــشعب الفلــسطيني وأبنــاء األمتــين اإلســالمية والعربيــة واعتبــر أن القــدس اليــوم يوجــه دعوت ّ ّّ ّ
ّالعــالم، وكــل شــيء فــي فلــسطين ينبــئ بمعادلــة جديــدة فيهــا، فــاإلرادة التــي ال تنكــسر حلــ ّت اليــوم محــل الجــيش ّ

ـــشباب الفلـــسطينيين المـــضحين لمواصـــلة دورهـــم األهـــم واألكثـــر  ـــذي ال يقهـــر، ودعـــا ســـماحته فـــي الختـــام ال ّال ّ ّ ُ
ّحساسية وريادة في جسد المقاومة مؤكدا على أن إيران ستبقى الداعم والمساند لهم ولجبهة المقاومة ً ّ ّ.  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ـــة اهللا فـــي دنا محمـــد وعلـــى آلـــه الطـــاهرين، والن، والـــصالة والـــسالم علـــى ســـيوالحمـــد هللا رب العـــالمي ســـيما بقي
  .األرضين

ّســالم وتحيــة كبيــرة للــشعب اإليرانــي العظــيم الــذي ســطر اليــوم ملحمــة بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة، وســالم وتحيــة 
  .األزمنة المقبلةالجليل الراحل الذي كان المؤسس لهذا البنيان المبارك على مدى ] الخميني[لإلمام 

ً فــي أنحــاء الــبالد كافــة ملحميــا بــالمعنى - إلــى حــد مــا اطلعــت عليــه ورأيــت بعــضه -اليــوم كــان حــضور النــاس 
إن هــذه الحركــة الــشعبية العظيمــة عمــل . ٍلقــد دخــل النــاس الميــدان بــدافع تــام. َالحقيقــي للكلمــة، وكــان ذا عظمــة

ٌهـذا دفـاع . شعبي للدفاع عن القدس هو دفاع حقيقي عنهـاوإن حضوركم في الميدان السياسي وال. عظيم ومبارك
 القبلــة -أولئــك األشــخاص الــذين يــدافعون اليــوم بأجــسادهم وأرواحهــم عــن القــدس والمــسجد األقــصى . حقيقــي

  . بحركتكم هذه تشتد عزيمتهم ويستمدون الطاقة ويثبتون-األولى للمسلمين 
حركـــة الفلـــسطينية والنـــضال الفلـــسطيني العظـــيم مـــن نتائجهـــا باألمـــل فـــي اهللا وبـــالتوفيق اإللهـــي، ســـوف تقتـــرب ال

  .النهائية التي ستكون مباركة
اليوم أريد أن أطرح بعض المواضيع بشأن قضايا القدس وفلـسطين مـع إخـوتي وأعزائـي الفلـسطينيين، وسـأتحدث 

هـو لإلخـوة الفلــسطينيين إنمــا خطـابي اليـوم . ًلقـد تحـدثنا بهـذا الـصدد مــع شـعبنا مـرات عـدة وقلنـا أمـورا. بالعربيـة
  .والعالم اإلسالمي أجمع، خاصة العالم العربي

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  



 

 

هللا رب العــــالمين والـــصالة والــــسالم علـــى ســــيد الخلـــق وأشــــرف البريـــة ســــيدنا محمـــد المــــصطفى خــــاتم  الحمـــد
  .المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  
ًلسالم على جميع أبناء أمتنا رجاال ونساء في أرجاء العالما ً الـسالم علـى .. السالم على شباب العـالم اإلسـالمي.. ّ

  .الشباب الشجعان والغيارى الفلسطينيين وعلى جميع أبناء فلسطين
  

ُحــل مــرة أخــرى يــوم القــدس ّ َالقــدس الــشريف يوجــه دعوتــه إلــى جميــع المــسلمين فــي العــالم.. ّ ِّ َاقــع مــا دام فــي الو. ُ
ــام الــسنة كلهــا يجــب أن نعتبرهــا يــوم القــدس َالكيــان الغاصــب والمجــرم الــصهيوني يــسيطر علــى القــدس، فــإن أي ََ ُ َُّ ِ ّ ِ ُ .

ـــداد للقـــدس ـــى النهـــر، هـــي امت ٌالقـــدس الـــشريف قلـــب فلـــسطين، وكـــل األرض المغتـــصبة مـــن البحـــر إل ِ ُّ ُ ُ ُالـــشعب . ُ
َالفلسطيني في كل يوم يبدي أكثر مما مضى صمود َ ُّه بشهامة قل لهـا نظيـر، ويقـف بوجـه الظلـم، وسـيظل فـي هـذا ُ َِّ ُ ُ

ِ بما يقومون به من عمليات تضحية –ُالشباب . ِالوقوف الصامد ّ قـد أصـبحوا درعـا دفاعيـا لفلـسطين، ويبـشرون –َ ً ً ِ
ِبالواعد من المستقبل ِ.  

  
ٍيمر يوم القدس علينا هذا العام وكل شيء ينبئ بمعادلة جديدة ل ُ ِّ ُ ٍ ُّ ُ ِفلسطين في يومها وغدهاُّ ِ.  

  
َفــي الــساحة الفلــسطينية وفــي جميــع منطقــة غــرب آســيا تحــل محــل مــا ســمي " اإلرادة التــي ال تنكــسر"  ّ ُ َّ ُّ ِ ِ َالجــيش «ِِ

َالذي ال يقهر َلقد بات ذلك الجيش المجرم مضطرا إلى أن يبدل اصطفافه الهجومي إلى دفاعي. للصهاينة» ُ ِّ ُ ً ُ ُ.  
  

َاسية نـرى أهـم داعـم للكيـان الغاصـب، أعنـي أمريكـا، يعـاني مـن هـزائم متالحقـةاليوم، وفي الـساحة الـسي ٍ ٍهزيمـة .. َّ
ُوهزيمة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران اإلسالم.. ِفي حرب أفغانستان ّ ِ .. ٍوهزيمـة أمـام القـوى اآلسـيوية.. ٍُ

ِوهزيمة التحكم باالقتصاد العالمي ُّ ِور التصدع العميق في هذه اإلدارةٍوهزيمة في إدارته الداخلية وظه.. ِ ّ َ ِ.  
  

ٍالكيــان الغاصــب يـتخــبط فــي الــساحة الــسياسية والعــسكرية داخــل شــبكة معقــدة مــن المــشاكل ّ ُ ٍَ َ ُ ّ َ َ ُ ِ ُالجــالد والمجــرم . ُ ُ ّ
ًالسابق الذي كان على رأس ذلك الكيان قد أُلقي بعد ملحمة سيف القدس في المزبلة، والذين حلوا محلـه أيـضا  َّ ّ َ َِ ِ ْ َ ُ

ٍم في انتظار سيف قاطع لملحمة أخرىه ٍ ٍ ِ.  
  

ِالكيان الصهيوني جن جنونه أمام الحراك في جنـين ِ ِ َ َّ ِبينمـا عمـد هـذا الكيـان الغاصـب قبـل عـشرين عامـا إلـى قتـل . ُ ً َ ُ َُ َ َ
َمائتي فلسطيني فـي مخـيم جنـين مقابـل مقتـل عـدد مـن الـصهاينة فـي نهاريـا ظانـا أن مـسألة جنـين قـد قـضي عل ُ ِ ِّ ً ّ ٍ ِ َ ّ ُ يهـا ّ

  .إلى األبد
  

ًاالستطالعات تشير إلـى أن سـبعين بالمائـة مـن الفلـسطينيين تقريبـا فـي أراضـي ثمـاني وأربعـين وسـبع وسـتين، وفـي  ُ ُ ُ ِ
ِمخيمــات الــشتات يطــالبون قــادة فلــسطين بمواجهــة عــسكرية تجــاه الكيــان الغاصــب َ ٍ ٍ ٌهــذه ظــاهرة هامــة، إذ تعنــي . ّ ٌ



 

 

َّجهوزية  ُ ِالفلسطينيين بشكل كامل لمواجهـة الكيـان الغاصـب، وتعنـي إعطـاء الـضوء األخـضر الجمـاهيري للفـصائل ُ َ َ َ
ُِالمجاهدة ألن تمارس دورها متى ما رأت الوقت يستلزم ذلك َ َ َ َ ُ ْ ِ.  

  
ًالحراك الجهادي للشعب الفلسطيني في القطاعين الشمالي والجنوبي ألراضي ثمانيـة وأربعـين، ومتزامنـا مـ ِ َُ ِ ُ ع ذلـك ِ

ُخــروج المـــسيرات الــضخمة فـــي األردن والقــدس الـــشرقية، والـــدفاع البطــولي للـــشباب الفلــسطيني عـــن المـــسجد  ِ ِ ُ
ٍكلها تشير إلى أن فلـسطين بأجمعهـا قـد تبـدلت إلـى مـسرح للمقاومـة.. ّاألقصى، والمناورات العسكرية في غزة ّ ِ ّ .

ِالشعب الفلسطيني اآلن قد توحدت كلمته بشأن مواصلة ا ُ ُ ّ   .لجهادُ
  

ِهــذه األحــداث ، ومــا شــهدته الــساحة الفلــسطينية فــي الــسنوات األخيــرة، قــد ألغــت جميــع مــشاريع التــسوية مــع  َ َ َُ ِ
ِإذ ال يمكــن تنفيــذ أي مــشروع بــشأن فلــسطين فــي غيــاب أصــحابها أي الفلــسطينيين، أو فــي . ّالعــدو الــصهيوني ٍ ِّ ُ

ٍتعــارض مــع وجهــة نظــرهم ُ ِوهــذا يعنــي بطــالن جميــع اال. َ َ ِتفاقيــات الــسابقة مثــل أوســلو، وحــل الــدولتين، أو صــفقة ُ َ ْ َ ِّ َ ِ
  .القرن، أو التطبيع المذّل األخير

  
َالكيـان الـصهيوني، مــع أن قـواه خـائرة، ال يــزال يواصـل جرائمـه، ويــشهر الـسالح بوجـه المظلــومين، ويقتـل النــساء  ََ ُ ِ ُ ُُ ُُ ُ ّ ُ

ُّواألطفــال والعــزل مــن الــشيوخ والــشباب، يــزج فــي الــسجو َ َّ َن، ويمــارس التعــذيب، ويهــدم البيــوت، ويبيــد المــزارع ُ ُ ُ ُ
  .ُوالـممتلكات

  
ُالدجالون من أدعياء حقوق اإلنسان في أوربا وأمريكا الذين يمألون األجواء بالضجيج تجاه قـضية أوكرانيـا تـراهم  َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ ّ

ّقد ختم على أفواههم تجـاه كـل هـذه الجـرائم فـي فلـسطين، فـال يـدافعون عـن المظلـ َ ِ َ ُوم، بـل يغـدقون علـى الـذئب ُِ
  .المفترس بالمساعدات

  
ُفي قضايا العـالم اإلسـالمي وعلـى رأسـها القـضية الفلـسطينية ال يمكـن االعتمـاد علـى هـذه القـوى . ٌهذا درس كبير ُ ُ ُ

  .العنصرية المعاندة، وال ينبغي ذلك
  

ِقـوة المقاومـة المــستلهمة مـن تعــاليم القـرآن الكــريم وأحكـام اإلسـالم ا ِ ُ َ َ َ ِ ِلعزيــز هـي وحــدها القـادرة علــى حـل مــسائل ُ ّ ُ َ
  .ُالعالم اإلسالمي وعلى رأسها المسألة الفلسطينية

  
ًتبلور تيار المقاومة في منطقة غرب آسيا فـي العقـود األخيـرة كـان أكثـر الظـواهر بركـة فـي المنطقـة ُ ِ ِ ِ ُ ُ ِقامـة المقاومـة . َ ُ

ِكانت هـي التـي طهـرت الجـزء اللبنـاني الــمحتل مـن رجـس ّ ُ َ ُ وجـود الـصهاينة، وأخرجـت العـراق مـن حلقـوم أمريكـا، َّ َ ِ
ِوأنقـذت العــراق مـن شــر داعـش، وزودت بالمــدد المـدافعين الــسوريين مقابـل مخططــات أمريكـا َ ِ ُالمقاومــة تكــافح . ّ ِ ُ

ـــه، وتـــصارع الوجـــود الغاصـــب  ـــي فـــي الحـــرب المفروضـــة علي ـــساعد الـــشعب المقـــاوم اليمن َاإلرهـــاب العـــالمي، وت َِ ُ ِ َ َُ



 

 

ًي في فلسطين، وستطيح بـه بتوفيـق اهللا تعـالى، وبجهودهـا وجهادهـا تجعـل مـسألة القـدس وفلـسطين بـارزة الصهيون َ ِ َ ُ ِ ِ ُ ِ ُ َ
ِأكثر فأكثر في أوساط الرأي العام العالمي ِ َ.  

  
ّأنـتم يــا أبنـاء فلــسطين، وأنــتم أيهـا الــشباب الـمــضحون فـي الــضفة الغربيــة و فـي أراضــي ثمانيــة وأربعـين، أنــتم أيهــا  ّ ّ ُ

ِناضلون في مخيم جنين، وأنتم أيها الساكنون في المخيمـات الفلـسطينية فـي الـشتاتالم َأنـتم تـشكلون القـسم .. ّ ّ
ًاألهم واألكثر حساسية وريادة في جسد المقاومة   :فاعلموا. ََّ

  
ُإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا« ََ ُ َُ ِ َِّ ِ َ َ َّ ِ«  
َولئن صبـرتم لهو خيـر للصابرين«و  َ َِ َّ ِّ ٌ ْ ْْ َُ َ َُ ََ ِ«  
ِوإن تصبروا وتـتـقوا فإن ذلک من عزم األمور«و  َُّ ُْ ِْ َْ ِ َ َِ َِ ِْ ُ ََّْ ََ َُِ«  
ِسالم عليکم بما صبـرتم فنعم عقبى الدار«و  َّ َ َ َْ ُُ ََ ْ ٌَِ ْ ُْ َ َ ِ َْ َ«.  
  

ٌالجمهورية اإلسالمية اإليرانية داعم ومساند لجبهـة المقاومـة، داعـم ومـساند للمقاومـة الفلـسطينية، لقـد قلنـا ذلـك  ٌٌ ٌِ ِ ُ ُ ُ ُ
ُّرا وعملنا بما نقول، وعلى ذلك نحن مصرونمرا ِ ُ ُ ً.  
  

َّنحــن نــدين التوجــه الخيــاني للتطبيــع َ ّ َنــدين ظــاهرة . ُ ِومــا قالتــه بعــض الحكومــات العربيــة ألمريكــا » ِقابليــة التطبيــع«ُ ِ ُ
ِبـــضرورة التعجيـــل فـــي تـــصفية المـــسألة الفلـــسطينية ِ ِإذا كـــان قـــصدها إزالـــة كـــل مـــانع علـــى طريـــق تثبيـــت ا. ِ ِ ٍ ِّ َ لكيـــان ُ

ًالغاصب، فـإنهم أوال قـد ارتكبـوا خيانـة وجـروا العـار علـى العـالم العربـي، وثانيـا إنهـم قـد مارسـوا سـذاجة مـا بعـدها  ًَ َ ً ًَ ّ ِ
  . ال يستطيع أن يقود أعمى– كما قيل –ّسذاجة، ألن األعمى 

  
َفــي الخاتمــة أبعــث بتحيــاتي إلــى أرواح شــهداء فلــسطين، وأقــف إجــالال أمــام عــوائلهم الــصا ً ّمدة، وأحيــي األســرى ُُ

ِالفلــسطينيين الــصامدين بــإرادة قويــة فــي ســجون االحــتالل، وأشــد علــى يــد الفــصائل الفلــسطينية المقاومــة التــي  َ ِ ُّ ُ ِ ِ ّ ٍ
ِتـــنهض بالقـــسم األكبـــر مـــن هـــذه المـــسؤولية، وأدعـــو العـــالم اإلســـالمي وخاصـــة جيـــل الـــشباب إلـــى التواجـــد فـــي  ُ َ ِ ً ُ

ِّساحات العزة والكرامة ِ.  
  

ّانا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر دعو ُ  
  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


