انعقــد مؤتمر»القــدس الشــريف» الدولــي علــى مــدى يومــي  18و  19ايار/مايــو الحالــي الــذي نظمتــه اللجنــة الثقافيــة لألربعيــن فــي الجمهوريــة اإلســامية وشــارك فيــه عشــرات الشــخصيات السياســية والفكريــة والدينيــة
والثقافيــة المعروفــة مــن  14بلــدا فــي العالــم وممثليــن عــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية وغيرهــا فــي إطــار فعاليــات إحيــاء يــوم القــدس العالمــي فــي الجمعــة االخيــرة مــن شــهر رمضــان المبــارك الــذي نــادى بــه اإلمــام
الخمينــي «قــدس ســره» قبــل  40عامــا ،مــن مختلــف البلــدان العربيــة واإلســامية واألجنبيــة.
ولم تمنع جائحة كورونا من أحياء يوم القدس العالمي بكل ما يحمله من أهمية وأهداف سامية وعظيمة وعلى رأسها دراسة استراتيجيات جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني المحتل.
وكان اللقــاء إفتراضيــا عبــر شــبكة اإلنترنــت وعبــر برنامــج  adobe connectوالبــث المباشــر عبــر الموقــع  live.alabaster.irو اینســتغرام ،وفیســبوك ویوتیــوب .أمــا الرســائل التــي وجههــا المشــاركون فــي هــذه المبــادرة
اإليرانيــة فكانــت أن الشــعوب العربيــة واإلســامية وأحــرار العالــم يقفــون إلــى جانــب القضيــة الفلســطينية ،وأن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة األساســية ومقدمــة علــى ســائر القضايــا.

کلمة اإلمام الخامنيئ
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بسم اله الرحمن الرحیم
ّ
والحمــد هلل ّ
رب العالميــن وصلــى اهلل علــى محمد وآله الطاهرين
وصحبــه المنتجبيــن ومــن تبعهــم باحســان إلــى يــوم الديــن.
تحيــة مــن اهلل طيبــة مباركــة أبعثهــا إلــى جميــع أبنــاء أمتنــا
ً
اإلســامية مــن إخــوة وأخــوات ،ســائال اهلل لهــم قبــول الطاعــات
ّ ً
مقدمــا عيــد الفطــر
فــي شــهر رمضــان المبــارك وأبــارك لهــم
ً
الســعيد ،شــاكرا هلل ســبحانه أن أنعــم علينــا بالحضــور فــي شــهر
الضيافــة اإللهيــة.
اليــوم ،يــوم القــدس ،يــوم أقــدم علــى إعالنــه اإلمــام الخمينــي
(رضــوان اهلل تعالــى عليــه) بابتــكار ذكــي ليكــون حلقــة وصــل
بيــن نــداءات المســلمين بشــأن القــدس الشــريف وفلســطين
المظلومــة ،وكان لــه فــي هــذه العقــود األخيــرة دوره الفاعــل
وســيكون لــه فــي المســتقبل إن شــاء اهلل مثــل هــذا الــدور.
الشــعوب ّ
رحبــت بيــوم القــدس ،باعتبــاره الواجــب األول أعنــي
ابقــاء رايــة تحريــر فلســطين مرفوعــة مرفرفــة .سياســة االســتكبار
والصهيونيــة تتركــز علــى تغييــب المســألة الفلســطينية مــن ذاكــرة
المجتمعــات المســلمة ،والواجــب الفــوري هــو التصـ ّـدي لهــذه
الخيانــة التــي تحــاك بيــد عمــاء العــدو السياســيين والثقافييــن
ً
فــي داخــل البلــدان اإلســامية .والحقيقــة أن مســألة بعظمــة
َ
المســألة الفلســطينية ال يمكــن لغيــرة الشــعوب المســلمة
وثقتهــم بأنفســهم ووعيهــم المتزايــد أن تســمح بنســيانها ،مهمــا
ّ
جنــدت أمريــكا وغيرهــا مــن الســلطويين وأجرائهــم فــي المنطقــة
كل أموالهــم وقواهــم علــى هــذا الســبيل.
أول الحديــث اســتعادة الذاكــرة بشــأن المأســاة الكبــرى التــي
ّ
حلــت باغتصــاب فلســطين وزرع الغــدة الســرطانية الصهيونيــة
فيهــا .ال توجــد بيــن الجرائــم البشــرية فــي العصــور القريبــة
ّ
الشــدة.
مــن عصرنــا الراهــن جريمــة بهــذا الحجــم وبهــذه
ً
اغتصــاب بلــد وتشــريد أهلــه تمامــا مــن بيوتهــم وأرض آبائهــم
وأجدادهــم ،كل ذلــك بأبشــع أنــواع القتــل وإهــاك الحــرث
والنســل ،ثــم اســتمرار هــذا الظلــم التاريخــي لعشــرات الســنين..
ً
هــو حقــا رقــم قياســي جديــد مــن الوحشــية والتشــيطن علــى
الســاحة البشــرية.
العامــل والمجــرم األصلــي فــي هــذه المأســاة البلــدان الغربيــة
وسياســاتها الشــيطانية حيــن عمــدت الــدول المنتصــرة فــي
الحــرب العالميــة األولــى إلــى تقســيم منطقــة غــرب آســيا أي
القســم اآلســيوي مــن األرض الخاضعــة للحكومــة العثمانيــة،
باعتبارهــا مــن أهــم غنائــم الحــرب فــي مؤتمــر باريــس ،كانــوا
بحاجــة إلــى قاعــدة آمنــة فــي قلــب هــذه المنطقــة لضمــان
المزيــد مــن تســلطهم الدائــم عليهــا .قبــل ذلــك بســنوات كانــت
بريطانيــا بمشــروع بالفــور قــد مهــدت لذلــك ،وبالتعــاون مــع
أربــاب األمــوال اليهــود قــد اســتحدثت بدعــة باســم الصهيونيــة
لتقــوم بهــذا الــدور ،ثــم توفــرت األجــواء للتنفيــذ.
منــذ تلــك الســنين رتبــوا المقدمــات ،ثــم بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة اغتنمــوا فرصــة غفلــة دول المنطقــة ومشــاكلها فأنزلــوا
ضربتهــم وأعلنــوا هــذا الكيــان الزائــف ،والدولــة الصهيونيــة
الخاليــة مــن الشــعب.
كان المســتهدف مــن هــذه الضربــة بالدرجــة األولــى الشــعب
الفلســطيني ،ومــن بعــده شــعوب المنطقــة بأجمعهــا.
نظــرة علــى مــا تــا ذلــك مــن الحــوادث فــي المنطقــة تبيــن
أن الهــدف األصلــي والقريــب للغربييــن والكارتــات اليهوديــة
مــن إيجــاد الكيــان الصهيونــي كان هــو بنــاء قاعــدة لتواجدهــم
ونفوذهــم الدائــم فــي غــرب آســيا ليتمكنــوا مــن التدخــل وفــرض

الســيطرة علــى شــعوب المنطقــة كلهــا .مــن هنــا فإنهــم أغدقــوا
علــى هــذا الكيــان المفتعــل والغاصــب أنــواع إمكانــات القــوة
العســكرية منهــا وغيــر العســكرية ،بمــا فــي ذلــك األســلحة
النوويــة ،ووضعــوا فــي برنامجهــم هــذه الغــدة الســرطانية لتمتــد
مــن النيــل إلــى الفــرات.
ومــن المؤســف أن معظــم الــدول العربيــة ،بعــد أن أبــدت فــي
البدايــة مقاومــة كان بعضهــا يســتحق الثنــاء ،قــد استســلمت
بالتدريــج ،خاصــة بعــد دخــول الواليــات المتحــدة األمريكيــة
علــى أنهــا المتولــي للمســألة ،ونســيت واجبهــا اإلنســاني
ً
واإلســامي والسياســي كمــا نســيت أيضــا غيرتهــا ونخوتهــا
ّ
العــدو تحدوهــا أمــال
العربيــة ،واتجهــت لمســاندة أهــداف
واهية.وكمــب ديفيــد مثــال واضــح لهــذه الحقيقــة المــرة.
ً
الفصائــل المكافحــة الفلســطينية هــي أيضــا بعــد أن قامــت
بعمليــات جهاديــة وقدمــت تضحيــات علــى هــذا الطريــق فــي
الســنوات األولــى ،انجــرت بالتدريــج إلــى نهــج خائــب فــي إجراء
محادثــات مــع المحتــل وحماتــه وتركــت نهجهــا الــذي كان
يســتطيع أن ينتهــي بتحقيــق اآلمــال الفلســطينية .المحادثــات
مــع أمريــكا والــدول الغربيــة األخــرى ،وكذلــك مــع المجامــع
الدوليــة العديمــة الفائــدة هــي تجربــة مــرة خاســرة فــي مســيرة
القضيــة الفلســطينية .غصــن الزيتــون فــي الجمعيــة العامــة لألمم
المتحــدة لــم تكــن لــه نتيجــة ســوى اتفــاق أوســلو الخاســر ،ثــم
ً
انتهــى أيضــا بمصيــر ياســر عرفــات ومافيــه ِع َبــر.
ً
ً
بــزوغ فجــر الثــورة اإلســامية فــي إيــران فتــح فصــا جديــدا فــي
ً
النضــال مــن أجــل فلســطين ،ابتــداءا من الخطــوة األولى أي طرد
العناصــر الصهيونيــة التــي كانــت تعتبــر إيــران فــي عصــر الطاغوت
إحــدى قواعدهــا ،وتســليم الســفارة غيــر الرســمية للكيــان
الصهيونــي فــي طهــران لممثلــي فلســطين ،وقطــع إمــداد النفــط،
حتــى األعمــال الكبيــرة والنشــاطات السياســية الواســعة ..كلهــا
أدت إلــى ظهــور «جبهــة المقاومــة» فــي المنطقــة كلهــا ،وأحيــت
ّ
األمــل فــي القلــوب بحــل القضيــة .بظهــور جبهــة المقاومــة فــإن
العقبــات أمــام الكيــان الصهيونــي صــارت أصعــب فأصعــب،
وســتصبح أكثــر صعوبــة إن شــاء اهلل ،لكــن مســاعي حمــاة هــذا
الكيــان وعلــى رأســهم أمريــكا فــي الدفــاع عنــه قــد ازدادت
بشـ ّـدة .ظهــور القــوة المؤمنــة الفتيــة والمضحيــة مــن حــزب اهلل
فــي لبنــان ،وتشــكيل المجاميــع الناهضــة مــن حمــاس والجهــاد
اإلســامي داخــل حــدود فلســطين ،قــد أثــار االضطــراب والهلــع
ً
ال بيــن الصهاينــة فحســب ،بــل أيضــا بيــن حــكام أمريــكا وحــكام
الغــرب ،فعمــدوا إلــى اســتمالة االتبــاع مــن داخــل المنطقــة
وداخــل المجتمــع العربــي و وضعــوا ذلــك فــي رأس قائمــة
اهتماماتهــم بعــد بــذل كل ألــوان الدعــم الناعــم واللوجســتي
لهــذا الكيــان الغاصــب .ونتيجــة هــذه األعمــال الضخمــة ماثلــة
اليــوم للعيــان فــي تصرفــات وأقــوال بعــض حــكام الــدول
العربيــة وبعــض الخونــة مــن النشــطاء السياســيين والثقافييــن.
النشــاطات المتنوعــة تجــري اليــوم علــى ســاحة الصــراع فــي
الجانبيــن مــع فــارق هــو أن جبهــة المقاومــة تتصاعــد فيهــا
القــوة ،ويــزداد األمــل واســتحصال المزيــد مــن عناصــر االقتــدار،
وبالعكــس فــإن جبهــة الظلــم والكفــر واالســتكبار تنحــدر
باســتمرار نحــو الخــواء واليــأس والضعــف .الدليــل الواضــح علــى
ً
ذلــك أن الجيــش الصهيونــي الــذي كان يومــا الجيــش الــذي ال
يقهــر وأنــه القــادر بضربــة خاطفــة أن ّ
يصــد الجيــوش الكبــرى
لبلديــن مهاجميــن خــال بضعــة أيــام ،هــو اليــوم مضطــر إلــى
االنســحاب أمــام القــوة الشــعبية المناضلــة فــي لبنــان وغــزة

وإلــى األعتــراف بالهزيمــة.
ً
مــع ذلــك فــإن ســاحة المواجهــة خطيــرة جــدا وقابلــة للتغييــر
وبحاجــة إلــى مراقبــة دائمــة ،وموضــوع هــذا النضــال حياتــي
ومصيــري وعلــى غايــة مــن األهميــة .وأيــة غفلــة وتســاهل
وخطــأ فــي المحاســبات األســاس سـ ُـتنزل خســائر فادحــة.
علــى هــذا األســاس أتوجــه بعــدد مــن التوصيــات لــكل الذيــن
يحملــون هـ ّـم القضيــة الفســلطينية:
 -1النضــال مــن أجــل فلســطين جهــاد فــي ســبيل اهلل وفريضــة
إســامية الزمــة .والنصــر فــي ســاحة الكفــاح هــذه مضمــون ،إذ
مــن يقتــل فــي هــذا الطريــق فقــد نــال إحــدى الحســنيين .أضــف
إلــى أن القضيــة الفلســطينية مســألة إنســانية .إخــراج المالييــن
مــن النــاس مــن بيوتهــم ومزارعهــم ومحــل معيشــتهم وكســبهم،
كل ذلــك بالقتــل وارتــكاب ألــوان الجرائــم بجــرح الضميــر
اإلنســاني ويوجعــه ،ويدفــع فــي حــال توفــر الهمــة والشــجاعة
إلــى التصـ ّـدي لــه .إذن حصــر القضيــة فــي النطــاق الفلســطيني ،أو
علــى األكثــر العربــي ،هــو خطــأ فــادح.
أولئــك الذيــن يــرون فــي تنــازل بعــض العناصــر الفلســطينية
ً
أو عــدد مــن حــكام البلــدان العربيــة مجـ ّـوزا للعبــور مــن هــذه
المســألة اإلســامية واإلنســانية ،قــد وقعــوا بشـ ّـدة فــي خطــأ
لفهــم المســألة ،وقــد يكونــون قــد ارتكبــوا خيانــة فــي تحريفهــا.
 -2هــدف هــذا النضــال تحريــر األرض الفلســطينية باجمعهــا مــن
البحــر إلــى النهــر ،وعــودة الفلســطينيين بأجمعهــم إلــى ديارهــم.
والتقليــل مــن هــذا الهــدف وجعلــه مجــرد إقامــة دولــة فــي زاويــة
مــن هــذه األرض ،وبالطريقــة الموهنــة التــي يذكرهــا الصهاينــة
فــي أدبياتهــم الوقحــة ليــس ِمـ ْـن طلــب الحــق فــي شــيء وال مــن
دالئــل النظــرة الواقعيــة .الواقــع أن مالييــن الفلســطينيين قــد
ارتقــوا إلــى مســتوى مــن التفكيــر والتجربــة والثقــة بالنفــس بحيث
يدعوهــم الــى أن يعقــدوا العــزم علــى هــذا الجهــاد الكبيــر ،وأن
يثقــوا ُ
بالنصــرة اإللهيــة واالنتصــار النهائــي حيــث قــال ســبحانه :
ً
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ
اهَّلل لقـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز  وال شــك أن كثيــرا
ولينصــرن اهَّلل مــن ينصــره ِإن
مــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم سيســاعدوهم وسيواســوهم
إن شــاء اهلل تعالــى.
 -3مــع أن االســتفادة مــن أي إمــكان حــال ومشــروع فــي
هــذا النضــال هــو جائــز ،بمــا فــي ذلــك الدعــم العالمــي ،ولكــن
مــن المؤكــد أن االعتمــاد علــى الــدول الغربيــة وعلــى المحافــل
ً
ً
الدوليــة المرتبطــة بهــذه الــدول ظاهــرا أو باطنــا يجــب الحــذر
منــه بشــكل مؤكــد فهــؤالء يعــادون أي وجــود إســامي فاعــل،
وال يعيــرون أهميــة لحقــوق النــاس والشــعوب ،وهــم وراء
ّ
أكثــر الخســائر والجرائــم التــي حلــت باألمــة اإلســامية .واآلن
أيــة مؤسســة دوليــة أو أيــة قــوة اجراميــة تتحمــل مســؤولية
االغتيــاالت ،المجــازر والحــروب ،والدمــار ،والمجاعــات
المصطنعــة فــي عــدد مــن البلــدان اإلســامية والعربيــة!
ً
ً
العالــم اليــوم يحصــي عــدد المصابيــن بالكورونــا واحــدا واحــدا
فــي أرجــاء العالــم ،ولكــن لــم يســأل أحــد وال يســأل مــن هــو
الفاعــل والمســؤول عــن مئــات اآلالف مــن الشــهداء واألســرى
والمفقوديــن فــي البلــدان التــي أشــعلت فيهــا أمريــكا وأوروبــا
نيــران الحــروب؟ مــن المســؤول من كل هذه الدمــاء التي أريقت
بــدون حــق فــي أفغانســتان واليمــن وليبيــا والعــراق وســوريا
ـص أحــد هــذه المالييــن مــن
والبلــدان األخــرى! لمــاذا لــم يحـ ِ
األطفــال والنســاء والرجــال المظلوميــن فــي العالــم اإلســامي؟
لمــاذا لــم يرفــع أحــد صــوت التعزيــة بمــا ينــزل بالمســلمين مــن
مجــازر؟ لمــاذا يجــب أن يبقــى المالييــن مــن الفلســطينيين
ســبعين ســنة فــي المنافــي بعيديــن عــن أرضهــم وديارهــم؟
لمــاذا تنــزل بالقــدس الشــريف ،قبلــة المســلمين األولــى كل
هــذه االهانــات؟ منظمــة مــا يســمى باألمــم المتحــدة ال تقــوم
بواجبهــا ،ومؤسســات مــا يســمى بحقــوق اإلنســان ميتــة .وشــعار
«الدفــاع عــن حقــوق األطفــال والنســاء» ال يشــمل المظلوميــن
مــن النســاء واألطفــال فــي اليمــن وفلســطين.
هــذا هــو وضــع القــوى الظالمــة الغربيــة والمجامــع المرتبطــة
بهــا .ووضــع ذويلهــم مــن حكومــات المنطقــة فــي الفضيحــة
أفظــع مــن ذلــك ،ويعجــز التعبيــر عــن وصفيهــا.
إذن المجتمــع المســلم الغيــور المتديــن يجــب أن يعتمــد علــى
نفســه وعلــى قوتــه الذاتيــة ،وأن يشـ ّـمر عــن ســاعده القــوي
ويتــكل علــى اهلل الجتيــاز هــذه الموانــع.
 -4ثمــة مســأة مهمــة يجــب أن ال تغيــب عــن أنظــار النخــب
السياســية والعســكرية فــي العالــم اإلســامي ،وهــي السياســة
األمريكيــة والصهيونيــة فــي نقــل الصــراع إلــى خلــف جبهــة
المقاومــة .إضــرام نــار الحــروب الداخليــة فــي ســوريا ،والحصــار
ً
العســكري والقتــل المتواصــل ليــا ونهــارا فــي اليمــن ،واإلرهــاب،
والتخريــب وانتــاج داعــش فــي العــراق ،والقضايــا المشــابهة
فــي بعــض بلــدان المنطقــة ،كهــا دســائس مــن أجــل إشــغال
جبهــة المقاومــة ومنــح الفرصــة للكيــان الصهيونــي .بعــض
ساســة البلــدان المســلمة قــد وقعــوا عــن علــم أو دون علــم فــي
شــباك دســائس األعــداء هــذه  .والســبيل للتصــدي إلــى تنفيــذ
هــذه السياســة الغبيثــة يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى المطالبــة

الجــادة للشــباب الغيــارى فــي أرجــاء العالــم اإلســامي .الشــباب
فــي البلــدان اإلســامية كلهــا وخاصــة العربيــة منهــا يجــب أن ال
تغيــب عــن أنظارهــم وصيــة اإلمــام الخمينــي حيــث قــال كل مــا
ً
عندكــم مــن صرخــات االعتــراض وجهوهــا إلــى أمريــكا ،وطبعــا
ً
أيضــا العــدو الصهيونــي.
 -5سياســة تطبيــع حضــور الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة مــن
المحــاور األساســية لسياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
بعــض الحكومــات العربيــة التــي تــؤدي دور األجيــر فــي المنطقــة
ســاعية إلــى إعــداد المقدمــات الالزمــة لذلــك كالعالقــات
االقتصاديــة وأمثالهــا .هــذه المســاعي عقيمــة وال طائــل تحتهــا.
الكيــان الصهيونــي زائــدة مهلكــة وضــرر محــض لهــذه المنطقــة
وهــو زائــل ال محالــة ،ويبقــى ســواد الوجــه والخــزي والعــار
ألولئــك الذيــن وضعــوا إمكاناتهــم فــي خدمــة هــذه السياســة
االســتكبارية .بعضهــم يبــرر هــذا الســلوك القبيــح بالقــول إن
الكيــان الصهيونــي حقيقــة واقعيــة فــي المنطقــة ،دون أن
ّ
المضــر
يذكــروا بــأن مــن الضــروري مكافحــة الواقــع المهلــك
وإزالتــه .جائحــة الكرونــا اليــوم واقــع ال شــك فيــه ،وكل إنســان
ذي شــعور يــرى أن مــن الواجــب مكافحتــه .وجائحــة الصهيونيــة
القديمــة ســوف ال تبقــى دون شــك وســيقضى عليهــا مــن هــذه
المنطقــة بهمــة الشــباب الغيــارى والمؤمنيــن.
 -6توصيتــي األســاس هــي اســتمرار النضــال وترتيــب األمــور
فــي المنظمــات الجهــادي وتعــاون مــع بعضهــم وتوســيع
نطــاق الجهــاد فــي كل األراضــي الفلســطينية .علــى الجميــع
أن يســاعدوا الشــعب الفلســطيني فــي هــذا الجهــاد المقــدس.
علــى الجميــع أن يســندوا عضــد المناضــل الفلســطيني ويحمــوا
ظهــره ونحــن فخــورون بأننــا ســنقدم مــا اســتعطنا علــى هــذا
ً
الطريــق .لقــد كان تشــخيصنا يومــا أن المناضــل الفلســطيني
ّ
يتحلــى بالديــن والغيــرة والشــجاعة ،ومشــكلته الوحيــدة هــي
خلـ ّـو يــده مــن الســاح .وخططنــا بهدايــة مــن اهلل ســبحانه
ومــدده لمــلء هــذا الفــراغ ،وكانــت النتيجــة أن تغيــر ميــزان
القــوى فــي فلســطين ،واليــوم تســتطيع ّ
غــزة أن تقــف بوجــه
العــدوان العســكري الصهيونــي وتنتصــر عليــه .تغييــر المعادلــة
هــذا فــي القســم المســمى بــاألرض المحتلــة قــادر علــى أن
يدفــع بالقضيــة الفلســطينية نحــو مراحلهــا النهائيــة .هيئــة
الحكــم الذاتــي تتحمــل فــي هــذا المجــال مســؤولية كبــرى .ال
يمكــن التحــدث مــع العـ ّ
ـدو الوحشــي إال باالقتــدار ومــن موضــع
القــدرة .وأرضيــة هــذه القــدرة متوفــرة والحمــد هلل فــي الشــعب
الفلســطيني الشــجاع والمقــاوم .الشــباب الفلســطيني – اليــوم
متعطــش للدفــاع عــن كرامتــه .وحمــاس والجهــاد فــي فلســطين
وحــزب اهلل فــي لبنــان قــد ّ
أتمــوا علينــا الحجــة .العالــم لــم ينـ َـس
ولــن ينســى ذلــك اليــوم الــذي اختــرق فيــه الصهاينــة حــدود لبنــان
وتوغلــوا حتــى بيــروت ،وذلــك اليــوم الــذي ارتكــب قاتــل مجــرم
باســم اريــل شــارون مجــزرة فــي صبــرا وشــاتيال ،وكذلــك لــم ينــس
ولــن ينســى ذلــك اليــوم الــذي نــزل بهــذا الجيــش نفســه ضربــات
ّ
حــزب اهلل القاصمــة ،فلــم يكــن أمامــه إال االنســحاب مــن
ً
حــدود لبنــان معترفــا بالهزيمــة ،بعــد أن تكبــد خســائر فادحــة
ً
 ،ثــم راح يتوســل طالبــا وقــف إطالقــا النــار .هــذا هــو العضــد
المشــدود ،وهــذا هــو موضــع القــدرة .واآلن دع الدولــة األوربيــة
ً
الكذائيــة التــي يجــب أن تطأطــئ رأســها خجــا إلــى االبــد مــن
بيعهــا المــواد الكيمياويــة لنظــام صــدام ،دعهــا تعتبــر حــزب اهلل
المجاهــد الفخــور غيــر قانونــي .غيــر القانونــي هــو نظــام مثــل
أمريــكا الــذي ينتــج داعــش ،ونظــام مثــل تلــك الدولــة األوربيــة
التــي ذهــب علــى أثــر موادهــا الكيمياويــة اآلالف ضحيــة فــي
مدينــة بانــه اإليرانيــة وحلبجــة العراقيــة.
 -7الكلمــة األخيــرة هــي أن فلســطين ملــك للفلســطينيين
وينبغــي إدارتهــا بارادتهــم .مــا طرحنــاه مــن مشــروع منــذ
عقديــن مــن الزمــان بشــأن إجــراء اســتفتاء بيــن كل الفلســطينيين
بمختلــف أديانهــم وقومياتهــم هــو الســبيل الوحيــد للتغلــب علــى
التحديــات القائمــة والمســتقبلية فــي فلســطين .هــذا المشــروع
يبيــن إنمــا يكــرره الغربيــون فــي أبواقهــم بشــأن معــاداة اليهودية
ً
ال أســاس لــه مــن الصحــة إطالقــا .فــي إطــار هــذا المشــروع
ً
يشــترك اليهــود المســيحيون والمســلمون جنبــا إلــى جنــب فــي
اســتفتاء يعيــن النظــام السياســي لفلســطين .إن الــذي يجــب ان
يــزول قطعــا هــو النظــام الصهيونــي والصهيونيــة ،فتلــك بدعــة
ً
فــي الديــن اليهــودي وغريبــة عنــه تمامــا.
فــي الخاتمــة البــد أن أذكــر باعتــزاز شــهداء القــدس مــن الشــيخ
أحمــد ياســين وفتحــي الشــقاقي والســيدعباس الموســوي
إلــى الوجــه المقــاوم الــذي ال ينســى الشــهيد قاســم ســليماني
والمجاهــد العراقــي الكبيــر أبــي مهــدي المهنــدس وغيرهــم مــن
شــهداء القــدس وأحيــي روح اإلمــام العظيــم الخمينــي الــذي
فتــح أمامنــا طريــق العـ ّـز والجهــاد .كمــا اســأل اهلل ان يتغمــد
برحمتــه األخ المجاهــد المرحــوم حســين شــيخ االســام الــذي
بــذل لســنوات مســاعيه علــى هــذا الطريــق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

منذ إنتصار الثورة اإلسالمية يف ايران ننادي
بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيين

َّ
ِب ْس ِم الل ِـه َّالر ْح َم ِـن َّالر ِح ِيم
ألحمــدهلل رب العالمیــن و أفضــل الصــاة و الســام علــی خاتــم النبییــن
محمــد و َعلــی َآلــه الطیبیــن الطاهریــن و اصحابــه المنتجبیــن
َ ً
ْ َ َ َ ْ
ْ
ّ
َ
ْ
ُس َـ ْـب َح َان ال َـ ِـذي أ ْسـ َـرى ِب َع ْبـ ِـد ِه ل ْيــا ِّمـ َـن ال َم ْسـ ِـج ِ َد الحــر ِام ِإلــى المسـ ِـج ِد
ْ
َ
ّ
ْ
ْال ْق َصــى الــذي َب َارك َنــا َح ْولـ ُـه ل ُنر َيـ ُـه مـ ْـن َآيات َنــا إ ّنـ ُـه ُهـ َـو َّ
السـ ِـم ُيع ال َب ِصيـ ُـر
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
أیهــا اإلخــوة الکــرام  ،أیتهــا األخــوات أبنــاء األمــة اإلســامية و
الشــعوب المضطهــدة فــي العالــم و المشــارکین فــی هــذا المؤتمــر
العالمــی؛
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته؛
سالم أخوة و صداقة و مقاومة
نترحــم علــی أرواح جمیــع الشــهداء الذیــن بذلــوا دمائهــم فــي هــذا
النهــج المقــدس ،نهــج المقاومــة و الدفــاع عــن مقدســات األمــة و
الصــراع ضــد المؤامــرات الصهیو-أمریکيــة و تحریــر القــدس الســیما
روح الشــهید الفریــق الحــاج قاســم ســلیمانی و رفاقــه
أیهــا العلمــاء الکــرام ،اإلخــوة المقاومیــن و جمیــع الذیــن تناضلــون
مــن أجــل الدفــاع عــن مقدســات األمــة اإلســامية و تدافعــون عــن
فلســطین و المســجد األقصــی الــذي یمثــل قبلتنــا االولــی ،باســمی و
باســم الحــوزات العلميــة فــي الجمهوريــة اإلســامية االیرانيــة و باســم
المؤتمــر العالمــي للقــدس الشــریف أتقــدم لکــم بأطیــب التحیــات
و أســأل اهلل ســبحانه و تعالــی أن یتقبــل طاعاتکــم و عباداتکــم و
صیامکــم فــي هــذا الشــهر المبــارک کمــا أتمنــی ألمتنــا اإلســامية أفضــل
مســتقبل زاهــر و أبتهــل الــی المولــی أن یوفــق األمــة و محورالمقاومــة
لکــی یحققــوا تحریــر القــدس الشــریف و أن یعــز اهلل اإلســام و أهلــه و
یــذل الکفــر و النفــاق و أهلــه.
َ
إخوتنا و أخواتنا األعزاء و الشباب األوفیاء
قبــل أکثــر مــن ســبعة عقــود حیــن تأســیس الکیــان الصهیونــي الغاصــب
بــدأت محــاوالت کبیــرة لتحقیــق أهدافــه التــي کانــت تتمثــل
بشــعارات و أمانــي و أحــام حــول ســلطة صهیونيــة واســعة تمتــد
مــن نهــر النیــل إلــی نهــر الفــرات لتشــمل بذلــک کل منطقــة الهــال
الخصیــب و المراکــز الحضاريــة فــي منطقتنــا التــي تمتــد مــن شــواطيء
البحــر األبیــض المتوســط حتــی المحیــط الهنــدي لتتحکــم بمصیــر
بالدنــا و شــعوبنا کــي تکــون لهــم الیــد العلیــا فــي إدارة قلــب الحضــارة
اإلنســانیة و اإللهیــة و بجانــب العمــل علــی التوســع الجغرافــي،
حاولــوا أن یقومــوا بتأســیس قــوة عســکرية و جیــش صهیونــي فتــاک
لیکــون أعظــم و أقــوی جیــوش المنطقــة لیتیــح لهــؤالء المجرمیــن أن
ً
ً
ً
یعثــوا فــی األرض فســادا لیحققــوا علــوا و إســتکبارا؛ و لکــن بفضــل
اهلل مــن بدايــة اإلحتــال بــدأت تتضافــر جهــود العالــم اإلســامی
حیــث شــهدنا فتــاوی الجهــاد مــن أجــل إســترجاع الوطــن الســلیب
و المقدســات اإلســامية فــي فلســطین التــي أصدرهــا علمــاء األمــة
اإلســامية کـــ ســماحة آيــة اهلل البروجــردی ،آيــة اهلل الســید محســن
الحکیــم رحمــة اهلل علیهمــا باعتبارهمــا أعلــی مرجعيــات شــیعیة
وصــوال إلــی خطــاب اإلمــام الخمینــي قــدس ســره خمســة عشــر عامــا
قبــل إنتصــار الثــورة اإلســامية فــي مدرســة الفیضيــة بقــم المقدســة و
بعــد إنتصــار الثــورة اإلســامية و رحیــل اإلمــام الخمینــي تبنــی هــذا
الخطــاب ســماحة ولــی أمــر المســلمین اإلمــام الخامنئــی دام ظلــه و
بجانــب هــذا النهــج المقــاوم قــام العشــرات مــن علمــاء ایــران بإصــدار
البیانــات و مــن الناحيــة العلميــة حتــی االن تــم تألیــف مــا یقــرب مــن
 2000أطروحــة جامعيــة علــی مســتوی الماجســتیر و الدکتــوراه و مئــات
الکتــب و المقــاالت فــي المجــات الدینيــة و السیاســية و الثقافيــة و
الدوليــة فــي الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطینی.
کمــا الننســی فتــاوی العشــرات مــن علمــاء أهــل الســنة مثــل فضیلــة
الشــیخ محمــود الشــناوي و الشــیخ حســن مأمــون رحمهمــا اهلل
باعتبارهمــا شــیوخا لألزهــر الشــریف و تلبیــة لندائهــم قــام اآلالف مــن
المضحیــن و المقاومیــن بالکفــاح المســلح ضــد هــذا الکیــان الغاصــب
و بفضــل هــذه المقاومــة و التضحيــة لــم یحقــق هــذا الکیــان الالشــرعي
الیــوم أیــا مــن أهدافــه الحضاريــة إال أنــه ســجل تاریخــا مــن الجرائــم
التــي بیضــت وجــوه طغــاة کـــ هتلــر و نــرون و أمثالهــم و الیــوم بــات
واضحــا أنــه یتخبــط و یتراجــع مــن أحالمــه التــي کانــت تمتــد مــن
النیــل إلــی الفــرات لیحــاول التشــبث بــکل حشــیش مــن أجــل حفــظ
کیانــه الغاصــب علــی قطعــة مــن أرض فلســطین الحبیبــة التــي
إغتصبهــا و نحــن واثقــون بفضــل اهلل أن هــذا األمــر ســوف لــن یتحقــق
و ســوف تعــود فلســطین إلــی أهلهــا و ســیتحرر األقصــی مــن قیــود
األســر الصهیونــي و یعــود إلــی أحضــان األمــة اإلســامية.
جمیعنــا شــاهدنا أو قرأنــا هــذا التاریــخ؛ منــذ التأســیس الالشــرعي
للکیــان الصهیونــي الغاصــب الــذی کان یتبــع سیاســة األرض
المحروقــة ،فبــدأت مجــازر هــذا الکیــان الغاصــب بحــق الشــعب
ُّ
ُ
َ
إحتلــت أرضــه و ُه ّدمــت بیوتــه و شـ ّـردت
المضطهــد الــذي
الفلســطیني
ُ
مئــات اآلالف مــن عوائلــه و ن ِفـ َـي المالییــن مــن أهلــه مــن وطنهــم.

ثــم قــام هــذا الکیــان بتوســعة إحتاللــه لألراضــي اإلســامية فهاجــم
ً
ســیناء  ،الضفــة ثــم الجــوالن و شــبعا و غیرهــا وصــوال إلــی اإلجتیــاح
البربــری الــذی طــال لبنــان مــن جنوبــه إلــی شــماله و کل هــذا اإلجــرام
کان یحــدث و العالــم یتفــرج و الیحــرک ســاکنا و مــن الواضــح أنــه
کان یحــدث تحــت شــعارات توســع الدولــة العنصريــة الصهیونيــة
المزعومــة و بدعــم مــن القــوی اإلســتکباریة الکبــری فــي العالــم .
ً
عندهــا لــم یحــرک دبلوماســی ســاکنا حینمــا کان الصهاینــة یحرقــون
البیــوت و یهدمونهــا و یقتلــون أهلهــا و الیرحمــون طفــا صغیــرا و
ً
الشــیخا کبیرا وال أنثی و ال ذکرا و منظمات حقوق اإلنســان و الدولیة
کانــت صامتــة تتفــرج و المصیبــة و الطامــة الکبــری کانــت تتمثــل
بتواطــيء و تطبیــع عالقــات بعــض األنظمــة العربيــة و اإلســامية مــع
ّ
المطبــع الزال مســتمر حتــی الیــوم
العــدو الصهیونــي  .و هــذا النهــج
و لکــن أصبحــت مالمحــه تختلــف حیــث شــاهدنا تصریحــات بعــض
السیاســیین و رجــال الحکــم فــي البــاد العربيــة الذیــن ّ
یصرحــون بــأن
َ
للصهاینــة أن یکــون وطنهــم الخــاص فــي منطقتنــا و آخــرون دعوهــم
للمؤتمــرات السیاســية و اإلقتصاديــة و الیــوم إنعکســت بعــض هــذه
التصریحــات بأطــوار جدیــدة و األخیــر منهــا مــا شــاهدناه مــن بعــض
األنظمــة و القنــوات العربيــة عبــر إخــراج مسلســات دراميــة عربيــة
حــول الیهــود فــي بالدنــا و التــي هــي مشــحونة بالکــذب و التزویــر
للتاریــخ بینمــا لــم نــری هــذه المسلســات حــول أهــل فلســطین و
معاناتهــم .
َ
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و لکن  ...یا أبناء األمة الکرام؛
حتــی العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي مــع أنــه کانــت هنــاک
طاقــات کبیــرة مــن شــباب العالــم اإلســامي تحمــل فــي وجودهــا
ثقافــة الجهــاد و المقاومــة إال أنــه عــدم وجــود الدعــم الــازم لــم یتیــح
لهــا مجــاال مناســبا للدخــول فــي ســاحات المقاومــة و لکــن عندمــا
حــل عــام  1979حــدث تغییــر جــذري فــي المنطقــة ّغیــر وجههــا مــن
منطقــة خاضعــة للصهیونيــة إلــی منطقــة متصديــة لهــا  .بینمــا کان
الصهاینــة یعثــون فــي منطقتنــا فســادا و یقتلــون الحــرث و النســل و
یهزمــون جیــوش البلــدان اإلســامیة و المجــاورة فــي بضعــة أیــام بــل
ســاعات ،جــاء النصــر اإللهــي بقیــادة اإلمــام الخمینــي قــدس ســره
فــي عــام  1979لیســقط النظــام الملکــی الشاهنشــاهي و هنــا تغیــرت
األوضــاع فتــم إغــاق ســفارة الکیــان الصهیونــي الغاصــب فــي طهــران
و تــم تحویلهــا إلــی ســفارة فلســطین و بعدهــا تــم اإلعــان عــن یــوم
ّ
القــدس العالمــي لیخلــد فلســطین فــي ذاکــرة األمــة و یکـ ّـرس المقاومــة
ّ
ضــد الصهاینــة کـــ واجــب علــی جمیــع أحــرار العالــم و تحولــت قــوة
ایــران اإلســتخباراتية و السیاســیة و اإلقتصاديــة و العســکرية العظمــی
إلــی صدیــق حمیــم و أکبــر داعــم للمقاومــة الفلســطینية و فصائلهــا
 .و النقطــة الهامــة فــی هــذه المرحلــة تکمــن فــی تطویــر الخطــاب
الفلســطینی مــن خطــاب وطنــي أو عربــي إلــی خطــاب وطنــي ،عربــي
و إســامي بــل یجــب علــی کل األمــة بــل البشــریة أن تلعــب دورهــا
فــی تحریــر القــدس و فلســطین .
و کانــت هنــا نقطــة بدايــة جدیــدة فــي تاریــخ النضــال ضــد الصهاینــة ،
فتغیــرت المعــادالت و تحولــت فلســطین إلــی رمــز للدعــوة و المقاومة
اإلســامية فقامــت الجمهوريــة اإلســامية بدعــم حــزب اهلل البطــل فــي
لبنــان و حــرکات المقاومــة فــي الفلســطینية الباســلة بالســاح و العتــاد
و ّمدتهــا بأنــواع الصواریــخ و عندهــا إنتهــی زمــن الهزائــم و أتــی زمــن
اإلنتصــارات و تحولــت دبابــات الجیــش الصهیونــي إلتــي زعمــوا أنــه
الی َ
ُ
هــزم إلــی ناقــات رفــات جنــوده المعتدیــن و باتــت الصواریــخ
ُ
مطــر مســتعمرات العــدو  ،فتحولــت المســتعمرات الصهیونيــة إلــی
ت ِ
مــدن لــم یبقــی فیهــا أحــد إال هــرب ،و تحولــت مســتودعات األغذيــة
الصهیونيــة إلــی مالجــیء  ،و هنــا صنعــت المقاومــة أول إنتصــار
إحتفلــت بــه األمــة اإلســامية و أعــادت لهــا کرامتهــا و عزهــا  .و الیــوم
تحولــت کل المقاییــس و أصبــح الجیــش الصهیونــي أضعــف ممــا ســبق
 ،فالجیــش الــذی کان یهــزم الجیــوش فــي أســبوع ،إنهــزم فــي بضــع
أیــام فــي تمــوز  2006و عــام  2008بفعــل نیــران صواریــخ المقاومــة
التــي دکــت مســتعمراته لیــاو نهــارا .
ألیــوم و بعــد کل الهزائــم التــي فرضهــا محــور المقاومــة علــی العــدو
الصهیونــي نــری بدايــة مؤامــرة أمریکيــة صهیونيــة جدیــدة بطابــع
سیاســي تحمــل عنــوان صفقــة القــرن ،فحیــن ُهــزم الصهاینــة فــي
المیــدان العســکري یحاولــون کســب اإلنتصــار فــي المیــدان السیاســي
و مــع األســف أصبــح ّ
عرابهــا بعــض دول محــور التطبیــع و الــذل و
اإلستســام و هــي تهــدف إلــی اإلنقــاب علــی إنتصــارات محــور
المقاومــة الســیما المقاومــة الفلســطینية الباســلة .
لــم تــأت هــذه المؤامــرة مــن فــراغ بــل جــاءت هــذه المؤامــرة مــن
الغطرســة األمریکيــة و التــی تجاهلــت کل المواثیــق الدوليــة و بیانــات

األمــم المتحــدة و مجلــس األمــن ّ
لتقــر إحتــال الصهیانيــة للضفــة و
ضـ ّـم أجــزاء منهــا و کذلــک الجــوالن و هنــا شــاهدنا الحرکــة الضعیفــة
و المخزیــة مــن الحــکام و المنظمــات العربيــة و الدوليــة حتــی األمــم
المتحــدة التــي مــع أنهــا شــهدت إنتهــاکا صارخــا لمواثیقهــا لــم تحــرک
ســاکنا غیــر أنهــا إتخــذت مواقــف لــم تتعــدی التصریحــات الســطحية و
هــذا الصمــت هــو الــذي أعطــی الجــرأة للصهاینــة لیســتمروا بتطاولهــم
علــی المناطــق المجــاورة و حتــی قصــف األهــداف داخــل األراضــي
الســورية و الیــوم باتــت بعــض الــدول العربیــة التخفــي نوایاهــا فــي
الســماح ألنشــاء و فتــح الســفارات الصهیونيــة علــی أراضیهــا فــي
إنبطــاح کامــل لخطــط التطبیــع و لکــن یجــب علــی الصهاینــة أن
یعلمــوا بــأن هــذا الوضــع ســوف لــن یســتمر و ســوف تأتیهــم الضربــة
اإلســامية القاضيــة عاجــا أم آجــا.
إعتبــر األمریــکان و الصهاینــة محــور المقاومــة بقیــادة اللــواء الحــاج
قاســم ســلیمانی باعتبــاره شــخصیية کاریزماتیکيــة و عســکرية هــو
الخطــر الــذی یهــدد وجــود کیانهــم الغاصــب و علــی هــذا کانــوا
یتصــورون أن بإمکانهــم إضعــاف أو تفکیــک هــذا المحــور باغتیال هذه
الشــخصیة العظیمــة کمــا إغتالــوا شــخصیات کبیــره للمقاومــة قبلــه.
فقــام هــؤالء المجرمــون بعمليــة اإلغتیــال الجبانــة لهــذا القائــد الکبیــر
و رفاقــه فــي بغــداد أدت إلــی إستشــهاده مــع الحــاج ابومهــدی
المهنــدس و عــدد مــن رفاقهمــا و لکــن هــذه المــرة أیضــا کانــت
حســاباتهم خاطئــة فعلــی الرغــم مــن عظمــة حزننــا علــی فقدنــا
الفریــق ســلیمانی و رفاقــه إال أننــا االن بدأنــا نشــاهد بوضــوح بــأن
الشــهید قاســم ســلیمانی لــه تأثیــر أکبــر فــي روح المقاومــة مــن الحــاج
قاســم ســلیمانی و مدرســة الشــهید قاســم ســلیمانی أصبحــت أوســع
بکثیــر مــن فیلــق القــدس الــذي کان یقــوده الشــهید قاســم ســلیمانی
فــي نضالــه ضــد الصهاینــة و األمریــکان و أدواتهــم الکتفیريــة فــي
المنطقــة  .إننــا و بــکل وضــوح الیــوم و بعــد إستشــهاد هــؤالء القــادة
الکبــار أصبحنــا علــی منعطــف تاریخــي مالمحــه تبشــر بالنصــر حیــث
بــدأت ریــاح النصــر تعصــف .
ّ
مــن عالمــات هــذا النصــر کان خــوف و ذعــر األمریــکان عندمــا دمــرت
صواریــخ الحــرس الثــوری قواعدهــم فــي عیــن األســد و کان مــن المثیــر
للســخرية أن رئیــس الجمهوريــة األمریکــي ترامــب و الــذی یعتبــر
جیشــه أقــوی جیــش فــي العالــم بــدأ یکــذب مــن أجــل إخفــاء الحقائــق
و کتمــان عــدد إصابــات جنــوده إال أنــه و بعــد فتــرة وجیــزة إتضــح
کذبــه و تدلیســه علــی الــرأي العــام و هــذا کان خیــر شــاهد علــی مــدی
قــوة محــور المقاومــة و هــذه القــوة ســتتزاید بفضــل اهلل و ببرکــة دمــاء
القــادة الشــهداء حتــی تحقیــق النصــر النهائــی .
لــم تمــر أیــام علــی إستشــهاد الحــاج قاســم ســلیمانی و بــدأت عاصفــة
مــن وبــاء کورونــا تهــب فــي العالــم کشــفت عــن زیــف القــوة المزعومة
للغــرب و أمریــکا فالــدول التــي کانــت تعتبــر نفســها رائــدة الحضــارة
العالميــة عــادت لتســرق الکمامــات و المعــدات الطبیــة مــن بعضهــا
القــوی التــي کانــت تفتخــر
و هــذا مــا شــاهده الــرأی العــام العالمــي و ِ
بتماســکها أبــت عــن تقدیــم الخدمــات و المعــدات الصحيــة و الطبیــة
لحلفائهــا بحجــة أنهــا أحــوج لتلــک المعــدات  .و الیــوم و بعــد شــهور
مــن موجــة هــذا الوبــاء و مــعاألســف الشــدید تحولــت هــذه الــدول
إلــی أکبــر ضحایــا کورونــا فــي العالــم و أصیــب المالییــن و مــات اآلالف
مــن شــعوبهم بســبب هــذا الوبــاء و هجــم النــاس فــي تلــک البــاد علــی
محــات البیــع و نهبوهــا و قــام األطبــاء بتــرک المرضــی الطاعنیــن فــي
الســن لحالهــم لیموتــوا و فــي ســقطة أخالقيــة مــن مشــاهد العنصريــة
و التمییــز حتــی فــي تقدیــم الخدمــات الطبیــة و الصحيــة حیــث الیــوم
یشــاهد العالــم التمییــز العنصــري بیــن األبیــض و األســود و األســمر فــي
تلــک الــدول و الیــوم نشــهد فــي الغــرب المظاهــرات ضــد البطالــة و
هــذا لیــس إال دلیــل علــی وجــود نقــاط ضعــف أساســیة و إنهیــار فــی
هــذه األنظمــة و هــذه المــدارس الفکريــة .
بینمــا کان یجــب علــی الــدول أن تســتفید مــن الطاقــات الشــعبية
الســیما الشــباب للمســاعدة فــي مکافحــة هــذا الوبــاء مثلمــا فعلــت
الجمهوريــة اإلســامية االیرانيــة ؛ فعلــی الرغــم مــن حالــة الحظــر
الظالمــة ضــد ایــران إال أن المســاندة الشــعبية و مشــارکة الشــباب و
طــاب الحــوزات العلميــة و الجامعــات و رجــال الدیــن الذیــن عبــر
أعمالهــم فــي تقدیــم الخدمــات و مســاعدة الکــوادر الصحيــة و الطبیــة
بینــوا زیــف اإلزدواجيــة المزعومــة بیــن ّالدیــن و العلــم و عبــر مبــادرة
تقدیــم المســاعدات للعوائــل الفقیــرة مــن ِق َبــل المؤسســات الشــعبية و
المؤمنیــن قدمــت تجربــة إنســانية ناجحــة لمکافحــة کورونــا فایــروس
حیــث یمکــن للجمیــع اإلســتفادة منهــا  .و الریــب أن الحــوزات
العلميــة قامــت بــدور کبیــر و فــي نفــس الوقــت بتواضــع لتقــوم بواجبها
اإلســامی و اإلنســانی المنبثــق مــن تعالیــم القــرآن الکریــم و الســنة
النبويــة الشــریفة تجــاه المرضــی و المصابیــن و عوائلهــم و قــد ً
تجســد
فــی هــذا المجــال نموذجــان مــن المواجهــة لهــذه الجائحــه والبلیــة
العالمیــة أحدهمــا مبتــن علــی رؤیــة مادیــة واألخــر منبثــق عــن نظریــة
إســامیة و معنویــة و شــاملة .
أننــا و منــذ إنتصــار الثــورة و قیــام الجمهوريــة اإلســامية فــي ایــران
قیــادة و حکومــة و شــعبا ننــادي بالدفــاع عــن حقــوق الشــعب
الفلســطیني و هــذا النــداء لــم یکــن إال منبثقــا عــن المبــادیء و
معتقداتنــا و معارفنــا اإلســامية والفقهیــه التــي تصــرح علــی نصــرة
المظلــوم و التصــدي للظالمیــن و نؤکــد أنــه الیوجــد لهــذه القضيــة إال
ّ
واحــد مــن حلیــن المبنیــان علــی الواقــع و یکفلهمــا المنطــق الســلیم
البشــری و األســس اإلســامیة و الدینیــة و المبــادیء الدوليــة و منبثقــان
عــن مبــدأ کرامــة الشــعوب الحــرة .
الحــل األول  :و هــو مــا قدمتــه الجمهوريــة اإلســامية االیرانيــة فــي
مبــادرة حضاريــة علــی لســان قائــد الثــورة اإلمــام الســید علــی الخامنئــي
دام ظلــه تضمــن حقــوق جمیــع أبنــاء الشــعب الفلســطیني مــن جمیــع
األدیــان و الطوائــف و هــذا الحــل الــذی تــم تقدیمــه للجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة یتمثــل بإجــراء إســتفتاء حــر و شــامل یشــارک فیــه
جمیــع أبنــاء فلســطین األصلییــن لتعییــن مصیرهــم مــن مبــدأ حــق
تعییــن المصیــر المصـ َّـرح علیــه حســب مواثیــق األمــم المتحــدة و نحــن
واثقــون أن هــذا الحــل ســیؤدي إلــی تشــکیل دولــة فلســطینية علــی
جمیــع األراضــي الفلســطینية فضــا عــن محاکمــة جمیــع المجرمیــن
الصهاینــة علــی جرائمهــم فــي العقــود الماضيــة ،و عندمــا لــم یوافــق
العــدو الغاصــب و حلفائــه و علــی هــذا الحــل الســلمی تصــل النوبــة
الــی الحــل الثانــی .
الحــل الثانــی  :هــو خــط الجهــاد و المقاومــة المبنــی علــی مبــادیء
العقــل و الفطــرة و أســاس الدفــاع المشــروع ضــد المحتــل لجمیــع
أبنــاء الشــعب الفلســطینی و الســوری و اللبنانــی بدعــم جمیــع الــدول
المســلمة و األمــة اإلســامية و هــذا الحــل أیضــا تکفلــه جمیع المواثیق
الدوليــة و قوانیــن األمــم المتحــدة فضــا عــن أنــه مــن الطبیعــي ألبنــاء

کل وطــن أن یقاومــوا ضــد مــن یحتــل أرضهــم و مقدســاتهم و مــن هــذا
المنطلــق یجــب علــی جمیــع الــدول اإلســامية أن تتحمــل المســئولية
فــي تقدیــم شــتی أنــواع الدعــم للشــعب الفلســطینی فــي مســیرته
النضالیــه ضــد العــدو الصهیونــي المحتــل .
خطوط کلی مبارزه و مطالبه امت از دولتها و نهادها و سازمان ها
کمــا نعتبــر مــن الواجــب علــی الشــعوب اإلســامية أن تقــوم بتطبیــق
األصــول القادمــة و مطالبــة الــدول اإلســامیة و المنظمــات العالمیــة
بتنفیــذ هــذه المبــادی کمــا یلــي :
 .1أن یعتبــروا قضیــة فلســطین و المقاومــة قضیــة عربیــة إســامیة
و إنســانیة و أن یعط وهــا المرکزیــة و المحوریــة فــی تخطیطاتهــم و
أعمالهــم و عالقاتهــم السیاســیة و اإلقتصادیــة و الثقافیــة
 .2توحیــد صفوفهــم و وضــع جمیــع أنــواع الخالفــات جانبــا ِبــدءا مــن
الخالفــات الطائفيــة فالمذهبيــة وصــوال للقوميــة فــي مســیر الصــراع
ضــد إســرائیل
 .3أن یتفقــوا علــی ســند و وثیقــة مشــترکة تجــاه قضیــة فلســطین و
مــن اال کیــد ان تکــون شــاملة للخطــط العملیــة
 .4أن یطالبــوا األمــم المتحــدة أن تعتــرف بالمقاومــة و محــور
المقاومــة و أن تعتــرف بحــق اإلســتفتاء العــام للشــعب الفلســطیني
لتعییــن مصیــره و متابعــة تطبیقــه
 .5أإلعــان الرســمي عــن یــوم القــدس ک ـ یــوم عالمــي فــي جمیــع
ً
بلــدان العالــم و خصوصــا العالــم اإلســامي
 .6رفض صفقة القرن المشؤومة و محاولة إفشالها
.7قطــع جمیــع العالقــات اإلقتصاديــة و التجاريــة و الثقافيــة مــع
الکیــان الصهیونــي و حظــر منتجاتــه
 .8قطــع العالقــات السیاســية و إغــاق الســفارات اإلســرائیلیة فــي
جمیــع البــاد و الترکیــز علــی مکافحــة إســرائیل مــن خــال العالقــات
الخارجيــة
 .9ألدعــم المالــي و اإلقتصــادي للمقاومــة فــي فلســطین و لبنــان و
ســوریا ضــد الصهاینــة
 .10ألدعــم السیاســی لفلســطین و التصــدی إلســرائیل مــن خــال
العمــل فــي المنظمــات الدوليــة و طــرح المبــادرات فــي الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة و مجلــس األمــن الدولــي
 .11قطــع جمیــع المفاوضــات الخفيــة و المعلنــة مــع إســرائیل و رفــض
جمیــع أنــواع التطبیــع
.12ألمطالبــة بالضغــط علــی جمیــع الــدول مــن أجــل قطــع العالقــات
و رفــض دعــم إســرائیل
إخوتی الکرام أخواتی و یا أبناء األمة اإلسالمية
إن الحــوزات العلميــة فــي الجمهوريــة اإلســامية االیرانيــة مــن منطلــق
إعتقادهــا اإلســامي و إقتدائهــا بمراجعهــا العظــام و الســید القائــد
اإلمــام الخامنئــی و تمســکها بالثقــة بالنفــس و کذلــک مــن منطلــق
علمهــا بالقــدرات الهائلــة التــي تمتلکهــا األمــة اإلســامية مــن إقتصــاد
و تجــارة و مخــزون نفطــي النظیــر لــه و الثــروات الماليــة و اإلنســانية و
الفکريــة توکــد علــی أن الحــل الوحیــد لقضایــا األمــة و ســبیل الخــروج
مــن األزمــة الراهنــة فــي العالــم اإلســامي و المنهــج الواضــح لتفعیــل
قدراتــه المتنوعــة ،هــو الســیر نحــو وحــدة العالــم اإلســامي و محاولــة
تجدیــد بنــاء الحضــارة اإلســامية بمــا یلبـ ّـی حاجــات العصــر و فــي
هــذا الصــدد یجــب علــی الجمیــع الســیما العلمــاء و المثقفیــن و
رجــال الدیــن أن یتکاتفــوا و یتعاونــوا و یتشــاوروا مــن أجــل التعریــف
باإلســام الحضــاري و الشــامل و المتــوازن ،اإلســام الجامــع بیــن
مصالــح الفــرد و المجتمــع و الجامــع بیــن العقــل و العــدل و التطــور،
اإلســام الــذي یجمــع بیــن ســعادة الدنیــا و ســعادة اآلخــرة و الجامــع
بیــن الســام و المقاومــة و الجهــاد و یجــب أن ننــادي باالســام
الجامــع بیــن الطمــوح و الواقعيــة ،اإلســام الجامــع بیــن التجــدد و
اإلصالــة و التطــور و الســنة ،اإلســام الجامــع بیــن عالــم النفــس و
عالــم الخــارج  ،الجامــع بیــن الحماســة و العرفــان و العلــم و الدیــن و
المصالــح الوطنيــة و المصالــح اإلنســانية و الشــامل لجمیــع األهــداف
اإلســامية و المذهبيــة و اإلنســانية المشــترکة و علــی ذلــک تقــدم
لجمیــع أبنــاء األمــة اإلســامية للعمــل المقترحــات التاليــة :
أوال  :نطالــب جمیــع إخواننــا و أخواتنــا و المفکریــن و الشــباب الواعین
بالســعي نحــو بنــاء حضــارة إســامية حدیثــة و الوحــدة اإلســامية و
تحقیــق مقتضیاتهــا و مســتلزماتها
ثانیــا  :تطبیــق مبــدأ األخــوة اإلســامیة و توحیــد صفــوف األمــة و
نبــذ الخالفــات و نبــذ التفرقــة و التأســیس للحــوار اإلســامي و علــی
هــذا األســاس نتمنــی مــن الجمیــع رفــض أنــواع العصبيــة و العنــف و
التطــرف و اإلرهــاب
ثالثــا  :التخطیــط للتطــور العلمــی والمعرفــی و التقنــوی فــی جمیــع
الســاحات والمجــاالت العلمیــة
رابعا  :تأسیس السوق اإلقتصادی و التجاری اإلسالمي المشترک
خامسا  :تأسیس السوق العلمی و التکنولوجی اإلسالمي المشترک
سادسا :تأسیس السوق الثقافي و اإلعالمي اإلسالمي المشترک
ســابعا  :الترکیــز علــی إحیــاء الهويــة اإلســامية المشــترکة و العــودة
للقیــم اإلســامية
ثامنــا  :نطالــب الجمیــع بنفــی عــدم الثقــة بالنفــس و رفــض التطبیــع و
اإلرتــزاق مــن أعــداء األمــة اإلســامية
تاسعا  :نؤکد علی مکافحة اإلحتالل و إرهاب الدولة و إثارة الحروب
و فــي الختــام مــرة أخــری نطالــب جمیــع إخواننــا فــي العالم اإلســامي
بالتعبیــر عــن رفــض جمیــع أنــواع التواطــیء و التطبیــع مــن الصفقــات
المشــبوهة مــرورا بالحــرکات الثقافيــة و اإلعالميــة و المسلســات
وصــوال للمؤامــرات التــي تتمثــل باإلســتفادة مــن التجــارب الطبیــة و
الصحيــة للعــدو الصهیونــي کمــا نؤکــد علــی ضــرورة دعــم الشــعب
الفلســطیني فــي مســیرته النضاليــة و هــو مــا تقــوم بــه الجمهوريــة
اإلســامية االیرانيــة و التــي هــي الیــوم رأس حربــة العالــم اإلســامي
و محــور المقاومــة فــي التصــدي لمؤامــرات األمبریاليــة األمریکيــة و
الصهیونيــة ،مــن منطلــق دینهــا و إعتقادهــا و دســتورها و مبادئهــا و
توجیهــات قائدهــا ســماحة ولــی أمر المســلمین اإلمــام الخامنه اي دام
ظلــه حیــث تعتبــر دعــم المقاومــة حتــی تحریــر آخــر شــبر مــن أراضــی
ً
المســلمین و علــی رأســها القــدس الشــریف واجبــا دینیــا ،عقائدیــا و
أخالقیــا و حضاریــا لــن تترکــه حتــی لــو ترکــه کل العالــم کمــا تعتبــر
ً
تصدیهــا و صمودهــا أمــام مخططــات و مؤامــرات أمریــکا واجبــا شــرعیا
ً
و دینیــا خالــدا لــن یحـ ّـده زمــان و ال مــکان .

و ما النصر إال من عند اهلل
علیرضا أعرافي
مدیر الحوزات العلمية -قم المقدسة
رمضان المبارک 1441
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ً
أصــدر المرجــع الدينــي آيــة اهلل نــوري الهمدانــي بيانــا لمؤتمــر
القــدس الشــريف الدولــي االفتراضــي الــذي انعقــد مــن أجــل
يــوم القــدس العالمــي .وفيمــا يلــي النــص الكامــل لبيــان
ســماحته:
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم الحمــد هّلل رب العالمیــن بــاری
الخالئــق أجمعیــن باعــث األنبیــاء والمرســلین ثــم الصــاة
والســام علــی البشــیر النذیــر والســراج المنیــر ســیدنا ونبینــا
أبــی القاســم المصطفــی محمــد صلــی اهلل علیــه وآلــه الطیبیــن
الطاهریــن المعصومیــن ســیما بقیــه اهّلل فــی األرضییــن.
الســادة األفاضــل ،النخــب والعلمــاء المحترمــون ،المجتمعــون
اليــوم فــي ذكــرى يــوم القــدس العالمــي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛
إن القــدس الشــريف وأرض فلســطين المغتصبــة ،تعــد اليــوم
مــن أبــرز المســائل؛ بــل أهمهــا علــى المســتويين اإلســامي
والدولــي ورغــم أن القــرآن الكريــم لطالمــا أكــد علــى محاربــة
الظالــم والدفــاع عــن المظلــوم ،وتكــرر ذلــك فــي العديــد مــن
کــم َل ُت َقات ُل َ
اآليــات الکریمــة كقولــه تعالــىَ :و َمــا َل ْ
ــون ِفــی
ِ
ْ ْ
ّ
ــن ّ َ
ین ِم َ
اهَّلل َو ْال ُم ْس َــت ْض َع ِف َ
ــاء َوال ِول َــد ِان
َس ِــب ِیل ِ
ــال َو ِالن َس ِ
الر َج ِ
ِ
َ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
 )75وكذلــك َقولــه تعالــىِ :إن ال ِذیــن آمنـ َـوا وهاجـ ُـروا
(النســاء:
َ َ َ ُ َْ َ ْ َ ُْ
یــن َآوواْ
اهَّلل َو ّال ِذ َ
ْ
َ
وجاهــد ُوا َ ِبأموا ِل ِهــم وأنف ِ َس ِــهم ِفــی س ِــب ِیل ِ
َو َن َص ُــروا أول ِئــك َب ْع ُض ُه ْــم أ ْو ِل ُ
یــاء َب ْعــض َو َّال ِذ َ
یــن َآم ُنــوا َو َلــمْ
ٍَ
َ
ــن َو َل ِیته ْــم ِم ْ
کــم ِم ْ
َیهاج ُــروا َمــا َل ْ
ــیء َ َح ّتــى َیه ِاج ُــروا
ــن ش
ٍ
ِ
ِ
ّ َ َ
َََ ُ َ
وکم فــی ّ
َو إن ْاس َــت ْن َص ُر ْ
یکــم ّالن ْص ُــر ِإل َعلــى ق ْــو ٍم
یــن فعل
الد
ِ
ِ
ِ
َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ٌ
اهَّلل ب َمــا َت ْع َم ُلـ َ
ـاق َو ُ
ـون َب ِصیـ ٌـر (األنفــال)72 :
بینکــم وبینهــم ِمیثـ
ِ
لكــن لألســف ،نــرى اليــوم منظمــات حقــوق اإلنســان
والمنظمــات اإلســامية وبعــض المســلمين ،خاصــة أولئــك
الذيــن يطبعــون ســنويا المالييــن مــن القــرآن الكريــم لیوزوعوهــا
ً
فــي أنحــاء العالــم ويلقبــون أنفســهم زورا خدامــا للقــرآن
والحرميــن الشــريفين ،قــد تجاهلــوا هــذه اآليــات ولــم يعملــوا
بمضمونهــا.
كذلــك ،نــرى مــع األســف الشــديد بعــض قــادة العالــم
اإلســامي يســاعدون الظالميــن ويدوســون حقــوق الشــعوب
المضطهــدة ،خاصــة الشــعب الفلســطيني الصابــر ،فهــم
يســاهمون فــي تقويــة الصهيونيــة العالميــة وزيــادة ظلــم
اإلســتكبار العالمــي مــن خــال المســاعدات والتنــازالت التــي
يقدمونهــا لهــم فــي الخفــاء وخلــف الكواليــس ،أو نتيجــة
صمتهــم المطبــق علــى هــذه الجرائــم وهــم يعملــون علــى
إضعــاف قضيــة المســلمين االولــى أي القــدس الشــريف ،ممــا
ســمح للــدول التــي تزعــم نفســها أنهــا العظمــى أن تســعى منــذ
ســنوات طويلــة الــى إهمــال القضيــة الفلســطينية وتناســيها .
لكــن خــال الســنوات األربعيــن الماضيــة ،وبمبــادرة مــن
القائــد الکبیــر للثــورة اإلســامية فــي إيــران اإلمــام الخمينــي
(رحمــه اهلل) وبمســاعدة العديــد مــن الشــعوب اإلســامية
المؤمنــة والمقاومــة فــي مختلــف بقــاع العالــم ،تمكنــوا مــن
إعــادة الحيــاة الــى هــذه القضيــة اإلســامية الحساســة رغــم

القيــود والعراقيــل التــي تضعهــا الحكومــات المختلفــة أمامهــم،
فأطلقــوا رصاصــة الرحمــة فــي قلــب هــذه الفتنــة ،وفضحــوا
ممارســات النظــام الصهيونــي الغاصــب قاتــل األطفــال فتمكنــوا
مــن تحويــل يــوم القــدس إلــى يــوم إســامي عظيــم وتعريــف
الصهيونيــة علــى أنهــا غــدة ســرطانية ينبغــي إزالتهــا .
أيهــا الحضــور الكريــم ،إن يــوم القــدس ينبغــي أن يحظــى
دائمــا باهتمــام العالــم أجمــع باعتبــاره يومــا عالميــا مهمــا وفــي
هــذا العــام أيضــا ،ورغــم مــا يمــره بــه العالــم مــن إنتشــار وبــاء
كورونــا ،ينبغــي علينــا اإلحتفــال بهــذه الذكــرى العظيمــة مــع
تطبيــق ورعايــة المســائل الصحيــة التــي توصــي بهــا الجهــات
الصحيــة المعنيــة ،للتعبيــر عــن دعمنــا ومســاندتنا لنضــال
الشــعب الفلســطيني والدفــاع عــن القــدس الشــريف والتعبيــر
عــن اســتنكارنا وإدانتنــا لإلســتكبار العالمــي والصهيونيــة
وأياديهــم الخبيثــة .
أيهــا الســادة األفاضــل ،ينبغــي اليــوم علــى جميــع النخــب
وأصحــاب الكفــاءات وكل إنســان حــر وضميــر حــي أن يكســروا
الصمــت ويصدحــوا برفضهــم هــذا الظلــم وإدانتــه کمــا ينبغــي
أن نســعى جميعــا مــن أجــل إحقــاق حقــوق هــذا الشــعب
المظلــوم وإعــادة القــدس إلــى المســلمين وإســتعادتها
مكانتهــا الســامية بمثابــة قلــب العالــم اإلســامي النابــض.
ومــن الضــروري أن يمهــد المســلمون طريــق النصــر بوحدتهــم
وتكاتفهــم ليعلنــوا للعالــم أجمــع أنــه ال يحــق ألي أحــد أن
يقــرر مصيــر الشــعب الفلســطيني بــدال عنــه  .كمــا ينبغــي
محاربــة هــذا النظــام المزيــف الــذي يدعــى إســرائيل وإزالتــه
مــن المنطقــة فــي أقــرب وقــت ممكــن حتــى يتســنى لشــعوب
المنطقــة أن تعــود للعيــش معــا بســام كمــا كانــت قبل تأســيس
هــذا النظــام الغاصــب .
وفــي الذكــرى الســنوية الثانيــة والســبعين لغــزو الکیــان
الصهيونــي وإحتاللــه أرض فلســطين ،نطالــب جميــع وســائل
اإلعــام أن تتحمــل مســؤوليتها فــي تســليط الضــوء علــى
الجرائــم التــي ارتكبهــا هــذا النظــام المجــرم بحــق هــذا الشــعب
المظلــوم مــن أجــل فضــح ممارســاته الوحشــية أمــام أنظــار
العالــم أجمــع ويجــب علــى إســرائيل أن تــدرك تمامــا أن وقــت
نهايتهــا المحتومــة قــد حــان ،إذ ســيتمكن الشــباب المســلم
ً
قريبــا مــن تحريــر القــدس وإزالــة هــذا النظــام القمعــي .
ونحــن اليــوم إذ نديــن ونســتنكر بشــدة الظلــم الــذي يرتكبــه
اإلســتكبار العالمــي والصهاينــة المتغطرســين بحــق الشــعوب
المضطهــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم وخاصــة فــي فلســطين
المحتلة ،نعلن مرة أخرى عن دعمنا وتضامننا مع جميع قوى
المقاومــة فــي المنطقــة ومــع الشــعب الفلســطيني المظلــوم .
و فــي الختــام ،أوجــه شــكري لجميــع القائميــن علــى هــذا
للجميــع
المؤتمــر وأســأل اهلل
تعالــى التوفيــق َ
ْإن َت ْن ُص ُروا َّ
الل ْين ُص ْر ُك ْم َو َيث ّب ْت أ ْق َد َام ُكمْ
ِ
حسين نوري الهمداني
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آية هللا الشيخ عيىس أحمد قاسم
شــدد آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم علــى منهــج المقاومة
ســبيال للدفــاع عــن القــدس والمســجد األقصــى حتــى النصــر.
جــاء ذلــك خــال كلمــة ألقاهــا فــي مؤتمــر القــدس الشــريف
قاســم خطابــه لجماهيــر األمــة
اإلفتراضــي .ووجــه آيــة اهلل
ً
ّ
وجبهــات وفصائــل المقاومــة مؤكــدا «ليــس اليــوم إال المقاومــة
َُ
الم ّتصلــة بالمقاومــة ،المقاومــة التــي
بعــد المقاومـ ًـة ،المقاومــة
ّ
ال تتــرك ســاحة مــن ســاحات الجهــاد بــا مقاومــة ..حتــى النصــر
بــإذن اهلل».
قــال زعيــم الشــيعة فــي البحريــن :ان طريــق االنتصــار علــى
الكيــان الصهيونــي هوالمقاومــة وطــرح التعصبــات الجاهليــة
فــان بــث التفرقــة واحــداث الشــرخ بيــن الشــعوب المســلمة ال
يخــدم مجابهتهــم ضــد هــذا الكيــان الغاصــب.
وتابــع ســماحته :علينــا ان نبتعــد عــن ترويــج التفرقــة ونعمــل
على وحدة االمة االسالمية كما ينبغي لنا ان نتحرك بمستوى
عــال مــن التضحيــة مــن اجــل ان نكتــب النصــر فــي طريــق
القدس وهذا هو مســئولية المؤسســات االســامية وخيار القادة
االســاميين فينبغــي لهــم ان يعملــوا علــى تحريــر الشــعوب
االســامية ودعمهــم فــي نضالهــم ضــد الظلــم واالســتكبار.
ودعــا ًفــي كلمتـ ًـه العلمـ ًـاء والمثقفي ًــن ليكونــوا «الجبهــة األكثـ ًـر
ً
ووفــاء لديــن اهلل ورعايــة
مقاومــة
وجهــادا وتفانيــا واخالصــا ً
ّ
ُلحرمــات األمــة ومصالحهــا ،وحفاظــا علــى حــدود بالدهــا»،

السید عبدالفتاح النواب ممثل ويل الفقيه يف شؤون الحج والزيارة
بسم اهلل ّالرحمن ّالرحيم
قــال رســول اهلل؟ص؟ :مــن أخــذ للمظلــوم مــن الظالــم كان معــي فــي
ً
الجنــة مصاحبــا
ً
شــهدت أرض فلســطين تطــورات وأحداثــا کثيــرة ومهمــة طــوال
تاريخهــا القديــم المتجــذر فــي آالف الســنین إال أن تاریــخ هــذه
األرض الینفــك عــن مصیــر األنبيــاء؟مهع؟ و قصــة اإليمــان والمؤمنیــن.
فلســطین أرض قصدهــا األنبیــاء وهاجــر إلیهــا إبراهيــم وموســى
وســکن فیهــا إبراهیــم وإســحاق ويعقــوب ودفــن فیهــا إبراهیــم وولــد
ً
فیهــا عیســی علیهــم صلــوات اهلل وکذلــك كانــت مســارا لمعــراج النبــي
محمــد؟ص؟ والقبلــة األولــی للمســلمین بحیــث احتــل هــذا التاریــخ
العریــق والیــزال مکانــة مرموقــة فــي قلــوب المؤمنيــن و أتبــاع
األديــان اإلبراهيميــة إال أن موقــع فلســطین اإلســتراتيجي فــي نقطــة
التقــاء قارتــي آســیا وإفریقیــا وقنــاة ســويس اإلســتراتيجية ومركزيتهــا
ً
بيــن البلــدان االســامية زاد مــن أهميتها الجيوسیاســية أضعافــا کثیرة.
فهجــوم الصليبيیــن األوروبيیــن ولــو جــری تحــت ذريعــة الحفاظ علی
الدیانــة المســيحية إال أنــه لــم یتکتــم علــی أطماعهــم االقتصاديــة،
وکذلــک إقامــة الکیــان الصهیونــي بذریعــة دعــم اليهــود مــا أخفــت
أهــداف المســتعمرین للســیطرة علــی هــذه النقطــة الجیوسیاســیة
فــي العالــم .إن اســتعراض الفتــرة التــي دخــل فیهــا الصهاینــة أرض
فلســطين بدعــم مباشــر مــن قــوی االحتــال البریطانــي مــن أجــل
بســط وتوســیع ســيطرتهم علــی هــذه األرض ال یســتدعي مراجعــة
الكتــب التاريخيــة الضخمــة أو الذاكــرة التاريخيــة الطويلــة األمــد
إذ إن عمــر هــذه الغــدة الســرطانية لــم یتجــاوز بعــد معــدل العمــر
الطبیعــي لإلنســان ولــم یهــدأ ألــم هــذا الجــرح الموجــع الناجــم عــن
طعنــة الخنجــر فــي قلوب الشــعوب المســلمة .الجريمــة التي ارتكبها
الســكان غيــر األصلييــن فــي أرض فلســطين حیــث ســلبوا حــق الملكيــة
مــن شــعب مســلم بقــوة االحتــال ونفــوا ســكان فلســطین األصلييــن
ً
ً
تعتبــر جریمــة نکــراء وانتهــاکا ســافرا لکافــة االتفاقيــات الدوليــة.
إن هــذا الظلــم الواضــح قــد أوجــع قلــوب أحــرار العالــم فدعا حركات
وجمعیــات ضخمــة فــي أنحــاء العالــم إلــی الدفــاع عــن الشــعب
الفلســطیني المظلــوم .ورغــم أن االحتــال الصهيونــي اســتغل الدفــاع
عــن الديانــة اليهوديــة ذریعــة لــه ولبــس قنــاع الدفــاع عنهــا غیــر أن
تصرفاتهــم الهمجيــة ونوایاهــم غيــر اإلنســانية التــي تظهــر أحيانــا مــن
فلتــات لســانهم جعلــت أتبــاع األديــان األخــرى یتبــرؤون مــن هــذا
الكيــان الغاصــب إضافــة إلــی أن كثيــرا مــن أتبــاع الدیانــة الیهوديــة
فــي أرجــاء العالــم أعلنــوا براءتهــم مــن هــذا الكيــان القاتــل لألطفــال
ً
الــذي لــم يحتــل أرضــا فحســب بــل واتخــذ اســمه مــن اســم نبــي مــن
ً
ً
أنبیــاء اهلل علیهــم الســام زورا وخداعــا .
ورغــم أن تاریــخ هــذا الكيــان الغاصــب قــد شــهد العدیــد مــن الجرائم
البشــعة والتطهیــر العرقــي واإلبــادة الجماعيــة لكــن هــذه الجرائــم لــم
تســتطع أن تجلــب الهــدوء واالســتقرار الحقیقــي للحــکام الصهاینــة
الســفاکین للدمــاء .رغــم أن الــدول المســلمة انهزمــت أمــام الكيــان
الصهيونــي الغاصــب فــي الحــرب التــي اســتمرت ســتة أیــام ورغــم أن
ـف بحفــظ ســیادته الداخليــة فحســب بــل
الکیــان اإلســرائيلي لــم یکتـ ِ
واحتــل معظــم أراضــي الفلســطينيين ومناطــق مــن الــدول المجــاورة
بمــا فيهــا صحــراء ســيناء وهضبــة جــوالن والضفــة الغربيــة ومناطــق
ـف نوایــاه فــي بروتوکوالتــه بــل وأعلــن نوایــاه فــي
مــن لبنــان ولــم یخـ ِ
وســائل اإلعــام التابعــة لهــا وهــي االســتحواذ علــی العالــم اإلســامي
مــن البحــر إلــى النهــر ورغــم ذلــک کلــه بــزغ نجــم الثــورة اإلســامية
فــي إیــران وانقلبــت الموازیــن حیــث صـ ّـرح قائدهــا آيــة اهلل العظمــى
ً
اإلمــام الخمينــي رحمــة اهلل عليــه أنــه «لــو ســكب كل مســلم دلــوا مــن
المــاء علــى إســرائيل لجرفتــه الســيول» و «يجــب أن تــزول إســرائیل
مــن صفحــة الوجــود» وقــام بإعــان يــوم القــدس العالمــي لیکــون
حرکــة شــعبیة وعالمیــة عارمــة للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني
ً
المظلــوم بــل أشــعل نــارا فــي قلــوب المســلمين وأحــرار العالــم لــم
ولــن تبــرد.
واآلن لــم يعــد المجاهــد الفلســطيني یحلــم بالساســة والسماســرة
السياســيین الدوليیــن ولــم یعــد یســتجدي حريتــه واســتقالله مــن
المســتکبرین بــل قــام علــی رجلیــه باالتــكاء علــى اإليمــان الراســخ
لیســتعید منهــم حقــه ولــم يعــد یتطلــع إلــی الــدول و الســلطات
المرتزقــة بــل یأمــل فــي الرحمــة اإللهيــة لیقــوم علــی قائمتــه ویشــمر
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وقلــب طاهــر ال تشــوبه الشــوائب الدنیويــة ال يــرى الثــورة حصــرا
فــي بعــض العمليــات المســلحة ضــد االحتــال فحســب وال يــری
حركتــه تتوقــف علــى امتــاك األســلحة الناريــة فقــط بــل یؤمــن
بأنــه قــد تجــاوز مرحلــة الحــرب والمعرکــة إلــی مرحلــة االنتفاضــة
ومــن مرحلــة المعاهــدات واالتفاقيــات إلــى مســيرات العــودة ومــن
مرحلــة حــرب العصابــات إلــی ثــورة الحجــارة ومــن المؤسســات
السياســية المقامــرة إلــی الحــركات الحماســية والجهاديــة و رغــم أن
الكيــان الصهيونــي الغاصــب قــد اســتعد اليــوم لتنفیــذ صفقــة القــرن
بدفــع الــدوالرات بــدل التشــبث بادعاءاتــه الواهيــة حــول الملكيــة
الموروثــة ألرض فلســطین إال أن المجاهــد الفلســطيني يؤمــن أنــه
ً
لیــس االســتقالل والکرامــة متاعــا یبــاع ویشــتری ،األمــر الــذي جعــل
مــن صفقــة القــرن نطفــة تمــوت قبــل والدتهــا والیــوم یــری المجاهــد
الفلســطيني أســوة بــارزة إلــى جانبــه ویشــاهد بـ ّ
ـأم عینــه أن الكيــان
الغاصــب الــذي قهــر تحالــف الــدول المســلمة فــي حــرب ســتة أیــام
كيــف انهــزم أمــام حــزب الهــی بــل أمــام قــوة إيمــان ومقاومــة وأمــام
ً
جماعــة مؤمنــة فــي معركــة طالــت ثالثــة وثالثيــن يومــا ویــری کذلــك
تســارع دومينــو الهزائــم الصهیونيــة فــي مواجهــة إيمــان المجاهديــن
ویشــهد انخفــاض فتــرة المعــارك ونحــن اآلن لکــی یعتــرف الکیــان
الغاصــب بهزیمتــه لــم نعــد نحتــاج إلــی خــوض معرکــة تســتمر ثالثــه
ً
ً
وثالثيــن يومــا أو اثنیــن وعشــرين يومــا وتکفینــا ثمانيــة أیــام واألقــل
منهــا لیعلــن العـ ّ
ـدو الندامــة مــن خــوض المعرکــة...
ً
لــو كانــت قــوة االحتــال الصهیونــي ال تعــرف حــدودا لميولهــا
ً
التوســعية فــي المنطقــة یومــا مــا لکنهــا اآلن لیســت قــادرة علــی
الحفــاظ علــی کیانهــا الداخلــي ،والعــدو المحتــل الــذي كان یفكــر
ً
يومــا فــي بســط ســلطته مــن البحــر إلــى النهــر لکنــه اآلن یختبــئ خلف
األســوار الحديديــة لیحافــظ علــی نفســه فــي مواجهــة المجاهديــن،
ً
العــدو الــذي كان متفائــا بمشــروع القبــة الحديديــة يشــاهد الیــوم
صواريــخ المجاهدیــن وقذائفهــم تنهــال علیــه وعلــی قبتــه الوهمیــة،
وهــذا المحتــل الصهیونــي الیــوم یــدرک فــي َمعلــم ملیتــا بــل في داخل
َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ
ْ َ َ َ َ ْ َْ
ْ ُ
ـوت
اهَّلل أو ِليـ
بیتـ
ون ِ
ـاء ك َمثـ ِـل ال َعنك ُبـ ِ
ـه أن مثـ ًـل ال ِذيـ َـن اتخــذوا ِمــن د ِ
َّات َخـ َـذ ْت َب ْيتــا َو إ َّن أ ْو َهـ َـن ْال ُب ُيــوت َل َب ْيـ ُـت ْال َع ْن َك ُبــوت َلـ ْـو َك ُانــوا َي ْع َل ُمــونَ
ِ
ِ
ِ
﴾ ویــدرك مــن أعمــاق وجــوده بــأن الحکــم الــذي یقــوم علــی أســاس
ً
الظلــم ال یــدوم طویــا وکیانــه الــذي قــام عرشــه علــی أشــاء الشــباب
ً
الفلســطینین لــن یســتمر کثیــرا وال جــرم أن ینکســر بنیانــه وســیعلم
هــذا العــدو ّأن «الملــک يبقــى مــع الكفــر وال يبقــى مــع الظلــم» وأي
َ
والمضطهدیــن وکبتهــم وتعذیبهــم
ظلــم أشــد مــن قتــل األبریــاء
ـطینیین حیــث أذن اهلل بالجهــاد أمــام
وتشــرید المالييــن مــن الفلسـ ُ
َ
هــذا الظلــم إذ یقــول ســبحانه ( :أ ِذن للذيــن يقاتلــون بأنهــم ظلمــوا
وإن اهّلل علــى نصرهــم لقديــر * الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغيــر
ُ
حــق إال أن یقولــوا ّربنــا اهلل) .أمــا اليــوم ال تأمــل فلســطین بحــکام
البلــدان اإلســامية بــل تأمــل بأحــرار األمــة اإلســامية .الیــوم نســمع
ً
جلیــا نــداء مظلوميــة فلســطین ونتذکــر قــول النبــي؟ص؟ (مــن ســمع
رجــا ينــادي يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس بمســلم).
واآلن إذ هـ ّـب نســيم الصحــوة علــی قلــوب المســلمین وأیقظهــم
مــن غفلــة الدنیــا الماديــة وترفههــا فقــد حــان الوقــت ألحــرار العالــم
فــي شــهر رمضــان الفضیــل شــهر الصحــوة والیقظــة ونحــن علــی
اعتــاب یــوم القــدس العالمــي أن ّ
یلبــوا نــداء شــهید العدالــة اإلمــام
علــي (علیــه الســام) إذ أوصــی ولدیــه اإلمــام الحســن واإلمــام
الحســین؟مهع؟ مــن خــال کلمــة قصیــرة بلغــت عنــان الســماء فقــال
ً
(کونــا للظالــم خصمــا وللمظلــوم عونــا).

الدکتور مسعود الشجرة :رضورة اعادة االرايض الفلسطينية الصحابها

«باألمــة ّكلهــا مــا اسـ ُ
ّ
ـتطعتم علــى
مؤكــدا علــى ضــرورة الدفــع
ّ
ّ
طريــق المســجد األقصــى لعــزة الديــن واألمــة».
وتعــرض خــال كلمتــه إلــى تخــاذل بعــض األنظمــة العربيــة
والحكومــات التــي اتخــذت مســار التطبيــع والتآمــر علــى القضيــة
الفلســطينية ،معتبــرا أنهــا وإن شــكلت «متاعــب جمــة أمــام
حركــة المقاومــة» إال أن اســتكمال المقاومــة لشــروط النجــاح
مستشــهدا بــأن ذلــك وعــد
ســيزيل العوائـ ٌـق وســيحقق النصـ َ
ـرَّ َ ُّ ،
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
اهلل ،وهــو وعــد غيــر َمكــذوب َ«يــا أيهــا ال ِذيــن آمنــوا ِإن تنصــروا
َ ْ ْ ُ
َ َ ُ ُ
نص ْركـ ْـم َو ُيث ِّبــت أق َد َامكـ ْـم».
اهَّلل ي

قــال الناشــط الحقوقــي البريطانــي الدكتــور مســعود شــجرة:على
اســرائيل ان تكــف عــن انتهاكاتهــا لحقــوق االنســان والقيــم
االخالقيــة فانهــا تجــاوزت حــق المواطنــة الفلســطينية.
وتابــع بالقــول :ان فلســطين فــي ال 72عامــا الماضيــة شــهدت
موجــة نــزوح الهاليهــا وتــم نفيهــم رجــاال ونســاءا واطفــاال بعيــدا
عــن اوطانهــم فــا بــد مــن العمــل علــى تحســين اوضاعهــم منوهــا
الــى ان المجامــع الدوليــة تجاهلــت عــن حقــوق الفلســطينيين.
وشــدد الدكتــور مســعود شــجرة علــى اهميــة تقديــم حــل
مؤثــر فــي القضيــة الفلســطينية مــن اجــل انهــاء معانــاة
الفلســطينيين منوهــا الــى ضــرورة التصــدي للعنصريــة االســرائيلية
التــي تــرى الفلســطينيين مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة.
وتابع سماحته :ال بد من ان نوحد صفوفنا من اجل التصدي النتهاك
حــق المواطنــة فــي فلســطين فــان الرئيــس االمريكــي ونظائــره فــي
االتحاد االوروبي يدعمون اسرائيل في انتهاكه لحقوق الفلسطينين.
وصــرح الناشــط الحقوقــي البريطانــي الدكتــور مســعود شــجرة بــان
هنــاك احزابــا غربيــة تســتغل الوضــع القائــم فــي فلســطين وقــد

قبلــت بشــرعية اســرائيل منوهــا الــى ان المجتمــع العربــي يتجاهــل
ايضــا غيــاب العدالــة االجتماعيــة فــي تعامــل الكيــان الصهيونــي
مــع الفلســطينيين منوهــا الــى ضــرورة اعــادة االراضــي الفلســطينية
الصحابهــا.

الشيخ خالد المال
قــال رئيــس جماعــة علمــاء العــراق الشــيخ خالــد المــا :ان
اقامــة الكيــان الصهيونــي علــى االراضــي الفلســطينية هــو اجــراء
يهــدف الــى اثــارة الفوضــي والتفرقــة بيــن المســلمين منوهــا الــى
ان قائــد الثــورة قــد اصــاب فــي مقولتــه حــول هــذا الموضــوع
ايضــا.
واضــاف ســماحته ان عمــوم االمــة االســامية متفقــة علــى
ضــرورة تحريــر فلســطين وانهــاء االحتــال االســرائيلي مبينــا فــي
الوقــت ذاتــه ان هنــاك دول عــدة تدعــم الكيــان الصهيونــي مــن
اجــل تحقيــق مصالحهــا.
ونــوه الشــيخ خالــد المــا الــى ضــرورة االخــذ بتوصيــات
القــادة المســلمين حــول مجابهــة العــدو االســرائيلي ومــن
جملتهــا تصريحــات قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل الســيد
علــى الخامنئــي حيــث قــال :ان االمريكــي يحــاول عــن طريــق
اجرائاتــه فــي العــراق وســوريا دعــم الكيــان الصهيونــي».
وتابــع ســماحته :ينبغــي ان تســتمر هــذه االجتماعــات

والمؤتمــرات ونحــث االمــة االســامية علــى النهــوض والنضــال
مــن اجــل اعــادة حقــوق الشــعب الفلســطيني وتحريــر القــدس
الشــريف واالراضــي الفلســطينية المحتلــة فــان الكيــان
الصهيونــي يســير علــى مشــروع غربــي يهــدف الــى إضعــاف
االمــة االســامية.

حسین امیر عبداللهیان
اكــد مستشــار رئيــس مجلــس الشــورى االســامي فــي الشــؤون
الدوليــة حســين اميــر عبداللهيــان ،بــان الجمهوريــة االســامية
االيرانيــة تعتبــر المقاومــة والصمــود ،العنصــر واالســلوب الــرادع
ً
االكثــر تاثيــرا امــام اعتــداءات وجرائــم الكيــان الصهيونــي.
وكشــف مستشــار رئيــس مجلــس الشــورى االســامي عــن
مصادقــة نــواب المجلــس علــى خطــة رباعيــة البنــود لتســوية
القضيــة الفلســطينية فــي االمــم المتحــدة منوهــا الــى ان الخطــة
تنــص علــى اقامــة دولــة فلســطينية اســامية عــن طريق اســتفتاء
شــعبي ويتــم وفــق الخطــة عــودة النازحيــن الــى اوطانهــم
وتشــكيل صنــدوق دولــي لدعــم تطبيقهــا بالكامــل وســيحدد
وفقهــا ايضــا مصيــر المحتليــن هــؤالء الضيــوف غيــر المرحــب
بهــم الذيــن يتجولــون فــي االراضــي الفلســطينية!
واضــاف اميرعبداللهيــان :انــه ومنــذ عقــود انطلقــت مســيرات
ضخمــة فــي دعــم الشــعب الفلســطيني لكــن العــام الحالــي
اثــر جائحــة كورونــا تــم الغائهــا حفاظــا علــى ســامة افــراد
المجتمــع واســتبدلت تلــك المســيرات باجتماعــات وحــوارات
علــى المنصــات االفتراضيــة وســنحت الفرصــة مــن خــال ذلــك
اليصــال صــوت الشــعب الفلســطيني الــى ربــوع العالــم.
وتابــع قولــه :ان مفكريــن دوليــن مــن انحــاء العالــم وجهــوا

خطابهــم الــى الشــعوب وعرضــوا افكارهــم حــول مواجهــة
الكيــان الصهيونــي هــذا الخطــر الداهــم اذ وصفــوا المقاومــة
امــام الممارســات العدوانيــة الصهيونيــة بالطريــق االمثــل الــذي
يشــكل قــوة ردع فــي مجابهــة جرائــم الكيــان الصهيونــي.
ثــم أضــاف :اقــول بصراحــة بــان ايــران الــى جانــب دعمهــا
المعنــوي لقضيــة القــدس لــن تتوانــى عــن تقديــم الدعــم
االستشــاري العســكري للشــعب الفلســطيني .واضــاف ،ان
المقاومــة الفلســطينية وقفــت علــى قدميهــا خــال العقــد
االخيــر وردت علــى تهديــدات الكيــان الصهيونــي.

البعــض لتشــكيل تلــك المجموعــات منوهــا فــي الوقــت ذاتــه
ان تجاهــل القضيــة الفلســطينية مــن قبــل الشــعوب والصمــت
تجــاه ممارســة الكيــان الصهيونــي للظلــم ضــد الفلســطينيين،
تعــد مــن جملــة تلــك االســباب.
واضــاف ســماحته :اوجــه خطابــي الــى العلمــاء والسياســيين
وجميــع الجهــات التحرريــة فــي العالــم ،ان تواجــد الكيــان
الصهيونــي وممارســاته العدوانيــة هــو الســبب الرئيــس لتشــكيل
التظيمــات المتشــددة التــي يســميها الغربيــون «التنظيمــات
االرهابيــة».

الدکتور سيد عيل مرتىض الزيدي
قــال المفكــر الباكســتاني الدکتــور ســيد علــي مرتضــى الزيــدي ان
اســرائيل كيــان ضعيــف آئــل الــى الــزوال منوهــا الــى مقالــة قائــد
الثــورة االســامية حيــث قــال« :ان اســرائيل لــن تــري مســتقبلها
القريــب» فلذلــك ال يحــق للكيــان الصهيونــي ان يتحــدث عــن
مســتقبل االمــة االســامية.
وتابــع قولــه :ان للعالــم فتــرة مــن الزمــن يــزول فيهــا كل
ظالــم واهــل الغــي عمومــا وهــي عصــر ظهــور موالنــا صاحــب
الزمان(عــج) كمــا ســيمحى الكيــان الصهيونــي مــن الوجــود ايضــا
وســتنتهي الممارســات العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني
ُ
وسي َبســط العــدل فــي ربــوع العالــم.
وصــرح ســماحته :ان االمــام الخمينــي الراحــل ناشــد العالــم
برفــع الصــوت عاليــا لنصــرة الشــعب الفلســطيني ودعانــا للنضال
ضــد الكيــان الصهيونــي معلنــا عــن الجمعــة االخيــر مــن شــهر
رمضــان المبــارك بانــه يــوم القــدس العالمــي مبينــا ان اليــوم
يختلــف تمامــا عــن االربعيــن عــام الماضيــة اذ قــال ســيد
المقاومــة الســيد حســن نصــراهلل ان اســرائيل هــذه ألهــون مــن
بيــت العنكبــوت فاليــوم الــكل يشــهد علــى ذلــك حيــث بــات
الكيــان الصهيونــي اهــون مــن بيــت العنكبــوت.

قــال ناصــر ابــو شــريف ممثــل حركــة الجهــاد االســامي فــي
ايــران :ان الواليــات المتحــدة االمريكيــة والكيــان الصهيونــي
يمارســان االرهــاب الدولــي بحــق الشــعب الفلســطيني وجعلــوا
مــن دول المنطقــة ادوات تخــدم مصالحهمــا.
وتابــع قولــه :الــكل يعلــم ان هنــاك صــورة واضحــة قــد رســمت
مــن العالقــات التــي تربــط الواليــات المتحــدة االمريكيــة
باســرائيل مبينــا فــي الوقــت ذاتــه ان الكيــان الصهيونــي هــو
جــزء مــن مشــروع بريطانــي اطلقــه الغــرب ليتخلــص مــن اليهــود
القاطنيــن فــي اوروبــا كمــا ان هنــاك اســباب اخــرى ايضــا منهــا
اقامــة الصهيونيــة المســيحية واليهوديــة مجتمعــة فــي مــكان
واحــد.
واضــاف ســماحته :ان المســيحيين يتفقــون مــع اليهــود فــي نــزع
القــدس الشــريف مــن االمــة االســامية فمــن هنــا يدعــم الكيــان
الصهيونــي المســيحيين اكثــر مــن اليهــود ويحــاول تشــييد معبــد
ســليمان علــى االراضــي المحتلــة منوهــا الــى ان صفقــة القــرن
جائــت علــى امتــداد ذلــك ايضــا.
وصــرح ناصــر ابــو شــريف ممثــل حركــة الجهــاد االســامي فــي
ايــران بــان االمريكــي يحــاول ضــم اجــزاء اخــرى مــن فلســطين
ً
واراضــي مــن دول الجــوار الــى الكيــان الصهيونــي مبينــا ان

الصهاينــة يســيرون علــى مشــروع غربــي يهــدف الــى بــث
التفرقــة بيــن االمــة االســامية واضعافهــا وضــرب مصالحهــا.
ولفــت ســماحته الــى ان الغــرب والصهاينــة طالمــا يحاولــون
عرقلــة طريــق ازدهــار االمــة ونهوضهــا ومــن ثــم نــرى كيــف
اســتقوى الكيــان الصهيونــي علــى دول المنطقــة بالرغــم مــن
قلــة عــدد ســكانه.
وبيــن ناصــر ابــو شــريف ان هنــاك دوال فــي المنطقــة تعتقــد
انــه مــن الضــروري ان تصبــح اســرائيل قــوة ال تقهــر ومــن
هــذا المضمــار تعمــل تلــك الــدول علــى اضعــاف تركيــا وايــران
وباكســتان.

الدکتور حمید شهریاري

ارتيت تونغ
قــال المفكــر التايالنــدي البــوذي ارتيــت تونــغ :ان الكيــان
الصهيونــي ينتهــك القوانيــن الدوليــى بشــكل صــارخ وتواجد هذا
الكيــان فــي المنطقــة قــد أدى الــى التشــدد فــي ربــوع العالــم.
وصــرح ارتيــت تونــغ بــان القضيــة الفلســطينية تعتبــر مــن منظــور
العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة قضيــة رئيســية وهامــة
فــان عــدم تســويتها تــؤدي الــى اضعــاف العالقــات الدوليــة
واالداء الدولــي فــي مــا بيــن بلــدان العالــم.
واضــاف ســماحته :اليــوم نشــهد تواجــد تنظيمــات متشــددة فــي
الشــرق االوســط تحــاول ان تدخــل المنطقــة فــي نفــق مظلــم
مــن خــال اجرائــات تــؤدي الــى انقــاب سياســي لتفــرض عليهــا
امــرا واقعــا.
وتابــع قولــه :الجميــع يشــهد حقيقــة ال يمكــن مفــر منهــا وهــي
ان الكيــان الصهيونــي ومنــذ العقــود الماضيــة يمــارس اعمــال
عدوانية ضد الشــعب الفلســطيني المضطهد والعالم االســامي
يعيــش اجــواء قلــق بالنســبة لهــذه القضيــة بحيــث بــات
هنــاك ســوال يطــرح نفســه «هــل توجــد عدالــة فــي العالــم؟»
وبيــن ارتيــت تونــغ ان الكثيــر منــا نتصــور ان الدعايــة وترويــج
االشــاعات مــن اســباب تشــكيل المجموعــات المتشــددة لكــن
هنــاك عوامــل اخــرى اشــد تأثيــرا تتمثــل فــي الــدور الــذي يلعبــه

نارص ابورشیف

نــدد رئيــس مجمــع التقریــب بیــن المذاهــب االســامية فــي
ايــران حميــد شــهرياري بجرائــم الكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة
وعـ ّـده ســحق األســس التقليديــة للديمقراطيــة وانتهــاك لجميــع
المعاهــدات والقوانيــن الدوليــة.
وقــال شــهرياري فــي كلمتــه فــي المؤتمــر :إن الكيــان الصهيونــي
يماثــل فيــروس كورونــا حيــث يمــارس القتــل والفناء فــي العالم.
وأضــاف :إنــه ينبغــي للعالــم االســامي تشــديد مواجهــة الكيــان
الصهيونــي باالســتفادة مــن يــوم القــدس العالمــي وينبغــي
بلــورة بنيــة جديــدة للتضامــن وفــق رؤيــة جديــدة.
وأ كــد علــى تقديــم ايدئولوجيــة اســامية فــي هــذه المواجهــة
حيــث ان الثــورة االســامية قامــت فــي ايــران منــذ أكثــر مــن

 4عقــود واتخــذت خطــوات فــي هــذا النهــج اال انــه ينبغــي
اتخــاذ خطــوات عمليــة فــي الوحــدة بيــن الشــعوب االســامية
لتحقيــق االنتصــار فــي غضــون المســتقبل القريــب.

الدکتور رحمن عبد الحسني الظاهر
الدكتــور رحمــن عبــد الحســين الظاهــر معــاون عميــد كليــة
العلــوم السياســية فــي الجامعــة المســتنصرية واســتاذ السياســة
الخارجيــة والعالقــات الدوليــة :ان القــدس الشــريف والقضيــة
الفلســطينية مــن اولويــات االمــام الخمينــي الراحــل وخليفتــه
االمــام الخامنئــي وقــد جعلــت مــادة مــن الدســتور االيرانــي
لتبقــى شــامخة فــي المجتمــع االيرانــي فتبنــى االمــام الخامنئــي
نفــس المســيرة التــي ســار عليهــا االمــام الراحــل.
وتابــع ســماحته :ان االمــام الخمينــي جعــل القضية الفلســطينية
المحــور فقامــت االمــة االســامية تــدور حولهــا فــي جهادهــا
ضــد االســتكبار العالمــي وامــر المرشــد الخامنئــي بوضــع
الخطــط واالســتراتيجيات لدعــم الشــعب الفلســطيني حتــي
باتــت فلســطين تأخــذ بعــدا فكريــا وعقائديــا فــي المجتمــع
االيرانــي كمــا ان االمــام الخامنئــي جعلهــا ايضــا مــن صميــم
النظــام االســامي وعمــل علــى تكريســها فــي فكــر الشــباب
النهــا محــور الجهــاد االســامي.
ّ
واضــاف :ان االمــام الخمينــي ذكــر االمــة االســامية بالقــدس
الشــريف العادتهــا كواجــب شــرعي النهــا مــن المقدســات
المغصوبــة كمــا ان تحريــر القــدس وازالــة اســرائيل مــن الوجــود
ممــا بــات اليــوم فــي صميــم المنظمــة العســكرية االيرانيــة
والحــرس الثــوري وجعلهــا فــي متبنيــات الحــركات االســامية
فــي عمــوم بلــدان المنطقــة.
وصــرح عبــد الرحمــن عبــد الحســين ظاهــر :انطالقــا مــن وجهــة
نظــر االمــام الخامنئــي يجــب التصــدي للعــدوان االســرائيلي
حيــث قامــت القيــاد الصهيونيــة تحــاول تدميــر البنــى التحتيــة
للــدول الممانعــة لكــن اتخــذ المرشــد عــدة اجرائــات عمقــت

فكــرة الجهــاد عنــد المســلمين ضــد اســرائيل اذ اعتبــر اســاليب
الجهــاد متنوعــة اذ شــاهدنا اغــاق الســفارة االســرائيلية فــي
طهــران وتســليمها الــى منظمــة التحريــر الفســطينية مــا شــكل
صفعــة الســرائيل.
وتابــع قولــه :ان االمــام الخامنئــي قــد صــرح ان هنــاك نوعيــن
مــن مجابهــة االســتكبار العالمــي امــا االستســام او المقاومــة
اذ بيــن ان االول يدفــع المســتكبرين لالســتمرار فــي غيهــم
وتســلطهم علــى الشــعوب اكثــر تواصــل جبروتهــم وطغيانهــم
فــا يبقــى ســبيل امــام الشــعوب المضطهــدة غيــر طريــق واحــد
وهــو المقاومــة.
ونــوه االســتاذ فــي جامعــة المنتصريــة عبــد الرحمــن عبــد
الحســين ظاهــر ان االمــام الخامنئــي اعلــن كــرارا عــن موقفــه
فــي دعــم المقاومــة االســامية فصائلهــا اذ مجــد مــن انتصاراتها
فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي واعتبرهــا باالنتصــارات الباهــرة
واثــر دعــم الســيد القائــد علــى حركتــي حمــاس والجهــاد.

المولوي نذیر احمد السالمي

وتابــع المفكــر الباكســتاني مرتضــى زيــدي قائــا :ان المقاومــة
فــي فلســطين ولبنــان جعلــت اســرائيل علــى شــفا الهاويــة منوها
الــى انــه مــن واجــب المســلمين ان يتصدوا للظالم اســوة بابيهم
ابراهيــم اذ تحــول مــن عابــد حنيــف الــى مناضــل ربانــي هــدم
االصنــام مبينــا ان القــرآن الكريــم ينــص علــى ان المســتضعفين
ســيرثون االرض ومــن عليهــا آمــا ان نهــب الــى نصــرة
ُ
االمــام صاحــب العصــر والزمــان ونســقط شــهداء فــي دربــه.

قــال المولــوي نذیــر احمــد الســامي عضــو
مجلــس خبــراء القيــادة مــن أهــل الســنة فــي
ايــران ان قضيــة القــدس ســتبقى ّ
حيــة بيــن
أوســاط االمــة االســامية .وقــال الســامي،
فــي كلمتــه خــال مؤتمــر القــدس الشــريف
الدولــي :إن تأســيس الكيــان االســرائيلي
ليــس لــه أي مبرر عقلي وانســاني واخالقي.

الشيخ عبد هللا الدقاق

قــال الشــيخ عبــد اهلل الدقــاق ،مدیــر الحــوزة العلميــة البحرانيــة
في مدينة قم المقدســة :ان االقصى الشــريف هو اولى القبلتين
وثالــث الحرميــن الشــريفين وال يمكــن لــكل االمــة ان تفــرط فــي
ذرة ترابهــا وفلســطين الشــريف ،ال اتفاقيــات اوســلو وال كامــب
ديفيــد وال وادي عربــة وال صفقــة القــرن االخيــرة قادرة ان تضيع
حــق االمــة فــان القــدس الشــريف وفلســطين فــي قلــب كل
مســلم وحــر وابـ ّـي ولــن نفــرط فــي االقصــى وال فــي فلســطين.
وتابــع ســماحته :ان الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين المحتلــة
والقــدس الشــريف هــو المقاومــة ولــن تســترجع االمــة حقهــا
المغتصــب مــن االحتــال الصهيونــي واالســرائيلي اال بالمقاومة
فمــا انتــزع بالقــوة ال يســترد اال بالقــوة ان االمــة االســامية امــة
قويــة وعظيمــة وبحاجــة الــى قــادة اقويــا كاالمــام الســيد علــي
الحســيني الخامنئــئ اده اهلل تعالــى فــاذا التفــت االمــة حــول
هــذا االمــام القائــد فــان الفلســطين المحتلــع بشــكل ســريع.

واضــاف ان امــة حــزب اهلل فــي كل مــكان وخاصــة امــة حــزب
اهلل فــي لبنــان لقــادرة علــى تحريــر القــدس الشــريف واســترجاع
حقــوق فلســطين المغتصبــة منوهــا الــى ان محادثــات الســام
واتفاقياتاالستسالم لن نجني من خاللها اال الذل والخزي والعار.
ولفــت الشــيخ عبــد اهلل الدقــاق الــى ان مســيرات االربعيــن
ســيد الشــهدا هــه المســيرات المليونيــة التــي تزحــف نحــو ابــاء
الحســين ونحــو اربعيــن ســيد الشــهداء ابــي االحــرار ،لقــادرة
علــى ان تلهــم كل االمــة بــان الحريــة تنتــزع وال تعطــى ومــا
ضــاع حــق فــان ورائــه مطالــب فببركــة اربعيــن ســيد الشــهدا
وببركــة الســيد القائــد المفــدى الســيد الخامنئــي ســتحرر القــدس
وبالمقاومــة وبالشــهداء القــادة خاصــة الفريــق قاســم ســليماني
وابومهــدي المهنــدس وببركــة هــذه الدمــاء الزاكيــة وبفكرهــم
االصيــل ســتحرر االمــة وسنســترجع فلســطين ومــا النصــر اال مــن
عنــد اهلل العزيــز الحكيــم.

الشیخ عبدالقادر السنويس
قــال معــاون زعيــم الشــيعة فــي نيجيريــا الشــيخ عبــد القــادر
السنوســي :ان القضيــة الفلســطينية كانــت لهــا صــدى فــي القــارة
الســمراء منوهــا فــي الوقــت ذاتــه الــى ان الكيــان الصهيونــي قام
بارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ العقود الماضية.
واضــاف الشــيخ عبــد القــادر السنوســي ان الكيــان الصهيونــي
ً
يمــارس اعمــال قتــل وتشــريد البنــاء الشــعب الفلســطيني مبينــا
ان الشــعوب فــي افريقيــا تعتبــر القضيــة الفلســطينية قضيــة
دينيــة عــادا الســبب فــي ذلــك اهتمــام الشــيخ الزكزكــي فــي
ترويجهــا كمعتقــد دينــي ثابــت.
وصــرح ســماحته بــان الشــعب الفلســطيني يريــد ان يعيــش
حــرا كباقــي شــعوب العالــم فمــن هنــا يتوجــب علينــا ان نقــدر
نضالهــم ضــد الكيــان الصهيونــي فانــه مــن المنظــور المبتنــي
علــى كرامــة االنســان ينبغــي ان ندعــم الفلســطينين كمــا
دعمهــم نيلســون ماندانــا ايضــا فــي قضيتهــم العادلــة.
ونــوه الشــيخ عبــد القــادر السنوســي الى ان الشــعب الفلســطيني

يحمــل جميــع القيــم االنســانية من الشــجاعة والغيــرة والكرامة
واصفــا القضيــة الفلســطينية بقضيــة اخالقيــة ســلوكية اذ يســلك
الفلســطينين المقاومة ومجابهة الظلم ســائال المولى القدير ان
ينصــر فلســطين وويبــارك فــي نضالــه مــن اجــل تحريــر مقدســات
االمــة االســامية مــن براثــن كيــان االحتــال الصهيونــي.

الدكتورة فائزة ثعبان الموسوي
اشارت اســــتاذ كليــــة العلــــوم االســــامية فــــي جامعــــة كربــــاء
الدكتورة فائـــزة ثعبـــان الموســـوي الى دور المرأة في المقاومة
واردفــت قائلــة :فــي المرحلــة الراهنــة مــن المقاومــة فــي
فلســطين ينبغــي ان نحــول المــرأة الفلســطينية الــى عنصــر
فعــال الن الفلســطينيات فــي طليعــة المجموعــات التــي
رفضــت الهجــر القســري مــن االراضــي الفلســطينية وحملــن
الســاح ضــد الكيــان الصهيونــي.
واضافــت فائــزة الموســوي :ان مراحــل تاريخيــة عــدة مــرت
علــى الفلســطينيات اولهــا فيــي فتــرة مــا بيــن  1917لغايــة
1965م اذ وجــه لهــن مســئولية المواجهــة ضــد ممارســات
الكيــان الصهيونــي فــي الهجــر القســري وقمــن بتشــكيل
مؤسســات خيريــة وعقــد اجتماعــات مختلفــة مــع نظائرهــن
مــن الــدول العربيــة واالســامية.
وتابعــت بالقــول :هنــاك عــدد مــن الفلســطينيات شــاركن
كممرضــات فــي الحــرب التــي دار رحاهــا بيــن الفلســطينيين
والكيــان االحتــال االســرائيلي عــام 1936م وابــان تلــك فتــرة
تــم تشــكيل جمعيــات طالبيــة نســوية لمواجهــة االحتــال.
وصرحــت عضــو الهيئــة الدراســية فــي جامعــة المســتنصرية
فائــزة ثعبــان الموســوي بــان العراقيــات عــام 1965م قمــن
بتشــكيل خاليــا اعالميــة ثقافيــة اصــدرت مجــات اولهــا صدرت
عــام 1967م تــروج للمقاومــة.

وتابعــت  :المرحلــة الثانيــة مــن نشــاط الفلســطينيات هــي
فتــرة مــا بيــن اتفاقيــة اوســلو الــى يومنــا هــذا اذ شــهدت فصائــل
المقاومــة خالفــات ادت الــى ازمــة بينهــا خلفــت آثــار ســلبة
علــى نشــاط المــرأة الفلســطينية وباتــت فــي معــزل مــن النضــال
ضــد االحتــال حتــى ســلبت مــن تلــك الفصائــل امكانيــات
كثيــرة كان مــن المفــروض ان تســتخدمها مــن خــال مشــاركة
الفلســطينيات فــي مواجهــة الصهاينــة.

السيد حميد الحسيين

قــال رئیــس اتحــاد اإلذاعــات والتلفزیونــات العراقیــة الســيد
حميــد الحســيني :ان فلســطين هــو الجــرح النــازف فــي جســد
االمــة االســامية فانهــا قضيــة محوريــة بالنســبة للعالميــن
العربــي واالســامي وجميــع الشــعوب الحــرة .وتابــع ســماحته
قائــا :ان تحريــر القــدس الشــريف هــو مطلــب رئيســي لجميــع
الشــعوب خاصــة للشــعب العراقــي مضيفــا ان بعــض الــدول
حاولــت ان تمحــي القــدس مــن ذا كــرة االمــة االســامية لكــن
بقــدوم االمــام الخمينــي الراحــل وقيادتــه للثــورة االســامية فــي
ايــران عــادت القــدس الــى ذاكرتنــا مــن جديــد.
وفــي أشــارته الــي أهميــة االعــام قال :ان  120مؤسســة اعالمية
فــي العــراق تهتــم بقضيــة القــدس مضيفــا ان اعــان الجمعــة

االخيــر مــن رمضــان المبــارك اجــراء صائب يحظــي بالمصداقية.
وتابــع ســماحته :ان مختلــف اطيــاف الشــعب العراقــي بمــا
فيهــم المســيحيون واتبــاع الديانــات االخــري يحتفــون بيــوم
القــدس العالمــي والــذي اعلــن عنــه االمــام الخمينــي الراحــل
فهــو يــوم ال يخــص المســلمين فقــط منوهــا الــى ان ذلــك
هــو الســبب فــي فــي تحويــل يــوم القــدس الــى يــوم عالمــي.
وصــرح رئیــس اتحــاد اإلذاعــات والتلفزیونــات العراقیــة بــان
االعــام فــي العــراق يولــي بالــغ االهتمــام حيــال القضيــة
الفلســطينية بحيــث باتــت عنصــرا فعــاال فــي االعــام العراقــي
كمــا يحــاول بعــض المنتجيــن والمخرجيــن الــى انتــاج افــام
ومسلســات بالتركيــز علــى فلســطين والقــدس الشــريف.

السيد سليمان الحسيين
قــال العالــم الدينــي الســيد ســليمان الحســيني مــن تايالنــد ،ان
تواصــل زخــم االهتمــام بالقضيــة الفلســطينية والقــدس الشــريف
هــو مديــون بوجــوده الــى الثــورة االســامية فمــن اراد ان
يتحــدث عــن القــدس فــا بــد ان يتذكــر اســم االمــام الخمينــي
الراحــل.
ممارســة االضطهاد ضد الشــعب الفلســطيني كانت قد طويت
صفحتــه مــن ذا كــرة االمــة قبــل حــدوث الثــورة االســامية فــي
ايــران اال ان بقــدوم االمــام الخمينــي الراحــل واالعــان عــن
يــوم القــدس العالمــي فــي الجمعــة االخيــر مــن شــهر رمضــان
المبــارك ،اعــادة قضيــة القــدس الــى ذا كــرة المســلمين وحدثــت
صحــوة عظيمــة بيــن شــعوب العالــم.
ان اعــان االمــام الخمينــي عــن يــوم القــدس العالمــي خطــوة
خيبــت آمــال اســرائيل الــى االبــد اذ تطمــح وتحلــم ان يكــون
حدودهــا الجغرافيــة مــن النيــل الــى الفــرات فمــن هنــا ان
الصهاينــة ال يتوقفــون عنــد االراضــي الفلســطينية فحســب.
ان صحــوة الشــعوب االســامية وغيرهــا ستفســد علــى اســرائيل
جميــع مخطاطتهــا فــي المنطقــة اذ رأينــا كيــف تــم تشــكيل
فصائــل مقاومــة فــي المنطقــة اثــر اعــان يــوم القــدس العالمــي
مــن قبــل االمــام الخمينــي الراحــل معتبــرا فــي الوقــت ذاتــه
ان تلــك الفصائــل هــي جيــل جديــد و نضــال جديــد مــن نوعــه
يختلــف تمامــا عــن الفصائــل المقاومة التي تم تشــكيلها ســابقا.

واضــاف :ان حركتــي حمــاس والجهــاد االســامي فــي فلســطين
اثبتــت للعالــم ان مواجهــة الكيــان الصهيوني شــيء ســهل خالفا
لتصــور اآلخريــن مضيفــا ان حــزب اهلل اللبنانــي حركــة مقاومــة
عظيمــة مبهــرة منوهــا الــى ان القضيــة الفلســطينية قضيــة
عالميــة انســانية الن اتبــاع جميــع الديانــات مــن المســلمين
وغيرهــم يرفضــون الظلــم واالضطهــاد.

الشيخ حسن موكوفوندي
قـ ــال اسـ ــتاذ مركـ ــز الرسـ ــول االكـ ــرم فـ ــي مدغشـ ــقر الشـ ــيخ
حسـ ــن موكوفونـ ــدي :ان االفارقــة يتبنــون القضيــة الفلســطينية
والقــدس الشــريف بشــكل خــاص فــي قناعاتهــم فمــن هــذا
المنطلــق نطالــب االتحــاد االفريقــي باتخــاذ موقــف واضــح
تجــاه فلســطين والقــدس.
وتابــع ســماحته :ان فلســطين ارض مقدســة بــارك المولــى
القديــر حولهــا وجــاء ذكرهــا ضمــن اآليــات القرآنيــة التــي
اســتطرقت الــى انبيــاء اهلل كموســى وســليمان فالمســلين فــي
انحــاء العالــم عمومــا وفــي افريقيــا علــى وجــه الخصــوص ،قــد
تبنــوا القضيــة الفلســطينية فــي قناعاتهــم اذ شــيدوا فيها مســاجد
قبلتهــا القــدس اثــر زيــارة جعفــر بــن ابــي طالــب للقــارة الســمراء
كمــا يتواجــد حاليــا فــي اريتيــره مســجد شــيده المســلمون قبلتــه
باتجــاه القــدس.
واضــاف قائــا :ان شــعوب العالــم والمســئولين في المؤسســات
الحكوميــة وفــق قناعاتهــم ووفــق مــا نصــت عليــه القوانيــن
واالعــراف الدوليــة واالنســانية ،اتخــذوا موقفهــم حيــال القضية
الفلســطينية غيــر ان هنــاك مؤسســات غيــر حكوميــة لــم تعلــن
عــن موقفهــا كمــا توجــد دول فــي العالــم باتــت مــرددة فــي
اتخــاذ اي موقــف مــن القــدس الشــريف النهــا تتوخــى الحــذر
عــن احتمــال ان يعتبــر فعــا دعــم القضيــة الفلســطينية بانــه
دعــم لالرهــاب!

الدکتور خالد قدومي
قــال ممثــل حركــة المقاومــة االســامية
حمــاس فــي طهــران خالــد قدومــي :ان صفقــة
القــرن ســتنهار بفعــل المقاومــة الشــعبية فــي
فلســطبن كمــا ســتلحق الهزيمــة ايضــا باســرائيل.
وتابــع ســماحته :ان النظــام الصهيونــي يمتلــك
أقــوى األســلحة وأكثرهــا تقدمــا لكــن ال يعنــي
ذلــك انــه قــوة ال تقهــر بــل المقاومــة الفلســطينية
ســتلحق الهزيمــة بهــذا الكيــان المحتــل وســتتحدى
بالرغــم مــن الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة.
واعتبــر الوحــدة بيــن اطياف الشــعب الفلســطيني بما
يحظي ببالغ االهمية ويلزم ان نجعلها في اولوياتنا
منوهــا الــى ضــرورة رؤيــة مشــتركة علــى المســتوى
االقليمــي والدولــي مــن اجــل توحيــد صفــوف جميع
الحــركات المنتميــة لمحــور المقاومــة فــان غيــاب
الوحــدة ســتؤدي الــى تحديــات داخــل صفوفهــا.
واعتبــر صفقــة القــرن مؤامــرة فــي امتــداد
المؤمــرات التــي حيكــت ضــد فلســطين منــذ 72
عامــا الماضيــة غيــر انهــا اجهضــت بفعــل صمــود
الشــعب الفلســطيني مضيفــا ان صفقــة القــرن
فرضهــا الكيــان الصهيونــي عــن طريــق جهــات
اقليميــة ودوليــة فيلــزم التصــدي لهــا مــن قبــل جميــع

الحــركات المنتميــة لمحــور المقاومــة فــي المنطقــة.
وطالــب بالتصــدي للتطبيــع العربــي مــع الكيــان
الصهيونــي منوهــا الــى ان التطبيــع ال يجــدي نفعــا
خاصــة فــي ظــل الوضــع االقتصــادي المتــردي فــي
الــدول التــي تحــاول تطبيــع العالقــات مــع هــذا
الكيــان الــي بــات تهديــدا لالمــن الدولــي فنناشــد
احــرار العالــم ان تقــف بجانــب الشــعب الفلســطيني
حتــى اســتئصال اســرائيل هــذه الغــدة الســرطانية.

الدکتور فؤاد ایزدي
قال رئيس المجمع الدولي لالساتذة المسلمين فؤاد
ايــزدي :هنــاك قناعــة بــان الكيــان الصهيونــي ســيزول
فــي غضــون  25ســنة منوهــا الــى انهــا فــي طريقهــا
الــى التحقــق الن االراضــي الفلســطينية المحتلــة
تشــهد تزايــد فــي اعــداد المتشــددين وان عــدد
الفلســطينيين القاطنيــن فــي البــاد آخــذ فــي الزيــادة.
وتابــع قولــه :ان الطــاب الجامعييــن فــي ارجــاء
العالــم ومنــذ االعــوام الماضيــة يحيــون يــوم القــدس
العالمــي كمــا ان الجامعــات تشــهد نهــوض حركــة
واعــدة تعمــل علــى مواجهــة الكيــان الصهيونــي.
واضــاف ســماحته :ان رســالة الثــورة االســامية حــول
فلســطين تختلــف تمامــا عــن باقــي الرســاالت الن
هنــاك تيــارات فلســطينية باتــت تســير نحــو التســوية
وتقديــم التنــازالت لكــن خطــاب الثــورة االســامية
يشــدد علــى ان الســبيل الوحيــد لالنتصــار هــو
المقاومــة ورفــض المســاومة مضيفا ان هذا الخطاب
يشــهد نمــوا بيــن الجامعــات ففــي عــام  2007والول
مــرة قــام اثنيــن مــن االســاتذة البارزيــن فــي الجامعــة
االمريكيــة بتأليــف كتــاب علمــي دقيــق ينتقــد اللوبي
االســرائيلي كمــا ان الكونغــرس االمريكــي ايضــا
يشــهد تحــركا فــي نقــد سياســات الكيــان الصهيونــي.
وتابــع قولــه :ان التيــارت المعارضــة للسياســات
الصهيونيــة تتزايــد كمــا ان اللوبــي الصهيونــي
ايضــا يتوســع لكــن الدفــاع النظــري عــن اســرائيل

وامريــكا فــي طريقــه الــى االفــول وتشــهد اســرائيل
تحديــات جــادة منوهــا الــى ان ســكان االراضــي
المحتلــة باتــوا ينتهجــون افــكارا متشــددة مــا يــؤدي
ذلــك الــى النقــل العكســي لالطيــاف المعتدلــة.
وصــرح رئيــس المجمــع الدولــي لالســاتذة
المســلمين فــؤاد ايــزدي بــان قائــد الثــورة االســامية
آيــة اهلل الخامنئــي شــدد علــى ان الكيــان الصهيونــي
الــى زوال حتــى  25ســنة القادمــة وهــذه قناعــة بتنــا
نشــاهد مالمــح تحققهــا مــن حيــث ان السياســات
االســرائيلية الخاطئــة ســتؤدي الــى زوال هــذا الكيــان.

الدکتور منیر عبدالعايل الدعمي
قـــال اســـتاذ جامعـــة كربـــا الدكتـــور منيـــر عبـــد
العالــــي الدعمــي :ان الكيــان الصهيونــي يحــاول
ترويــج التحيــزات الدينيــة بيــن شــعوب المنطقــة
مــن اجــل زرع الكراهيــة الســتقطاب بعــض
التنظيمــات التــي تنتمــي للديــن االســامي بصلــة.
وتابــع قولــه :ان الصهاينــة يحاولــون زرع الفتــن بيــن
المســلمين والمســيحيين لتحقيــق المنويــات الخبيثــة
منوهــا الــى ان المســيحيين يفهمــون جيــدا بــان
االتحــاد مــع المســلمين يحظــي ببالــغ االهميــة .
واعتبــر ســماحته ان تهويــد القــدس الشــريف مــن
جملــة االهــداف المشــؤومة التــي يحــاول الكيــان
الصهيونــي تحقيقهــا مــن خــال مصــادرة اراضيهــا
وتوســيع االراضــي الفلســطينية المحتلــة كمــا
يســعى هــذا الكيــان للتغييــر الديموغرافــي عبــر
تهجيــر الســكان االصلييــن فــي القــدس الشــريف.
واضــاف الدکتــور منیــر عبــد العالــي الدعمــي:
ان تغييــر الديموغرافــي هــو خطــر وجــودي
علــى المســلمين والمســيحيين علــى حــد ســواء
ويهــدد المجتمعيــن المســيحي والمســلم

فلذلــك االتحــاد بينهــم ضــرورة ملحــة.
واســتطرق ســماحته الــى دور قــادة المقاومــة
الشــهداء ووصــف جهودهــم خاصــة جهــود الشــهيد
قاســم ســليماني العائــق االكبــر امــام تحقيــق
االهــداف االســرائيلية وقــد اســتدرجت تلــك الجهــود
الكيــان الصهيونــي وادت الــى اضعافــه فــي المنطقة.

البيان الختامي لمؤتمر القدس الرشيف الدويل

نحــن مــن جمهوريــة ايــران االســامية والجمهوريــة العراقيــة وجمهوريــة
باكســتان االســامية شــاركنا فــي مؤتمــر القــدس الشــريف الدولــي الــذي
تــم انعقــاده علــى الفضــاء االفتراضــي بمشــاركة النخبــة والمفكريــن
مــن مختلــف بلــدان العالــم فــي  24و 25رمضــان المبــارك عــام 1441
المصــادف  18و 19مايــو عــام  2020ونعــرب عــن شــكرنا للقائميــن علــى
انعقــاد هــذا المؤتمــر العظيــم والناجــح فســام مــن اهلل تعالــى علــى روح
االمــام الخمينــي العظيمــة ذلــك مؤســس الجمهوريــة االســامية والــذي
احيــى المقاومــة االســامية فــي فلســطين وقضيــة القــدس الشــريف كمــا
نتقــدم بكلمــة الشــكر الــى ســماحة آيــة اهلل الخامنئي(دامــت بركاتــه) ذلــك
رائــد النضــال ضــد الكيــان الصهيونــي وداعــم الفلســطينيين فــي نضالهــم
والــذي يشــدد دائمــا علــى اعــادة حــق الشــعب الفلســطيني المضطهــد
واعــادة القــدس الشــريف الــى الحضــن االســامي وقــد شــد علــى عضــد
المقاومــة االســامية فــي رفــع رايتهــا وتحيــة طيبــة لــروح القــادة الشــهداء
العظمــاء الذيــن ســقطوا فــي درب المقاومــة ونؤكــد علــى اســتمرار
مســيرتهم ومثلهــم العليــا ونجــدد معهــم العهــد علــى ذلــك.
ونحــن االســاتذة والنقــاد والناشــطين السياســيين واالجتماعييــن مــن ربــوع
العالــم والمشــاركين فــي هــذا المؤتمــر الــذي اقيــم لمــدة يوميــن نظــرا الــى
الظروف الراهنة في المنطقة والوضع القائم في فلسطين وما نوقش في
المؤتمــر مــن مواضيــع ،نؤكــد علــى مــا يلــي ونطالــب بتحقيقــه ببالــغ الجــد:
 -1ان الوضــع الراهــن اكثــر مــن كل وقــت مضــى ،يتطلــب فــي مختلــف
المســتويات المواجهة الواعية والشــاملة ضد مخططات الكيان الصهيوني
وممارســاته العدوانيــة للقضــاء علــى الشــعب الفلســطيني وغصــب ارضهــم
وايضــا المواجهــة ضــد داعمــي هــذا الكيــان عمومــا والواليــات المتحــدة
االمريكيــة علــى وجــه الخصــوص .فمــن هــذا المنطلــق نطالــب المنظمــات
الشــعبية والحكومــات المســتقلة ان تواصــل عملهــا فــي تنظيــم نظائــر هــذه
المؤتمــرات والمبــادرات فــي مختلــف المســتويات والطبقــات.
 -2نعلــن دعمنــا للمقاومــة الفلســطينية وفصائلهــا المناضلــة التــي تواصــل
نضالهــا المشــروع وفــق مــا نصــت عليــه القوانيــن والمواثيــق الدوليــة .فمــن
هــذا المضمــار ،نســتنكر ممارســة امريــكا واســرائيل لالرهــاب الدولــي فــي
اغتيــال المناضليــن وقــوات المقاومــة خاصــة قــادة المقاومــة العظمــاء
الشــهيدين الحــاج قاســم ســليماني وابــي مهــدي المهنــدس.
 -3نحــن النخــب فــي العالــم االســامي نــرى فــي الحــل الجــذري لألزمات
كالقــدس الشــريف تموضعــا للحضــارة االســامية الحديثــة وتطبيقــا لمبــدأ
االخــوة الدينيــة ووحــدة لالمــة االســامية وطرحــا لــكل الخالفــات التــي
مــن شــأنها بــث التفرقــة كمــا نــرى فــي ذلــك ايضــا التوجــه الــى الحــوار
االســامي والتخطيــط للتقــدم فــي المجــال العلمــي والمعرفــي والتقنــي
وجميــع الســاحات العلميــة وتدشــين الســوق المشــتركة فــي مجــال العلــوم
والثقافــة واإلعــام واالقتصــاد والتجــارة االســامية والتركيــز علــى احيــاء
الهويــة االســامية المشــتركة مــن جديــد واعــادة االلتزام بالقيم االســامية.
 -4هنــاك اعــدد كبيــرة تقبــع منــذ ســنوات طويلــة فــي ســجون الكيــان
الصهيونــي االرهابــي مــن االطفــال واليافعيــن والجمــوع العــزل الذيــن
واجهــوا الصهاينــة دفاعــا عــن وطنهــم بعــد مــا وجــه لهــم االحتــال
االســرائيلي تهــم موهومــة وحرمهــم مــن ابســط حقوقهــم المشــروعة مــن
دون اثبــات اي اتهــام ضدهــم .فنحــن فــي هــذا المؤتمــر نناشــد جميــع
المنظمــات والجهــات الدوليــة الشــاغلة فــي حقــوق االنســان ان تتحــرك
فــورا لالفــراج عــن هؤالءالســجناء تفاديــا لتعــرض ســامتهم لخطــر اكبــر
فــي ظــل جائحــة كورونــا المســتجد.
 -5نحــن المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر نعتبــر صفقــة القــرن مخططــا
لمؤامــرة امريكيــة ترســم حلقــة الوصــل بيــن االنظمة الرجعية فــي المنطقة
والكيــان الصهيونــي مــن اجــل توســيع االحتــال االســرائيلي وازالــة هويــة
الشــعب الفلســطيني وامحــاء ارضهــم مــن علــى الخارطــة فصفقــة القــرن
تفقــد اي اعتبــار شــرعي وقانونــي ونناشــد الحكومــات المســتقلة وشــعوب
العالــم عمومــا والشــعوب المســلمة علــى وجــه الخصــوص ان يقومــوا
بمواجهــة شــاملة وواســعة ضــد هــذة الخدعــة الخطــرة.
 -6ان المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر يرفضــون الحــل فــي القضيــة
الفلســطينية عــن طريــق الخطــط التســوية الجائــرة واالحاديــة الجانــب
الصهيوامريكيــة العربيــة ويؤكــدون علــى تطبيــق المبــادرة االيرانيــة
المقترحــة المنطويــة علــى خطــة رباعيــة البنــود واجــراء اســتفتاء كحــل
عــادل وانســاني للقضيــة الفلســطينية كمــا ينوهــون ايضــا الــى ان هــذا الحــل

يضمــن العدالــة وحقــوق االنســان وفــق المواثيــق الدوليــة والحقوقيــة
مطالبيــن االمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة باخــذ دورهمــا التاريخــي
وبالتحلــي بالمســئولية االنســانية حيــال فلســطين مــن خــال دعــم تلــك
المبــادرة وتطبيقهــا بالكامــل.
 -7مــرت اعــوام علــى الحصــار القاســي والجائــر الــذي قــام كيــان االحتــال
الصهيونــي قاتــل االطفــال ،بفرضــه علــى الشــعب الفلســطيني المضطهد اذ
حرمهــم مــن ابســط حقوقهــم المشــروعة فــي ممارســة عدوانيــة الانســانية
جائــرة تتعــارض مــع روح مــا نصــت عليــه مواثيــق االمــم المتحــدة
وحقــوق االنســان .فنحــن نناشــد االمــم المتحــدة ومجلــس االمــن وعمــوم
مؤسســات حقــوق االنســان والجهــات الحقوقيــة والــدول االســامية بــان
يتحركــوا مــن اجــل كســر هــذا الحصــار الالقانونــي الجائــر.
 -8ان القضيــة الفلســطينية هــي الجــرح النــازف للعالــم وقــد عمــل
الكيــان الصهيونــي وداعميــه علــى توســيع هــذا الجــرح مــن خــال ممارســة
الغــي واالضطهــاد والعــدوان علــى الشــعب الفلســطيني اذ خلفــت تلــك
الممارســات آالف القتلــى واالســرى مــن بيــن االبريــاء ونــزوح المالييــن
منهــم عــن اوطانهــم عفــى علــى ذلــك النــزوح والمعانــاة ســبع عقــود
مــن الزمــن .فنحــن وفــق القوانيــن الدوليــة نطالــب بعــودة النازحيــن
الفلســطينيين الــى ارضهــم الشــرعية ومســقط رأســهم ونناشــد الجهــات
الدوليــة والــدول المتظاهــرة برعايــة حقــوق االنســان والــدول االســامية
ان يبذلــوا ببالــغ العــزم قصــارى جهدهــم العــادة الحق المشــروع للنازحين
الفلســطينيين فــي العــودة الــى اوطانهــم.
-9فــي الوضــع الحاضــر اذ انتشــر فيــروش كورونــا فــي ربــوع العالــم وكبــد
النــاس خســائر فــي االرواح واالمــوال ،نعلــن تضامننــا مــع اســر المتوفيــن
بهــذا الفيــروس ونتوجــه بالشــكر الــى الكــوادر الطبيــة ونطلــب مــن النخــب،
المحلليــن ،االعالمييــن ،الخطبــاء والجهــات المختصــة فــي الســاحات
السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة ان ال يســمحوا فــي ظــل هــذه الجائحــة
بتجاهــل القضيــة الفلســطينية كمبــدأ رئيســي وال بالغفلــة عــن معانــاة
الشــعب الفلســطيني.
-10ندعــو المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجموعــات الشــعبية ووســائل
االعــام المســتقلة والحــرة الــى بــذل قصــاري الجهــد واســتخدام كل
امكانياتهــا لفضــح طبيعــة الخطــط الجائــرة والالانســانية الصهيوامريكيــة
وحشــد كل مواردهــا البشــرية والثقافيــة واالجتماعيــة مــن اجــل دعــم حــق
الفلســطينيين وتحريــر القــدس الشــريف.
-11ان التقــارب بيــن االنظمــة الرجعيــة العربيــة والنظــام المتغطــرس
الغربــي خاصــة امريــكا والكيــان الصهيونــي مــن اجــل تقســيم البــاد
االســامية وبــث التفرقــة بيــن المســلمين وشــن الحــرب االعالميــة
والنفســية والعمــل علــى اســاموفوبيا ومواجهــة الصالحيــن مــن ابنــاء
المقاومــة االســامية كلهــا تطــورات مشــؤومة وخطــرة فــي عصرنــا الحاضــر
فلذلــك ندعــو الــى ضــرورة العمــل بوعــي وذكاء مــن اجــل مواجهــة
المؤامــرة الخطــرة التــي حيكــت ضــد الجميــع.
-12نحــن المشــاركين فــي مؤتمــر القــدس الشــريف الدولــي نعلــن
دعمنــا لقــرار الــذي اتخــذه نــواب مجلــس الشــورى االســامي حــول
المصادقــة علــى مشــروع المواجهــة مــع االجرائــات االســرائيلية ضــد
الســلم واالمــن الدولييــن واطــاق الســفارة االفتراضيــة ودعــم حــق
الشــعب الفلســطيني ونضالــه فنشــكرهم جزيــل الشــكر كمــا ندعــو
نــواب باقــي المجالــس والبرلمانــات فــي الــدول المســلمة ان يتخــذوا
نفــس الموقــف ويقاطعــوا الكيــان الصهيونــي سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا
ويدعمــوا بــكل الوســائل المتاحــة النضــال ضــد هــذا الكيــان اللقيــط
كمــا يعلنــوا دعمهــم للقــوات المقاومــة فــي نضالهــم ضــده ايضــا.
 -13نحــن المشــاركين نشــکر مقــر االربعیــن الحســینی الثقافــی علــى
فكرتــه لتصميــم هــذا المؤتمــر الدولــي الكبيــر واجرائــه كمــا نعــرب عــن
شــكرنا لجميــع المنظمــات والمؤسســات فــي الجمهوريــة ايــران االســامية
والجمهوريــة العراقيــة وجمهوريــة باكســتان االســامية والتي ســاهمت في
اجــراء المؤتمــر كمــا ندعــو جميــع النخــب العلميــة والثقافيــة والسياســية
المســلمة المســئولة والحنونــة الســتثمار مــن قــدرات حركــة االبعيــن
الحســينية العظيمــة مــن اجــل تجــاوز االزمــات الراهنــة و حــل قضايــا
العالــم االســامي وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية والقــدس الشــريف.
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