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مــارس الضغوط على اليمن... ومن جانب آخر قضية فلســطين 
ُ
»انظروا ما الذي يجري في العالم اإلســامي؟ من جانب ت

وهذه السياســة الشــيطانية الخبيثــة التي تمارســها أمريكا بحق فلســطين والتــي عنونتهــا »صفقة القــرن«. وليعلموا 
 بتوفيق الله.« اإلمام الخامنئي 2018/7/16

ً
بالطبع أن هذه الصفقة التي خططوا لها لن تؤتي أكلها إطاقا

كلمة
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دراسة لعبة أمريكا القديمة من خالل وسيلة الحرب والتفاوض

لطالمـا كان الدفـاع عـن قضيـة فلسـطين والتصـدي الحتـال 

الكيـان الصهيونـي الغاصـب مـن ضمـن المنهجّيـة األساسـية 

بعـة مـن قبـل الشـعب اإليرانـي ولـم يقتصـر ذلك علـى ما 
ّ
الُمت

 في فترة 
ً
 أيضـا

ً
بعد انتصار الثـورة اإلسـامية بل كان مشـهودا

المواجهـات مـع النظـام الملكـي الشاهنشـاهي. 

 
ً
 نابعـا

ً
 بصفتهـا نظامـا

ً
الجمهوريـة اإلسـامية فـي إيـران أيضـا

من إرادة الشعب لطالما شّددت من األيام األولى لتأسيسها 

وحتى اليوم على اعتبار قضية فلسـطين القضية األساسّية 

في العالم اإلسـامي وشـّددت على موضـوع الحق الحتمي 

 
ً
للفلسـطينّيين وكـون األراضـي الفلسـطينية والقـدس ملـكا

لهـم. كمـا كان دأب مفّجـر الثـورة اإلسـامية اإلمـام الخميني 

)قـّدس سـّره( علـى الـدوام فضـح الصهاينـة وأمريـكا بصفتها 

الداعـم األساسـي لهـذه الجرائم وقد اسـتمّرت هذه سياسـة 

قيـادة  مرحلـة  فـي  هـذه  الثابتـة  اإلسـامية  الجمهوريـة 

سـماحة آيـة اللـه السـيد علـي الخامنئـي.

#نحو_القدس
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نقّدم هذا العدد إلى روح الشهيدة صبا محمود أبوعرار

»إن هـذا الكيـان )الصهيونـي( السـبعّي المتوّحـش الـذي قامـت سياسـته علـى أسـاس 

 بإبـادة النـاس 
ً
التعامـل مـع النـاس بقبضـة حديديـة وبشـدة وقسـوة والـذي ال يعبـأ أبـدا

 ال سـبيل له سـوى 
ً
وقتـل األطفـال والهجوم علـى المناطـق والتدميـر وال ينكـر ذلك أيضا

اإلمـام الخامنئـي 2014/7/23 الـزوال والسـقوط.«   

العنوان األساسي ليوم 
القدس هذا العام

كلنـا سـمعنا مسـؤولين أميركييـن يتحدثـون عن 

البدء بإطاق ما يسمى بصفقة القرن بعد شهر 

رمضان المبارك، والخطوة األولى قد أعلن عنها 

وهـي عقـد المؤتمـر االقتصـادي الفانـي فـي 

البحريـن فـي مدينـة المنامـة عاصمـة البحريـن، 

 
ً
وهنـاك خطـوات سـتتاحق. بالتالـي نحـن جميعـا

معنّيـون في تحمـل المسـؤولية التأريخيـة في 

مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف 

إلى تصفية القضّية الفلسـطينّية. يـوم القدس 

مواجهـة  هـو  األساسـي  عنوانـه  العـام  هـذا 

صفقة القرن للحفاظ على القضّية الفلسطينية، 

القـدس  عـن  والدفـاع  القـدس  علـى  للحفـاظ 

وعـن المقدسـات اإلسـامية والمسـيحية فـي 

القـدس، وللحفـاظ وللدفـاع عـن حقـوق الشـعب 

الفلسـطيني وأيضـا عـن مسـتقبل وعـن أمـن 

وسـام وسـيادة ومسـتقبل وخيـرات شـعوب 

 
ً
هـذه المنطقـة. إذن هـذه مناسـبة عظيمـة جـدا

ومهمـة ويجـب أن تحظـى باالهتمـام..

السيد حسن نصر الله 2019/5/25

: تصـّدر خـال األيـام الماضيـة أخبـار وسـائل اإلعـام وشـبكات التواصـل 
ً
أّوال

االجتماعـي هـذا الخبـر: لقـد اختفـت طائـرة وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك 

بومبيو من على صفحة الرادار. بومبيـو الذي كان من المقـرر وفق برنامجه 

جـه إلـى وجهة 
ّ
أن يسـافر إلـى ألمانيـا، ألغـى زيارتـه فـي خطـوة مفاجئـة وات

غيـر معلومـة. كتبـت ”كيتلـن كالينـز“ مراسـلة شـبكة ”سـي ان ان“ فـي البيـت 

ـه قـد تـّم إبـاغ اإلعامّييـن المرافقيـن لبومبيـو عـدم 
ّ
األبيـض علـى تويتـر أن

ـى انتهـاء الزيـارة والعـودة. لكّن 
ّ
السـماح لهـم باإلعان عـن وجهـة السـفر حت

وجهـة زيـارة بومبيـو المفاجئـة انكشـفت بعـد سـاعات: العـراق!

صباح يـوم األربعـاء، كتبـت إذاعة فرنسـا حـول هـدف بومبيو من هـذه الزيـارة: 

”قـام وزيـر خارجيـة أمريـكا مايـك بومبيـو فـي خطـوة مفاجئـة بقطـع زيارتـه 

ـه ذهـب إلـى بغـداد مـن أجـل 
ّ
جـه صـوب بغـداد، وقـد صـّرح بأن

ّ
إلـى ألمانيـا وات

أمن القوات األمريكيـة المتواجدة في هذا البلـد. وبعد أن غـادر العراق أعلم 

اإلعامييـن المرافقين لـه أّن رئيـس الـوزراء العراقي ورئيـس الجمهورية قد 

أبلغاه عن تحّمل بلدهما مسـؤولية توفير أمن القوات والمقـرات األمريكية 

في هـذا البلـد وجدّيتهمـا فـي هـذا األمـر وقـد طمأناه بهـذا الخصـوص.

 أّن هـذا الهـدف الُمعلـن مـن قبـل بومبيو ال ينسـجم مع 
ً
كان مـن الواضـح جـّدا

هذه الخطوة المفاجئة ويبدو أّن القضية أهّم مّما تّم اإلعان عنه. لم تمِض 

سـوى بضعـة أيـام علـى هـذه الزيـارة حتـى انكشـفت أبعادهـا للجميـع. فقد 

لعـة عـن أّن زيـارة بومبيو للعـراق 
ّ
كشـفت ”ميـدل ايسـت آي“ عبـر مصـادر مط

كانت في الحقيقة تحمل رسـالة إليران. وقـد قال بومبيو خـال الزيارة لرئيس 

الـوزراء العراقـي السـّيد ”عـادل عبـد المهـدي“ بمنتهـى الصراحـة أّن بـاده 

ـغ 
ّ
ال ترغـب فـي الدخـول فـي مواجهـة عسـكرية مـع إيـران وطلـب منـه أن ُيبل

حـدة األمريكيـة 
ّ
طهـران هـذه الرسـالة بـأّن كّل مـا يريـده رئيـس الواليـات المت

دونالـد ترامـب هـو اتفـاق نـووي جديـد. حسـب مـا كتبتـه هـذه الوسـيلة 

ـع أن يسـتمع إلـى 
ّ

اإلعاميـة، فـإّن ”عـادل عبـد المهـدي“ الـذي كان يتوق

تصريحات نارّية لبومبيو حـول إيـران فوجئ بلهجة بومبيو الهادئـة والمرنة.

: المسـؤولون األمريكيون أنفسـهم يعلمـون أكثـر مـن أّي أحد آخـر أن 
ً
ثانيـا

الحرب مع إيران ستنتهي بتضّرر بادهم أكثر من الجميع. لذلك فقد انطلقت 

موجة من االعتراضات السـلبّية على تصريحات دونالد ترامـب والمقّربين منه 

األخيـرة. أعلـن محافـظ واليـة فيرجينيـا ”تيـم كيـن“ األسـبوع الماضـي: ”خـال 

العام الماضـي، وبعد انسـحاب أمريكا مـن االتفـاق النـووي، أقدمت حكومة 

ـر مـع إيـران ومـن 
ّ
ترامـب علـى ممارسـات جدّيـة مـن أجـل رفـع مسـتوى التوت

ضمن ما قامـت به اإلعـان غير الصحيـح عن نقـل بارجة آبراهـام لينكلن كتحذير 

إليـران. أقولهـا بشـكل علنـي: حكومـة ترامـب تفتقـد ألّي صاحيـات قانونّيـة 

تخّولهـا شـّن حـرب علـى إيـران دون كسـب ضـوء أخضـر مـن الكنغـرس“. كمـا 

قال الرئيـس السـابق لمنظمـة ”سـي آي اي“ ديفيـد بترائوس: ”فيمـا يخّص 

هـذا اإلعـان عـن أّن الحكومـة األمريكيـة قـد ترغـب أو يوسـوس لهـا بأن تشـّن 

 كهـذا غيـر وارد على اإلطـاق. فكما قلت 
ً
 علـى إيـران، أنا أعتقـد أن احتماال

ً
حربا

، إّن الفرصـة التـي كانـت متاحـة لسـائر الـدول فـي المنطقـة مـن أجـل 
ً
سـابقا

إلحـاق ضـرر حقيقـي بجوانـب مـن مخططـات إيـران كانـت محـدودة بالعاميـن 

ـرة اليوم وأن الغموض 
ّ

٢٠١٠ أو ٢٠١١. برأيي فإّن مثل هذه الفرصة غير متوف

ـع ما سـيجري فـي المسـتقبل. أنـا أسـتبعد وقوع 
ّ

 محـاوالت أي أحـد توق
ّ

يلـف

د خال لقائه األخير بنظيره 
ّ
أمر كهذا“.  لعّل هذا كان السبب في أّن بومبيو أك

الروسـي سـيرغي الفـروف فـي موسـكو بصراحـة تاّمـة أّن ”أمريـكا ال ترمـي 

إلـى شـّن حـرب علـى إيـران“. 

 
ً
ه إذا كان خيار الحرب أكثر الخيارات اسـتبعادا

ّ
: يأتي هنا السـؤال حول أن

ً
ثالثا

 مـا هـو هـدف المسـؤولين األمريكّييـن مـن الهرطقـات 
ً
-وهـو كذلـك- إذا

والتهويـات اإلعامية األخيـرة؟ الجـواب واضـح: ”إجبـار إيران علـى الجلوس 

علـى طاولـة التفـاوض مـّرة أخـرى“. أي الشـيء ذاتـه الـذي أعلـن عنـه 

صـل بـي اإليرانّيـون، كان 
ّ
ترامـب بصراحـة منـذ بضعـة أيـام: ”أرغـب فـي أن يت

“. في 
ً
 كبيرا

ً
فق … هذا ليس طلبا

ّ
صلوا بي ونجلس ونت

ّ
ينبغي عليهم أن يت

هم يسـتطيعون من خال خياري ”الحصار“ 
ّ
الحقيقة يتصّور األمريكّيون بأن

 مـن أجل الحصـول على 
ً
و“خدعـة الحـرب“ إجبـار إيـران علـى التفـاوض مجـّددا

مكاسـب أكثـر. الموضـوع الـذي رفضـه قائـد الثـورة اإلسـامية بمنتهـى 

الصراحة خال لقائه بمسـؤولي النظام وحّدد اسـتراتيجّية إيران حيال هذه 

الممارسـات كمـا يلـي:

ـه )ترامـب( إذ ينـادي بالمفاوضـات، يقـول 
ّ
حسـٌن، يـرى المـرء اآلن ويسـمع أن

البعـض فـي الداخـل »ومـا الضيـر فـي المفاوضـات؟« المفاوضـات سـّم. 

طالمـا أّن أمريـكا هـي نفسـها التـي عليهـا اآلنـ  وعلـى حـّد تعبيـر اإلمـام 

الخمينـي مـا لـم تصبـح آدميـة، هكـذا عّبـر اإلمـام الخمينـيـ  فـإّن التفـاوض 

معهـا سـّم، ومـع هـذه الحكومـة الحاليـة فـي أمريـكا هـو سـّم مضاعف… 

 وتأخذ 
ً
المفاوضات تعنـي المعاملة واألخـذ والـرّد؛ بمعنى أن تعطي شـيئا

. ومـا يرمـي إليـه ذاك الطـرف فـي هـذه المعاملـة هـو بالضبـط نقـاط 
ً
شـيئا

هم يتفاوضون على هذه األشياء… ال يوجد 
ّ
قوة الجمهورية اإلسامية. إن

أّي إيرانـي غيـور ذي وعـي وفهـم يذهـب ليسـاوم الطـرف المقابـل على 

نقـاط قّوتـه… وعليـه، فأسـاس المفاوضـات خطـأ. المفاوضـات مـع شـخص 

ى بالمحترميـن. التفاوض مع األشـخاص 
ّ
محترم خطـأ أّما هؤالء فليسـوا حت

الذيـن ينقضـون كامهـم ويثكثـون عهودهـم ومواثيقهـم وال يلتزمـون 

بأّي شيءـ  ال الشيء األخاقي، وال الشـيء القانوني، وال العرف الدولي، 

، ال يوجـد بيـن عقائنا شـخص يريـد هذا 
ً
 مهزلـة. حتمـا

ً
وال بـأي شـيءـ  هـو إذا

األمر … وعليه، فالخيار الحاسم لشعب إيران هو المقاومة والوقوف في 

وجـه أمريـكا، وفـي هـذه المواجهـة والمقاومـة سـوف تجبـر أمريـكا علـى 

نـا 
ّ
التراجـع … هـذه المواجهـة مواجهـة إرادات، وإرادتنـا أقـوى منهـم. وإن

ل علـى اللـه.٢٠١٩/٥/١٤
ّ
 عـن اإلرادة القويـة لدينـا التـوك

ً
فضـا

شهداؤنا

 وشـهرين 
ً
مكان االستشـهاد: رضيعة فلسـطينية تبلغ من العمـر عاما

استشهدت جراء سقوط قذيفة إسرائيلية على منزلها في قطاع غزة.
تأريخ االستشهاد: ٢٠١٩/٥/٥
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الجمهورية اإلسالمية في إيران، منتصرة في حرب اإلرادات

اإلمام الخامنئي: 
ستسقط صفقة القرن

كلنا سمعنا مسؤولين أميركيين يتحدثون عن 

البـدء بإطـاق مـا يسـمى بصفقـة القـرن بعـد 

شـهر رمضـان المبـارك، والخطـوة األولـى قد 

أعلـن عنهـا وهـي عقـد المؤتمـر االقتصـادي 

الفانـي فـي البحريـن فـي مدينـة المنامـة 

عاصمـة البحريـن، وهنـاك خطـوات سـتتاحق. 

 معنّيـون فـي تحمـل 
ً
نحـن جميعـا بالتالـي 

المسـؤولية التأريخيـة فـي مواجهـة هـذه 

الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية 

هـذا  القـدس  يـوم  الفلسـطينّية.  القضّيـة 

العام عنوانه األساسي هو مواجهة صفقة 

القـرن للحفـاظ علـى القضّيـة الفلسـطينية، 

للحفـاظ علـى القـدس والدفـاع عـن القـدس 

وعن المقدسات اإلسامية والمسيحية في 

القدس، وللحفاظ وللدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسـطيني وأيضـا عـن مسـتقبل وعـن أمـن 

وسـام وسـيادة ومسـتقبل وخيرات شـعوب 

هـذه المنطقـة. إذن هـذه مناسـبة عظيمـة 

 ومهمـة ويجـب أن تحظـى باالهتمـام. 
ً
جـدا

اإلمـام الخامنئـي 2008/7/17

دراسة لعبة أمريكا القديمة من خالل وسيلة الحرب والتفاوض
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الثـورة  اإلمـام الخامنئـي بصفتـه أكثـر الشـخصيات المناضلـة قبـل 

 ولكونـه لسـان الجمهوريـة اإلسـامية الناطـق بعـد 
ً
اإلسـامية تأثيـرا

انتصـار الثـورة اإلسـامية لطالمـا وضـع قضيـة فلسـطين علـى رأس 

هواجـس العالـم اإلسـامي وكان حامـل الرايـة فيمـا يخـّص التوعيـة 

حـول هـذا الشـأن.

ـد سـماحته منـذ األيـام األولـى النتصـار الثـورة اإلسـامية مـن 
ّ
فقـد أك

علـى منبـر النظـام فـي صـاة الجمعـة وعلـى المنابـر الدوليـة بـأّن 

 وحربـه المفروضـة 
ً
هجـوم النظـام البعثـي لصـدام علـى إيـران أيضـا

للكيـان  التأثيـر علـى محاربـة الجمهوريـة اإلسـامية  لـن يسـتطيع 

الصهيونـي: 

ال يوجـد أّي شـيء يمنعنـا عـن مواجهـة ومعارضـة العـدّو الـذي 

يقـع كالغـّدة السـرطانية فـي قلـب بادنـا اإلسـامية والعربّيـة. هـم 

هـم بإلهائنـا فـي الحـدود الغربّيـة للبـاد يسـتطيعون 
ّ
يتوّهمـون بأن

األراضـي  وقضيـة  فلسـطين  بقضيـة  االهتمـام  عـن  أنظارنـا  صـرف 

ـة والمغصوبـة وهـذا خطـأ كبيـر. إّن شـعبنا ال يفـّرق 
ّ
المقّدسـة المحتل

ان قضّية 
ّ
 بين قضيـة إيـران وقضّية فلسـطين وكا المكانين يشـك

ً
بتاتا

العظيمـة. اإلسـامّية  واألّمـة  اإلسـام 

١٩٨١/٥/١٥

 لصـاة الجمعة دعا الشـعب 
ً
كمـا أّن اإلمـام الخامنئـي وبصفتـه خطيبـا

اإليرانـي والشـعوب المسـلمة لاهتمـام بمسـيرات آخـر يـوم جمعـة 

من شـهر رمضان المبارك التـي أطلق عليها مفّجـر الثورة اإلسـامية 

ـى فيـه العبودّيـة 
ّ
”يـوم القـدس“ واعتبـر أّن شـهر رمضـان الـذي تتجل

وجـل هـو ”شـهر فلسـطين“:
ّ

للـه عز

هوشیارسـازی امت اسـامی نسـبت بـه توطئه هـای آمریـکا و صحنه 

گردانـی خائنیـن بـه ظاهـر مسـلمان در برخـی کشـورهای عربـی نیـز 

موضوعـی اسـت کـه رهبـر انقـاب همـواره نسـبت بـه آن توجـه ویـژه 

داشـته انـد:

. تعلمون أّن إمامنا 
ً
شهر رمضان هو بالنسبة إلينا شهر فلسطين أيضا

الخميني العزيز قد أطلق على آخر جمعة من هذا الشـهر اسـم يوم 

القـدس ونحـن نعمـل علـى امتـداد شـهر رمضـان علـى تجهيـز شـعبنا 

وشعوب المنطقة لكي يصرخوا بصوت واحد ضّد الصهاينة المعتدين 

فـي يـوم القـدس ويطلقـوا كلمـة الحـق ويزلزلـوا قلـوب الصهاينـة 

وداعميهـم؛ هـذا هـو شـهر رمضاننا.

١٩٨٥/٥/٢٤

 مـن ملـوك العـرب ورؤسـائهم بغيـة كسـب رضـا أمريـكا نسـوا 
ً
إن بعضـا

- أمـام إسـرائيل - دوافعهـم العربّيـة والقوميـة التـي ُيطّبلـون لهـا 

ـرى مـن الـذي سـُيزيل وصمـة العـار هـذه عـن جبيـن الشـعوب 
ُ
. ت

ً
دائمـا

العربّيـة؟١٩٩٠/٥/٣١

كمـا أّن وجهـة نظـر الجمهوريـة اإلسـامية فـي إيـران هـي أّن اللجـوء 

للمفاوضات مع الكيان الصهيوني ليسـت سـوى تشـريع للطريـق أمام 

احتالهـم واعتدائهـم:

 مـن السـذاجة أن يتصـور البعـض أنَّ الحـوار مـع الكيـان الصهيونـي أمـٌر 

ممكـن. إنَّ كلَّ حـواٍر مـع الكيـان الصهيونـي بمنزلـة افسـاح المجـال 

لتقدمـه. 2000/10/20 وسـبيل مكافحـة احتـال هـذا الكيـان ال يكـون 

سـوى مـن خـال مكافحتـه:

 أن الكفـاح والمقاومـة همـا السـبيل الوحيـد إلنقـاذ فلسـطين 
َّ

ال شـك

بلسـم جـراح هـذا 
ُ
المظلومـة وهمـا الوصفـة الوحيـدة التـي سـوف ت

لـن  الشـعب الشـجاع واألبـي. ٢٠١٨/٤/٤ وأّن الجمهوريـة اإلسـامية 

تتوانى عن تقديم أّي مساعدة للمناضلين الفلسطينّيين في تصّديهم 

أخـذ أي شـروط بعيـن  للكيـان الصهيونـي وسـوف تسـاعدهم دون 

االعتبـار: نفس المسـاعدة التي قدمناها لحـزب الله الشـيعي في لبنان 

. إننا لم 
ً
قدمناها لحماس وللجهاد ]اإٍلسامي[ وسـوف نقدمها مجددا

نقع أسـرى القيـود المذهبية، ولـم نقـل إنَّ هؤالء شـيعة وهؤالء سـنة. 

لقـد نظرنـا إلـى ذلـك الهـدف األساسـي وقدمنـا المسـاعدة واسـتطعنا 

تعضيد إخوتنا الفلسـطينيين في غـزة وفـي المناطـق األخرى، وسـوف 

 وهذا ما سوف يحدث بالتأكيد بأنَّ الضفة 
ُ

نستمر إن شاء الله، وقد أعلنت

 يجـب أن تتسـلح مثـل غـزة و تكـون مسـتعدة للدفـاع. 
ً
الغربيـة أيضـا

٢٠١٤/١١/٢٥

األراضـي  كامـل  تحريـر  هـو  الرئيسـي  المطلـب  أّن  سـماحته  ويـرى 

نـا ننـادي ونعمـل لتحریـر فلسـطین ولیـس تحریـر جـزٍء 
ّ
الفلسـطينّية:  إن

مـن فلسـطین. أيُّ مشـروع عملـّي یجـب أن یکـون علـی أسـاس مبـدأ: 

»کلُّ فلسـطین لـکلِّ الشـعب الفلسـطیني«. فلسـطین هـي فلسـطین 

»مـن النهـر إلـی البحـر«، ولیـس بأقـل مـن ذلـك حتـی بمقـدار شـبٍر واحد. 

٢٠١١/١٠/١ كمـا يعتبـر سـماحته أّن أّي معاهـدة تحـت أّي عنـوان ومـن 

ضمنهـا صفقـة القـرن هـي مؤامـرة شـيطانية ومنهزمـة وغيـر قابلـة 

للتحقـق: لقـد أطلـق األمريكّيـون اليـوم علـى سياسـتهم الشـيطانّية 

 أنَّ صفقـة القـرن هـذه التـي 
ً
اسـم »صفقـة القـرن«. فليعلمـوا طبعـا

 بتوفيـق مـن اللـه. علـى الرغـم مـن أنـوف 
ً
يتصورونهـا لـن تتحقـق أبـدا

الساسـة األمريكيين الذيـن راحوا يسـعون بكل مـا يمتلكون من قـوة من 

 في خصوص قضية فلسـطين، قضية فلسـطين لن 
ً
أجل أن يفعلوا شـيئا

تمحى مـن األذهـان ومدينـة بيـت المقدس المقدسـة سـتبقى عاصمة 

فلسـطين وسـتبقى قبلـة المسـلمين األولـى. ٢٠١٨/٧/١٦

مالحظـة: كل مـا جـاء بيـن عالمـة »« فهـو مـن كالم سـماحة اإلمـام 

ظلـه( )دام  الخامنئـي 

مدرسة علّي عليه السام
 ال ُينســى لألجيال البشــرّية كافة، مــن عدة جهــاٍت وفي شــتى الظروف 

ً
 خالــدا

ً
»يعّد وجــود أمير المؤمنيــن )ع( درســا تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

واألوضاع، سواء في عمله الفردّي والشخصّي، أم في محراب عبادته، أم في مناجاته، أم في زهده، أم في فنائه 

في ذكر الله، أم في جهــاده مع النفس والشــيطان والدوافع النفســانية والماديــة... أم في جهاده مــن أجل رفع 

 وإقامــة العدالة. فمنذ ذلــك اليوم الــذي حمل فيــه النبّي األكــرم )ص( ثقل الرســالة على عاتقــه، ومن 
ّ

خيمة الحــق

، كان مازال في مقتبل عمره وشــبابه، وهو علّي )ع(، 
ً
 مضّحيا

ً
 مؤمنا

ً
 مجاهدا

ً
الساعات األولى، وجد إلى جانبه شــخصا

 واحدة عن الجهاد في طريــق إقامة النظام 
ً

ف أمير المؤمنين لحظــة
ّ

وإلى آخر ســاعات حياة النبّي )ص( المباركــة، لم يتوق

اإلسامّي، وفيما بعد من أجل الحفاظ عليه.«   المصدر: كتاب إنسان بعمر 250 سنة لإلمام الخامنئي

عيد المقاومة والتحرير

فـي الخامـس والعشـرين مـن أيـار / مايـو 

عام 2000 اندحر جيش االحتال اإلسـرائيلي 

يـد  علـى  هزيمتـه  بعـد  لبنـان  جنـوب  عـن 

المقاومة التـي سـطرت أروع صـور الصمود 

والتحـدي.

»انتصار المقاومة اإلسامية وتنظيم حزب 

اللـه والنجـاح الباهـر الـذي حققـوه يقـدم 

 بـأن الصـراط المسـتقيم نحـو 
ً
للجميـع درسـا

بالمواقـف  إال  يتـم  الحريـة واالسـتقال ال 

الشـجاعة المطالبـة بالعدالـة والمسـتندة 

إلـى اإليمـان والوعي للشـباب السـائر على 

الطريـق الحـق. كل المعـادالت السياسـية 

والحسـابات الماديـة انهـارت أمـام تضحيات 

لـم  الذيـن  والمخلـص  المؤمـن  الشـباب 

يعبأوا بالمظاهر الخادعة لجيش االغتصاب 

المهزومـة  بالمقـوالت  وال  الصهيونـي 

بشـأن عدم إمـكان قهـره بل تمسـكوا بقوة 

فـي  غرسـتها  التـي  والتضحيـات  اإليثـار 

قلوبهم وأذهانهم آيات القرآن واإلسـام 

واندفعـوا  اللـه  بوعـد  واطمأنـوا  الباهـرة 

الميـدان.«   نحـو  الطاهـرة  بأرواحهـم 

2000/5/25 الخامنئـي  اإلمـام 

في الثالث من يونيو/حزيران 1989 وفي السـاعة 

10:23 مسـاء لبـى اإلمـام الخمينـي )قـدس سـره( 

نـداء ربـه وفاضـت روح الطاهـرة إلـى بارئهـا عـن 

 مسـتعرة 
ً
عمـٍر ناهز التسـعين. وقـد أجج رحيلـه نارا

فـي القلـوب، ويعتبـر مشـهد التشـييع المهيـب 

الـذي حضره مايين المشـيعين مـن أبناء الشـعب 

 ليـس لـه نظير. 
ً
 تأريخيـا

ً
اإليرانـي حدثـا

تفّجـر  شـمس  اليـوم  ذلـك  فـي  غربـت  »لقـد 

بإشـراقها ألـف ينبـوع للنـور فـي حيـاة الشـعب 

اإليرانـي. وعرجـت روح كانـت قـد بعثـت بنفسـها 

المسـتمدة مـن روح اللـه الحيـاة فـي جسـد هـذا 

الشـعب. وخمـدت حنجـرة كانـت قـد محـت الملـل 

والبـرود مـن ضميـر العالـم اإلسـامي. وأطبقـت 

شـفتان كانتا تتلـوان آيـات العـزة والكرامـة اإللهية 

على المسـلمين، وأبطلتـا آثـار سـحر اليـأس والذّل 

فـي أرواحهـم. لقـد عـاد ذلـك اليـوم يـوم عـزاء 

كبير للعالم اإلسـامي، ولم يقتصر ألمه وحرقته 

علـى الشـعب اإليرانـي وحسـب، بـل عـّم المصـاب 

كل العالـم، وشـمل كل قلـٍب واٍع وروح َيِقظـة.« 

1990/5/31 الخامنئـي  اإلمـام 

غروب الشمس

کلمـــــــــتنا

ال لصفقة القرن
لمحة حول مواقف الجمهورية اإلسالمية في إيران األصولّية تجاه فلسطين
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يوم القدس يوم مواجهة 

المستضعفين للمستكبرين 

يـوم القـدس يـوم عالمـي ال يختـص بالقـدس 

مـا هـو يـوم مواجهـة المسـتضعفين 
ّ
فقـط. إن

للمسـتكبرين. يـوم مواجهـة الشـعوب الرازحـة 

األمريكـي  وغيـر  األمريكـي  الظلـم  نيـر  تحـت 

يجـب  الـذي  اليـوم  إنـه  العظمـى.  للقـوى 

لمواجهـة  المسـتضعفون  فيـه  يسـتعد  أن 

المسـتكبرين، وكسـر شـوكتهم، وهـو اليـوم 

الـذي يمتـاز فيـه المؤمنـون عـن المنافقيـن. 

فالمؤمنون يعتبرون هـذا اليـوم يـوم القدس، 

أمـا  فيـه.  عليهـم  يتوجـب  بمـا  ويعملـون 

المنافقون الذين يتعاملون مع القوى الكبرى 

مـن خلـف السـتار ويحاربـون إسـرائيل، فسـوف 

يظهـرون فـي هـذا اليـوم علـى حقيقتهـم، 

وهم مـن يمنع الشـعوب من التظاهر فـي هذا 

)ره(: 1979/8/16 الخمينـي  اإلمـام   . اليـوم. 

خط اإلمام

حنن واقفون إىل جانب الشعب الفلسطيين
بمناسبة حلول اليوم العالمي للقدس، نستعرض معكم أهم مواقف سماحة آية الله العظمى اإلمام السيد علي الخامنئي فيما 

يخّص دعم القضّية الفلسطينّية. 

إّن مكافحتنا للصهيونّية وحكومة الصهاينة  ة بشــكل خــاص كفاح 1
ّ
فــي فلســطين المحتل

استراتيجي. اإلسام يأمرنا بأن ندافع أينما تعّرضت بقعة 

من بقاع المسلمين لهجوم العدّو والنموذج الواضح 

والجلــّي علــى ذلــك الحكــم اإلســامي اليــوم هــي 

األراضي الفلســطينّية العزيزة والبلد الذي يضّم قبلة 

المسلمين األولى والذي يسيطر عليه أعداء اإلسام 

والمسلمين منذ أعوام. ١٩٨٢/٣/٢٨

. تعلمون أّن إمامنا الخميني العزيز قد أطلق على 
ً
شهر رمضان هو بالنسبة إلينا شهر فلسطين أيضا آخر جمعة من هذا الشــهر اســم يــوم القدس ونحــن نعمل علــى امتداد شــهر رمضان علــى تجهيز 5

شعبنا وشعوب المنطقة لكي يصرخوا بصوت واحد ضّد الصهاينة المعتدين في يوم القدس ويطلقوا كلمة 

الحق ويزلزلوا قلوب الصهاينة وداعميهم؛ هذا هو شهر رمضاننا. ١٩٨٥/٥/٢٤

وجهــة نظــر الجمهورّية اإلســامية تجــاه القضية الفلســطينية هــي وجهة نظــر منطقّيــة وقوّية  6
ــة ال تفقد منطقّيتهــا إذا ما تعّرضــت لتجاهل وعدم 

ّ
وواضحــة. وجهة النظر والفكــرة المدّعمة باألدل

اهتمام عدد من العماء. خاصة كامنا هي أّن فلســطين ملك للشــعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني 

. نحن لم نطالب باجتثاث وقمع اليهود في ذلك 
ً
الذي نتحّدث عنه يضّم المسلمين والمسيحّيين واليهود أيضا

 المســلمين 
ً
البلد، بل هو بلد كســائر البلدان، وكســائر البلدان العربّية واإلســامية، حيــث تضّم تلك البلدان أيضا

 فإّن األكثرية مثل ســائر البلدان اإلسامية هي من نصيب المسلمين. ينبغي أن 
ً
واليهود والمسيحّيين. طبعا

ه تّم اليوم تشكيل 
ّ
يقّرر أصحاب فلســطين بشــأن تلك األرض وذلك البلد. النتيجة التي يتّم اســتخاصها هي أن

الحكومة بواســطة األعــداء وأّن األعــداء الذين جاؤوا وأّسســوا هــذه الحكومــة معتدون وغاصبــون وينبغي 

 أن يجمعوا حقائبهم ويخرجوا من هذا البلد.  ١٩٨٧/٥/٨ 
ً
عليهم فورا

إنَّ طريــق القدس وســبيل حلِّ قضّية فلســطين،  ليــس إال طريــق الكفــاح، وكلُّ مــن ال يســلك هــذا 2

 إلى قضّية فلســطين، ســواء علم 
ً

ه يوّجه ضربة
َّ
الطريق فإن

ذلك أم لم يعلم. فإن كان يعلم ذلك، فإنَّ اسم عمله خيانة؛ 

وإن لم يكن يعلم ذلك، فاسمه جهٌل وغفلة. ٢٠١٠/٢/٢٧ 

أتمنى أن تروا ونرى إن شــاء الله ذلك اليوم الذي  7
تصلون فيه صاة الجماعة في القدس. نحن نؤمن 

 أو أمثالي 
ً
أنَّ هذا اليوم ســوف يأتي. قد ال أكون أنا شــخصيا

موجودين، لكن هذا اليوم سوف يأتي ولن يتأخر. ٢٠١٨/٣/١

لقد أطلق األمريكّيون اليوم على سياستهم الشيطانّية  اسم »صفقة القرن«، لكن فليعلموا أنَّ صفقة القرن هذه 8

 بتوفيق مــن الله. على 
ً
التي يتصورونها لن تتحقــق أبدا

محــى قضيــة 
ُ
الرغــم مــن أنــوف الساســة األمريكييــن، ســوف لــن ت

فلســطين من األذهان ومدينة بيت المقدس المقدســة ســتبقى 

عاصمة فلسطين وستبقى قبلة المسلمين األولى. ٢٠١٨/٧/١٦

نا ننــادي ونعمل لتحریر فلســطین ولیس تحریر 
ّ
3 إن

جــزٍء مــن فلســطین. أيُّ مشــروع عملــّي یجــب أن 

الشــعب  لــکلِّ  أســاس مبــدأ: »کلُّ فلســطین  علــی  یکــون 

الفلســطیني«. فلســطین هــي فلســطین »مــن النهــر إلی 

البحر«، ولیس بأقل من ذلك حتی بمقدار شبٍر واحد.٢٠١١/١٠/١ 

لقــد اجتمعــت كّل أبــواق االســتكبار كــي  4
تمنع الشعب اإليراني والحكومة اإليرانية 

بمختلــف أنــواع البراهيــن مــن دعم الفلســطينيين، 

ولكــّن الشــعب اإليراني رفــض، وســنرفض بعد ذلك 

. إننا ]سوف[ ندافع عن فلسطين. ٢٠٠٧/٧/٣٠
ً
أيضا


