وحمك احلضارة"
ندوة "القدس ،البوصلة ّ
احملور األول :فلسطني بني احلضارات

أين فسطني من الصراع املرتبط حبضارتنا اإلسالميّة؟ هناك هدفان رئيسيّان من هذا احملور :أولا الااييد لل

حامية زوال احلضارة الغربية يما يرى اإلمام اخلامنئي (دام ظله) ،أبن زوال احلضارة قد بدأ لكنه أمر تدرجيي
وليس دفعي ،يلمة اإلمام اخلامنئي :زوال احلضارات يظهورها أمر تدرجيي ،وليس ابألمر الدفعي والفوري .اثني ا:
هل ميكن للصني أن يكون بديالا؟ وهل ميكن الاعويل لليه؟ ملاذا؟

كالم اإلمام اخلامنئي :إ ّن اإلحنرافات هي السبب يف اضمحالل احلضارات؛ فعندما تبلغ احلضارات ذروهتا فإهنا تؤول
جراء نقاط الضعف والفراغات واإلحنرافات؛ وهو ما نشاهده اليوم يف احلضارة الغربية اليت تقوم على علم بال
لالحنطاط ّ

ومادّيت بال معنوّيت وال دين ،وسلطة بال عدالة .ففي فلسطني احملتلّة ،وحيث مينعون الفلسطينيني من العيش
أخالقّ ،
يف بالدهم أو احلياة بيسر وكرامة يف وننمم ،وعندما يضطر أحد اومواننني الفلسطينيني للقيام رحركة أو إحلاق ضرر أحد
الصماينة األجانب الغرابء الغاصبني ،فإهنم يعبّئون كل وسائلمم اإلعالمية يف الغرب من أجل إبراز هذا احلدث! ولو

حدث أن قُتل أحد الصماينة فإهنم ينشرون صورة أبيه وأمه وابنه وأخته ،ويعبون عن بكائمم وحزهنم يف اجملالت األمريكية
وسواها من الصحف العاومية! ولكن عندما يُقتل صيب أو شاب فلسطيين وهو يف أحضان والده وعلى مرأى منه يف
فلسطني ،وعندما يطلقون الرصاص على النساء والرجال واألنفال واومسلمني واومصلّني يف اومسجد األقصى ،فإن األمر
ال يقابل إالّ ابلصمت أو التعتيم!
إن ظمور احلضارات أو أفوهلا ال أييت نفرة ،بل إنه أمر تدرجيي واترخيي .كذلك هناك من يعتقد أن فلسطني ليست
أمر تدرجيي وليس ابألمر الدفعي الفوري ،وهذا
عن هذه القاعدة ابستتثناء ،بل إن زوال االحتالل اإلسرائيلي كظمورهٌ ،
الزوال آخذ ابحلدوث ،وحترير فلسطني هو مق ّدمة الزمة لبناء احلضارة اإلسالميّة اجلديدة.

ما هي آاثر أفول احلضارة الغربية على القضيّة الفلسطينية؟ اليوم ويف ظل احلديث عن نظام عاومي جديد هل ميكن
للتنني الصيين أن يكون بديالً؟ ما أتثرياته على القضية الفلسطينية؟
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ملخص يلمة الدياور فوزي العلوي /تونس
· فلسطني ستكون بداية النماية للحضارة الغربية .احلضارة الغربية هي حضارة مادية دهرية .هناك مرجعيتان
للحضارة الغربية؛ األوىل دينية متمثلة ابليمودية واومسيحية ،والثانية فلسفية متمثلة ابلفلسفة اليواننية .هااتن
الدعامتان األساسيتان اليت اعتمدت عليمما الثقافة الغربية .واومادية هي األمر اومشرتك بني هاتني الدعامتني.
· الثقافة الغربية أتسست على أسس مادية.
· األصل الديين هلذه احلضارة هو أصل مادي ،ونظرته إىل هللا نظريه تنزيمية .والفمم الديين واومسيحي واليمودي
ال خيرج عن دائرة العامل.
· احلضارة الغربية اومادية هي حضارة ملقفة غري واضحة اومعامل وعرجاء ،وتعتمد على التلفيق حىت على اومستوى
اومعريف .تتفوق على بقية احلضارات بلعبة اإلخفاء والتضليل.
· على مستوى التجليات تعتمد سياسة السيد والعبد ،وترفض اآلخر .هي تعتب نفسما مركزاً واآلخر ملحق هبا
ال يتمتع أصالة الوجود .ال تعتب اآلخر إنساانً سوى ما هو يمودي أو مسيحي أو ما ظمر مؤخراً مسيحي-

يمودي.

مستمراً منذ القرون الوسطى إىل اليوم
· القضية الفلسطينية هي امتداد حلركة االستعمار ،وحنن نعيش عدواانً
ّ
يتمثل يف غزوة تستمدف كافة األبعاد الروحية واومعنوية والثقافية.
نبء الشرق الغريب والغرب الغريب عما
· الوجمني الليبايل واوماركسي متورنان فيما حيصل ،وابلتايل ال ميكن أن ّ
حيصل.

· الكيان اإلسرائيلي يقوم أدوار وظيفية مباشرة لتصفية احلساب الطويل مع حضارتنا بدعم االستكبار العاومي.
· سنن التاريخ واحلقائق التارخيية تشري إىل أن هذه الغدة السرنانية تتجه حنو الزوال.
· تستند حضارتنا اإلسالمية بقيادة السيد اخلامنئي إىل قاعدة العدل ،يف حني أن احلضارة الغربية استندت إىل
تؤدي إالّ إىل العبثية.
احلرية اليت ال ميكن أن ّ

· عندما كنت شاابً يف اجلامعة التونسية ،عندما كنّا حناور الطلبة كحركة اجتاه اسالمي أي تنظيم اإلخوان،

وحناور الطلبة اوماركسيني والقوميني والبعثيني ،كنا ال نقدر أن حنارهبم ضمن اآلفاق االقتصادية واالجتماعيّة
والفلسفية ،وماذا؟ ألن الفضاء اومعريف لإلسالم الرمسي هو فضاء فقمي تقليدي وال ميكن أن يق ّدم أجوبة

اقتصادية واجتماعيّة ،ألنه منخور ابلعلمانية منذ حلظة "دعوه إنّه يمجر".
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· حركة النمضة يف بدايتما وعندما كان امسما االجتاه التونسي كانت تقرأ كتب الشميد الصدر حىت تفمم
اومعادلة االقتصادية واالجتماعيّة ،وكنا (حركة النمضة) نفتقد إىل اخللفية اومنطقية واخللفية االستقرائية وهذه

القوة على مناقشة وإفحام اخلصوم اوماركسيني وغريهم.
هي اليت منحتنا ّ

· كما قال راشد الغنوشي عن اإلمام اخلميين "عمامة ليست كالعمامات" ،وحنن نقول السيد القائد "عمامة
ليست كالعمامات" ،حنن نفتخر هبذه اومرجعية احلضارية ،ألهنا قدمت حلوالً عملية.

احملور الثاين :القدس البوصلة
·

األول إلادة صياغة مفهوم الصراع وجوهره ،وأن القضيّة ليست قضيّة
اهلدف من هذا احملور :اهلدف من احملور ّ
فلسطني فحسب ،بل قضية العامل اإلسالمي ،ل بل قضيّة النسانيّة ،مسألة القدس هي مسألة انسانية فطرية

ابلدرجة األوىل .هناك من حياول أن يق ّدم الصراع لل أنّه فلسطيين إسرائيلي أو لريب إسرائيلي ،بينما يف احلقيقة
هو أبعد من ذلك ،هو صراع إنساين فطري بني احلق والباطل.

يف العام  ، 1907أكدت إجنلرتا على مصلحتما يف قيام دولة يمودية على لسان رئيس وزرائما كامبل ابنربر الذي قال:
من اوممم إقامة جسم غريب على اجلسر الذي يربط البحر األببيض ابلبحر األمحر .يتعني علينا أن نضع يف تلك اومنطقة
احملاذية لقناة السويس قوة معادية للبلد وصديقة للدول األوروبية .هذا اجلسم مدعوم غربياً ،وضمان بقاءه أن يبقى ما

حوله ضعيفاً .أيضاً يعتقد األوروبيني أن اليمود أقرب هلم من اومسلمني ،وابلتايل الدولة اليمودية أفضل هلم.

األمة اإلسالميّة .ويف كلمة اثنية يقول :يف زمن
يقول اإلمام اخلامنئي :يوم القدس ليس يوم فلسطني فحسب ،بل يوم ّ

احلق ابلبانل ،فيحسن
يكثر فيه اومطبّعون ،وأولئك الذين يق ّدمون الصراع على أنّه فلسطيين-إسرائيلي ال أكثر ،قد خيتلط ّ
القبيح ويقبح احلسن ،لذلك ال ب ّد من إعادة تعريف الصراع جمدداً ووضعه يف إناره الصحيح.

أوالً يبدو أن حقيقة الصراع ترتبط بشكل وثيق مبا أمساه اإلمام اخلميين اومستكبين واومستضعفني من جمة ،وبنفس العامل

احملمديني كما كان يسمينا تشرشل وصموئيل .اإلمام اخلامنئي (دام ظله) :إن الكيان
اإلسالمي من جمة أخرى ،أي ّ

اإلسرائيلي يف اومنطقة هو قائم مقام اإلستكبار العاومي .فما هي حقيقة هذا الصراع؟
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ملخص يلمة الدياور للي بيضون لبنان:

· القدس وفلسطني جزء من صراع احلق مع البانل ،من أجل أن يكون اإلنسان خليفة هللا كما يريد.
· هذا الصراع بدأ من خلل يف اومعادلة السياسية واالقتصاديّة واالسرتاتيجية يف اومنطقة .والصراع يمدف إلهناء
الطرف اآلخر ،وهو خمتلف عن النزاع ،وال ميكن أن يسمى نزاعاً قانونيّاً ،والصراع هو خالف على أساس وجود

الطرف اآلخر.

· إسرائيل زرعت يف اومنطقة كغدة سرنانية وهلا أهداف ،وأداة لتطويع دول اومنطقة.
· الصراع بدأ ينتقل إىل العرب من مرحلة إىل مرحلة .يف العام  1948مل يتقبل العرب واومسلمون الكيان اإلسرائيلي
يف اخلاصرة العربية.
· زرع الغرب الكيان الصميوين على قاعدة دينية تلمودية تتعارض مع احلضارة الغربية وإدعاءات الدميوقرانية ،ال
سيّما أهنا ترفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة عنما.

· األنماع الغربية يف الشرق األوسط هلا أبعاد اقتصادية ودينية واسرتاتيجية مبا يرتبط ابجلغرافيا والتحكم والسيطرة
على هذا اومنطقة اليت كانت ممد الدّيانت.
· الصراع كان عربيّاً إسرائيليّاً ،الحقاً أصبح اسالميّاً إسرائيليّاً وحالياً ابت عاوميّاً ،أي انسانيّاً إسرائيليّاً.

احملور الثالث :القدس حمور الصراع :الواقع واخليارات

اهلدف من احملور :إظهار ناائج املسارين الافاوضي ومسار املقاومة ،إمكانية حترير فلسطني ل بل إن الاحرير قد
بدأ فعليا منذ العام  2000يف لبنان ،و 2005يف غزة .اإلحاالل يان تدرجييا ،وليس دفعيا ،والاحرير سيكون

يذلك.

بعد صياغة حقيقة الصراع وجوهره ،ما هي اخليارات املااحة؟
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يقول اإلمام اخلامنئي :يوم القدس هو أحد التجلّيات احلقيقية للوحدة واالنسجام يف العامل اإلسالمي .ويف كلمة أخرى
يقول :إن قضيّة فلسطني هي قضيتنا ،قضية اومسلمني والعامل اإلسالمي ،وندعوا هللا أن نؤدي واجبنا .فما هو الواجب؟
حنن اليوم أمام واقع دويل يعرتف ابلكيان اإلسرائيلي ويسعى لفرض اإلمالءات األمريكية على منطقتنا .فمل علينا
ستتكرر قضية العديد من دول االحتاد السوفيايت وغريها اليت بقيت حوايل  80سنة ،لكن
التسليم هبذا األمر؟ أم أنه
ّ

متح حقيقتما وتقضي على هويتما وابلفعل جنحت يف استعادة استقالهلا .ما هي احللول
هذه السنوات الثمانون مل ِ

اوممكنة؟ اومسار التفاوضي ،اومقاومة أم ماذا؟ مل يبدأ اومسار التفاوضي مؤخراً بل منذ أّيم االحتالل البيطاين حيث حاول
البعض منذ أّيم االنتداب أن جيمع الصيف والشتاء حتت سقف واحد أي إرضاء بريطانيا ووقف اومشروع الصميوين،

متاماً كما يفعل اليوم البعض يف حماولتمم إرضاء أمريكا ووقف اومشروع الصميوين .ما هي حصيلة هذا النمج خالل ما

يقارب على  100عام؟ ماذا عن هنج اومقاومة؟ ماذا عن الطرح الذي ق ّدمته اجلممورية اإلسالميّة اإليرانيّة وهو
حىت االستفتاء" حيث ترى اجلمموريّة اإلسالميّة أنّه حيق للشعب الفلسطيين مثل كافّة
"االستفتاء" ،ولكن "مقاومة ّ

يقرر مصريه بنفسه ،هذا الشعب مبسلميه ومسيحييه ويموده .يقول اإلمام اخلامنئي :حنن لسنا مثل
شعوب العامل أن ّ

بعض القادة العرب الذين قالوا أهنم سريمون اليمود يف البحر ،حنن ندعوا للمواجمة الشاملة ،السياسية والعسكرية

واألخالقية والثقافية .جيب أن يكون هناك استفتاء يشارك فيه كافّة الفلسطينيني ،يف الداخل واخلارج ،سواء اومسلميني

أو اومسيحيني أو اليمود ،ال فرق .كل أولئك الذين هم أهل فلسطني وكانوا هناك قبل العام  .1948بعد هذا االستفتاء
يقرر النظام اجلديد اومنتخب من الشعب الفلسطيين مصري الفلسطينيني يف اخلارج واإلسرائييليني الوافدين من دول العامل.

اذاً هذا نرح آخر :ما هي فرص جناحه؟ ماذا عن التفاوض وماذا عن اومقاومة؟
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الدياور بالل اللقيس
· وماذا قال اإلمام اخلميين يف كلمته الشمرية اليوم إيران وغدا فلسطني؟
شك أن التأمل هبذا األمر يقودان إىل نقطة مركزية هو أمهية حترير فلسطني.
· ال ّ

· إن حترير فلسطني سيكون احملور حنو العبور للعاومية وتقدمي األنروحة اإلسالميّة.
· خصوصية فلسطني أن كل أبعاد احلضارة اومرتبطة ابجلبمة األخرى مند ّكة فيما.

· الكيان الصميوين يستمد اومشروعية من القوة اومادية ،أي القوة تعطي الشرعية اليت تعطي احلق ،وهذا اومنطق
خبالف منطق األنبياء.احلق يف منطق األنبياء ال يعتمد على القوة اوماديّة.

· الفكرية الدينية يف األنروحة الفلسفية يف الفكر الصميوين هي فكرة وظائفية ،ولكن يف األنروحة اإلسالمية
هي أنروحة غائية ،وابلتايل هي أوسع من أيديولوجيا.
· حنن عندما ننظر إىل الكيان اإلسرائيلي نراه كمصداق أنتجته الفلسفة الغربية والقوى االستكبارية واحلضارة
الغربية.
· اذا خسرت "إسرائيل" شرعيتما ستكون احلضارة الغربية أمام أسئلة كبرية" .إسرائيل ليست أداة لدى الغرب،
بل ولدت من رحم الغرب ،هي من حرم اومنظومة الثقافية واحلضارية الغربية.
· فلسطني هي قضية هتدف الستعادة اإلرادة واحلضور ليس فقط لألمة بل لإلنسانية .حنن نريد حترير االنسان
من مدخل قضيّة فلسطني.

· أنروحة االستفتاء للسيد القائد تؤكد نبيعتنا احلضارية ،وانكشاف الطبيعة احلضارية للطرف اآلخر .أمريكا مل
تقبل بيوم من األّيم بنتيجة االنتخاابت إذا مل تكن يف صاحلما .القائد حياجج األنروحة الغربية من خالل هذا
الطرح.
· حنن نريد حالً ونريد أن نقلل من اخلسائر والدماء جلميع البشر ،فال عداء لنا مع قوم أو شريعة .نريد إنقاذ
اجلميع.

· اذاً ،إذا كان الطريق هو رأي الناس فلنسلكه .اإلمام اخلامنئي يريد أن يكشف جوهر احلضارة الغربية اليت تدعي

الدموقرانية ورأي الناس ،ويظمر أ ّهنا وهم وتضليل العقول .وهذا يؤكد صدق ما ن ّدعيه ،ولسنا هواة قتال وحنرتم

إرادة الناس.
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· وماذا دخلت أمريكا بشكل مباشر؟ لو كانت "إسرائيل" قادرة على لعب الدور اإلقليمي ومحاية مصاحل الدول
االستكبارية مبفردها كما كانت منذ عقود ،وماذا جاءت أمريكا إىل الساحة لتواجه حمور اومقاومة مباشرًة .هذا
تغريت ،وهذا يعين أن مسار"إسرائيل" تنازيل إخنفاضي.
مؤشر على أن البيئة االسرتاتيجية أكملما قد ّ
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