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17. ترى الجمعية أن امليض قدماً باإلصالحات هو الهدف الرئييس للرشاكة من أجل الديقراطية 
وينبغي أن تشكل مؤرشاً لتقييم كفاءة هذه الرشاكة. 

18. بناء عىل ذلك تقرر الجمعية استعراض حالة التقدم املحرز يف تنفيذ االلتزامات السياسية التي 
يقوم بها املجلس الوطني الفلسطيني، وتقييم حالة التحسن املتعلقة بالقضايا املحددة املذكورة يف 

الفقرة 12 أعاله، يف موعد ال يتجاوز السنتني من تاريخ اتخاذ هذا القرار. 

19. تؤكد الجمعية عىل أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها حجر الزاوية للديقراطية 
الفلسطينية  األرايض  البملانية يف  االنتخابات  ملراقبة  دعوتها  تتم  أن  تتوقع  فإنها  وبالتايل،  الحقيقية. 

ابتداءً باالنتخابات العامة املتوقع إجراءها قبل حزيران 2012. 

20. إن الجمعية واثقة من أن منح صفة رشيك من أجل الديقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني 
فلسطني  انضامم  عىل  ويشجع  أوروبا  ومجلس  الفلسطينيني  بني  التعاون  تعميق  يف  يساهم  سوف 
التفاقيات مجلس أوروبا يف الوقت املناسب. ولذلك فإنها تحث األمني العام ملجلس أوروبا، وبالتنسيق 
مع االتحاد األورويب عند الحاجة، عىل حشد خبات املنظمة، مبا يف ذلك خبة لجنة البندقية، بهدف 

املساهمة يف التنفيذ الكامل لإلصالحات الديقراطية يف األرايض الفلسطينية. 

وثيقة رقم 266:

 كلمة مرشد الثورة اإلسالمية يف إيران عيل الخامنئي حول القضية الفلسطينية
واملقاومة266

4 ترشين األول/ أكتوبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله.. 

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه املنتجبني، وعىل 

من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

الَّذِيَن  َنرْصِِهْم لََقدِيٌر )39(  اللََّه َعىَلٰ  َوإِنَّ  ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا  ُيَقاَتُلوَن  الله الحكيم: )ُأذَِن للَّذيَن  قال 

َمْت  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  َولَْواَل  اللَُّه  َنا  َربُّ َيُقوُلوا  أن  إاِلَّ  ِبَغرْيِ َحقٍّ  ِدَيارِِهم  ِمن  أُْخِرُجوا 

لََقِويٌّ اللََّه  إِنَّ  َينرُصُه  َمن  اللَُّه  َولََينرُصَنَّ  َكِثرياً  اللَِّه  اْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَمَساِجُد  َوَصَلَواٌت  َوِبَيٌع   َصَواِمُع 

َعِزيٌز )40((. 

أرحب بالضيوف األعزاء وجميع الحضور املحرتمني. 

تتميز القضية الفلسطينية بخصوصية فريدة من بني كل املوضوعات التي يجدر بالنخبة الدينية 

املوضوعات  كل  بني  األوىل  القضية  هي  فلسطني  لها.  تتطرق  أن  اإلسالمي  العامل  كل  يف  والسياسية 

املشرتكة للبلدان اإلسالمية. ومثة خصوصيات منقطعة النظري يف هذه القضية:
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أوالً: أن يغتصب بلد مسلم من شعبه، ويعطي ألجانب ُجّمعوا من بلدان شتى، وكّونوا مجتمعاً 

موزائيكياً مزيفاً. 

ثانياً: أن هذا الحدث غري املسبوق يف التاريخ جرى بواسطة املذابح والجرائم والظلم واإلهانات 

املستمرة. 

بالهدم  دة  مهدَّ البلد  املحرتمة يف هذا  الدينية  املراكز  والكثري من  األوىل  املسلمني  قبلة  أن  ثالثاً: 

واالمتهان والزوال. 

رابعاً: أن هذه الحكومة واملجتمع املزيفني مارسا يف أكث مناطق العامل اإلسالمي حساسية، منذ 

بداية ظهورهام وإىل اآلن، دور القاعدة العسكرية واألمنية والسياسية للحكومات االستكبارية، ودور 

ورفعتها  اإلسالمية  البلدان  اتحاد  عدو  متعددة—  هو —وألسباب  الذي  االستعامري  للغرب  املحور 

وتقدمها، وقد استخدمه كالخنجر يف خارصة األمة اإلسالمية. 

البرشي  املجتمع  عىل  كبرياً  واقتصادياً  وسياسياً  أخالقياً  خطراً  تعّد  التي  الصهيونية  أن  خامساً: 

استخدمت محّط األقدام هذا وسيلة ونقطة انطالق لتوسيع نفوذها وهيمنتها يف العامل. 

ويكن إضافة نقاط أخرى للنقاط السابقة منها التكاليف املالية والبرشية الجسيمة التي تحّملتها 

البلدان اإلسالمية لحد اآلن، واالنشغال الذهني للحكومات والشعوب املسلمة، ومعاناة ومحن ماليني 

املرشدين الفلسطينيني الذين ال يزال البعض منهم يعيشون لحد اآلن وبعد ستة عقود يف املخيامت، 

واالنقطاع التاريخي لقطب حضاري مهم يف العامل اإلسالمي، و....إلخ. 

وقد أضيفت اليوم نقطة أساسية أخرى إىل تلك النقاط، أال وهي نهضة الصحوة اإلسالمية التي 

عّمت كل املنطقة، وفتحت فصالً جديداً حاسامً يف تاريخ األمة اإلسالمية. هذه الحركة العظيمة التي 

املنطقة  إسالمية مقتدرة ومتقدمة ومنسجمة يف هذه  إيجاد منظومة  إىل  تؤدي  أن  بال شك  يكنها 

لعرص  نهاية  النهضة  هذه  لرواد  الراسخة  وبالعزية  وقوته  الله  بحول  وتضع  العامل،  من  الحساسة 

التخلف والضعف واملهانة الذي عاشته الشعوب املسلمة، استمدت جانباً مهامً من طاقتها وحامسها 

من قضية فلسطني. 

املستبدين  الحكام  بعض  ومواكبة  الصهيوين  الكيان  يارسه  الذي  املتصاعد  والعسف  الظلم 

الفاسدين املرتزقني ألمريكا لهذا العسف من جهة، وانبعاث املقاومة الفلسطينية واللبنانية املستميتة 

واالنتصارات املعجزة للشباب املؤمن يف حريب الـ 33 يوماً يف لبنان والـ 22 يوماً يف غزة من جهة أخرى، 

هي من جملة العوامل املهمة التي أطلقت الطوفان يف املحيط الهادئ يف ظاهره للشعوب يف مرص 

وتونس وليبيا وباقي بلدان املنطقة. 

إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوين املدجج بالسالح واملدعي أنه عيّص عىل الهزية تلقى يف حرب 

املؤمنني  للمجاهدين  املشدودة  ]القبضات[  القضبات  قاسية مذلة من  لبنان هزية  متكافئة يف  غري 

األبطال، وبعد ذلك اختب سيفه الكليل مرة أخرى أمام املقاومة الفوالذية املظلومة لغزة وذاق طعم 

اإلخفاق. 
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قرار  أي  للمنطقة، وقياس صحة  الحالية  األوضاع  الجد يف تحليل  أمور يجب أخذها بعني  هذه 
يتخذ عىل ضوئها. 

إذن، إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطني اكتسبت اليوم أهمية وفورية مضاعفة، ومن حق 
الشعب الفلسطيني أن يتوقع املزيد من البلدان املسلمة يف الوضع الراهن للمنطقة. 

لنلِق نظرة عىل املايض والحارض ونرسم خارطة طريق للمستقبل. وأنا أطرح ها هنا بعض رؤوس 
النقاط. 

لهذه  الرئيسيني  املسببني  وجميع  عقود.  ستة  من  أكث  فلسطني  اغتصاب  فاجعة  عىل  مضت 
سياستها  استخدمت  املستعمرة، حيث  البيطانية  الحكومة  رأسهم  معرفون، وعىل  الدامية  الفاجعة 
وقواها العسكرية واألمنية واالقتصادية والثقافية، هي وسائر الحكومات الغربية والرشقية املستكبة 
الفلسطيني املرشد تحت وطأة قبضات  الكبري. وقد طرد الشعب  من بعد ذلك، لخدمة هذا الظلم 
حتى  تصوير  يجرِ  مل  اليوم  وإىل  ودياره.  موطنه  من  وأخرج  وقتل  الرحمة،  تعرف  ال  التي  املحتلني 
التحرض واألخالق يف ذلك  أدعياء  يد  التي وقعت عىل  اإلنسانية واملدنية  الفاجعة  باملائة من  واحد 
الحني، ومل تحظ بنصيب من الفنون اإلعالمية واملرئية، فهذا ما مل يشأه كبار أرباب الفنون التصويرية 
الغربية إلنتاج األفالم، ومل يسمحوا به. شعب كامل قتل وترشد  والسينامئية والتلفزيونية واملافيات 

وسط صمت مطبق. 

الحدود  عىل  رجال  وبذل  وشدة.  بقسوة  قمعت  وقد  األمر،  بداية  يف  املقاومة  حاالت  ظهرت 
الفلسطينية، وخصوصاً من مرص، جهوداً مبحفزات إسالمية، لكنها مل تحَظ بالدعم الالزم ومل تستطع 

التأثري يف الساحة. 

الصهيوين.  الرسمية والكالسيكية بني عدة بلدان عربية والجيش  الدور للحروب  وبعد ذلك جاء 
واإلمدادية  العسكرية  املساعدات  لكن  الساحة،  العسكرية يف  قواتها  واألردن  جندت مرص وسورية 
فرضت  الغاصب  للكيان  وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  قدمتها  التي  واملتزايدة  والزاخرة  السخية  واملالية 
اإلخفاق عىل الجيوش العربية. إنهم مل يعجزوا عن مساعدة الشعب الفلسطيني وحسب، بل وخرسوا 

أجزاء مهمة من أراضيهم يف هذه الحروب. 

ومع اتضاح عجز الحكومات العربية الجارة لفلسطني تكّونت تدريجياً خاليا املقاومة املنظمة يف 
معظم الجامعات الفلطسينية املسلحة، وبعد فرتة من اجتامعها تأسست منظمة التحرير الفلسطينية. 
وكانت هذه بصيص أمل تألق تألقاً حسناً لكنه مل يستمر طويالً حتى خبا. ويكن رّد هذا اإلخفاق 
إىل العديد من األسباب، بيد أن السبب الرئييس هو ابتعادهم عن الجامهري وعن عقيدتهم وإيانهم 
اإلسالمي. األيديولوجيا اليسارية أو مجرد املشاعر القومية مل تكن اليشء الذي تحتاجه قضية فلسطني 
عىل  عصية  قوة  وخلق  املقاومة  ساحة  إىل  بكامله  شعب  إنزال  بوسعه  كان  ما  الصعبة.  املعقدة 
الهزية من أبناء الشعب هو اإلسالم والجهاد والشهادة. أولئك مل يدركوا هذه الفكرة بصورة صحيحة. 
قد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كان زعامء  الكبى حيث  اإلسالمية  الثورة  األوىل النتصار  األشهر  يف 
ال  ملاذا  املهمة:  شخصياتهم  أحد  سألت  طهران،  عىل  يرتددون  وراحوا  جديدة  معنويات  اكتسبوا 
ترفعون راية اإلسالم يف كفاحكم الحق. وكان جوابه إن بيننا بعض املسيحيني. وقد جرى اغتيال هذا 
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قد  اإللهي  الغفران  يكون  أن  الصهاينة، ونتمنى  يد  العربية عىل  البلدان  أحد  بعد ذلك يف  الشخص 
املناضل املسيحي املؤمن  ناقصاً وغري ناهض. أعتقد أن  الله، لكن استدالله هذا كان  شمله إن شاء 
يكتسب إىل جانب الجامعة املجاهدة املضحية التي تقاتل بإخالص من منطلق اإليان بالله والقيامة 
واألمل باملعونة اإللهية، وتتمتع بالدعم املادي واملعنوي لشعبها، يكتسب محفزات أكب وأكث للنضال 
اإلسناد عن  وبعيدة  متزعزعة  مشاعر  عىل  ومعتمدة  اإليان  عدية  جامعة  جانب  إىل  كان  لو   مام 

الشعبي الويف. 

عدم توفر اإليان الديني الراسخ واالنقطاع عن الشعب جعلهم مبرور الوقت عاجزين وعديي 
التأثري. طبعاً كان بينهم رجال رشفاء ومتحفزون وغيورون، بيد أن الجامعة والتنظيم سار يف طريق 
الحكومات  كبعض  تنكروا  أيضاً  هم  الفلسطينية.  للقضية  الرضبات  يزال  وال  وّجه  انحرافهم  آخر. 
وّجهوا  وقد  فلسطني،  إلنقاذ  الوحيد  السبيل  تزال  وال  كانت  التي  املقاومة  الخائنة ألهداف  العربية 

الرضبات ال لفلسطني وحسب بل ألنفسهم أيضاً. وعىل حد تعبري الشاعر املسيحي العريب:

لنئ أضعتم فلسطيناً فعيشكم طول الحياة مضاضات وآالٌم 

وهكذا مضت اثنتان وثالثون سنة من عمر النكبة.. لكن يد القدرة اإللهية قلبت الصفحة فجأة. 
وقلب انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران يف سنة 1979 )1357 هجري شميس( األوضاع يف هذه املنطقة 
رأساً عىل عقب، وفتح صفحة جديدة. ومن بني التأثريات العاملية املذهلة لهذه الثورة كانت الرضبة 
التي  والعميقة  الشديدة  الرضبات  بني  واألوضح من  األرسع  الصهيونية هي  للحكومة  وّجهتها  التي 
جديرة  األيام  تلك  يف  الصهيوين  الكيان  ساسة  ترصيحات  وكانت  االستكبارية.  للسياسات  وّجهتها 
بالقراءة وتنّم عن وضعهم األسود الغارق يف االضطراب. يف األسابيع األوىل لالنتصار أغلقت السفارة 
التحرير  منظمة  ملمثيل  رسميًا  مكانها  تسليم  وجرى  فيها،  العاملون  وأخرج  طهران،  يف  اإلرسائيلية 
الفلسطينية، وهم موجودن هناك لحد اآلن. أعلن إمامنا الجليل أن أحد أهداف هذه الثورة تحرير 
األرض الفلسطينية واستئصال غدة إرسائيل الرسطانية. األمواج القوية لهذه الثورة التي عّمت العامل 
املشاكل  فلسطني”.  تحرير  “يجب  الرسالة:  هذه  ذهبت  ما  أين  معها  حملت  الحني  ذلك  يف  كله 
الثورة عىل نظام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وإحداها حرب  التي فرضها أعداء  املتتابعة والكبرية 
األعوام الثامنية التي شنها نظام صدام حسني بتحريض من أمريكا وبريطانيا ودعم األنظمة العربية 

الرجعية، مل تستطع هي األخرى سلب الجمهورية اإلسالمية محفزات الدفاع عن فلسطني. 

وهكذا تم ضّخ دماء جديدة يف عروق فلسطني، وانبثقت الجامعات الفلسطينية املجاهدة اإلسالمية، 
وفتحت املقاومة يف لبنان جبهة قوية جديدة أمام العدو وحامته. واعتمدت فلسطني بدل االستناد 
 إىل الحكومات العربية ومن دون مّد اليد لألوساط العاملية من قبيل منظمة األمم املتحدة —وهي
اإلسالمي  إيانها  وعىل  شبابها  وعىل  نفسها  عىل  اعتمدت  االستكبارية—  الحكومات  إجرام  رشيكة 

العميق وعىل رجالها ونسائها املضحني. 

هذا هو مفتاح كل الفتوحات والنجاحات. 

لقد تقدم هذا السياق وتصاعد خالل العقود الثالثة األخرية يوماً بعد يوم. وكانت الهزية الذليلة 
للكيان الصهيوين يف لبنان عام 2006 )1385 هجري شميس(، واإلخفاق الفاضح الذي ُمني به ذلك 
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الجيش املتشدق يف غزة سنة 2008 )1387 هجري شميس(، والفرار من جنوب لبنان واالنسحاب من 

غزة، وتأسيس حكومة املقاومة يف غزة، وبكلمة واحدة تحول الشعب الفلسطيني من مجموعة من 

اليائسني العاجزين إىل شعب متفائل مقاوم له ثقته بنفسه، كانت هذه كلها من الخصائص  الناس 

البارزة لألعوام الثالثني األخرية. 

هذه الصورة الكلية اإلجاملية سوف تكتمل حينام ينظر بصورة صحيحة للتحركات االستسالمية 

الجامعات  الرسمي برشعية إرسائيل من  االعرتاف  وانتزاع  املقاومة  إطفاء  إىل  تهدف  التي  والخيانية 

الفلسطينية والحكومات العربية. 

النارص يف معاهدة  الخائن والال خلف لجامل عبد  الخليفة  يد  التي بدأت عىل  التحركات  هذه 

كامب ديفيد املخزية أرادت دوماً مامرسة دور التثبيط حيال العزية الفوالذية للمقاومة. يف معاهدة 

كامب ديفيد اعرتفت حكومة عربية رسمياً وألول مرة بصهيونية األرايض اإلسالمية يف فلسطني، وتركت 

توقيعها تحت سطور اعرتفت بإرسائيل داراً قومياً لليهود. 

وبعد ذلك وصوالً إىل معاهدة أوسلو يف سنة 1993 )1372 هجري شميس( واملشاريع التكميلية 

األخرى التي أعقبتها والتي أدارتها أمريكا، وواكبتها البلدان األوربية االستعامرية، وُفرِضت عبئاً عىل 

العدو عىل رصف  انصبت كل مساعي  الفلسطينيني،  الهّمة من  الجامعات االستسالمية عدية  عاتق 

الشعب والجامعات الفلسطينية عن خيار املقاومة بوعود مخادعة جوفاء وإشغالهم بأالعيب صبيانية 

يف الساحات السياسية. ورسعان ما تجىل عدم اعتبار كل هذه املعاهدات، وأثبت الصهاينة وحامتهم 

مراراً أنهم ينظرون ملا كتب عىل أنه مجرد قصاصات ورق ال قيمة لها. كان الهدف من هذه املشاريع 

بث الشكوك والرتديد يف قلوب الفلسطينيني، وتطميع األفراد عديي اإليان وطالب الدنيا، وشّل حركة 

املقاومة اإلسالمية ليس إال. 

لدي  املقاومة  روح  هو  اآلن  لحد  الخيانية  األالعيب  هذه  كل  يف  السّم  لهذا  املضاد  كان  وقد 

الله وعد  وكام  الله،  بإذن  العدو  أمام  هؤالء  لقد صمد  الفلسطيني.  والشعب  اإلسالمية   الجامعات 

﴿َولََيْنرُصَنَّ اللَُّه َمْن َيْنرُصُه إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز﴾ فقد حظوا باملعونة والنرصة اإللهية. لقد كان صمود 

مبارك  لحسني  الفاسد  الخائن  النظام  وسقوط  إلهياً.  نرصاً  املطلقة  املحارصة  من  الرغم  عىل  غزة 

النفاق  أستار  وسقوط  إلهياً،  نرصاً  املنطقة  يف  القوية  اإلسالمية  الصحوة  موجة  وظهور  إلهيًا،  نرصاً 

والزيف عن وجوه أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والكراهية املتصاعدة لشعوب املنطقة لهم كانت نرصة 

السياسية  املشكالت  من  ابتداء  الصهيوين  للكيان  الحرص  عىل  والعصية  املتتابعة  واملشكالت  إلهية. 

واالقتصادية واالجتامعية الداخلية إىل عزلته العاملية والكراهية العامة له حتى يف الجامعات األوربية، 

كلها من مظاهر النرصة اإللهية. 

الكيان الصهيوين اليوم مكروه وضعيف ومعزول أكث من أي وقت آخر، وحاميته الرئيسية أمريكا 

مبتالة متحرية أكث من أي وقت آخر. 

ينبغي  أنظارنا حالياً.  أمام  املاضية  عاماً  نيف وستني  لفلسطني طوال  الكلية واإلجاملية  الصفحة 

تنظيم املستقبل بالنظر لهذا املايض واستلهام الدروس منه. 



524

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

ينبغي قبل كل يشء إيضاح نقطتني:

األوىل: إن دعوانا هي تحرير فلسطني وليس تحرير جزء من فلسطني. أي مرشوع يريد تقسيم 
بحكومة  “االعرتاف  الرشعية  لبوس  عليه  خلعوا  الذي  الدولتني  مرشوع  باملرة.  مرفوض  فلسطني 
فلسطني كعضو يف منظمة األمم املتحدة” ليس سوى االستسالم إلرادة الصهاينة، أي “االعرتاف للدولة 
الحق  وتجاهل  الفلسطيني  الشعب  حقوق  سحق  معناه  وهذا  الفلسطينية”.  باألرض  الصهيونية 
التاريخي للمرشدين الفلسطينيني، بل وتهديد حقوق الفلسطينيني الساكنني عىل أرايض 1948. وهو 
يعني بقاء الغدة الرسطانية والتهديد الدائم لجسد األمة اإلسالمية وخصوصاً شعوب املنطقة. وهو 

مبعنى تكرار آالم ومحن عرشات األعوام وسحق دماء الشهداء. 

الفلسطيني”.  أي مرشوع عمليايت يجب أن يكون عىل أساس مبدأ: “كل فلسطني لكل الشعب 
فلسطني هي فلسطني “من النهر إىل البحر”، وليس أقل من ذلك حتى مبقدار شب. طبعاً يجب عدم 
نسيان أن الشعب الفلسطيني كام فعل يف غزة، سوف يتوىل إدارة شؤونه بنفسه عن طريق حكومته 
املنتخبة يف أي جزء من تراب فلسطني يستطيع أن يحرره، لكنه لن ينىس الهدف النهايئ عىل اإلطالق. 

النقطة الثانية: هي أنه من أجل الوصول إىل هذا الهدف السامي ال بد من العمل وليس الكالم، 
وال بد من الجّد وليس املامرسات االستعراضية، وال بد من الصب والتدبري ال السلوكيات املتلونة غري 
لكل  وأمل. يكن  وتوكل  بعزم  لألمام خطوة خطوة  والتقدم  البعيدة  لآلفاق  النظر  ينبغي  الصبورة. 
واحدة من الحكومات والشعوب املسلمة والجامعات املقاومة يف فلسطني ولبنان وباقي البلدان أن 

تعرف نصيبها ودورها من هذا الجهاد العام، وأن متأل بإذن الله جدول املقاومة. 

واضح  مرشوع  القديم  الجرح  هذا  وملداواة  فلسطني  قضية  لحل  اإلسالمية  الجمهورية  مرشوع 
ومنطقي ومطابق للعرف السيايس املقبول لدى الرأي العام العاملي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا 
ال نقرتح الحرب الكالسيكية لجيوش البلدان اإلسالمية، وال رمي اليهود املهاجرين يف البحر، وال طبعاً 
تحكيم منظمة األمم املتحدة وسائر املنظامت الدولية. إننا نقرتح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. 
من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصريه ويختار النظام الذي يحكم بالده. يشارك 
كل الفلسطينيني األصليني من مسلمني ومسيحيني ويهود —وليس املهاجرون األجانب— أين ما كانوا، 
النظام  عام ومنضبط ويحددوا  استفتاء  آخر، يف  أي مكان  أو يف  املخيامت  أو يف  فلسطني  داخل  يف 
املستقبيل لفلسطني. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة املنبثقة عنه سوف يقرر أمر املهاجرين 
ومنطقي  عادل  مرشوع  هذا  املاضية.  األعوام  خالل  البلد  هذا  إىل  انتقلوا  الذين  الفلسطينيني  غري 
يستوعبه الرأي العام العاملي بصورة صحيحة، ويكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات املستقلة. 
بالطبع، ال نتوقع أن يرضخ الصهاينة الغاصبون له بسهولة، وهنا يتكون دور الحكومات والشعوب 

ومنظامت املقاومة ويكتسب معناه. 

الركن األهم لدعم الشعب الفلسطيني هو قطع الدعم للعدو الغاصب، وهذا هو الواجب الكبري 
الذي يقع عىل عاتق الحكومات اإلسالمية. اآلن وبعد نزول الشعوب إىل الساحة وشعاراتهم املقتدرة 
وثيقة  الغاصب؟  الكيان  مع  عالقاتها  املسلمة  الحكومات  تواصل  منطق  بأي  الصهيوين  الكيان  ضد 
صدق الحكومات املسلمة يف منارصتها للشعب الفلسطيني هو قطع عالقاتها السياسية واالقتصادية 
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الجلية والخفية مع ذلك الكيان. الحكومات التي تستضيف سفارات الصهاينة أو مكاتبهم االقتصادية 

ال تستطيع أن تدعي الدفاع عن فلسطني، وأي شعار معادٍ للصهيونية لن يأخذ منهم عىل مأخذ الجد 

والحقيقة. 

اليوم  تزال  الثقيلة ال  الجهاد  أعباء  املاضية  التي تحملت يف األعوام  املقاومة اإلسالمية  منظامت 

الشعب  أخذ  مبقدوره  الذي  الفاعل  الذراع  هي  املنظمة  مقاومتهم  الكبري.  الواجب  هذا  أمام  أيضاً 

وبالدهم  ديارهم  احتلت  التي  للجامهري  الشجاعة  املقاومة  النهايئ.  الهدف  هذا  نحو  الفلسطيني 

معرتف بها رسمياً وممدوحة ومشاد بها يف كل املواثيق الدولية. تهمة اإلرهاب التي تطلقها الشبكات 

السياسية واإلعالمية التابعة للصهيونية كالم أجوف ال قيمة له. اإلرهايب العلني هو الكيان الصهيوين 

وحامته الغربيون، واملقاومة الفلسطينية حركة إنسانية مقدسة مناهضة لإلرهابيني. 

ويف هذا الخضم، من الجدير بالبلدان الغربية أيضاً أن تكون لها نظرتها الواقعية. الغرب اليوم 

عىل مفرتق طرق. إما أن يتخىل عن منطق القوة الذي استخدمه زمناً طويالً ويعرتف بحقوق الشعب 

أن  وإما  إنسانية،  الال  التعسفية  الصهيونية  املخططات  اتباع  هذا  من  أكث  يواصل  وال  الفلسطيني، 

ينتظر رضبات أقىس يف املستقبل غري البعيد. وهذه الرضبات الشالة ليست مجرد السقوط املتتابع 

أغلب  أن  أوروبا وأمريكا  الشعوب يف  يوم تدرك  إمنا  اإلسالمية،  املنطقة  لهم يف  املطيعة  للحكومات 

مشكالتهم االقتصادية واالجتامعية واألخالقية نابعة من الهيمنة األخطبوطية للصهيونية الدولية عىل 

للدماء  الصهيونية املصاصة  حكوماتهم، وأن ساستهم يطيعون ويسلمون لتعسف أصحاب الرشكات 

يف أمريكا وأوربا من أجل الحفاظ عىل مصالحهم الشخصية والحزبية، فسوف يخلقون لهم جحيامً ال 

يكن تصور أي سبيل للخالص منه. 

الخط  هذا  رسم  الذي  من  األحمر.  خطنا  هو  إرسائيل  أمن  إن  أمريكا  جمهورية  رئيس  يقول 

األحمر؟ مصالح الشعب األمرييك أم حاجة أوباما الشخصية للامل ودعم الرشكات الصهيونية للحصول 

سيفعل  ماذا  شعبكم؟  خداع  ستستطيعون  متى  إىل  الثانية؟  الرئاسية  الدورة  يف  الرئاسة  كريس  عىل 

الشعب األمرييك يوم يدرك عن حق أنكم رضيتم بالذلة والتبعية والتمّرغ يف الرتاب أمام أرباب املال 

الصهاينة، ونحرتم مصالح شعب كبري أمام أقدامهم من أجل البقاء يف السلطة أياماً إضافية؟

أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، اعلموا أن هذا الخط األحمر ألوباما وأمثاله سوف يتحطم عىل يد 

إيران أو جامعات املقاومة حتى  الصهيوين ليس صواريخ  الكيان  الثائرة. ما يهدد  الشعوب املسلمة 

الراسخة  العزية  له هو  الحقيقي والذي ال عالج  التهديد  أمامه درعاً صاروخياً هنا وهناك.  تنصبوا 

للرجال والنساء والشباب يف البلدان اإلسالمية الذين مل يعودوا يريدون أن تتحكم فيهم أمريكا وأوربا 

وعمالؤهم، ويفرضون عليهم الهوان. 

وبالطبع، فإن تلك الصواريخ سوف تؤدي واجباتها متى ما ظهر تهديد من قبل العدو. 

نََّك الَِّذيَن اَل ُيوِقُنوَن( )َفاْصِبْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّ
والسالم عليكم ورحمة الله. 


