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 النص الكامل لكلمة مساحة األمني
العام حلزب اهللا اللبناني، السید 
حسن نصر اهللا، يف افتتاح مؤمتر 

التجدید واالجتهاد الفكري عند 
اإلمام خامنئي، بريوت، فندق 

  :6/6/2011 غالريیا، االثنني
أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم، بسم 
اهللا الرمحن الرحیم واحلمد هللا رب 
العاملني والصالة والسالم على سیدنا 

خامت النبیني، أبي القاسم، ونبینا، 
حممد بن عبد اهللا، وعلى آله الطیبني 
الطاهرین وأصحابه األخیار املنتجبني 

 .وعلى مجیع األنبیاء واملرسلني

السادة العلماء، السادة النواب، 
أیها اإلخوة واألخوات، السالم علیكم 

 .مجیعًا ورمحة اهللا وبركاته
یشر فين أن أفتتح مؤمتركم هذا والذي 

تربه خطوًة نوعیًة وتأسیسیة يف أع
جماله، إذ لعلها املرة األوىل اليت 
ینعقد فیها مؤمتر فكري  وعلمي  خارج 
إیران یتناول فكر وشخصیة مساحة 

من ) دام ظله(اإلمام السید خامنئي 
عدة أبعاد، كما أنين يف البدایة، 
أتوجه بالشكر اجلزیل إىل مجیع 
القائمني واملقیمني هلذا املؤمتر، 
واملؤسسني له، واملنظمني، وإىل مجیع 
احلاضرین واملشاركني يف جلستنا هذه، 
أي جلسة االفتتاح، ويف جلسات 
املناقشة، وأخص بالشكر منهم 
السادة والسیدات الذین شرفونا من 

 .خارج لبنان وحتملوا عناء السفر
إن معرفيت الشخصیة واملباشرة وعن 
قرب بسماحة اإلمام خامنئي، تعود 

، حیث أتاحت يل 1986لعام إىل ا
اللقاءات الكثرية واملتقاربة أن 
أتعرف على الكثري من أفكاره 
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وآرائه، ومبانیه، وطریقة تفكريه 
وطریقة حتلیله لألحداث، وعلى منهجه 
يف القیادة واإلدارة واختاذ القرار، 
فضال  عن املواصفات األخالقیة 
الرائعة، اليت یتحلى هبا من تواضع، 

رمحٍة، وحلم ، وسعة صدر ، ولني جانب و
وزهٍد، وبساطة عیش ، إىل غريها من 

 .فضائل األخالق
لقد قرأت الكثري من كتبه، وأستطیع 
اإلدعاء بأنين تابعت األغلبیة 
الساحقة من كتبه، وحواراته، 
وبیاناته منذ تولیه القیادة بعد 
رحیل اإلمام اخلمیين قدس سره الشریف 
ي إىل الیوم، وأقول ذلك لكي أعط

شهادة، كما استمعت إىل كم  كبري  من 
دروسه الفقهیة املسجلة يف عدٍد من 
أبواب الفقه، وبعد اإلطالع على 
شهادات كثريین ممن یعرفه عن قرب، 
سواء كانوا فقهاء أو مفكرین أو 
قادة أو خنبًا سیاسیة وثقافیة، 
وبعد متابعٍة لسريته الشخصیة 
والعلمیة والفكریة واجلهادیة 

ة نستطیع القول وبكل صدق  والسیاسی
أننا بني یدي إمام  عظیم  يف : وأمانة

القیادة وحسن الوالیة، وإمام  عظیم  
يف التقوى والزهادة، وإمام  عظیم  يف 
الفقه واإلجتهاد، وإمام عظیم يف 

إننا . الفكر والتفصیل والتجدید
بني یدي إمام  ميلك رؤیًة شاملًة 

س وعمیقًة ومتینًة قائمًة على األس
 :التالیة

املباني الفكریة والعلمیة  :أوال 
 .األصیلة
معرفة احلاجات املعاصرة  :ثانیا 

 .واملشاكل القائمة
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معرفة اإلمكانات البشریة  :ثالثا 
 .واملادیة املتاحة ألمتنا

معرفة احللول املناسبة  :رابعا 
واملنسجمة مع األصول واألسس 

 .اإلسالمیة
ولذلك، جنده یقارب كل األحداث، 
والتطورات، واملوضوعات بوضوح  
وعمق، انطالقًا من هذه الرؤیة 
الشاملة، ومع كل الشرائح اليت 
یلتقیها وعلى اختالف ختصصاهتا 
واهتماماهتا، ستجد أنك أمام قائٍد 
حيیط باملوضوع إحاطة عارٍف حىت 
بالتفاصیل، ویتحدث فیه كصاحب 
اختصاص، ویقد م فیه كل جدید وبشكل  

 .مستدام
عض الشرائح على سبیل سأذكر ب

املثال مما تابعته من خالل املتابعة 
اإلعالمیة يف لقاءات مساحة السید 

 :القائد
العلماء وأساتذة احلوزات  -

عندما یلتقي بالعلماء  :العلمیة
وأساتذة وطالب احلوزات العلمیة، 
یتحدث عن احلوزة كخبري عن مناهج 
الدراسة، وعن طرق الدراسة وعن 

، وعن احلفاظ على أسالیب التطویر
األصالة، وإجيابیات املناهج 
التقلیدیة والكالسیكیة واألخذ مبا 

 .هو معاصر
املفكرین واملثقفني وأساتذة  -

یتحدث عن مناهج  :اجلامعات وطالهبا
الدراسة يف اجلامعات ومشاكل 
اجلامعات وآفاق اجلامعات كأي أستاذ 

 .جامعي خبري ومطلع وضلیع
 :ملختلفةالفعالیات النسائیة ا -

حیث یقدم يف هذه اللقاءات رؤیته 
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حول املرأة ومكانتها ودورها 
 .ومسؤولیاهتا يف التحدیات املعاصرة

مع رجال االقتصاد واملؤسسات  -
یتحدث يف اال  :االقتصادیة

االقتصادي حیث یقدم رؤیة وسیاسات 
عامة یدعو النظام اإلسالمي لاللتزام 

 .هبا
طباء مدراء ومعلمي املدارس، األ -

قبل : واملهندسني واملزارعني والفالحني
مدة كان له لقاء مع الصناعیني، 

 .حیث حتدث مطوال  عن الصناعة
یتحدث عن األفالم  :مع السینمائیني -

وإنتاج األفالم واألهداف والتطو ر 
 .والتطویر

يف جمال الشعر  :مع الفنانني -
 .واملوسیقى والرسم والنشر

اید،  مع حفاظ وقر اء القرآن -
  .ومع املداحني للنيب وألهل بیته

يف جمال البیئة، فضال  عن القادة  -
 :السیاسیني وحىت يف اال العسكري

أنا كنت حاضرًا يف جلسة كان یتحدث 
فیها ـ بالصدفة ـ فاكتشفت أنه 
یعرف أنواع األسلحة املختلفة 
واإلسرتاتیجیات العسكریة حىت 

 .تكتیكات القتال واستخدام السالح
يف احلقیقة حنن جند أنفسنا أمام 
شخصیٍة عظیمٍة واستثنائیٍة من هذا 
النوع، ونرى أن الكثريین يف هذه 

. األمة ال یعرفون عنها إال القلیل
ندرٌك كم هو مظلوم  وغریب  هذا 
اإلمام وهذا القائد يف أمته، وحىت يف 
إیران باإلذن من اإلخوة اإلیرانیني، 

وضح يف وحىت يف البعد األبرز واأل
شخصیته، وهو البعد القیادي 
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والسیاسي من خالل تصدیه ملسؤولیة 
قیادة األمة منذ اثنني وعشرین 
عامًا، وألنك أمام شخصیٍة يف احلقیقة 
حياصرها األعداء وال یؤدي حقها 

. األصدقاء، بكل ما للكلمة من معىن
حياصرها األعداء، حيجبون حقیقتها 
 ونورها عن العامل وعن األمة، وال

 .یؤدي حقها األصدقاء
مسؤولیتنا أن نعر ف األمة على هذا 
اإلمام العظیم لتستفید من بركات 
وجود هكذا قائد، وفقیه، ومفكر، 
خلري حاضرها ومستقبلها ودنیاها 
وآخرهتا، وهي اليت تواجه من 
التحدیات على كل صعید ما مل 
تواجهه أمتنا خالل كل العقود 
 والقرون السابقة، وهذه هي مهمة

هذا املؤمتر البالغة األمهیة 
 .واحلساسیة

أن أقد م  ،أود يف الوقت املتاح
شهادة سریعة حول البعد القیادي 

من خالل  ،والسیاسي يف شخصیة اإلمام
مواقف وجتارب مباشرة يل مع مساحته، 

حة صتبني مدى إحاطته ودقته وعمقه و
حتلیالته وتوقعاته حول بعض أحداث 

اخلصوص، الشرق األوسط ومنطقتنا ب
وبالتايل صوابیة املواقف احلكیمة 
والشجاعة اليت اختذها وما زال 

 .یتخذها
وأنا سأحتدث عن بعض الشواهد ولدي 
منها الكثري، ولكن أكتفي بقلیل 
منها نظرًا لضیق الوقت، وآخذًا بعني 
االعتبار احملاذیر والظروف 
السیاسیة، یعين حىت ما سأقوله لن 

ي باملقدار أقوله كامال ، وإمنا أكتف
الذي ال أجتاوز فیه احملاذیر وأراعي 
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فیه الظروف السیاسیة اللبنانیة 
 .واإلقلیمیة

يف احلقیقة أنا أعددت شواهد من 
منطقتنا، عندما یكون فقیه يف 
إیران، مفكر إسالمي يف إیران أو 
قائد يف إیران یتعاطى مع أحداث 
منطقتنا هنا هبذه الدقة، هبذا 

ارقة الوضوح، فهذه عالمة ف
حنن ال نتحدث عن رجل یعیش . وأساسیة

يف لبنان أو يف سوریا أو يف فلسطني 
يف مصر أو يف األردن، یعين يف ساحة  أو

واخرتت وقائع، ... الصراع املباشرة
إشارتي فیها كافیة؛ ألا وقائع 
عایشناها مجیعًا خالل العقدین 

 .املاضني
كّلنا . 1991أبدأ من مؤمتر مدرید 

اء األمريكیون بعد یذكر عندما ج
عاصفة الصحراء، وتغی رت معادالت يف 
املنطقة ويف العامل وأصبحت أمريكا هي 
القوة العظمى الوحیدة و دعت 

 .اجلمیع
وألول مرة جتلس وفود عربیة على 
طاولة واحدة، من كل الدول 
العربیة مبا فیها لبنان وسوریا 
على الطاولة يف تلك املرحلة، نتیجة 

ت دولیة تبدلت، أن هناك معادال
هناك متغريات كربى حصلت يف العامل ويف 
املنطقة، ومن جهة أخرى أن اإلدارة 
األمريكیة أعلنت تصمیمها على إجناز 

 ،ما یسم ونه سالمًا عادال  وشامال 
اعتقد . ونسم یه تسویة مفروضة

الكثريون، بل سادت حالة من اإلمجاع 
: أو شبه اإلمجاع يف منطقتنا تقول

نا على مشارف التسویة، إننا أصبح
وأن ال مفر من التسویة؛ ألن 
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األمريكیني سیفرضون شروط احلل على 
 .مجیع الدول املعنیة هبذه التسویة

يف ذلك الیوم، أنا أذكر أن اإلمام 
خامنئي كان له رأي خارج هذا 

 .اإلمجاع أو شبه اإلمجاع
وهكذا ستالحظون يف بقیة الشواهد 

هذا إن : اليت سأحتدث عنها، قال
املؤمتر لن یصل إىل نتیجة، وإن هذه 
التسویة لن تنجز، وإن أمريكا لن 
تستطیع أن تفرض تسویة على حكومات 

 .وشعوب هذه املنطقة
واآلن، وبعد مضي ما یقارب العشرین 
سنة، نستمع إىل أطراف مشاركة يف 
املفاوضات، وبعض الشخصیات اليت 
كانت يف مؤمتر مدرید، واستمرت يف 

ندما تتحدث عن عقدین التفاوض، ع
من اخلیبة واإلحباط والتیه 
والضیاع، الذي أدى إلیه ما یسمى 

 .باملفاوضات
، الكل یذكر أیضًا 1996يف عام 

التطور أو االخرتاق الكبري الذي حصل 
 -يف املفاوضات اإلسرائیلیة 

السوریة، وما قیل عن ودیعة رابني 
واستعداد اسحاق رابني لإلنسحاب كما 

احلني إىل خط الرابع من  قیل يف ذلك
، یعين من اجلوالن 1967حزیران 

السوري احملتل وصوال  إىل خط الرابع 
، وسادت حالة يف 1967من حزیران 

منطقتنا يف لبنان وسوریا وفلسطني 
. واألردن ومصر وكل املنطقة هنا

هناك تسویة : الكل بدأ یقول
كان قد مت  93ستنجز، وخصوصًا أنه يف 

أوسلو والسلطة توقیع اتفاقیات 
 .الفلسطینیة مستمرة يف التفاوض
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إذن، مصر انتهت، األردن وّقع اتفاق 
وادي عربة، السلطة الفلسطینیة 
وقعت اتفاقیة أوسلو وبقي لبنان 
وسوریا، الشرط األساسي إلجناز تسویة 
بني إسرائیل وسوریا هو إقرار 
إسرائیلي باالنسحاب إىل خط الرابع 

بني قد من حزیران، هذا إسحاق را
أقر، إذًا األمور أصبحت يف ایاهتا 
وما تبقى هو جمرد جمموعة من 
التفاصیل اليت ميكن خالل بعض جوالت 

 .من التفاوض أن یتم إجنازها
وأنا أذكر يف تلك املرحلة هذا اجلو 
السائد، جاء من یقول لنا يف أكثر 
من مكان، ومن أكثر من مكان، إّنه 

ّنه ال تتعبوا أنفسكم ـ وتعرفون أ
كانت املقاومة يف خط  1996عام 

بیاني تصاعدي ـ واألمور انتهت، وال 
داعي لتقدموا دماء وشهداء وقتاال  
وتضحیات ومواجهات، بل هناك من 
دعانا ألن نبدأ برتتیب أمورنا على 
قاعدة أّن التسویة قد أجنزت، 
ودعانا إىل أن نعید النظر، لیس 
فقط مباهیتنا كحركة مقاومة، بل حىت 

مسنا وهبیكلیاتنا، وخبطابنا با
السیاسي وبرناجمنا السیاسي، 
والتفكري ماذا نفعل بسالحنا 
وإمكانیاتنا العسكریة اليت كانت 
متوفرة يف ذلك احلني، على قاعدة أّن 

 .األمور قد انتهت
طبعا إّن أي خطأ يف التقدیر يف ذلك 
احلني قد تكون له آثار خطرية، ألّن 

لل أو املقاومة عندما تصاب بالش
بضیاع الرؤیة أو عندما تتوقف، 

ما كان لینجز،  1996فما أجنز بعد 
 .2000وأعين اإلنتصار عام 
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خارج هذا اإلمجاع الذي كان مسیطرًا 
يف لبنان ـ وأقول لكم هذا التحلیل 
كان موجودًا يف إیران بدرجة كبرية 
جدًا عند عدد كبري من املسؤولني ـ 

ام ولكن عندما ذهبنا إىل مساحة اإلم
، وكنت أنا وعدد )دام ظله(خامنئي 

من اإلخوة وُقد مت هذه الرؤیة، وأن 
هذا هو املوجود واملطروح يف املنطقة، 
: مساحة اإلمام خامنئي قال بوضوح 

أنا ال أعتقد أّن هذا األمر سیتم وال 
أعتقد أّن هذه التسویة بني إسرائیل 

. وسوریا وبالتايل مع لبنان ستنجز
ـ وهذا من أدب أنا أقرتح علیكم 

مساحة السید القائد، وهو دائما 
یتحدث هبذه اللغة ـ أنا أقرتح 
علیكم أن تواصل املقاومة عملها 
وجهادها، بل أّن تصع د يف عملها 
وجهادها لكي حتقق إجناز االنتصار، 
وال تعريوا آذانكم وعقولكم لكل هذه 
الفرضیات، ولكل هذه االحتماالت 

ذا كالم طبعًا ه. ولكل هذه الدعوات
كّنا ننظر إلیه يف تلك الساعة على 
أّنه خارج كل التحلیل، كل 
املعطیات، وكل السیاق الذي نراه 
حنن يف لبنان ویراه كثريون يف 

 .املنطقة
بعد عودتنا من ذلك اللقاء، أنا 
أذكر أّنه فقط بعد أسبوعني أو ثالثة 
أسابیع لیس أكثر، كان إسحاق رابني 

متطرف خيطب يف تل أبیب، وتقدم 
صهیوني ـ وكلهم متطرفون ـ وأطلق 
النار على إسحاق رابني فقتل، وقام 

 .مقامه شیمون بريیز
ويف ظرف كانت فیه حركتا محاس 
واجلهاد اإلسالمي بشكل خاص، قد 
تعرضتا لضربات قاسیة جدًا، حىت ظّن 



 

 

التجدید واالجتهاد  ،ويل أمر املسلمني
 الفكري

11 

البعض أن ال حول وال طول وال قوة وال 
قدرة للمقاومة الفلسطینیة على 

ات، فكانت العملیات تنفیذ عملی
االستشهادیة يف القدس، ويف تل أبیب 
اليت هّزت الكیان اإلسرائیلي يف تلك 
املرحلة كما تذكرون، ّمث جاء التوتر 
مع اجلنوب اللبناني وانعقدت قم ة يف 
شرم الشیخ مجعت قادة العامل عام 

وإلدانة " إسرائیل"للدفاع عن  1996
إلسم ، وح د د با"اإلرهاب"ما س م ي  بـ 

محاس وحركة اجلهاد اإلسالمي وحزب اهللا، 
ووج هت هتدیدات وصدرت قرارات حملاصرة 

" اإلرهابیة"هذه احلركات 
باعتبارهم، ولتجفیف مصادر متویلها 
والضغط علیها، ّمث كانت معركة 

، 1996عناقید الغضب يف نیسان عام 
وسقط بعدها يف اإلنتخابات شیمون 

ىل بريیز، وجاء نتنیاهو وعادوا إ
من أین . الصفر، إىل املربع األول

لإلمام خامنئي أن یصل إىل نتیجة 
وإىل اعتقاد واضح وجازم من هذا 
النوع، يف الوقت الذي كانت فیه كل 
النخب السیاسیة واحملللني السیاسیني 
والقادة السیاسیني يف املنطقة یرون 

هذا . األمور تسري باجتاه خمتلف
 . الشاهد الثاني
، يف مسألة املقاومة ثالشاهد الثال

يف لبنان، كان دائمًا یتحدث عن 
انتصار املقاومة، لكّنه إىل ما قبل 

مل یتحدث عن زمن، كان  2000العام 
یتحدث عن مبدأ االنتصار، وكان 
یقول لنا إّنه مؤمن بانتصار 

بناًء على فهمه العقائدي  املقاومة،
إن تنصروا اهللا : "لقوله تعاىل

، وألول مرة أنا أمسع من "ینصركم
لیش اهللا بیمزح، اهللا ال : "یقول لنا
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هبذا التبسیط، اهللا یتكلم معنا " ميزح
إّن تنصروا اهللا :"جبدیة ویقول

، هذه املقاومة تنصر اهللا، "ینصركم
 1996بعد عام . واهللا ناصرها حتمًا

إّن اإلسرائیلي يف وضع : قولكان ی
كالعالق يف الوحل، فال هو قادر على 
التقدم واجتیاح لبنان من جدید، 
وال هو قادر على االنسحاب إىل فلسطني 
احملتلة؛ ملخاطر هذا االنسحاب بال قید 
أو شرط، وال هو قادر على البقاء يف 
مكانه، فهو عالق يف الوحل ويف مأزق 

ى ماذا شدید وعلینا أن ننتظر لنر
لكن بطبیعة . سیفعل هذا اإلسرائیلي

احلال، األمر مرهون باستمرار 
 .املقاومة

حصلت انتخابات  1999أواخر عام 
رئاسة حكومة يف الكیان اإلسرائیلي، 
وتنافس كلٌّ من إیهود باراك و 

نتنیاهو، وكالمها وعد ) بنیامني(
بأّنه إن فاز سینسحب من لبنان، 

نیًا إیهود باراك حدد موعدًا زم
متوز عام  7لالنسحاب وأذكر أّنه 

، وكانت األسابیع والشهور 2000
اجلو احلاكم يف لبنان وسوریا . تتقدم

واملنطقة، كان أّنه سوف نصل إىل 
املوعد ولن ینسحب اإلسرائیلیون من 

باراك سعى . الشریط احلدودي احملتل
من خالل األمريكیني واألوروبیني ودول 

لى ضمانات أخرى يف العامل للحصول ع
أو ترتیبات أمنیة أو اتفاقات 
أمنیة مع احلكومة اللبنانیة أو مع 
الرئیس الراحل حافظ األسد وفشل، 
املناخ احلاكم عند اجلمیع، أّن جیش 
اإلحتالل لن ینسحب، وعندما یأتي 
الوعد من السهل على ایهود باراك 
: أن یتخلف عن املوعد ویقول لشعبه
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سابع من لقد وعدتكم باالنسحاب يف ال
متوز، ولكن حیث أنين مل أحصل ال على 
ضمانات وال على ترتیبات، وال على 
شروط أمنیة، فاالنسحاب هو خطر 

. وخطأ اسرتاتیجي كبري لن أقدم علیه
وأنا ال أخفیكم، حىت حنن يف حزب اهللا 
على املستوى السیاسي وعلى املستوى 
اجلهادي، حالنا كبقیة القوى 

دة يف البلد السیاسیة األخرى املوجو
ويف املنطقة، كّنا نتبّنى وجهة النظر 

 .هذه
أیضا كان لنا زیارة للجمهوریة 
اإلسالمیة ولقاء مع مساحة اإلمام 
خامنئي، وحنن شرحنا وجهة نظرنا 

إال  أّن . حول األحداث وحول التوقعات
مساحة اإلمام خامنئي كان له رأي  

هو قال ويف حمضر . خمتلف  متامًا ومفاجئ
إّن انتصاركم يف : "اإلخوة مجع من

لبنان قریب جدًا جدًا، وهو أقرب مما 
تتوقعون، وسوف ترونه بأم  

، وهذا كان خالف كل "أعینكم
التحلیل واملعطیات والقراءات 
واملعلومات، بل حىت يف املعلومات مل 
یكن هناك أي مؤشر يف ذلك احلني على 
حتضريات إسرائیلیة لالنسحاب من جنوب 

عندما ترجعون :"لإلخوةوقال . لبنان
إىل لبنان حض روا أنفسكم هلذا 
اإلجناز، ما هو خطابكم السیاسي، 
كیف ستتصرفون إذا انسحب العدو 

 ".اإلسرائیلي إىل احلدود
حنن ذهبنا برؤیة ورجعنا برؤیة 
خمتلفة، ولذلك مل یفاجئنا االنسحاب 

أیار وكّنا قد حض رنا  25املفاجئ يف 
نطقة أنفسنا جیدًا للتصرف مع م

الشریط احلدودي، والعمالء، وسكان 
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املنطقة، والتعاطي مع احلدود عندما 
 .نصل إىل احلدود

يف حرب متوز، يف األیام األوىل، واليت 
كانت حربًا عاملیة على مستوى 
القرار، وعربیة على مستوى الدعم، 
وإسرائیلیة على مستوى التنفیذ ـ 
عربیة فیما یعين بعض الدول 

نت قرار احلرب ـ العربیة اليت تب
وكان العنوان سحق املقاومة يف 
لبنان، وقد شهدمت مجیعًا قساوة وعنف 
اهلجمة اإلسرائیلیة، خصوصًا يف األیام 
األوىل، حیث كان احلدیث عن أي 
انتصار، بل احلدیث عن النجاة 
واخلروج من هذه احلرب بسرت وعافیة 
هو أقرب إىل اجلنون، ألنك يف حركة 

مكانیات، ويف بلد مقاومة معروفة اإل
صغري، ویتحبمر علیها العامل كله 
وتشن علیها حرب هبذه الضراوة 

 .والقسوة
وصلتين رسالة شفهیة محلها أحد 
األصدقاء إيل الضاحیة اجلنوبیة، 
وكانت األبنیة تتهاوى يف القصف 
اإلسرائیلي، رسالة شفهیة من عدة 
صفحات، لكن سأقتصر على بعض اجلمل 

قال اإلمام . االيت تنسجم مع سردن
: خامنئي يف تلك الرسالة الشفهیة

یا إخواني، هذه احلرب هي أشبه حبرب 
اخلندق، حرب األحزاب، عندما مجعت 
قریش ویهود املدینة والعشائر 
والقبائل كل قواها وحاصرت رسول 

وأصحابه يف املدینة وأخذت ) ص(اهللا 
القرار باستئصال وجود هذه اجلماعة 

هبة لتلك، املؤمنة، هذه حرب مشا
وستبلغ القلوب احلناجر وتظنون 
باهللا الظنون، ولكن توكلوا على اهللا، 
أنا أقول لكم أنتم منتصرون حتمًا، 
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هذه يف األیام األوىل، أنتم منتصرون 
: حتمًا، بل أكثر من ذلك أقول لكم

عندما تنتهي هذه احلرب بانتصاركم 
. ستصبحون قوة ال تقف يف وجهها قوة

توقع أو یصل إىل من كان ميكن أن ی
استنتاج من هذا النوع وخصوصًا يف 

 األیام األوىل للحرب؟
الشاهد ما أیلول،  11بعد أحداث 

، وقرار اإلدارة األمريكیة قبل األخري
وكانت . بشن احلرب على أفغانستان

بدایات، یعين إرهاصات، بدء احلرب 
على أفغانستان ووصول األساطیل 

ضًا والقوات األمريكیة والتهدید أی
باحتالل العراق، بعد االنتهاء من 

 .أفغانستان
تذكرون يف تلك املرحلة كیف اهتزت 
العقول والقلوب واألنفس، واعتقد 
كثريون أن منطقتنا قد دخلت يف 
العصر األمريكي، ويف ظل هیمنة 
وسیطرة أمريكیة مباشرة، وأن هذه 
السیطرة األمريكیة سوف تبقى يف 

م، منطقتنا ملائة عام ومائيت عا
والبعض خرج لیشب ه الغزوة أو احلرب 
األمريكیة اجلدیدة باحلروب الصلیبیة، 
ویقیس احتالهلا بتلك املرحلة ویتحدث 

 .عن مئة عام ومئيت عام
أنا كنت يف زیارة للجمهوریة 
اإلسالمیة، تشرفت بلقاء األمام 

 .خامنئي وسألته عن رأیه
هنا نتحدث عن إیران، عن إنسان 

قائد إیراني  یسكن يف إیران وهو
ومسؤول عن إیران واألمريكیون 
قادمون ملهامجة أفغانستان يف جواره، 
على العراق يف جواره، واألساطیل 
والقواعد العسكریة حتیط به من كل 
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جانب، أي ال نقوم بسؤال حملل سیاسي 
أو مفكر سیاسي أو باحث سیاسي أو 
مركز دراسات، نتحدث مع قائد على 

ارًا ویرسم ضوء رؤیته سوف یتخذ قر
سیاسة، قال يل خالف كل ما كان 

 .شائعًا يف املنطقة
یومها، كثري من احلكومات والقوى 
السیاسیة بدأت تتدارس كیف سرتتب 
أمورها مع األمريكیني، وكیف ستتحدث 
معهم وجتد حلوال  معهم، حىت بعض 
املسؤولني يف اجلمهوریة اإلسالمیة ـ 
وهذا كالم السید القائد يف شهر 

، ولو مل یقل مساحته هذا رمضان
الكالم قد ال یكون الئقًا أن أقوله ـ 
حىت بعض املسؤولني يف اجلمهوریة 
اإلسالمیة كانوا یأتون إىل مساحة 

هذه : السید القائد ویقولون له 
هي الوقائع اجلدیدة وعلینا أن 
نفتش عن خمارج أو طریقة للحوار أو 
تسویات ما مع اإلدارة األمريكیة، 

یرفض انطالقًا من رؤیة لكنه كان 
اسرتاتیجیة للواقع واحلاضر 

قال يل يف ذلك الیوم بعد . واملستقبل
هناك جو قلق يف : أن سألته وقلت

املنطقة، طبیعي، حىت حنن كنا قلقني، 
قل لألخوة ال تقلقوا، : قال يل

الوالیات املتحدة األمريكیة وصلت إىل 
الذروة ، إىل القمة، هذه بدایة 

ما یأتون إىل االحندار، عند
أفغانستان وإىل العراق إم 
ینحدرون إىل اهلاویة، هذه بدایة 
ایة الوالیات املتحدة واملشروع 
األمريكي يف منطقتنا وجيب أن تتصرفوا 

هذا الكالم مبين . على هذا األساس
 .على قراءة، على معطیات
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كیف ذلك؟ ما : مع ذلك، أنا سألت
 .هو ظاهر، شيٌء آخر

جز املشروع األمريكي، عندما یع: قال
أو عندما تعجز الوالیات املتحدة 
األمريكیة، وال تستطیع أن حتفظ 
مصاحلها من خالل األنظمة التابعة هلا 
يف املنطقة، وال تكفیها اجلیوش، 
والقواعد، واألساطیل املوجودة يف 
املنطقة، وتضطر أن تأتي بقواعدها 
وأساطیلها من كل أحناء العامل إىل 

ة، هذا دلیل عجز ولیس هذه املنطق
دلیل قوة، وثانیًا هذا یؤكد جهل 
احلكام، وأصحاب القرار يف أمريكا، 
بشعوب هذه املنطقة الذین یرفضون 
االحتالالت واهلیمنة والسیطرة، 
وینتمون إىل ثقافة وتاریخ اجلهاد 
واملقاومة، ولذلك عندما یأتي 
األمريكیون إىل هنا سوف یغرقون يف 

سبیل للهروب،  الوحول ویبحثون عن
ولذلك ما حيصل لیس مدعاة للخوف بل 
مدعاة لألمل الكبري مبرحلة تتحرر 

 .فیها األمة من هیمنة املستكربین
هنا، اإلنسان حقیقة یتوقف أمام 
جانب مضيء ومهم يف قیادة هذا 

أستطیع . اإلمام ال یعرفها الكثريون
أن أقول لكم إنه خالل العقد 

هت املاضي، أمتنا ومنطقتنا واج
أخطر حرب ـ لعّله ـ يف تارخيها، 
الوالیات املتحدة األمريكیة وحلفاؤها 
الغربیون، سادة العامل، بكل قواهم 
العسكریة واألمنیة واالستخباریة، 
بكل إمكانیاهتم اإلعالمیة والتقنیة 
واملالیة واالقتصادیة، بكل حروهبم 
النفسیة، بكل ما أوتوا من قوة، 

ملنطقة، جاؤوا لیسیطروا على هذه ا
لیحتلوا بالدنا، لیسقطوا بقیة 
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أنظمة املمانعة وحركات املقاومة، 
وهذا كان مشروع جورج بوش الواضح، 
. ولیقیموا الشرق األوسط اجلدید

اإلمام خامنئي كان قائد املواجهة يف 
أخطر وأقوى وأصعب حرب حتتاج إىل 
الكثري من العقل، إىل الكثري من 

ة، وإىل احلكمة، إىل الكثري من الدرای
الكثري من الشجاعة، ولكن حىت اآلن ال 
ميكن كشف عن جوانب عدیدة من هذا 
الدور الذي لعبته هذه القیادة 

 .العظیمة
، موضوع بالشاهد األخريأختم 

 ".إسرائیل"
مساحة اإلمام خامنئي یعتقد ـ وأنا 
أحتدث عن جلسات داخلیة غري 
اخلطابات، وهذا یقوله يف اخلطابات ـ 

، هذا الكیان، هي إىل إّن إسرائیل
 .زوال، یعتقد جازما

ویعتقد أّن زوال إسرائیل لیس 
بعیدًا أي لیس يف زمن بعید بل یراه 
قریبًا، ویعتقد أّن هذه التسویة لن 

 .تصل إىل مكان
كل ما جيري اآلن حولنا يف فلسطني ويف 
منطقتنا، سواء ما حصل يف مسارات 
التفاوض أو يف إجنازات وانتصارات 

ملقاومة يف لبنان ويف فلسطني، حركات ا
أو على مستوى اهلب ة األخرية للشعب 
الفلسطیين خارج األراضي احملتلة، 

صاحب ) الشعب الفلسطیين(یثبت أّن 
إرادة صلبة يف املقاومة، أي بعد 

سنة، األمل واملصائب  60أكثر من 
والعذابات اليت حلقت هبذا الشعب مل 
تدفعه إىل الیأس وال إىل اإلحباط، 
هناك قادة سیاسیون حمبطون، ولكن 
هذا اجلیل من الشباب الذي یسمع 
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بالنكبة وبالنكسة ولكنه شهد زمن 
االنتصارات، هذا اجلیل یؤكد أننا 
أمام أجیال من الشعب الفلسطیين 
تعیش أمال  قویًا واندفاعة عظیمة 

 .وهائلة للعودة إىل األرض
ما یقوله اإلمام خامنئي عن 

فهمه ببساطة ميكن أن ن" إسرائیل"
عندما نفرتض تراجع القوى األمريكیة 
يف املنطقة والزعامة األمريكیة يف 
العامل، ونفرتض حصول تطورات ملصلحة 
مشروع املقاومة واملمانعة يف 
املنطقة، ونفرتض الیأس من مسار 
املفاوضات، ونرى هذا اإلستعداد 
للتضحیة يف عیون الشباب الفلسطیين 

املسلم  والشباب العربي والشباب
عموما، ونرى أیضًا هذا الرتهل 
والوهن وغیاب الزعامات والقیادات 

، ونقی م "إسرائیل"التارخيیة يف 
جتربة حرب متوز وحرب غزة، سوف 
نعتقد مع اإلمام خامنئي أیضا أّن 

إىل زوال يف وقت قریب " إسرائیل"
 .شاء اهللا جدا إن

هذه الصوابیة مبنی ة ـ وأنا هنا ال 
عن ب ع د غري حسي يف  أرید أن أحتدث

هذا الفهم ويف هذه التوقعات ـ هذه 
الصوابیة مبنیة على متانة وصحة 
القواعد واملنطلقات يف فكر اإلمام 
خامنئي ويف فكره السیاسي، وعلى 
قراءة صحیحة للوقائع، وأیضا على 

أنظروا، حىت . شجاعة اإلمام القائد
لو كان هناك قواعد فكریة صحیحة 

وقائع، لكن هناك وقراءة صحیحة لل
شخص جبان وخائف، سیغی ر القواعد 
الفكریة والوقائع ملصلحة موقف 

وشجاعة هذا . ضعیف واهن استسالمي
القائد، بالتأكید، مع التسدید 
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اإلهلي ـ وهذا وعد اهللا سبحانه وتعاىل 
والذین جاهدو فینا : "للمجاهدین

" لنهدیّنهم سبلنا وإّن اهللا ملع احملسنني
ظاهرة القیادیة ـ نشهد هذه ال

الواعیة العارفة اليت تقرأ حىت 
خارج مع ما  یسم ى بإمجاع العقول 
السیاسیة واحملللني ومراكز الدراسات 

 .والتوقعات العادیة
الیوم، وحنن نفتتح هذا املؤمتر ال بد 
أن نقف جمددًا بإجالل واحرتام وتقدیر 
كبري أمام الفلسطینیني، وخصوصا 

ملقاوم أؤلئك الشباب ااهد وا
والشجاع والباسل من الفلسطینیني 
والسوریني الذین احتشدوا عند حدود 
اجلوالن السوري احملتل، وإصرارهم على 
احلضور واملشاركة، والتحدي 
واملواجهة والتصدي، وسقوط عشرات 
الشهداء ومئات اجلرحى يف رسالة 
واضحة للتصمیم والعزم املوجود يف 
 هذه األم ة، ويف كشف جدید أیضًا

حلقیقة اإلدارة األمريكیة واحلكومات 
الغربیة وخصوصا اإلدارة األمريكیة 
اليت تطمح مبصادرة الثورات العربیة 

جاء . وخداع عقول الشباب العربي
هذا الدم اجلدید لیفضح هذه اإلدارة 
ومواقفها وخلفیاهتا ومنطلقاهتا، 
ولیؤكد التزامها املطلق بـ 

كما قال أوباما، وكما " إسرائیل"
ال الكونغرس األمريكي، الذي كان ق

یصفق لنتنیاهو قبل أیام، بل 
بالعكس تقف اإلدارة األمريكیة 

أّن ما جرى باالمس عند  :لتقول
احلدود هو دفاع مشروع عن النفس، 
أي لیس هناك إدانة وال لوم وتقول 

اهللا یعطیكي ": " إسرائیل"لـ 
 ".العافیة
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هذه هي أمريكا اليت حتدثنا عن حقوق 
ان وعن الكرامة وعن احلریة، اإلنس

هذه الدماء الزكیة باألمس هي شاهد 
جدید لتكریس الوعي السیاسي 
والتارخيي الذي أطلقه وكر سه اإلمام 
اخلمیين قدس سره الشریف ومن بعده 

 .مساحة اإلمام خامنئي
هذه بعض الشواهد ألحد األبعاد يف 
شخصیة هذا اإلمام، عندما نتحدث عن 

مدیر ومدبر، قائد حكیم وشجاع و
ننطلق من هذه الوقائع اليت هي 

 .قلیل مم ا نعرف ومما ال ميكن أن نقول
أرجو أن یوفق مؤمتركم للقیام ببعض 
الواجب امللقى على عاتق علماء هذه 
األم ة وخنبها ومفكریها ومثقفیها يف 
التعریف بأعالمها وقادهتا وخصوصا يف 

 .زمن الفنت الكربى
ورمحة اهللا  وفقكم اهللا والسالم علیكم

 وبركاته


