




اليخفی علی أحد أّن أعلی صيحة کامنة 
الله» هي  إّال  إله  التوحيد «ال  يف کلمة 
فقبل  الواحد.  وإثبات  األغيار  رفض 
«اآللهة»  بّد من رفض  ال  «الله»  إثبات 
الذي  هو  التربّي  إن  صفحتها.  وطّي 
يوصلنا إلی التوّيل. فبناء علی ذلك فإّن 
اإللهي  للنهج  التنفيذية  الفروع  من  وهو  التربّي 

يحتّل مکانة عملية خارجة عن دائرة الزمن الضيقة.

فالقسم  قسمني:  إلی  اإلسالم  أعداء  من  التربّي  ينقسم 
ل  و أل (الجهاد ا منه  والتربّي  النفس  شيطان  ضّد  الجهاد  يف  يتمثّل  منه 

يف  الفنت  يقودون  الذين  اولئك  النفس  خارج  يف  املوجودة  الشياطني  من  التربّي  يأيت  ثّم  ومن  األکرب). 
الساحة اإلجتامعية لکّل أمة وميثلون الطاغوت بالکامل. فهم يبلغون يف بعض الحاالت مراحل يضطر فيها 

الشيطان إلی اتّباعهم.

إن الله عرض األمانة اإللهية علی الساموات واألرض فأبينها وأشفقن منها ومل يقبلها إّال اإلنسان ألنّه حسب 
الوصف القرآين کان الظلوم الجهول ومل يفّکر يف العواقب.

عند ذلك وجب السجود لإلنسان فهو کائن وصفه الله بأنّه نفخ فيه من روحه وقال عّز من قائل: ﴿فإذا 
سّويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ (ص، ۷۲). إّن الروح اإللهية کانت قد نفخت فيه وهذا 

ما بّرر السجود له وإن التعصب والغرور هام ما منع الشيطان من السجود۱. 

وبذلك احتدمت املعرکة بني النفاق والصدق ومازالت نريانها مستعرة حتی اليوم وإن أوارها يزداد يوما 
بعد يوم. إن ما هو مطروح يف وسط هذا اللهيب هو الرصاع والکفاح وااللتزام بالحدود والرباءة من أعداء 
التوحيد، وإّن هذه العبارات تتکرر اليوم مرّة أخری. إّن الزمن يف نظام الخلق ليس زمنا ممتّدا تاريخيا 
واليعني املايض النهاية واملوت. إّن نداء «ألست بربّکم» مازال مدويّا يف العامل کام أّن «کّل يوم عاشواء 

وکّل أرض کربالء۲» مازال مستمرّا.

بناء علی ما تقّدم فإنّنا نسعی إلی إقرار النظام اإلسالمي األصيل ووجدنا أن الطريق إليه متّر عرب التربّي عن 
أعداء اإلسالم والتوحيد والوالء للوالية. إنّنا ننتظر فرج اإلمام الحّي بهدف بلوغ الحکمة التي متنع النفس 

١ . ﴿وإذ قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا إّال إبليس أبی واستکرب وکان من الکافرين﴾ (البقرة، ٣٤)-
٢ . فألندبّنك صباحا ومساء (زيارة الناحية املقّدسة).

عن کل ما ليس حّقا.

إّن التربّي يف اإلسالم مقّدمة للتّويل۳. فمن دون إدراك 
توصل  لن  والواقعية  الفعلية  الهواجس  فإّن  التربّي 
إلی حّب الوالية الحقيقية واالنجذاب نحوها. عند ذلك تتحّول جميع األفعال واألعامل إلی عادات 
جوفاء. لقد أنار اإلمام الخميني (ره) الدرب لجميع الناس حيث «فّرس الکتاب والسّنة يف وجوده 
وفتح مجاهل الرشيعة والطريقة مبفتاح حياته املبارکة فأدرکنا أن الجهاد األصغر هو الرشط الرضوري 

للجهاد األکرب وأن أولياء الله املقّربني عاشوا طوال التاريخ علی هذا النهج دوما4».

وأنّی  عدّوه  يعرف  مل  إن  للحرب  اإلنسان  یعدها  عدة  فأّي  والبغض۵»  الحّب  إّال  ليس  الدين  «إّن 
لإلنسان يف تلك الحالة أن يّدعي الديانة والتوّيل. وکيف ميکن إدراك مفهوم األمر باملعروف والنهي عن 
املنکر۶دون معرفة العدّو وکيف يتسنی لإلنسان أن يعيش يف مأمن من الطاغوت وحبائله املتعّددة 
وأرشاکه؟ ومن هذا املنطلق ال معنی النتظار الفرج الفاعل إّال مبعرفة العدّو ومحاربته فطاملا مل يتّم 
سرب أغوار العداوة وتحديد العدّو األصيل فاليوجد أمل وال حزن لينتظر اإلنسان بهام الفرج والفتح. 
کيف ميکن الوصول إلی املدينة الفاضلة املوعودة بعد ظهور اإلمام (ع) بينام يسعی العدّو جاهدا 

إلی أن مينع من بلوغ هذا الهدف املقّدس النبيل؟

إّن النفس األّمارة بالسوء قد شّوهت وجودنا ورسمت أمام أعيننا إطارا کبريا من الدنيا الدنيئة سّد 
أفق رؤيتنا. فقد أصبح الناس عبيدا للتقنية التي استعبدتهم صباحا مساء فهي تبدو کالحية الرقطاء 
فهل نتوقّع مع ذلك ظهور اإلمام الحارض. ألسنا مرتاحین بالتحديق يف هذا الزيف الخّالب واالمتزاج 
بالرتاب ومتاع الدنیا أکرث فأکرث. لقد کان لوجودنا امتداد يف السامء وکنا من ذلك العامل العلوي، إن 
لخليفة الله يف األرض منزال آخر يف هذا العامل البّد له من بلوغه وإن ظهور اإلمام ليس إّال بهدف 
الکشف عن هذا الحجاب السميك العفن من الرشك والنفاق وحّب الدنيا الذي مينع من السري يف 
الرصاط املستقيم املؤدي إلی الکامل. لقد وّسع العدّو نطاق أجزاء الحياة واالهتامم بها حتّی أصبح 

االهتامم بحقيقة الحياة مستورا يف الحجاب.

إّن ما نسعی إليه ضارب بجذوره يف األمل الدفني الذي يعرص قلوبنا لعدم معرفة الناس ملنقذ البرشية 
وذلك ناجم عن الحجاب الذي سرت التوحيد وأخفاه ونحن نبذل قصاری جهودنا يف أال نکون ممن 

وصف موتهم «بامليتة الجاهلية۷».

٣ -لقد أکّد اإلمام الصادق أّن من ليس عنده التربّي فإّن أصل التوّيل عنده مشکوك فيه.
٤. الشهيد آويني – مقال تحت عنوان «حرقة دون عزاء» - ١٩٨٩م.

٥ - هل الدين إّال الحّب والبغض؟ - اإلمام الصادق (ع) – مستدرك الوسائل – ج١٥ ص١٢٩ وبحار األنوار- ج ٦٥ ص٦٣.
٦- إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أّمة جّدي، أريد أن آمر باملعروف وأنهی عن املنکر- بحار األنوار – ج٤٤ ص٣٢٩.

٧ - من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية - بحار األنوار – ج٢٣ ص٨٩.







يعترب التلمود أحد أهّم مصادر املعتقدات والتقاليد واألحکام الدينية عند اليهود. لقد بلغت أهمية 
التلمود يف تنظيم اليهود مرحلة أطلق علی الديانة اليهودية بعده اسم اليهودية التلمودية.

يف الطبقة األولی من التلمود التي صدرت يف القرن الســادس عرش امليالدي حذفت األجزاء املتعلقة 
بعيســی املســيح. وبقيت تلك األجزاء محفوظة يف مخطوطاته. ففي هــذه الروايات يتّم التعريف 
«باليســوع النارصي» علی أنّه «تلميذ منحرف» حيث وصفه علی النحو التايل: «دعونا نتخلّص من 

کّل تلميذ علی غرار اليسوع النارصي الذي سبّب لنفسه الفضيحة والعار١».
اســتنادا إلی الروايــات الواردة يف التلمود فإّن عيســی النارصي قد صلب يف الرابع عرش من شــهر 
نيســان٢.فعلی أســاس الفقه اليهودي کان عيسی متهام بالضالل والسحر والفتنة وکان عقابه الرجم 
والصلب. إذ إّن جميع من کان يتّم رجمهم کانت أجســادهم تصلب. ففي رأي التلمود فإّن أسلوب 

صلب املسيح علی طريقة الرومان کان متطابقا مع هذا العقاب الرشعي.
الشك يف أّن مثل هذه الروايات يزيد رغبة القارئ يف االطالع علی مضامني التلمود أکرث فأکرث. ويبقی 
الســؤال هو کيف ميکن اســتخراج قضايا تســبّب النفور والکره لألمم األخری من النصوص الدينية 

اليهودية. وهنا البّد لنا من معرفة آراء اليهود عن الشعوب واألمم األخری.

القوانني التي اليجوز نرشها٣
لقــد نــرش موقع FAZ NET التابــع لصحيفة فرانکفورتــر آلجامنية اآلملانية بتاريــخ ١٢ مايو عام 
٢٠٠٢موضوعــا غريبا مثريا لالهتامم ولکنه حــذف من املوقع بالکامل بعد فرتة قصرية جّدا ومل يکن 
هذا األمر املثري لالهتامم إّال جزءا صغريا من قوانني التلمود، فعلی الرغم من نرش أجزاء من التلمود 
يف الکتب واملنشورات الفارسية والعربية غري أّن املرء تنتابه الدهشة من قراءتها وقد يشك يف أصالة 
مــا يقرأ غري أنّنا نســتطيع هذه املرّة أن نکون واثقني من صحة مــا نقرأ ومن أصالته وبأنّه جزء من 

التلمود رغم غرابته:

٣ -نقال عن شهرية نسيم القدس – دسيمرب ۲۰۰۹م- العدد۴ – جمعية املدافعني عن تحرير القدس الرشيف – تدوين: عبدالله راستگو

التلمود
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٨- إّن حياة اآلخرين ملك لليهود ناهيك عن أموالهم. إذا احتاج غري اليهودي إلی املال عليك 
أن تطالبه بالربا إلی أن يخرس جميع أمواله١٦.

٩- البّد من قتل غري اليهودي حتی إذا کان صالحا ومحسنا. إّن إنقاذ حياة غري اليهودي حرام 
فإذا ما سقط غري اليهودي يف برئ البّد من وضع صخرة علی البرئ١٧.  

١٠- هناك فتوی مبنية علی التوراة والتلمود: «ذکرت وکالة األنباء الفرنســية أّن «مرد خای 
الياهو» الخاخام اإلرسائيــيل واملرجع الديني لتيار يدعی «التيار القومي اإلرسائييل» أکّد يف 
رســالة وّجهها إلی «ايهود اوملــرت» رئيس الوزراء اإلرسائييل آنــذاك وإلی قادة الجيش يف 
هذا النظام، أّن قتل النســاء واألطفال يف غزة أمر رشعي حسب التوراة والتلمود مشريا إلی 
املغامرات املوجودة يف التوراة والتلمود معتربا أّن غزة ينطبق عليها هذا األمر. ووردت هذه 

الرسالة يف نرشة أسبوعية يهودية يتّم توزيعها يف الکنيست وجاء فيها أيضا: 
نظــرا إلی أّن أهــايل غزة مل يقوموا بعمل إليقاف إطالق الصواريــخ منها فالبّد من عقابهم 

بشکل جامعّي.

١٦- نفسه
۱۷- نفسه

١-ثالثة أشياء تثیراإلنسان  الیهودي إلی حد الجنون 
ومتنعــه من االعرتاف بالخالــق أ- رؤیةغري اليهودي 
ب – الــروح الّرشيــرة ج – الفقر املدقــع (اروبن٤، 

٤١ب)٥.
٢- إّن غري اليهــودي ال أب له وهو ابن الزناء إذ إنّه 
غارق يف رحم الزنا. فقد قيل إّن لحم غري اليهود مثل 
لحم الحامر وإّن نطفته کنطفة الحصان (جاموث٦، 

٩٨ب)٧.
٣- ينصــح التلمود أتباعه: إنّکم يطلق عليکم اســم 
اإلنســان لکن سائر شــعوب العامل اليجوز أن يطلق 
عليهم اإلنســان فهم عبارة عــن حيوانات (تراکتات 

باب مزيا٨، ١٤٤ب)٩. 
٤- ال تتزّوجوا امرأة غري يهودية ألنّها أمة وحذار من 
أن تنتهــي العالقة (النطفــة) إلی دميومة حياة أحد 

العبيد (جاموث ف١٠، ١٠٠پ)١١.
٥- يجوز لإلرسائييل أن يظلم غري اليهودي (التلمود، 

سنهدرين، ٥٧ب).١٢
٦- اليجــوز نهب اإلرسائييل ولکن نهــب غري اليهودي جائز. إذ ورد: اليجوز لك أن تضيّع حّق أخيك. 

١٤.(٦١aبابا مزيا١٣، ٦١) ويقول يهودا: «إّن هذا الکالم الينطبق علی غري اليهودي ألنّه ليس لك بأخ
٧- قبل أن يستعيد اليهود هيمنتهم الکاملة ونفوذهم البّد من إشعال حرب عاملية وقتل ثلثي سّکان 
األرض.عندئذ يقوم اليهود بإحراق أســلحة الحروب ملّدة ســبع سنوات وعنده ستخرج أسنان أعداء 

بني إرسائيل عن أفواههم مسافة اثنني وعرشين ذراعا.١٥

۵ - نفسه

۷ - نفس

۹ - نفسه 

۱۱ - نفسه
١٢- نقال عن التلمود من موقع NET FAZ التابع لصحيفة فرانکفورتر آلجامنية يف ۱۲ مايو ۲۰۰۲م وکذلك نقال عن 

۱۴- نفسه
۱۵- سيد محمد رضا الشريازي – کانت الدنيا ألعوبة بید اليهود – ترجمة محمد هادي املدرّيس – عام ۱۳۸۸هـ.ق – مطبعة اآلداب – النجف 

ص۱۲۰- ۱۳۰. 

4.Judaica, vol. 10, p.15

6. Jambuth.

8. Traktata B.M

9. FJ ebamoth.

13. Baba megia



اجتمــع يف العام ١٨٩٧م عــدد من الباحثني اليهود يف مدينة بال الســویرسية وضعت فيه 
أسس شاملة للسيطرة علی العامل وکانت متطابقة مع النجاحات التي أحرزها اليهود سابقا. 
فلــم يکن هذا املرشوع إلظهار نجاحات اليهود املتتالية فحســب بل کان يقرتح األســاليب 

املتبّعة والقوانني التکتيکية املطلوبة أيضا.
لقد تّم ترتيب محارض اجتامعات عن أقســام هذا االجتامع املتنّوعة أطلق عليها الحقا اسم 

الربوتوکوالت.١٨
إّن القول األشــهر حول نرش هذه الربوتوکوالت هو أنّها نرشت ألّول مرّة يف العام ١٩٠٥م أو 
١٩٠٦م علی يد الربوفســري جورج نيلوس إلی اللغة الروسية ونرشت يف الصحف. ثّم نرشت 
باللغات اآلملانية والفرنســية واالنجليزية وســائر اللغات األروبية برسعة کبرية واکتســبت 

شهرة واسعة.
لقد ذکر جورج نيلوس يف مقّدمة طبعة ١٩١٧م أّن هناك أوراقا تشمل ملخصا لتلك املحارض 
باللغة الفرنســية حصل عليها عام ١٩٠١م عرب ألکســيس نقوال جووسيس سوشوتن القائد 

امللکي يف ترشن إذ إّن عددا کبريا من اليهود يجهلون اللغة العربية.١٩
إّن الربوتوکوالت تقع يف ٢٤بندا وتشمل التعليامت والطقوس يف معظمها. ويبدو أّن مؤلف 
الربوتوکــوالت أو مؤلفيها قد عمدوا إلــی تعليم الصهاينة األطروحــة اإلرسائيلية وأهداف 

اليهود يف األزمان الغابرة ومرشوع زحفهم علی العامل يف املستقبل٢٠.

أجزاء من الربوتوکول
١-ورد يف الربوتوکــول الرابــع: «البّد لنا من تحطيم أســس اإلميان والقضــاء علی فکرة الله 

والروح عن أذهان غري اليهود وأن نُحّل محلها الحسابات الرياضية واألهواء املادية٢١».

٢- تحطيم نظام األرسة: سنقضی علی مکانة األرسة ودورها الرتبوي ولن نسمح ألحد بإبداء 

– – –  - 

پروتکل ها



الرأي؛ البّد من إدارة عاّمة الناس بأيدينا وعليهم أن يتعّودوا سامع کالمنا وإطاعة أوامرنا.

٣- نرش الفســاد: سيرتبّی غري اليهود منذ شبابهم فاســدين غري ملتزمني بالقيم األخالقية وذلك علی 

أيدي عمالئنا وهم : املعلّمون الخصوصيون، الخدم، الســکرتیرات والنساء املربيّات يف بيوت األثرياء 

وســنورّط الرجال من غري اليهود يف الفساد بواســطة النساء الصهيونیات يف الحانات وأماکن الفساد 

ونبعدهم عن طريق العفاف والطّهر.

٤- إّن الهدف األســاس الذي يصبو إليه مدراؤنا هو إضعاف قّوة التفکري عند الناس ليتّجه اهتاممهم 
نحو األشياء التافهة ویدعوا القضايا املهّمة جانبا مام سيؤدي إلی عدم قدرتهم علی مقاومتنا.٢٢

٥- التعرف غالبية الناس من يحکم علی وسائل اإلعالم لذا فإنّنا سنخضعها لسيطرتنا. وسندفع عمالءنا 

إلــی الهجوم علی بعض السياســات التي نرفضهــا بني حني وآخر من خــالل الصحف واملطبوعات. 

واليخفی أن الهدف من هذا العمل هو التمويه ولفت األنظار عن القضايا األخری٢٣.

٦- الربوتوکــول الخامس: «البّد لنا من توجيــه الرتبية والتعليم يف املجتمعات غري اليهودية والتحکم 

فيها حتی يشــعر أفرادها بالضعف عندما يتطلب األمر االلتزام باملسؤولية واالبتکار فيها وأن يُجربوا 

علی االستسالم الرسيع٢٤.

٧- الربوتوکول الثامن: «ال بّد من أن نحصل علی جميع األسلحة التي ميکن ألعدائنا أن يستخدموها 

ضّدنا يف يوم من األيام. وال بّد لنا من اســتخراج أکرث املصطلحات القانونية تعقيدا من الکتب حتی 

نســتخدمها عند التحکيم ويف القضاء. وقد تبدو هــذه املفردات غري مّربرة وغري عادلة إّال أنّنا يجب 

أن نجــد حّال لتلك الحاالت وأن نعّرب عن املفردات املعّقدة هذه بقوالب لغوية خّالبة لتبدو مبدئية 

وأخالقية وسامية ومنطقية.

٨- الربوتوکول التاســع عرش: «إذا ما مل مننع إبداء اآلراء املســتقلّة يف القضايا السياســية فإّن الناس 

سيتشجعون علی تقدیم تقاريرهم واقرتاحاتهم ومشاريعهم إلی الحکومات لتحسني ظروف حياتهم 

إن ذلك سيؤّدي بدوره إلی معرفتنا لنقاط الضعف والقّوة التي تتّسم بها هذه املقرتحات التي يبديها 

من نحکمهم وسرند عليها بإحدی الطريقتني: فإّما أن ننّفذ تلك املقرتحات وإّما أن نرفضها بإظهار ما 

تتّصف به من ضيق أفق النظر والخطأ يف األحکام التي يصدرونها».

٢٢. الربوتوکول الخامس-
۲۳- الربوتوکول الثاين عرش – جورج نيلوس – کتاب بروتوکوالت الباحثني الصهاينة – ترجمة شهال أملعي – دار األملعي للنرش- ۲۰۱۰م.

۲۴- نفسه ص۷۹.

تحليل
إّن ما قالــه «هرني فورد٢٥» قبل قرن حول بروتوکوالت 
الباحثــني اليهود يبدو واقعيا جــّدا. إّن کثريا من کالمه 

جاء قبل األحداث التي تّم التنبّؤ بها يف الربوتوکوالت:
«إّن الربوتوکــوالت أکرث واقعية من أن نعتّربها أســاطري 
وهي أکرث منطقية مــن أن نعتربها تنظريات محضة أو 
مســتندات مزّورة. إّن دعايات اليهــود قد ترکّزت علی 
أّن هــذه الربوتوکوالت تأيت من روســيا. إّن ذلك الميکن 
القبول به بسهولة. الشك يف أّن الربوتوکوالت جاءت من 
روســيا، إّن األدلة الدامغة تؤکّــد أّن هذه الربوتوکوالت 
مل يکتبهــا شــخص رويس کام أن أصلهــا مل يکن باللغة 
الروسية ومل تدّون تحت تأثري الظروف يف روسيا غري أنّها 
وصلت إلی روسيا ونرشت ألّول مرّة يف تلك البالد حوايل 
عــام ١٩٠٥م علی يد الربوفســري نيلــوس الذي حاول 
تفســري الربوتوکوالت علی أســاس األحداث الجارية يف 
روســيا آنذاك. لقد حصلت قّوات األمن يف جميع أرجاء 
العــامل علی مخطوطات مــن هذه الربوتوکــوالت. إّن 

القّوة اليهودية حاولت إخفاء هذه املخطوطات يف أّي مکان والسيطرة عليها وضبطها وقد 
لجأت أحيانا إلی إنزال أشّد العقوبات علی أصحابها. غري أّن دميومة هذه الربوتوکوالت أمر 
واقع يشــغل البال ويدفع إلی التفکري والتأّمل. إّن الکذب الميکن أن يستمّر وسيزول تأثريه 
برسعة... لقــد طرحت هذه الربوتوکوالت علی مســؤولني رفيعي املســتوی وأصبح هوالء 
يتعاملون معها بکّل جدية وحزم. إّن الربوتوکوالت مرشوع عاملي وال شك يف ذلك بتاتا. وقد 

تضّمنت موادها وفصولها هذه الفکرة بشکل واضح.
إّن املوضــوع الجدير باالهتامم يف هذا البلد (الواليات املتّحدة األمريکية) ويف ســائر البالد 
هــو أّن أحدا اليفّکر أّن هــذا املرشوع من وضع مجرم أو مجنون بل إّن املوضوع املهّم هو 
أّن أدوات تحقيــق أهــّم تفاصيل هذا املرشوع قد تّم اإلعــداد لها بعد وضع هذا املرشوع 
وعرضــه. إّن هذه الوثيقة ليســت يف حّد ذاتها کبرية األهميّة بــل إّن الظروف التي أخذتها 

بعني االعتبار هي التي تکتسب األهمية البالغة.٢٦

۲۶ - هرنی فورد ، اليهود الدوليون ، ترجمة علی آرش، طهران، مؤسسة «ضياء أنديشه» الثقافية والبحثية، 

هرنی فورد

25. Henry Ford



ملوك من دون العروش 
والتيجان وحضارتهم



أليغارشية سيطرة أصحاب املال اليهود
إّن مصطلح سيطرة املال يف النصوص السياسية الغربية املعارصة قد جاء من مفهوم «البلوتوکرايس١» 
وهو مأخوذ من کلمة «بلوتوس٢» اليونانية التي تعنی الرثوة. ويعنی هذا املصطلح سيادة أقلية غنية 

(النخبة الغنية) بشکل مبارش أو غري مبارش علی املجتمع بکامله.
وتتصف هذه األقليّة بحکمها الورايث لذا فقد أطلق عليه اسم أليغارشية سيطرة أصحاب املال. وتعنی 
مفردة األليغارشية٣ يف القاموس السيايس املعارص حکم النخبة املورويث. وقد تکلّم الکاتب الربيطاين 
أبعاد  جميع  متارس  املال٥»التي  أصحاب  سيطرة  «أليغارشية  عن  الصدد  هذا  يف  برناردشو٤  جورج 
االستبداد التي کان ميارسها امللوك قدميا.٦إنّه الظاهرة التي يتحّدث عنها الکاتب الربيطاين هربرت 

جورج ولز٧ تحت عنوان «أناس علی غرار اآللهة».
السيايس  النظام  به  ويقصد  «البلوتودیموقراطي٨»  مفهوم  استخدام  نجد  وقد 
علی  مبني  األساس  يف  ولکّنه  دميقراطيا  ظاهره  يف  يبدو  الذي  واالجتامعي 

البلوتوقراطية٩».
وتتجلّی أليغارشية أصحاب املال يف مجموعة من املجّمعات االقتصادية العمالقة التي 

تصنع شبکة واسعة معّقدة ومتسك بزمام هذه املجموعة املعّقدة الشمولية بشکل عام 
تلك األرس التي کانت تُعترب أليغارشية االستعامر الغريب يف مستعمراته. فهي بشکل مبارش 

أو غري مبارش امتداد لتقاليد ومرياث النهب الصليبي ملا وراء البحار١٠ يف القرون املاضية.
إذا ما دققنا النظر يف أصول١١ هذه األرس اليهودية من أصحاب املال فإنّنا سنتوّصل إلی النتائج 

التالية: 
١-توجد يف العامل املعارص شبکة واسعة متضامنة من أصحاب املال املنتمية إلی أرس معينة 

وتعمل مبثابة أليغارشية وطنها العام کلّه.
٢- إّن األليغارشية هذه امتداد مبارش أو غري مبارش لتلك األرس التي کانت طوال الفرتة 

من القرن السادس عرش وحتّی القرن التاسع عرش امليالديني منهکمة يف النهب فيام 
وراء البحار (تجارة الرقيق) واملغامرات االستعامرية األخری.

أفرادها  فإّن ما يربط بني  بنية عائلية وباألحری  األليغارشية هذه ذات  إّن   -٣
عبارة عن شبکة معّقدةمن العالقات األرسية لذا فإنّها متثل قبيلة عاملية کبرية١٢. 

باملجتمعات  تختّص  ال  العائلية  القرابة  علی  املبنية  اإلجتامعية  األنظمة  بنية  عنارص  من  کثريا  إّن 
التقليدية والقبلية بل إنّنا قادرون علی أن نجد هذه العنارص يف أليغارشية أصحاب املال کالتضامن 

الجامعي والدفاع عن البعض والزواج الداخيل ودميومة الذاکرة التاريخية.

 1.Plutocracy
2 - Ploutos
3 - Oligarchy
4 -George Berrardshaw (1856 – 1950)
5- PltocraticOligrachy
6- Webster’s Third New Internatinal Dictionary, (1986:1572).
7- Herbert George Wells (1866- 1946).
8- Pluto Democracy
9-Plutocratic

١٠ - الحضارة الغربية والنهب األرويب.
11- Genealogy
12- Clan

ويسيطر  املشرتك  اإلقتصادي  األداء  أساس  علی  العائلية  البنية  هذه  أسست  لقد   -٤
أعضاؤها اليوم علی املجّمعات واملؤسسات اإلقتصادية العمالقة والرشکات الکبرية. 
إّن هذه املجموعة مرتابطة فيام بينها بشکل دقيق وميکن الوصول إلی شبکة من 
العائلية  األوارص  تتبع   -١ هام:  بطريقتني  العائلية  املرتابطة  والرشکات  املؤسسات 
متابعة   -٢ املحّددة؛  التاريخية  الخلفية  ذات  الشهرية  األرس  لبعض  واإلقتصادية 
املؤسسات  بعض  يف  معّقد  بشکل  تتداخل  التي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مناصب 
يحملون  ممن  املجموعة  هذه  أعضاء  ويعترب  املعروفة.  العمالقة  والرشکات 
وتدعی  عنها.  ويدافعون  ألسالفهم  والثقافية  السياسية  والتقاليد  الرتاث 

املال هذه الظاهرة امتداد  التاريخية ألليغارشية أصحاب  الذاکرة 
املعارصة.إّن امتداد الذاکرة التاريخية 
يعترب  منهم  شخص  کّل  أّن  يعنی 
ماضيه وعائلته جزءا من حياته الراهنة 
لذا فهو عامل مبکانة املجموعة التي يرتبط 
خالف  علی  وهذا  وبأدائها  وبدورها  بها 
التي  املکتظة  املجتمعات  يف  السائد  الوضع 

أزيلت بنياتها يف البالد التي نهبها االستعامر.  
علی  املستعمرون  عمل  املجتمعات  هذه  ففي 
ذرّة  نفسه  الفرد  ويجد  التاريخية  الذاکرة  إزالة 
وحيدة حائرة بني األعداد اإلنسانية الهائلة فهو 
اليرتبط مباضيه لذا فإنّه اليستطيع أن يقيم 
عالقة مع حارضه وهذا هو قّمة االغرتاب 
مثل  من  مکّونا  مجتمعا  إّن  اإلنساين، 
هذه العنارص ليس إّال کتلة مرتاکمة 
عن  املنفصلني  األشخاص  من 

بعضهم البعض.
٥- إّن تاليش البنيات التقليدية وانفصال 
أعضاء املجتمع عن بعضهم البعض کان ظاهرة مصاحبة للتنمية اإلجتامعية 
واإلقتصادية يف علم االجتامع املعارص ويف امتداد تقاليد النظرة التکاملية يف 
املال  أصحاب  أليغارشية  يف  تتحقق  مل  العملية  هذه  إّن  عرش.  التاسع  القرن 
خاّصة.  مؤسسات  عرب  تستمّر  لهوالء  الجامعية  الهوية  إّن  املعارص.  العامل  يف 
التي تعترب وليدة هذه  املاسونية١٣  إلی  فمن ضمن هذه املؤسسات ميکن اإلشارة 

األليغارشية. بذلك نجد أّن هذه املجموعات الصغرية ذات الوحدة و

۱۳. تعود املاسونية (Freemasonery) إلی لفظة (Mason) اإلنجليزية وتعني البّناء وأضيفت إليها لفظة «الحّر» وتعني «البّناء الحّر». تعّد 
املاسونية بتنظيامتها الرسية املتداخلة وبأساليبها الخفيةأکرب تنظيم رسّي يف العامل، لذا فإّن املعلومات املوجودة حولهاغري متوفّرة وقد رفعت 
هذه التنظيامت شعارات من مثل األخوة والعدالة والحرية وحققت مفهوم الحکومة العاملية يف واقع الحياة. وهي تتکّون من النخب السياسية 
والثقافية واإلقتصادية  وتختار أعضاءها بتقاليدومراسم خاّصة حيث يقوم هوالء األعضاء فيام بعد بالدور املؤثر يف القضايا السياسية واإلقتصادية 
والثقافية للبلدان بهدف تأمني مصالح التنظيامت املاسونية وتستغل هذه التنظيامت النخب األعضاء ألهدافها املشؤومة حيث يعتربون العامل 
وطنهم، لقد تکّونت اللجنة املاسونية األولی عام 1717م يف لندن (حيث يعتربها البعض بداية املاسونية النظرية) وکان أغلب مؤسسيها من 

اليهود. وسريد الحديث عنها بالتفصيل الحقا.



عامل  يف  واملجتمعات  الحکومات  علی  تهيمن  اإلجتامعيني  واالنسجام 
عامل  ففي  البعض.  بعضهم  عن  منفصلني  األشخاص  من  جموع  فيه  تعيش 
التقليدية  واملؤسسات  واألوارص  البنيات  تحطيم  فيه  الفردية١٤ويتّم  يقّدس 

مناص  ال  طبيعيا  أمرا  التحطيم  هذا  يبدو  حيث  القدمية  وثقافاتها  للمجتمعات 
القرنني  يف  التي سيطرت  املراکز  فإّن   ، للتحديث  أمرا رضوريا  البعض  يعتربه  بل  منه 

األخريين علی هذه العملية متّکنت بشکل عجيب من الحفاظ علی بنياتها وأوارصها 
ومؤسساتها فهي تقليدية بکّل ما تحمله الکلمة من معنی. «إّن هذه األقلية هي 

التي تحکم العامل ويعترب أفرادها ملوکا دون العروش والتيجان فهم يسيطرون 
علی جميع ثروات العامل وخرياته. إّن هذه األقلية التي متثّل واحدا يف املائة من 

جميع سّکان األرض يسيطر علی تسعة وتسعني يف املائة منهم...».

استعباد البرشية
إّن من وضعوا تاريخ أفريقيا فصلوا بني «عرص الرّق» وبني «عرص االستعامر» 

يبدأ عرص الرّق من النصف الثاين من القرن الخامس عرش امليالدي ويستمّر حتّی القرن 
التاسع عرش. ثّم يأيت عرص االستعامر وهو يطلق علی الفرتة التي أعلنت فيها القوی األروبية 

بشکل رسمي أّن البالد األفريقية جزء من مستعمراتها».
إّن کتاب تاريخ أفريقيا الذي أصدرته اليونسکو اعترب الفرتة ما بني األعوام ١٨٨٠- ١٩٣٥ فرتة سيطرة 

االستعامر علی هذه القارة١٥.

لقد أسست األرسة املالکة يف الربتغال يف النصف الثاين من القرن الخامس عرش تجارة الرقيق. ففي 
عام ١٤١٥ للميالد قبل سبعة وسبعني عاما من رحلة کريستف کولومب نحو القارة األمريکية وقبل 
اثنني ومثانني عاما من رحلة واسکو دوغاما نحو الرشق، تحرك أحد أبناء ملوك الربتغال الذي کان 
بالبّحار١٦ نحو ميناء سيتا١٧يف ساحل املغرب يف  يدعی هرني (١٣٩٦م – ١٤٦٠م) ولّقب فيام بعد 
الشامل األفريقي وقد احتّل هرني هذا امليناء وأسس فيه حصنا منيعا ويعترب هذا أول مستعمرة 

أروبية ومنطلقا لهجامتهم البحرية الالحقة علی الرشق والغرب.١٨
ففي املرّة األولی يف عام ١٤٤١م عندما وصل «هرني البحار» أثناء بحثه عن الطريق البحري املؤدي 
إلی الهند إلی الساحل الغريب ألفريقية أرس اثني عرش شخصا من الرجال والنساء واألطفال وأخذهم 
إلی الربتغال کعبيد وباعهم يف سوق لشبونة. وقد تّم استعباد ألف شخص من األفارقة خالل السنوات 

السبع الالحقة وتّم بيعهم يف سوق لشبونة. بعد اکتشاف القارة األمريکية علی يد کريستف  
کولومب والسيطرة علی أراضيها الشاسعة فإّن تجارة الرقيق وجدت سوقا رائجة علی يد جامعات 
«الکانکوئيستادور». فحتّی ذلك الحني کان يتّم جلب الرقيق للعمل يف بيوت الطبقات األرستقراطية 
الثالث  األدوات  إحدی  إلی  الحني  ذلك  منذ  تحّولوا  أنّهم  غري  إسبانيا  الربتغال ويف  واألرساملالکة يف 

14 - Individualism
15 -A.AduBoahen]ed[, General History of Africa, vol. ‘‘Africa under Colonial Domination, 1880- 1935’’, London: 
UNESCO, Heinemann, 1985.
16 - Henry the Navigator
17 - Seuta
18 - Encyclopedia Americana, USA: Grolier Incorporated, 1985, vol. 14, p. 105.

اإلقتصادية املتمثلة يف – القوی العاملة واألرض ورأس املال – مل 
ينجح اإلسبان والربتغاليون يف استخدام سّکان القارة األمريکية 
األصليني لذا فإنّهم قد أقبلوا علی «اصطياد» األفارقة السود 
لتوفري القوی العاملة التي کانوا يحتاجون إليها. وکان جلب 
مستمرا  األمريکية  القارة  نحو  األفريقية  القارة  من  الرقيق 

بشکل متزايد يف القرن السادس عرش١٩. 
لقد شهدت التجارة العاملية للرقيق ازدهارا کبريا بعد دخول اإلنجليز يف 
بدأ  وقد  امليالديني  والثامن عرش  السابع عرش  القرنني  يف  الساحة  هذه 
الجميع باملنافسة يف هذه التجارة حيث دخل يف هذا املجال الهولنديون 

والفرنسيون والدمنارکيون والسويديون والتحق بهم اآلملان أخريا٢٠.
لقد کان املصدر األساس للربيطانيني يف اصطياد الرقيق غريب أفريقيا 
األمريکية.  القارة  يف  الربيطانية  املستعمرات  يف  بيعهم  يتّم  وکان 
وکان يتّم استخدامهم يف مزارع قصب السکر والتبغ وکانت الرشکات 
الربيطانية والفرنسية واإلسبانية والهولندية والدمنارکية واآلملانية يف هذه 

الفرتة متتلك مقرات خاصة بها الصطياد العبيد يف الغرب األفريقي.

أروبا يف القرنني السابع عرش والثامن عرش، أکرب إدارة لنظام الرقيق 
يف التاريخ البرشي.

لقد تحّولت بريطانيا يف القرن الثامن عرش امليالدي إلی أکرب قّوة مالکة لنظام الرقيق يف العامل. 
إذ کانوا ينقلون يف السنوات األولی من القرن الثامن عرش ستة وثالثني ألفا من العبيد سنويا٢١.

من  عليه  ترتب  وما  الرشق  ثروات  نهب  جانب  إلی  البالنتوقراطية  علی  املبني  االقتصاد  کان 
تبعات إجتامعية وثقافية وعلمية قد لعب دورا کبريا يف ازدهار ورخاء الجزيرة الربيطانية وقد 

ظهر ذلك من خالل الثورة الصناعية.
إّن تلك األرض الفقرية التي کان عدد سّکانها يف بداية القرن التاسع عرش أقّل من عرشة ماليني 
املجوهرات  عن  متحّدثا  هرمز»  «ثروة  علی  قرنني  قبل  يتحرس  فيها  شاعر  أشهر  وکان  نسمة 
الکثرية التي «تهبها أيدي الرشق السخية» إلی ملوکها، کانت قد سيطرت علی ثروات مل تکن 
لتحلم بها قبل ذلك وکانت هذه الرثوات ملکا لطبقة من األقلية ومل يکن لسکانها البالغ عددهم 
فيها  الناس  من  کبري  جزء  کان  نفسها  الفرتة  هذه  ففي  منها.  نصيب  أّي  ماليني  حوايل عرشة 
نسميها  معدودة  وعائالت  أرس  أيدي  يف  تتکّدس  الرثوات  تلك  وکانت  مدقع  فقر  يعيشون يف 
عرش  التاسع  القرن  يف  شّکلت  التي  هي  األليغارشية  هذه  وکانت  اإلستعامرية»  «األليغارشية 

ظاهرة «سيطرة أصحاب املال» علی العامل.
کان السکان البيض يف املستعمرات الربيطانية يف أمريکا ينقسمون إلی قسمني: کان ثلثا السکان 
البيض يف املجتمع من الطبقة املتوسطة الربيطانية وکان کّل أرسة منها لديها حوايل أربعة من 

19 - Clark D.Moore and AnnDunber]eds.[, Africa  Yesterday and Today, N.Y.: Praeger]1969 [1971,pp.106- 
107.
20- PatrickManning, Slavery and African life, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1990, p.32.
21 - Walvin, ibid, p.318.



العبيد. وکان الثلث اآلخر من النخبة البالنتوقراطية من مّالك األرايض الذين کانوا يسيطرون علی 
البذخ والرتف وکانوا يقيمون السهرات  العبيد٢٢. وکان هوالء غارقني يف حياة  أکرث األرايض وغالبية 

الفخمة املکلّفة ماديا وکانوا يفرطون يف مامرسة الجنس مع النساء من العبيد.
وکانوا بذلك ميألون أوقات الفراغ٢٣. «لقد کانت إقامة أّي نوع من العالقات مع النساء من العبيد 
مسموحا بها وکان األوالد من البيض ميارسون أّول عالقة جنسية يف حياتهم مع النساء من العبيد 

الاليت ربّينهم أو أرضعنهم٢٤». 
«بذلك ظهر يف القارة األمريکية جيل من العبيد کان آباؤهم من البيض وکانوا يعملون کعبيد يف 

بيوت إخوانهم وأقاربهم من األب٢٥».
لقد أورد والوين استنادا إلی املذکرات اليومية لبعض مّالك األرايض تفاصيل مؤملة عن املامرسات 
الجنسية الظاملة مع العبيد. إّن األروبيني کانوا مينعون السود من الزواج لفرتة طويلة ظّنا منهم أّن 
السود عاجزون غريزيا عن تشکيل األرسة فکانوا يعتربونهم کائنات أحقر من الحيوانات وقد مضت 

سنوات طويلة حتی سمح لهم بالزواج.

التجار األروبيون وجرميتهم التاريخية
لقد تّم استعباد خمسة وعرشين مليون شخص من سّکان القارة األفريقية يف فرتة تجارة األروبيني 
للرقيق وقد جلبوا إلی القارة األمريکية وسائر مناطق العامل کام قتل عدد کبري منهم أثناء عملية 
«االصطياد» کام أّن أعدادا ضخمة منهم قد ماتوا أثناء عملية النقل إلی البالد األخری وهذه جرمية 
يندی لها الجبني. وقد ذکر والوين أّن عدد الذين کان يتّم استعبادهم يف أواخر القرن الثامن عرش 
يف القسم املرکزي ألفريقيا الغربية أي مرکز اصطياد العبيد، کان يیلغ سنويا ما بني خمسني ألفا إلی 

ستني ألفا من العبيد کام کان حوايل مثل هذا العدد يخرسون حياتهم سنويا.
لقد ذکر أّن عدد السّکان يف أفريقيا الغربية کان يبلغ يف منتصف القرن التاسع عرش حوايل خمسة 
وعرشين مليون شخص ويری بعض الباحثني أّن هذا العدد کان يجب أن يبلغ ما بني ستة وأربعني 

مليونا إلی ثالثة وخمسني مليون شخص٢٦لوال تجارة الرقيق.
مل يتّم يف هذه العملية نهب الرثوات املادية والقوی البرشية للقارة األفريقية فحسب بل تّم تهجري 
ابتعدوا عن  وقد  متوازنة  بنية سکانية  إلی  تفتقر  متناسبة  إلی مجتمعات غري  القارة  سکان هذه 
ثقافتهم وترکوا تراثهم التاريخي کام تهّدمت بنياتهم السياسية واالجتامعية وهذا يف حّد ذاته کارثة 
لفرتة  األفريقية  القارة  التطور يف  إلی منع  أّدی  إنّه  إذ  املادية.  ثرواتهم  الناس ونهب  أکرب من أرس 
النساء بشکل غري  فقد کرث عدد  لذا  قتلهم  تّم  أو  منهم  الشباب  الرجال وخاصة  لقد أرس  طويلة. 

متوازن وهذا يف حّد ذاته عامل مهم يف تخلّف القارة األفريقية.
لقد کانت تجارة الرقيق مستمرّة لعقود متتالية بعد الثورتني األمريکية والفرنسية وکانت  الشعوب 
التي قامت بتلك الثورات مشغولة بتجارة الرقيق بشکل رسمّي يف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي 
استقالل  إعالن  أّن  کام  ١٦٨٨م  عام  عنه  أعلن  قد  الربيطانية  الدستورية  الثورة  ميثاق  کان  بينام 
العام  أعلن يف  الفرنيس  اإلنسان  ميثاق حقوق  فإّن  العام ١٧٧٦م وکذلك  کان يف  املتّحدة  الواليات 
١٧٨٩م مناديا «بتساوي البرش جميعا» غري أّن کلمة «اإلنسان» کانت يف الغرب ذات مفهوم خاص 

وضيّق.
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ملحة تاريخية
 لقد دأب املؤرخون علی تحديد بدايات الصهيونية مع املؤمتر األول للصهاينة يف مدينة بال 
السويرسية عام ١٨٩٧م ويبدو أّن ذلك غري ممکن دون وجود متهيدات أّولية وهناك أدلّة 
التاريخ فإذا ما سلّمنا بهذا  أّن بدايات الصهيونية تعود إلی سنوات سابقة لهذا  تشري إلی 
التاريخ فإنّنا يجب أن نعرف الظروف السائدة يف أروبا يف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي. 
لقد کانت أروبا غارقة يف تلك األيام فيام يسّمی اليوم «بالعامل الصناعي» وکانت الظروف 
اإلقتصادية والسياسية يف أروبا يف تلك الفرتة تتمثل يف: ١- املصانع املتعّددة  والعمل والعاملة 
واألحزاب السياسية املختلفة واالقتصاد الصناعي واإلنتاج الوفري واملؤامرات السياسية بهدف 
الحفاظ علی النفوذ وتوسيعه. أما علی الصعيد الخارجي فکانت الجهود تبذل للحفاظ علی 
للمصانع کام  األولية  املواّد  توفري  ناحية عن  کانت مسؤولة من  التي  اإلستعامرية  املصالح 
کانت مسؤولة من ناحية أخری عن توفري أسواق لبيع منتجات هذه املصانع والحصول علی 

املستهلکني.
لقد کانت اإلمرباطوريات القدمية مثل النمسا وبروسيا تعاين التضاد إذ کانت تريد أن تحافظ 
من ناحية علی وجهتها األرستقراطية القدمية التقليدية وأن تعرف العامل الصناعي الجديد 
مثرية  العنرصية  وأخالقها  الهائلة  برثواتها  اإلستعامرية  البالد  کانت  أخری.لقد  ناحية  من 
للکره والنفور من جانب کام أنّها کانت من جانب آخر مثرية لحسد اآلخرين. لقد کانت 

هولندا وبلجيکا وفرنسة وآملانيا علی هذه الحالة.
 کان انتشار الصحف ونرش األخبار قد فتحا أبواب األجواء األرستقراطية ومجالس «الکبار» 
املغلقة يف وجه الناس وعرف الناس کثريا من أرسارها غري أّن منطقة أروبا کانت علی اتصال 

بثالث دول مجاورة لها بل کانت تتأثر بها وتؤثر عليها وهي:
أروبا  سيد  إلی  ١٨١٥م  عام  يف  نابليون  هزمية  بعد  تحّولت  قد  کانت  التي  بريطانيا،  أ: 
بالمنازع وکانت تتدّخل بشکل جدي يف االقتصاد والسياسة والدسائس واملؤامرات وتغيري 

موازين القوی خاّصة وأنّها کانت مصدرا للامسونية والثورة الصناعية. لقد کانت بريطانيا يف 
القرن التاسع عرش تحت سيطرة اليهود املطلقة وعلی رأسهم روتشيلد.

ب: روسيا القيرصية بأراضيها الواسعة وتاريخها املفعم باألحداث والتغيريات مع الرصاعات 
الداخلية والتجاذبات الناجمة عن ذهاب قيرص ومجيء قیرص آخر بني حني وآخر. لقد کانت 
األرايض  صيانة  علی  والعمل  جهة  من  الصناعية  بالثورة  لألخذ  روسيا  تبذلها  التي  الجهود 

الواسعة بأطيافها املتنّوعة وثقافاتها املتعّددة قد خلق أجواء مل يتنبّأ بها الروس إطالقا.
لقد کانت روسيا تحتضن يف تلك األيام أکرب عدد من املواطنني اليهود وکانت هذه الطائفة 
يدعی  روسيا  يف  مهام  أساسيا  تيارا  توّجه  القومية  االتّجاهات  ذات  جهودها  إلی  باإلضافة 

املارکسية التي استطاعت اإلطاحة بأرسة رومانوف.
ج: اإلمرباطورية العثامنية التي کان ذکر اسمها لعّدة قرون يثري الرعب والخوف يف أروبا، 
دولة إسالمية بلغت بعد الحروب الصليبية وعهد النهضة يف الغرب وبعد فتح قسطنطينيةيف 
أواخر القرن الخامس عرش من القّوة حّدا متّکنت معها من فرض الحصار علی فينا. لقد کانت 
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الدولة العثامنية مصدرا للخوف والقلق لحکام أروبا لذا فإنّها کانت تفکر يف طريقة للخالص 
من هذا الکابوس املخيف.

يف هذه الظروف کانت عوامل متعّددة جديدة تحّدد مالمح تاريخ أروبا الجديد وکان اليهود 
يف تلك الظروف کقومية استثنائية منترشة يف جميع أرجاء العامل دون أن يکون لهم وطن 

واحد،وکانوا يفکرون بشکل طبيعّي أن يجدوا ألنفسهم طريقا يوصلهم إلی أهدافهم.
الضغوط  والشعوب  الدول  بعض  العامل ومامرسة  انتشارهم يف  الرغم من  اليهود علی  کان 
عليهم -إذ کانوا يثريون من خالل أخالقهم وترصفاتهم وخصوصياتهم حقد اآلخرين عليهم - 
يفّکرون بشکل جاّد يف القيام بأعامل مهمة يف تلك الظروف. فقد جمعوا ثروات هائلة من 
خالل استعامر الشعوب األخری وکانوا يشعرون بالقّوة الرتباطهم بالدول املختلفة واتصالهم 
بالتنظيامت املاسونية کام کانوا مطّلعني علی کثري من القضايا الجارية خلف الکواليس وکان 
بعض تلك القضايا من تدبريهم أصال لذا فقد رأوا أّن هذه اإلمکانيات املادية يف العامل املادي 
الصناعي و يف ظروف أروبا يف القرن التاسع عرش متّکنهم من لعب دور قوّي جّدا. فقد وجدوا 

الفرصة سانحة لنرش أفکارهم بعد انسحاب الکنيسة وزوال العوائق الثقافية واألخالقية کام 
التأثري علی  إمکانية  الفکرية والثقافية  الصحف واألوساط  السيطرة علی  وجدوا من خالل 
العامل، إّن ذلك جميعا دفعهم إلی التفکري يف تحقيق حلمهم القديم بتشکيل الدولة اليهودية.
لقد کان اليهود منذ العام ٧٠ للميالد عندما طردهم تيتوس من فلسطني مرشّدين يف بالد العامل 
وکانوا يرددون کّل يوم يف صلواتهم جملة معروفة وهي: «العام القادم يف أورشليم» ولکّنهم 
کانوا يرون أّن ذلك سيتحّقق بأسلوب سلمّي عرب املعجزة اإللهية غري أّن إحساسهم بالقّوة 
اقتصاديا وسياسيا من ناحية وانتشار األفکار املادية والدنيوية من ناحية أخری قد دفعهم 
إلی املزج بني حلم «العودة إلی األرض املوعودة» وبني املبادرات العسکرية والسياسية کام 

دفعهم إلی التشمري عن ساعد الجّد والبدء بالعمل بدل انتظار املعجزات.
يقول أحد مؤسيس الصهيونية ومنظّريها:کان عهد باملرستون (١٨٣٧ – ١٨٥٢م) أحد أزهی 
الفرتات لنرش فکرة عودة اليهود إلی فلسطني. فقد شهدت هذه الفرتة أحداثا مثرية يف الرشق. 
لقد کان بعض هذه األحداث ذات أهمية بالغة بحيث إنها کانت قد شغلت فکر باملرستون 
بشّدة.... لقد کان األفق مظلام يف أروبا حيث أعلن أحد ساسة ذلك العرص: «إذا ما نزل ملك 

من السامء إلدارة شؤون وزارة الخارجية لن يستطيع أن يضمن السالم لفرتة ثالثة أشهر١».
يتابع سوکولوف٢ حديثه بتوضيح أحداث مختلفة لتبيني وضع أروبا املتأزم ويخصص عدة 
صفحات من کتابه لهذا املوضوع إلی أن يقول يف ص ٤١: «علی الرغم من أّن يهود بريطانيا 

١- ناهوم سوکولوف، تاريخ الصهيونية، ترجمة داود حيدري، مؤسسة دراسات تاريخ إيران املعارص، ج1ط1، 1998م ص149.
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اليهود واستقرارهم يف  للتبليغ عن فکرة عودة  رّوادا  کانوا 
فلسطني فإّن التقّدم الفعيل  الحاصل يف هذا املجال يعود 
إلی جهود اليهود الفرنسيني أو باألحری رجل يهودي فرنّيس. 
فقد دخلت جهود عشاق صهيون مرحلة جديدة عندما بدأ 
البارون ادموند روتشيلد جهوده الواسعة إلنشاء حّي يهودي 

داخل فلسطني يف العامني (١٨٩٥م – ١٨٩٦م) للميالد٣».
تسيطر  کانت  الکبیرة  روتشيلد  أرسة  أّن  األمر  املثري يف  إّن 
کّل  األروبية علی  القارة  بريطانيا ويف جميع  يف فرنسا ويف 
يشء فهي تسيطر علی النظام املرصيف العاملي حيث تقدم 
األطراف  بني  الحروب  نفقات  وتؤّمن  للحکومات  القروض 
األموال  وتدفع  الرقيق  تجارة  مشاريع  متّول  کام  املتحاربة 
لحفر قناة السويس وقناة بنام کام تقوم بأنشطة أخری – 

بأعامل مامثلة يف  قاموا  العامل حيث  اليهود يف  شأنها شأن 
 – التاريخ  ذلك طوال  من  أدنی  مستويات  ولکن يف  العامل 
باإلضافة إلی ما ذکر فإنّهم قد سيطروا علی حدائق وأرايض 
يف فلسطني ومتّکنوا من إدخال عدد من اليهود إلی األرض 
املقدسة ومنذ هذا التاريخ نسمع بوجود ناشط يف املجالني 
الصحفي واإلجتامعي لليهود األروبيني يظهر کقائد للنهضة 

الصهيونية:
ولد هرتسل عام ١٨٦٠م يف بودابست عندما بدأت موجة 
الغرب  وکان  غربها.  نحو  أروبا  رشق  من  اليهودية  الهجرة 
األرويب اليرحب باملهاجرين اليهود إليه. لقد درس هرتسل 
ونال شهادة  آنذاك  أروبا  بالعلامنية يف  املفعمة  األجواء  يف 
الدکتوراه يف القانون من جامعة فينا فبدأ بعد ذلك بالکتابة 
حادثة  قبل  هرتسل  وکان  الصحافة  نحو  اتّجه  ثّم  أّوال 
األروبية  املجتمعات  يف  اليهود  انصهار  دعاة  من  دريفوس 
وقد حاول تأسيس عدد من األندية اليهودية العتناق اليهو 



املجتمعات  يف  اليهود  انصهار  أّن  فرنسة  يف  دريفوس  حادثة  بعد  أدرك  لکّنه  الکاثوليکية٤ 
األخری أمر مستحيل. ففي رأيه کانت «معاداة السامية٥» جزءا ال يتجزّأ من املجتمع األرويب 
يف ذلك الزمن فکان الحّل اليکمن يف «آسيميالسيون٦» أو االنصهار واالندماج أو حلول من 
هذا النوع. فقد أکّد يف کتابه «الدولة اليهودية» الذي نرش عام ١٨٩٦م أّن جوهرة املشکلة 
اليهودية ليست فردية بل هي مشکلة قومية ووطنية وکان يری أّن معاناة اليهود عرب التاريخ 

لن يکون لها حّل إّال عرب تدويل القضية اليهودية.
وکانت  أحالمه.  تحّقق  التي  العملية  الحلول  عن  والبحث  بالتفکري  هرتسل  بدأ  ذلك  بعد 
بهدف  العامل  أنحاء  يف  اليهود  من  التربعات  لجمع  مساهمة  تأسيس رشکة  األولی  الخطوة 
توفري رصيد مايل لتحقيق األهداف التي کان يرمي إليها. وقد أطلق عليها بعد اإلنشاء، اسم 
«البارون  أمثال  اليهود من  أثرياء  لقاءات مع  عّدة  الصهيونية. وقد عقد هرتسل  املؤسسة 
روتشيلد» و«موشيه مونته فيوری» بهدف إقناعهم علی التعاون معه إذ کانا بحق دعامتني 
إلی  فشيئا  أّدی شيئا  أفکار هرتسل ومعتقداته مام  لتنفيذ  االقتصادية  الناحية  قويّتني من 
عقد املؤمتر األول للصهاينة يف مدينة بال السويرسية يف أغسطس (آب) عام ١٨٩٧٧م. فقد 
أعلن املؤمتر بشکل رسمّي أّن هدف الصهاينة األساس هو إنشاء وطن لليهود يف فلسطني. 
لفلسطني   اليهود  استعامر  األربع علی اإلرساع يف  للمؤمتر يف مواّده  الختامي  البيان  أکّد  و 
وجمع يهود الشتات يف فلسطني  وکسب موافقة وتأييد الدولة العثامنية الستعامر فلسطني. 
لقد بلغت أهمية مؤمتر بال والدعم الذي لقيه الحقا من األوساط الرأساملية واالستعامرية 
األروبية حّدا جعل هرتسل يؤکد يف مذکّراته «لقد أنشأت الدولة اليهودية يف مؤمتر بال». 
وميکن إجامل املبادرات التي انتهت يف نهاية املطاف إلی استقرار اليهود يف فلسطني بشکل 

کامل فيام ييل:
هذا  املحادثات يف  وفشل  فلسطني  علی  للسيطرة  العثامنية  الدولة  علی  املوضوع  ١-طرح 

الخصوص. 
٢- استشارة الدولة اآلملانية التي منيت بالفشل.

٣- الصفقة التي أبرمها اليهود مع بريطانيا حول االنتداب الربيطاين لفلسطني وهو ما ميکن 
اعتباره استعامر فلسطني الحقيقي.

٤- بدء االنتداب الربيطاين منذ العام ١٩٢٠م علی فلسطني.
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5- Anti - Semitism
6- Assimilation

۷ - بعد عقد مؤمتر بال کانت الحرکة الصهيونية حتی العام ۱۹۰۱م تعقد مؤمترا کل عام ثّم أصبحت بعد هذا التاريخ تعقد اجتامعاتها کل عامني 
مرّة. ويجدر بالذکر أّن الظروف السياسية يف أواخر القرن التاسع عرش تشري إلی ظهور الشخصيات اليهودية املنادية بفکرة العودة إلی األرض املوعودة 
 Bilu) «(فلسطني) ومهّدت لظهور الحرکة الصهيونية يف مثانينات القرن التاسع عرش و طرح أتباع حرکة «عشاق صهيون» ومن بعدها «حرکة بيلو
اختصار لعبارة «تعال نذهب إلی بيت يعقوب») فکرة عودة اليهود إلی فلسطني بشکل رسمّي. وبعد فرتة من ذلك عمل هرتسل علی عقد مؤمتر بال 

وجمع الشخصيات الصهيونية بتأليف کتابه «الدولة اليهودية».

٥- سيطرة بريطانيا علی فلسطني لفرتة ثالثني عاما.
٦- مرشوع إنشاء املستوطنات اليهودية.

٧- استخدام سياسة القبضة الحديدية.
٨- تربية فرق املوت اإلرهابية املکّونة من الشباب اليهود.
٩- محاوالت رشاء أرايض الفلسطينيني التي باءت بالفشل.

١٠- استخدام أسلوب القمع واملجازر الجامعية لطرد الفلسطينيني.
١١- استصدار القرار رقم ١٨١ من األمم املتّحدة والقايض بإنشاء دولتني يهودية وفلسطينية 
يف العام ١٩٤٧م (وکان ٩٤٪ من أرايض فلسطني عند صدور هذا القرار بيد الفلسطينيني 

وکان ٦٪ من هذه األرايض فقط بيد اليهود).
٭ جدير بالذکر أّن األمم املتّحدة مل يکن من صالحياتها إصدار هذا القرار من الناحية 
القانونية غري أّن الضغوط التي مارستها جامعات الضغط التابعة لسيطرة أصحاب األموال 

قد أجربتها علی ذلك.
من  کامل  بشکل  وطردهم  الربيطانية  القوات  بواسطة  الفلسطينيني  العرب  إجالء   -١٢

األرايض التي  کان يسکنها اليهود وتسليم املناطق العربية للجيش الصهيوين. 
١٣- البدء بنزع أسلحة العرب وتنفيد املجازر الجامعية من مثل مجزرة حيفاء إلرعاب 

الفلسطينيني.
١٤- إنشاء الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨م.

١٥- صحوة البالد العربية املتأّخرة وبدء الحرب العربية اإلرسائيلية. (عندما بدأت بوادر 
هزمية الکيان الصهيوين تلوح يف أفق الحرب أعلنت األمم املتّحدة بالتنسيق مع إرسائيل 
هدنة تستمّر ألربعة أسابيع رشيطة عدم القيام بنقل األعتاد العسکرية والقوات خالل 
وغريت  األمريکية  املتّحدة  الواليات  بواسطة  أسلحتها  نقلت  إرسائيل  أّن  غري  الفرتة  هذه 

مسار الحرب وزحفت بعدها إلی رشقي القدس واحتلّتها).
١٦- عضوية إرسائيل يف األمم املتّحدة عام ١٩٤٩م.

أکّد «بن غورين»  لقد  األمر.  نهاية  ليس  أّن ذلك  الدولة اإلرسائيلية غري  تأسست  بذلك 
القائد الصهيوين املشهور مرّتني علی األقل يف وثيقتني رسميّتني (التقرير السنوي اإلرسائييل 
لعامي ١٩٥١ و ١٩٥٢ امليالديني) «أّن بلدنا الصغیریشکل جزءا من إرسائيل فهو یشکل 
جزءا من أرض إرسائيل الکربی ،وأعلنت الدولة اإلرسائيلية (يف التقرير السنوي الحکومي 
لعام ١٩٦٥م) أّن إنشاء الدولة الجديدة اليعني بأّي حال من األحوال التخّيل عن حدود 

أرض إرسائيل التاريخية (من النيل حتی الفرات)».



قدسية املسجد األقصی ومکانته
تعود قدسية املسجد األقصی وفضيلته إلی ثالثة أمور هي:
١-مبنی املسجد الذي قام األنبياء اإللهيون بصيانته وتجديد بنائه.

٢- کونه القبلة األولی للمسلمني.

٣- مکان معراج النبّي (ص).

لقد کان املسجد األقصی قبلة املسلمني ملّدة ثالثة عرش عاما أي إلی العام الهجري الثاين. ولکون البيت املقدس 

أبعد من املسجد الحرام ومل يکن وراءه مسجد فقد أطلق عليه املسجد األقصی ويعّد البيت املقدس مهبط األديان 

اإللهية أي اإلسالم واملسيحية واليهودية و احتّل مکانة عظيمة بحادثة اإلرساء ومعراج النبّي حيث أرسی ليال من 

املسجد الحرام إلی املسجد األقصی يف ٢٧ رجب من العام الهجري األول ومنه عرج إلی السامء. وأطلق علی األّول 

اإلرساء وعلی الثاين املعراج. وقد قال القرآن الکريم عن املسجد األقصی: ﴿ سبحان الذي أرسی بعبده ليال من 

املسجد الحرام إلی املسجد األقصی الذي بارکنا حوله﴾ (سورة اإلرساء ١) وقد روي عن رسول الله (ص) أنّه قال: 

«ال تشّد الرحال إّال إلی ثالثة مساجد: املسجد الحرام ومسجدي هذا واملسجد األقصی».

وقال اإلمام عّيل بن أيب طالب (ع):«أربعة من قصور الجّنة يف الدنيا: املسجد الحرام، مسجد الرسول (ص) ومسجد 

بيت املقدس ومسجد الکوفة».    

وقال يف کالم له أيضا: «صالة يف بيت املقدس ألف صالة». 

املسجد األقصی والصهيونية
يعتقد أحبار اليهود أّن الله خلق العامل ألجل اليهود و أّن دمار معبد سليامن وتفرّق اليهود ليس إّال 

عقابا لهم. والميکن إعادة بناء املعبد إّال إذ غفر الله ذنوبهم وهم يعتربون أّن عالمة الغفران اإللهي 

هي ظهور املسيح ويری بعض اليهود أّن املسجد األقصی قد بني علی أنقاض معبد سليامن.

بعد احتالل الکيان الصهيوين مدينة القدس وضواحيها حتی غريب نهر األردن يف عام ١٩٦٧م عمد 

مرکز  إلی  وحّولوه  مهجور  واد  شکل  علی  کان  الذي  الرباق  مسجد  ساحة  بناء  إعادة  إلی  اليهود 

الجتامعاتهم ومعبدا لهم ويجتمع اآلن يف کّل أسبوع آالف اليهود القادمني من أنحاء العامل للعبادة 

والندبة إلی جانب جداراملبکی ألداء املراسم الدينية الخاصة بهم وقراءة التوراة وبخاصة يف وقت 

مع  واألوالد  والفتيات  والنساء  الرجال  من  الکثري  يجتمع  والسبت حيث  الجمعة  أيام  من  املغرب 

قادتهم الدينيني ، فهم يکتبون حاجاتهم علی أوراق ویضعونها داخل شقوق الجدار. ويتمّنی الکثري 

منهم إعادة بناء معبد سليامن الذي يرون بأنّه يقع تحت بناية املسجد األقصی فهم يرون أّن من 

الرضوري هدم املسجد األقصی وقبّة الصخرة يف القدس وتشييد معبد سليامن مکانهام ، و هاجموا 

املسيحيون  ويری  ١٩٦٧م.  العام  منذ  مرّة  مائة  من  أکرث  األقصی  املسجد  الفکرة  هذه  علی  بناء 

أّن هدم  أّن إعادة بناء هيکل سليامن هي الرشط األساس لظهور املسیح. ويری هوالء  املتطرفون 

املسجدين يرتتّب عليه اشتعال الحرب النهائية (آرماجدون) بقيادة الواليات املتّحدة وبريطانيا وسيتّم 

فيها تدمريالعامل بالکامل وعلی أساس اعتقادهم فإّن الّدّجال (عدّو املسيح) يقرتب يف هذه الحرب 

الدجال وسيؤّسس  العامل ويهزم  أتباعه مرّة أخری ويظهر يف  النرص عند ذلك يولد املسيح مع  من 

حکومة موّحدة عاملية عاصمتها القدس وسيکون املعبد الذي شيّده املسيحيون املتصهينون واليهود 

يف بداية الحرب مقرّا لحکومته العاملية.

إن املنظامت الصهيونية اإلرهابية حددت هدفها النهايئ الذي يتلخص يف إعادة بناء هيکل سليامن 

وتدمري اآلثار اإلسالمية املوجودة مکانه،  و أنشئت مؤسستان تلموديتان بالقرب من جدار املبکی 

يتعلّم فيها الطالب تقاليد طقوس تقديم الضحية ليؤدوها عند بناء الهيکل الثالث يف هذا املکان 

ويبدو أّن املعبد األول قد دّمره نبوخد نرص عندما هاجمه کام ُدّمر املعبد الثاين عند هجوم القائد 

بناء  التي تسعی ألجلها هذه املؤّسسات هي اإلرساع يف إعادة  إّن املهّمة األخری  الروماين تيتوس. 

هيکل سليامن فهم مشغولون بتصنيع األدوات الخاصة بالعبادة يف املعبد. لقد تّم اإلعداد لخريطة 

املعبد الثالث منذ سنوات طويلة. إّن املباين األخری املرتبطة باملعبد قيد الدراسة واإلنشاء ويبدو أّن 

کّل يشء معّد إلنشاء الهيکل فحتّی إّن املواد األّولية لتشييد الهيکل تّم توفريها.



۱ ملحمة الخميني
۱. ما هو الخطر؟ من هو العدّو؟

األخطر  التيار  ماهو  أساس وهو  اإلجابة علی سؤال  تتلّخص يف  املجال  األولی يف هذا  الخطوة  إّن 
لإلسالم واملسلمني – بل للبرشية جمعاء – من منظور اإلمام الخميني؟

لقد أوضح اإلمام الخميني موقفه منذ اإلعالن عن ثورته يف العام ۱۹۶۲ للميالد فخالل الکلمة التي 
ألقاها يف ذلك الزمن قال: «لقد حّدق بنا الخطر اليوم وإنّه خطر اليهود۲...ليعلم السادة أن خطر 

اليوم ليس أقّل من خطر «بني أمية»»3.
و تحّدث الشهيد العالمة مرتضی مطهري الفيلسوف واملفّکر الذي تتلمذ علی يد اإلمام الخميني 

حول هذا الخطر العاملي قائال:
«لو کان نبّي اإلسالم حيّا ماذا کان يفعل اليوم؟ بم کان يفکر؟ والله والله إّن النبّي األکرم ليشعر يف 
مضجعه الرشيف مبا يرتکبه اليهود ويقشعر من أعاملهم۴... والله إّن ما أدمی قلب الرسول األکرم 

هو احتالل فلسطني5.

۲. موضوع القدس
وإزالة  وفلسطني  القدس  تحرير  إلی  جميعا  املسلمني  نضاله  فرتة  طوال  الخميني  اإلمام  دعا  لقد 
الکيان الصهيوين الغاصب: « إّن من املصائب الکربی لدی املسلمني هي مشکلة إرسائيل املعتدية۶. 
إنّنا نقول: يجب أن تزول إرسائيل من الوجود وإّن البيت املقّدس للمسلمني وهي 

قبلة املسلمي األولی7».
العامل  قلب  يف  (إرسائيل)  وزرع  فلسطني  احتالل  مؤامرة  أّن  ننسی  أال  يجب  هنا 
الشعوب  تطلع  مل  التي  الشاملة  التوسعية  للنزعة  مقّدمة  إّال  هي  ما  اإلسالمي 

۱ - نقال عن مقال لزين العابدين الصديق – کتاب دراسات عن الصهيونية – ج۱.  
۲ - اإلمام الخميني: «صحيفة النور» ج۱ ص۱- ۱۴ ، أبريل ۱۹۶۲م.  

۳ - امللحمة الحسينية ج۲ ص۱۶۴ عام ۱۹۷۰م.  

۴- امللحمة الحسينية ج۲ ص۱۶۴، عام ۱۹۷۰م.  
۵- امللحمة الحسينية ج۲ ص۱۶۸، عام۱۹۷۰م.                            

۶- صحيفة النور ج۲ ص۱۴- ۴۱، أبريل ۱۹۷۸م.     
۷- صحيفة النور ج۲ ص۱۲ – ۱۷، سبتمرب ۱۹۸۲م.     



اإلسالمية بعد علی حجمها وعمقها. لقد کان اإلمام يدعو قادة األمة ومفکريها إلی 
النضال ضّد عدو اإلسالم املشرتك أّي الکيان الصهيوين الغاصب وإلی تحرير األرايض 
الفلسطينية املحتلة «منذ عرشين عاما ونحن ندعوکم أن تجتمعوا وأن تزيلوا هذه الغّدة 
الرسطانية من وسط املسلمني استعيدوا القدس وحّرروا البالد اإلسالمية من براثن هذه الغّدة 

الرسطانية۸».

۳. اسرتاتيجية تأسيس «إرسائيل الکربی»
إّن من أهداف اإلمام الخميني أثناء کفاحه ضّد الخطر اليهودي مواجهة االسرتاتيجية التوسعية 
لهذه الغّدة الرسطانية يف املنطقة والعامل اإلسالمي والتي تدعی «إنشاء دولة إرسائيل الکربی من 
النيل حتی الفرات». «لقد ذکرنا مرارا وتکرارا أن إرسائيل جرثومة الفساد لن تکتفي بالقدس 
وبيت املقدس وإذا وجدت فرصة فإّن الدول اإلسالمية بأرسها معرّضة للخطر۹. إّن اسرتاتيجية 
«احتالل األرايض الخصبة يف الرشق األوسط» حلم قديم يؤکد عليه قادة الصهيونية دوما وهم 

يرصون عليها اليوم بکل وقاحة.
لقد اعترب اإلمام الخميني أن تساهل قادة البالد اإلسالمية وجهلهم تجاه االسرتاتيجية التوسعية 
الصهيونية من مشاکل العامل اإلسالمي الکربی يقول: «لقد قالت «إرسائيل» منذ اليوم األّول إنّه 
ال بّد من تحقيق «إرسائيل الکربی» ويجب أن تزول فلسطني نهائيا وذکرت أّن األرايض التي 
سيطرت عليها تعترب جزءا اليتجزّأ من إرسائيل. إّن إرسائيل الکربی تعني «من النيل إلی الفرات» 
أّي جميع املناطق العربية. فهي تشمل الحجاز ومرص وهم (قادة العرب) جالسون يتفرّجون 
بل إّن عددا کبريا منهم يسايرون إرسائيل وينوون االعرتاف بها.... إّن هذه مصائب حدثت يف 
هذا القرن ونری املسلمني أي الحکومات اإلسالمية المبالية مع األسف فهم مينعون شعوبهم 

من الحديث عن هذه األشياء۱۰.

۴. سيطرة اليهود العاملية
إّن من املحاور املهّمة التي کان يعمل اإلمام الخميني فرتة نضاله يف إطارها هي 
فضح املشاريع واملؤمرات اليهودية للنفوذ يف جميع مناطق العامل والسيطرة عليها 
الدولية  الصهيونية  بخطر  الجميع  ذکّرت  وأنا  عاما  من عرشين  يقرب  ما  «منذ 

۸ - صحيفة النور ج۱۶ ص۲۱- ۳۸، فرباير ۱۹۸۱م.

   ۹ - صحيفة النور ج۱۶ ص۴، ۱۶ ،فرباير ۱۹۸۱م
        ۱۰ - صحيفة النور ج۱۸ ص۱۰۱ – ۱۱۵، سبتمرب ۱۹۸۱م.

مل  الخطر  هذا  أّن  اليوم  أری  وإنني 
ضّد  مستمّر  تزايد  يف  هو  بل  إطالقا  يتقلّص 

اإلسالمية  الثورة  وضّد  العامل  يف  التحررية  الثورات 
علی األصیلة يف إيران. إّن هوالء من مصايص دماء شعوب العامل  أقدموا  قد 

هزمية مستضعفي العامل بأساليب متنّوعة، وعلی شعبنا وعلی جميع الشعوب الحرّة 
يف العامل أن تقاوم هذه الدسائس الخطرية بکّل شجاعة ووعي.۱۱

هنا البّد من إدراك مدی انتشار الخطر الصهيوين وعمقه أّوال وأن ندرك السبب الذي 
کان يدفع اإلمام إلی اعتبار اليهود والصهيونية العاملية أخطر من أية ظاهرة أو تيار يف 
العامل وملاذا کان اإلمام يف أغلب بياناته ونداءاته يعترب أمريکا والقوی العاملية الکربی 

يف رکب اليهود والصهيونية العاملية. استنادا إلی الوثائق الصحيحة فإّن البالد األمريکية واألروبية 
وصناعاتها واإلمکانيات األساسية يف تلك البالد بيد أقلية يهودية أو يف قبضة املؤسسات واألجهزة 
التابعة لليهود. إّن کثريا من النخب املشبعة بالثقافة الغربية تعترب هذه األشياءمن ضمن «الفکرة 
املؤامراتية» غري أّن مراجعة الوثائق واملستندات الواضحة تثبت ما نذهب إليه. إّن عامل اليوم يشهد 
اليهود  مصالح  إطار  يف  تعمل جاهدة  التي  والجامعات  واألحزاب  واألوساط  املنظامت  من  الکثري 

تحت غطاء األسامء املختلفة ومنها األعامل الخريية.
إّن املنظامت واألوساط الرسمية الدولية مثل منظمة األمم املتحدة ومجلس األمن ولجنة حقوق 
اإلنسان والبنك الدويل واليونسکو وصندوق النقد الدويل ليست يف مأمن من نفوذ هذه الجامعة. 
نسبيا تخضع  أو معروفة  قويّة غري معروفة  فإّن هناك مؤسسات ومجموعات  ذلك  إلی  باإلضافة 
لسيطرة اليهود. وعلی الرغم من کون هذه املجموعات غري معروفة للجميع غري أنها تلعب دورا 
املؤسسات  هذه  قرارات  کانت  الحديث  العرص  ففي  العامل.  يف  الشعوب  من  کثري  مصري  يف  کبريا 
املوجودة يف املناطق املختلفة يف العامل بشکل خفي أکرث تأثريا و أهم بکثري من قرارات رؤساء الدول 
املعروفة يف العامل ومن هذه املؤسسات ميکن اإلشارة إلی قرص «الکسنبورغ» بالقرب من فينا و«قرص 
املجمع الثقايف يف بروکسل» وقاعة «فيکسينغ» الرسية يف لندن و«باغواش» يف کندا ومکتب «اللجنة 
الثالثية» يف مبنی «مؤسسة کارنغي» بجوار منظمة األمم املتّحدة يف واشنطن وفروعها املختلفة يف 
طوکيو وباريس وهي تعمل جميعا إلقرار «اإلمرباطورية اليهودية العاملية» بناء علی ما تقّدم فإّن 
«بنيامني ديزرائييل» السيايس اليهودي الشهري ورئيس وزراء بريطانيا األسبق مل يکن مبالغا عندما 
قال: «إّن من يحکمون العامل يختلفون کثريا عن الشخصيات الشهرية التي يشاهدها الناس دون أن 

يعرفوا حقيقة ما يجري خلف الکواليس».۱۲
کام أرشنا سابقا فإّن اليهود واملاسونيني يتقلدون املناصب الحساسة املهمة يف مراکز صنع القرار 

۱۱- صحيفة النور ج۱۴ ص۲۲ – ۶۳، فرباير ۱۹۸۰.  
۱۲- جيمز برالف، «ظالل القوة».  



يف العامل سواء يف ذلك أمريکا أو أروبا بحکوماتها التي تبدو قوية، ويف غري 
الستار. ولکي نقّدم صورة واضحة  الحالة فإنّهم يوجهون األمور من خلف  هذه 

عن هذا املوضوع فإّن إشارة مّنا إلی البنية السياسية واالقتصادية والثقافية والعسکرية – 
االستخباراتية األمريکية تکفي إلثبات ما نذهب إليه.

فالوثائق تشري إلی أن الصهاينة يسيطرون اليوم علی الواليات واملدن األمريکية املهّمة   ويوّجهون 
السينامئية  املراکز  علی  سيطرتهم  أحکموا  أنّهم  کام  أهوائهم  والکونغرس حسب  الشيوخ  مجلس 
الکربی يف العامل من مثل «هوليوود» ووکاالت األنباء املشهورة مثل «أسوشيتدبرس» و«يونايتدبرس» 
الکتّاب  ويؤکد  الکربی.  واالقتصادية  املرصفية  واملؤسسات  والبنوك  والتلفزيون  واإلذاعة  والصحف 
الغربيون أّن نظرة املواطنني األمريکان إلی العامل هي النظرة نفسها التي يتّم الرتويج عنها عرب وسائل 

اإلعالم الصهيونية۱۳. 
إّن القدرة الحقيقية يف الحزبني الجمهوري والدميوقراطي تعود إلی اليهود. وقد ظهرت هذه الحقيقة 
بعد الحرب العاملية الثانية بشکل واضح. فمنذ حکم «ترومن» وحتّی اليوم فإّن الهيمنة الصهيونية 

علی البيت األبيض وسائر مراکز صنع القرار قد باتت أمرا اليقبل أّي شك.
وهذه حقيقة عّرب عنها اإلمام الخميني قبل الجميع وأکرث من أّي شخص آخر: «إّن أمريکا العدوة 
إلحکام  جرمية  أية  ارتکاب  عن  التتورع  فهي  العامل  يف  واملستضعفة  الفقرية  للشعوب  واحد  رقم 
تنهب  وهي  لسيطرتها  الخاضع  العامل  علی  والعسکرية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  سيطرتها 
ثروات شعوب العامل بدعاياتها الواسعة – التي يتّم تنظيمها وتوجيها بواسطة الصهيونية الدولية۱۴- »
إّن موضوع التأثري الذي ترتکه األوساط الدعائية والخربية األمريکية علی أفکار املجتمعات وآرائها 
يعترب من النقاط املهمة التي مل يغفلها اإلمام الخميني أبدا: «يوجد بيننا وبينکم أشخاص يرغبون 
لها يف مجتمعاتهم  الغرب – ويرّوجون  القضايا املطروحة يف  التي يريدها هوالء – تلك  يف األمور 

ويتحّدثون عنها ويکتبون عنها کام تکتب عنها الصحف األمريکية التي تسريها الصهيونية۱۵».
علی الرغم من طّي صفحة الصهيونية يف إيران بعد الثورة اإلسالمية فيها وانتهاء سيطرتها علی هذا 
البلد غري أّن األوساط الصهيونية – اليهودية ذات القدرات الهائلة مل تتخّل عن معاداة 
الشعب اإليراين املسلم الثوروي والتآمر ضّده وقد استخدمت جميع أنواع املؤامرات 
املؤامرات  الفتية. ومن جملة هذه  الثورة اإلسالمية  لتقويض أسس هذه  والدسائس 
واملؤامرة  والتخطيط  البالد  أرجاء  يف  الفنت  وخلق  الفوضی  إثارة  إلی  اإلشارة  ميکن 
الثقافية  املشاکل  وخلق  االقتصادي  الحصار  و  بالثورة  لإلطاحة  العسکري  لالنقالب 
وإشعال نريان الحرب املفروضة علی إيران غري أّن ذلك کلّه مل ينث اإلمام الخميني عن 

۱۳ - تشارلز فيش يني، نرشة «اسبات اليت» األسبوعية، ۲۲ سبتمرب ۱۹۸۶.      
۱۴. صحيفةالنور ج۱۳ ص۲۱- ۸۳، سبتمرب ۱۹۸۰     

        ۱۵ - نفسه ج۱۰ص۱۱۶، کلمة ألقاها اإلمام يف جمع من 
            الطلبة السعوديني.

ي ي م إل ي مل ري إي ی ب ري



نضاله ضّد أمريکا والصهاينة حيث فضح مخططاتهم الشيطانية ومؤامراتهم بکّل يقظة 
ووعي: «علينا أن نفّکر مليّا فيام يجري يف العامل وما هو واجبنا تجاه العامل. انظروا إلی 

هذه الحرب املفروضة التي شّنوها علینا ليحّققوا املخطط الصهيوين وليمنعوا تحقيق أهداف 
انتقلت فعال.  البالد األخری وقد  إلی  فإنّها ال شّك ستنتقل  إيران  اإلسالم فهي إن تحّققت يف 

عندها سينتهي وجودهم ووجود الصهاينة۱۶».
والعامل  املسلمني  علی  وتفاقم خطره  الصهيوين  التوّسع  عن  الخميني  اإلمام  قال سامحة  وقد 

اإلسالمي:
البالد اإلسالمية وقد  الغّدة الرسطانية الصهيونية يف جسد  أذّکّر مرّة أخری بخطر توّسع  إنّني 
ذکّرت الجميع بذلك يف السنوات املاضية قبل الثورة وبعدها وأعلن دعمي الال متناهي ودعم 
الشعب اإليراين ومسؤوليه لکل النضاالت اإلسالمية التي تخوضها الشعوب والشباب الغياری 

واملسلمون يف سبيل تحرير القدس۱۷».  
لقد أعلنت لإلخوة املسلمني يف جميع البالد وبخاّصة اإلخوة العرب والشعوب العربية الکبرية 
ومن  الصهيونية.  وبخاّصة  الکبري  األجانب  خطر  عن  وتکرارا  مرارا  اإلسالم  رائدة  تعّد  التي 
يف  اإلسالمية  االجتامعات  الذي هو شهر  رمضان  يفضحوا يف شهر  أن  املؤمنني  علی  الرضوري 

أوساطهم مؤامرات هذا األخطبوط الناهب للعامل واألخطار التي تهّدد اإلنسانية بسببها۱۸». 
األحرار  املسلمني  وواجب  العاملية  اإلسالمية  النهضة  رسالة  تبيني  بعد  اإلمام  سامحة  وأکّد 
والثورويني: «إننا نسعی الجتثاث الجذور الفاسدة للصهيونية والرأساملية والشيوعية يف العامل. 
فقد قررنا أن ندّمر األنظمة املبنية علی هذه األسس الثالثة وأن ندعو لنظام مبنّي علی إسالم 
رسول الله (ص) يف عامل يسوده االستکبار وستشهد الشعوب املغلوبة علی أمرها تحقيق ذلك 

عاجال أم آجال.
لقد أعددت نفيس ووجودي املتواضع ألداء الواجب اإللهي وألجل فريضة الدفاع عن املسلمني 
وأنتظر الفوز بالشهادة يف سبيل الله بفارغ الصرب. وعلی جميع القوی والقوی الکربی وعمالئها 
وأذنابها أن تتأکّد من أّن الخميني لو بقي وحيدا لواصل السري علی دربه – التي هي 

درب الجهاد ضّد الکفر والظلم والرشك والوثنية۱۹ - ». 

۱۶.  صحيفة اإلمام، ج۱۸ ص۱۵- ۱۰۲، سبتمرب ۱۹۸۳.                             
                                                                                            ۱۷. صحيفة النور، ج۲۰ ص۱۶- ۱۱۵، أغسطس ۱۹۸۷م.
۱۸.  صحيفة النور، ج۸ ص۱۳- ۲۱۸، أغسطس ۱۹۷۹م.     

       ۱۹. صحيفة النور ج۲۰ ص۶ – ۱۱۳، أغسطس ۱۹۸۷م.

      
الکلمة األخرية

يف  املستمرّة  الخميني  اإلمام  بأّن جهود  التذکري  من  البّد  املطاف  نهاية  يف 
بن  الحسني  سرية  مع  متطابقة  کانت  اليهودي  الخطر  ضّد  الجهاد  طريق 
عّيل (ع) ومستلهمة من ملحمة کربالء وهذا ليس ما نذهب إليه نحن يف 
هذا املقال وإمنا اعرتف به املنظّرون األعداء وهنا نکتفي باإلشارة إلی اثنني من هوالء:

يقول «مارتني کرامر» أحد منظمي مؤمتر «التشيّع واملقاومة والثورة» وأحد أعضائه 
أبيب  تل  لجامعة  التابع  االسرتاتيجية  للدراسات  دايان  مرکز  عقده  الذي  النشطني 
والعادات  التقاليد  علی  البهلوية  الحکومة  «إّن هجوم  ۱۹۸۳م:  عام  من  ديسمرب  يف 
املذهبية قد أّدی إلی ردود أفعال وکان بعض علامء الشيعة يف طليعة ردود األفعال 
هذه وکان أبرز هوالء آية الله روح الله الخميني. لقد کان تسييس مراسم عاشوراء 
السنوية أو فاجعة کربالء أحد النامذج البارزة [لردود األفعال هذه] [فاإلمام] الخميني 
اإلمام  بأن  القائل  الشيعي  املعتقد  بتأکيده علی  املتعمد  االستشهاد  نوعا من  يسّوغ 
الحسني قد رّحب باملوت عن وعي. إّن أسطورة الحسني يف کربالء...التي ألهمت الثورة 

اإلسالمية أصبحت اليوم من ضمن أهداف السياسة الدفاعية إليران۲۰».   

أراد أحد أن يفهم  وقال مانغول بيات أحد املشارکني يف هذا املؤمتر الصهيوين: «إذا 
الثورة اإليرانية فإّن عليه أن يدرس [اإلمام] الخميني کجزء من حرکة تاريخية أوسع 

وأکرب۲۱».

۲۰ - مارتني کرامر، مرکز دايان للدراسات، ديسمرب ۱۹۸۴م.
۲۱ - مانغول بيات، مرکز دايان للدراسات، ديسمرب ۱۹۸۴م.



﴿إن ينرصکم الله فال غالب لکم وإن يخذلکم فمن ذا الذي ينرصکم من بعده﴾
(آل عمران،160). 

إّن هذا الکالم اإللهي أروع من أن يوصف فامذا عسانا نعمل حتی ينرصنا الله 
فالجواب موجود يف آية أخری 

﴿إن تنرصوا الله ينرصکم﴾(محمد، 7)
﴿ولينرصّن الله من ينرصه﴾ (الحج، ۴۰).

إّن نظام الهيمنة واملعتدين الدوليني يفکرون دوما يف السيطرة علی جميع 
مناطق العامل لتوفري مصالحهم غري الرشعية ولو کان ذلك علی حساب 
هوية الشعوب وعزّتهم وعندما تقتيض مصالح القوی الکربی فإنّهم 
للصداقة  لديهم  قيمة  فال  وأوفاهم  أصدقائهم  بأقدم  سيضّحون 
الشعوب يف هذا  إّن مشکلة  الصدق.  أو  والعاملة  والعداوة 

مستبدا  حاکام  يواجهون  أنّهم  يف  تکمن  ال  العرص 
إلی  يستند  الدکتاتور  هذا  أن  هي  مشکلتهم  وإمنا 

القوی  أي  الدنيا  يف  املستکربة  القوی  إّن  الدولية.  القوی 
الغربية والواليات املّتحدة والصهاينة ال تتوقف عند حّدها.

فإنّها تريد االستيالء علی جميع املصادر املالية يف العامل وعلی جميع 
القوی البرشية فيه. إّن مستکربي العامل غافلون عن السّنة اإللهية ﴿کم 

من فئة قليلة غلبت فئة کثرية بإذن الله والله مع الصابرين﴾.
وأن  الحّق  حليف  سيکون  والباطل  الحق  مواجهة  يف  النرص  أّن  يف  والشك 

املادية  إمکانياتها  من  الحّق  جبهة  تستفيد  أن  رشيطة  فيها  سيزول  الباطل 
العقل  الصحيح عرب  الطريق  السري يف  تبحث عن  واملعنوية بشکل صحيح وأن 

الله والثقة بالنففس. عند ذلك  والجهد املناسبین واملثابرة واألمل والتوکل علی 
سيکون اإلمداد اإللهي ونرصه للحق الثابت الذي أقرّه القرآن الکريم.

ليست الصحوة اإلسالمية منحرصة ببلدان الشامل األفريقي أو منطقة غرب آسية. 
األروبية  الشعوب  فيه  تثور  أروبة وسيأيت يوم  إلی قلب  الصحوة ستمتّد  إّن هذه 
نفسها ضّد الساسة وأصحاب القّوة الذين سلّموا مقدرات هذه الشعوب للسياسات 
الثقافية واالقتصادية األمريکية والصهيونية. إّن املصري الذي ينتظر من يعملون ضّد 
سبيل الله واألهداف اإللهية مصري جّد سيئ «إّن للباطل جولة» فهم سيصولون فرتة 
قصرية غري أّن النهاية سيئة. إّن نتيجة ذلك هي ما يشاهده املخالفون واألعداء 

واملستکربون.
إّن املعرکة الحقيقية اليوم هي بني املستضعفني بقيادة الحرکة اإلسالمية وبني 

املستکربين بقيادة الواليات املّتحدة والنيتو والصهيونية. هناك معسکران ال 
ثالث لهام. إنّها ثورات عظيمة دّمرت قيود االستبداد واالستکبار وتغلّبت 

املستکرب  أمام  املستضعف  نهضة  هذه  إّن  عنها.  يدافعون  من  علی 
يخّص  املوضوع  فليس  العامل  أنحاء  جميع  يف  تنترش  أن  من  والبّد 

يهّبوا جميعا.  أن  العامل  علی مستضعفي  بل  املسلمني وحدهم 
وعدهم  املستضعفني حيث  يشمل جميع  اإللهي  الوعد  إّن 

هذه  يف  الوارثني  هم  يکونوا  وأن  أمئة  يکونوا  بأن  الله 



التأسيس  النهايئ وهو  الهدف  تحديد  البّد من  املستضعفني  اإلمامة حّق  إن  الدنيا. 
والعقل  الدين  أساس  علی  الواحدة  اإلسالمية  واألمة  الجديدة  اإلسالمية  للحضارة 
والعلم واألخالق. إّن الشعوب ستجد عرب السنن اإللهية طريقها يف التاريخ و ستسري 
يف طريقها الصحيح وستجرف أمواج الغاضبني املستضعفني العاتية ملواجهة الظاملني 
بإذن الله تعالی، أساس االعتداء علی حقوق اإلنسان وستحّل محلّها حکومة العدالة 

اإلسالمية التي هي حکومة املستضعفني.
وقرن  اإلسالم  قرن  حان  وقد  وصحوتها  الشعوب  بيقظة  تقيض  اإللهية  املشيئة  إّن 

الشعوب وسيکون مصري جميع البرش مرتبطا به.
أولياؤهم  کفروا  والذين  النور  إلی  الظلامت  من  يخرجهم  آمنوا  الذين  وّيل  ﴿الله 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلی الظلامت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾.

لنريان  املشعلني  الّرشيرين  األمريکیني  والساسة  الرسطانية  الصهيونية  الشبکة  إّن 
الیوم مبعارضة  اليوم أخطر وأهم بؤرة لالستکبارقد بدأوا  الذين يشکلون  الحروب 
أکرث  إّن   . نقاط أساسية  يرکّزون علی عّدة  إنّهم  املختلفة.  بالطرق  األمة اإلسالمية 
هذه النقاط وضوحا اليوم هي االقتصاد غري أنّهم يعملون علی إضعاف املعتقدات 
نقطة  وهذه  املختلفة  الطرق  عرب  أشبهه  وما  اإللحادي  الفکر  وترسيخ  اإلسالمية 
أساسية أخری. إّن نرش الفساد والفحشاء وإيجاد الشبهات يف املعتقدات تعّد قضايا 

أساسية يف سياساتهم.
االقتصادية  املواجهة  عن  واليتورعون  والدعائية  النفسية  الحروب  يشّنون  فهم 
واملواجهة  واإلرهاب  العنف  إلی  يلجأون  أنّهم  کام  املتعنتة  السياسية  واملبادرات 
العسکرية. إنّهم اليتوّرعون عن ارتکاب أية جرمية للحفاظ علی مصالحهم الالمرشوعة. 
علی  ويفرضون  اإلرهاب  مواجهة  شعار  تحت  اإلرهاب  أنواع  أبشع  يرتکبون  إنّهم 

الشعوب دکتاتورياتهم وأساليب نهبهم تحت غطاء تحرير هذه الشعوب.
إّن رؤساء نظام الهيمنة يرون أن اإلرهاب عبارة عن کّل ما يهّدد مصالحهم الالمرشوعة 

ويعتربون املقاومني الذين يدافعون عن حقوقهم املرشوعة أمام املحتلني، إرهابيني.
حياة  علی  کمصيبة  أصبحت  والتي  لهم  العميلة  الخبيثة  الفرق  اليعتربون  لکّنهم 
الشعوب وأمنها من اإلرهاب يف يشء. إّن أمريکا تعترب نفسها صاحبة الحق يف العدوان 

ویعملون  الدکتاتورية  يخالفون  أنّهم  يّدعون  فهم  والبلدان  الشعوب  علی 
ألجل حقوق الشعوب. إنّهم کاذبون. إنّهم ليسوا يرحمون الشعوب األخری 
کام اليرحمون شعوبهم. لقد رفع بعض األمريکان الفتات جاء فيها نحن ۹۹ 
٪  أي شعب أمريکا. إّن واحدا باملائة يحکم ۹۹٪ من الشعب األمريکي. إّن 
النظام الرأساميل يری نفسه اليوم يف طريق مسدود. وقد يؤدي هذا املأزق 
إلی نتائجه النهائية غري أّن أزمة الغرب الکاملة قد بدأت. إّن فساد النظام 
الرأساميل أصبح أمرا عينيا وملموسا للشعوب. قد يکون بإمکانهم قمع هذه 

الحرکة أو تلك غري أنّهم عاجزون عن اجتثاث جذورها.
وستصبح هذه الحرکة قوية مزدهرة يف يوم من األيام وستتمکّن من التغلب 
علی النظام الرأساميل األمريکي والغريب بشکل کامل. إنّهم يحاولون التقليل 
من أهمية هذا األمر يف دعاياتهم. إّن التقليل من أهمية أمر واقع غري ممکن. 
االقتصادية  مصائبها  أکرث  أن  واألمريکية  األروبية  الشعوب  تدرك  ما  فعند 
فرضتها  التي  األخطبوطية  الهيمنة  عن  ناجمة  واألخالقية  واالجتامعية 
أمام  خاضعون  حکّامها  وأن  وساستها  حکوماتها  علی  الدولية  الصهيونية 
الرشکات الکربی الصهيونية املصاصة للدماء يف أمريکا وأروبا ألجل مصالحهم 
الفردية والحزبية، فإّن تلك الشعوب ستشعل نريان جهنم يف وجوه هوالء ولن 

يکون أمامهم طريق للخالص.
ليسوا  باألدب واألخالق يف ترصيحاتهم  قادتهم  يتظاهر  الذين  الصهاينة  إّن 
الذين عرفهم الجميع قبل خمسني عاما.  إّال الوحوش العنرصيني املتعّصبني 
إنّهم يسفکون دماء الشيوخ والشباب والنساء واألطفال يف فلسطني ويدّمرون 
بيوت الناس ، ويهاجم األمريکيون والربيطانيون يف العراق املتظاهرين العزل 
البيوت والعائالت ولکّنهم قبل أن تخمد نريان  السالح ويهتکون حرمة  من 
الحروب التي أشعلوها يبرشون الشعوب بحروب جديدة. إّن هذه الترصّفات 
الغاضبة الّرشيرة التنبع من القّوة والثقة بالنفس وإمنا هي نابعة من الخوف 
والهلع. لقد أحّسوا بالصحوة اإلسالمية ويشعرون بالخطر الشديد من انتشار 
فکرة «اإلسالم السيايس» و «سيادة اإلسالم». إنّهم يرتجفون خوفا من تصور 

ّ
الترص هذه إن جديدة وب بح الشعوب يبرشون أشعلوها الت وب الح



ذلك اليوم الذي تثور فيه الشعوب اإلسالمية موّحدة مفعمة باألمل.

أن يحريوا  املاکرة  الذين خططوا بسياساتهم  اليوم  األمس ومستکربي  إّن مستعمري 

املجتمعات اإلسالمية ما بني الرصاع الدائم بني الجمود والتحجر من ناحية واالنبهار 

من ناحية أخری، يجدون اليوم أنفسهم أمام هذه الحيوية الشجاعة للفکر اإلسالمي.

إّن أعامل أمريکا وإرسائيل وطبيعتهام العدوانية ستحيي روح املقاومة يف العامل اإلسالمي 

أکرث من ذي قبل وستظهر للمسلمني أهمية الجهاد. وعلی أمريکا أن تنتظرالصفعات 

املجرمني  وعن  الجرائم  عن  دفاعها  بسبب  اإلسالمية  األمة  من  الحديدية  والقبضة 

انهزمت إرسائيل  الشعوب اإلسالمية. لقد  السافر علی حقوق  الصهاينة يف عدوانهم 

أمام  أسلحتها  املتطورة يف  والتقنية  هائلة  إمکانيات عسکرية  متتلکه من  ما  بجميع 

عّدة مئات من الشباب املؤمنني املتحمسني الذين استخدموا أبسط أنواع األسلحة يف 

الحرب. إّن ما يهدد النظام الصهيوين ليس الصواريخ اإليرانية أو مجموعات املقاومة 

حتی يقوم هو بوضع الدرع الصاروخية هنا وهناك. إّن التهديد الحقيقي الذي اليوجد 

أمامه أي حّل يتمثّل يف العزمية الصادقة لدی رجال البالد اإلسالمية ونسائها وشبابها 

حيث اليريدون بعد اليوم أن تحکمهم أمريکا أو أروبا أو عمالؤهام الذين يتحّکمون 

فيهم ويحّقرونهم. وال شّك يف أّن تلك الصواريخ تلعب دورها عندما يظهر أي تهديد 

من العدو.

وسريی العامل أّن الشعب الفلسطيني سيقرتب من أهدافه خطوة بعد خطوة يف ظّل 

املقاومة وأّن الصهيونية وحکومتها الغاصبة املزيفة يف فلسطني محکوم عليها بالزوال. 

إّن إرسائيل زائلة. فهي يجب أال تبقی ولن تبقی.

وستتحّرر فلسطني . التشّکوا يف ذلك أبدا. ستتحّرر فلسطني دون أدنی شك وستعود 

إلی شعبها وستتم إقامة الدولة الفلسطينية فيها. إّن هذه األمور الشّك يف تحقيقها 

غري أّن ما يبقی لألبد هو سمعة الغرب السيّئة فهي لن تزول أبدا وستظّل القضية 

الفلسطينية سببا يف تشويه سمعة أمريکا طوال القرون املتتالية يف املستقبل۱.            

۱-  نقال عن کلامت سامحة آية الله العظمی اإلمام الخامنئي (حفظه الله) واإلمام الخميني (ره).






