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االفتتاحية

في ذکری رحیله

التأکید علی استمرار ومواصلة النهج
(قدس سره الشریف)
الثوري لالمام الخميني
بقلم :محمد أسدي موحد
مـع مـرور كل ذكـرى لرحيـل مفجـر الثـورة إالسلامية فـي إيـران يتذكر
الشـعب إاليرانـي المسـلم العظيـم وكل الشـعوب الحـرة المحبـة
للسلام والرافضـة للـذل والتبعيـة للغـرب أو للشـرق ،قائـدا عظيمـا
تـرك بصماتـه بوضـوح علـى مسـار التاريـخ الحديـث للشـعب إاليراني
العظيـم ولكل شـعوب المنطقة والعالـم ..حيث قاد اال ُ ّمة إالسلامية
فـي مطلـع القرن الخامس عشـر الهجري بجـدارة ال يملكهـا إال ّ عظماء
الرجـال ،وسـاقها إلـى مجدهـا أ
الثيـل ،وأبـرز مـا تتم ّتـع بـه مـن علـم
فاسـتحق ـ ّ
الحـق ـ وسـام التجديـد ،فـكان
بـكل
وسياسـة وإيمـان،
ّ
ّ
«م َج ِّـدد إالسلام» فـي زمننـا الراهـن .ولقـد استمسـكت اال ُ ّمـة بعـروة
ُ
ّ
مقومات
كل
تمتلك
ورسالية،
انية
ب
ر
قيادة
ها
ن
بأ
مطمئنة
الوثقى،
قيادته
ّ
ّ
ّ
لهيـة ،وتتم ّثـل فيهـا السـيرة النبويـة ،وتسـير علـى المناهج
القيـادة إال ّ
أئمة أهل البيت المعصومين(عليهم السلام).
طريق
بع
العلوية ،وت ّت
ّ
تجمعـت فـي شـخص إالمـام القائد ما
وكانـت مـن فلتـات التاريـخ أن ّ
مكّ نـه مـن تسـنم المقـام أ
السـمى فـي العلـم والعمـل ،فـكان واحداً
ّ
مـن كبـار العلماء بالشـريعة إالسلامية ،ومن فقهاء إالسلام العظام،
الحـكام ،وكان مـن أصحـاب آ
ومـن مراجـع التقليـد فـي الفتـوى و أ
الراء
العلميـة  ،فكانت له مدرسـته التي تكاملت فيها
الرصينـة فـي الحوزات
ّ
أ
الفلسـفية ،وبالمسـتوى العلى،
حلقات الدروس الفقهية واالُصولية ،و
ّ
الفقهيـة واالُصولية بمؤلّفات ّقيمـة ،ذات
وقـد أغنى سـماحته المكتبـة
ّ
أ
العلمـي الرفيـع ،خاصة فـي مجال علـم الخلاق والعرفان
المسـتوى
ّ
الفـن ،وله
هذا
أسـاتذة
بين
فريـدا
كان
و
النفـس،
وتهذيـب
سلامي
إال
ّ
ّ
القيمة فـي هذا المجـال على نظرته
فيـه إبداعـات فـذّ ة ،وتشـهد آثـاره ّ
العميقـة الثاقبـة  ،فهـذه مؤلّفاتـه الرائعـة في العرفـان تذهـل أ
الفكار
ُ
أ
مما يحويه
والذهان ،وهذا شعره العرفاني يقف أمامه إالنسان حيرانّ ،
مـن بعيـد المعنـى ،ورقّة العاطفة ،وجمـال اللفظ ،وصـدق الوجدان.
أ
خالقيـة
ولقـد كان رضـوان هللا عليـه يُواظـب علـى تطبيـق آرائـه ال ّ
ونظرياتـه العرفانيـة على الحياة تطبيقاً كامال ،بحيـث يراه العلماء مثاال

4

مجسـداً أ
للخلاق الفاضلـة الكريمة .وتكلّلـت جهوده ومسـاعيه بقيادة
ّ
ّ
القدسـية
ملكاته
كل
من
فيها
اسـتفاد
حيث
المباركـة،
سلامية
ال
الثـورة
إ
ّ
العلميـة أ
الخالقيـة والعرفانيـة .فأبـدى شـجاعة باهـرة فـي مقاومـة
حـد السـجن،
السـلطات الجائـرة المتحكّمـة بأقطـار المسـلمين ،إلـى ّ
ووجه سـهام حمالته على المسـتعمرين الحاقدين
والنفي ،والمطاردةّ ،
علـى إالسلام والمسـلمين ،الذيـن كانوا هم السـبب في تخلـف البالد
إالسلامية وإثـارة المشـاكل فيهـا .ولقـد أثبت في هـذا المجال ــأيضاًـ
جـدار ًة كانـت اال ُ ّمـة تأملها فيه ،وأبدى حنكةً وتدبيـراً وبعد نظر ،وتجلّد
وجـد.
بالصبـر علـى المـكاره ،وتحلّـى بالثبـات وسـار بعـزم وتصميـم ّ
ونفـث ـ ّ
روح الثقـة بالنفـس ،و إالطمئنـان
َ
قـوة ـ فـي المسـلمين َ
بـكل ّ
القـوة ،وأوقفهـم على ما
و
الضعف
اقـع
و
بم
فهـم
وعر
لهـي،
ال
بالنصـر
إ
ّ
ّ
الفوز أ
الكبر ،الذي هو تحقيق حكم إالسلام ،فأثار
يلزم للسـير نحو
فـي المسـلمين الشـعور بالمسـؤولية تجاه مـا يحدث حواليهـم .ولقد
يسـر هللا على يديه تحقيق أ
سلامية،
المل البعيد ،بإنشـاء الحكومة إال
ّ
ّ
ذلـك أ
المـر الـذي كان مغمـوراً في قلـوب الماليين من مسـلمي العالم
والـذي غطّـاه غبـار القـرون باليأس .فكانـت ضيـاءاً ونوراً فـي القلوب،
وقـو ًة وروحـاً فـي أ
الجسـاد وأحيـى هللا ـ بمـا قـام بـه إالمـام ـ ّكل مـا
ّ
الحجة بذلك،
مـات في قلوب المسـلمين من أمل وتطلّع ورجـاء ،و ّ
أتم ّ
وأمـات بدعوتـه الواضحـة الصريحـة ّكل دعـوات الباطـل ،فاندحـرت
وغربيـة،
بحركتـه ّكل الحـركات االسـتعمارية المشـبوهة ،مـن
شـرقية ّ
ّ
وقيـض هللا للإمـام
إسلامية وعلمانيـة ،كانـت تدعـو إلـى غيـر ّ
الحـق! ّ
ا ُّمـة إالسلام ،التـي وجـدت فيـه خيـر إمـام قائـد ،وخير مرجـع رائد،
فكانـت خيـر ا ُّمـة اُخرجـت للنـاس تأمـر بالمعـروف وتنهى عـن المنكر،
وتحركت طوع إرادته وإرشـاداته ،ونصرتـه وآزرته ،معتمد ًة
إنقـادت لهّ ،
علـى هللا ،ومسـتضيئةً بنـور هداه .ح ّتـى اُثكلت بفقده ـ علـى حين ِغ ّرة
مـن الدهـر ـ فبكتـه المالييـن فـي أرجـاء المعمورة،ولطمـت الصدور،
وأسـبلت الدمـوع ،ولبسـت أثواب الحـزن والحداد .وشـاء هللا أن يكون
دوي كالصاعقـة على أعداء هللا ،فكانت وفاته مناسـبةً مشـهود ًة
لوفاتـه ٌّ
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إلظهـار عظمـة إالسلام ووفاء المسـلمين لقائدهـم العظيم ،فقد
عـز على التاريـخ أن يأتـي بمثله.
ّ
واليـوم فـي الذكرى الثانية والثالثين لرحيله نقف بإجالل لهذا الرجل
الكبيـر الذي تصدى لالسـتكبار العالمـي والصهيونية البغيضة ،ولم
ينـاور ولـم يهـادن ال قبل انتصـار الثورة االسلامية وال بعدهـا وكان
شـعاره ان (ارادة هللا سـبحانه وتعالى وكرامة الشـعوب هما المنتصر
مهما استشـرس أعـداء الدين والبشـرية على امتداد التاريـخ) .الرجل
الـذي صنـع مـن تخليـد ذكـرى عاشـوراء اعظـم ثـورة واقـوى دولـة
فـي العصـر الحديـث ولـم يكـن بيـده سلاح سـوى التقـوى والزهد
والكلمـة الصادقـة وعلـو الهمـة اسـتطاع بهمـا ان يقـود ايـران طيلـة
عقـد مـن الزمـان ويجعل منها ملاذا لكل القـوى المطالبـة بالعدالة
والتحرر ،ويعيد لالسلام دوره المشـرق ويحمل بجـدارة عبء هذه
يؤمن مسـيرة الجمهورية االسلامية
المسـؤولية ،واسـتطاع ايضـا ان ّ
رغـم كل التحديـات المصاعـب والمؤامـرات والضغوطـات التـي
عصفـت بهـا مـن كل جانب.
وبفضـل قيادتـه الربانيـة انطلقـت الصحـوة االسلامية المباركـة في
ارجـاء االرض والتـي عملـت على لجم العربـدة االميركيـة ـ االوروبية
ـ االسـرائيلية فـي الشـرق االوسـط وانحـاء العالـم  ..الصحـوة التـي
عـززت ايضـا مواقـع المجاهديـن والمقاوميـن فـي لبنان وفلسـطين
وسـوريا واليمـن والعـراق وجعلـت منهـا ارقامـا صعبة ومؤثـرة جدا
فـي المعـادالت الدوليـة واالنتصـار االخيـر الـذي حققتـه المقاومـة
االسلامية فـي فلسـطين خيـر دليـل علـى ذلك.
فالمـام الخمينـي قـاد الثـورة االسلامية فـي ايـران ليقـول للعالـم
إ
اجمـع ان االسلام هـو الحـق وان االسلام هو ان ال ننسـى قضايانا
المصيريـة التي تضعنا فـي المواجهة مع قوى العدوان واالسـتكبار،
وليقول ان “اسـرائيل” شـر مطلق وغدة سـرطانية البد من ازالتها من
الوجـود لكـي تعود فلسـطين الـى اهلها وتنعـم امـم االرض باالمن
والسلام والتعايش الودي واالنسـاني وذلك بعد القضاء على النزعة
العدوانيـة التآمرية الصهيونيـة في العالم.
االمـام الخميني هو القائد الذي كان شـعاره التـوكل والصبر والعزم
والحـزم  ..القائـد الـذي تحدى اعتـى القوى االمبريالية ولم يسـمح
للخـوف واالنكسـار ان يتسـلال الـى نفسـه االبيـة االمـر الـذي جعـل
االمـة تديـن لـه بالـوالء والطاعـة كمـا جعـل ابنـاء الشـعب االيرانـي
المجاهـد يذوبـون فـي نهجـه الخلاق ويحققـون اليـوم اعظـم
المنجـزات والمكاسـب التي يفخـر بها المسـلمون واالحرار والشـرفاء
جميعا.
ان نهـج االمـام الخمينـي كان واليـزال هـو نهـج الثـورة واسـتنهاض

الخيريـن لبناء الحاضر وضمان المسـتقبل ،وقـد واصل قائد
همـم ّ
الثورة االسلامية سـماحة االمام الخامنئي (دام ظله) هذه المسـيرة
الصاعدة بما ارتقى بالجمهورية االسلامية الى اعلى المراتب ،فايران
اليـوم آخـذة بنواصـي المعرفـة والعلـوم والتقانة النوويـة والفضاء
والتسـلح ولهـا دور اقليمـي ودولي يدين لـه االصدقـاء واالعداء على
حد سـواء.
ٍّ
لقـد رحـل االمـام الخمينـي تـاركا وراءه أرثاً عظيمـاً مـن االنتصارات
والعظمـة وااليمـان والبصيرة والثقة بالنفس  ،كما اسـتطاعت الثورة
االسلامية التي قادها بحكمته وحسـن تدبيره ورؤيته الثاقبة ان تعيد
الوجـه الحقيقـي للجهـاد الحـق الـذي يتصـدى اليـوم ببسـالة لكل
التحركات االسـتكبارية والفتـن التكفيرية والسـلوكيات االرهابية التي
جـاءت بهـا اميـركا و”اسـرائيل” لتشـويه االسلام المحمـدي االصيل
وللحيلولـة دون تحريـر فلسـطين من االحتالل الصهيوني الغاشـم.
المؤكـد ان المشـروع االسلامي الـذي اطلقـه االمـام الراحـل
(طـاب ثـراه) تجلـى اليـوم فـي تعميق مفاهيمـه وزيـادة نجاحاته
علـى مسـتوى االمـة مـن خلال المواقـف النبيلـة التـي جسـدتها
الجمهوريـة االسلامية النابعة مـن المفاهيم التي رسـخها االمام
الخمينـي ومن الـدور الريادي الذي تضطلع به ايـران في المرحلة
الراهنـة .فالمواقـف التضحويـة الخالـدة لسـماحته االمـام التـي
اثمـرت ثورة اسلامية زلزلت المؤامرات والمخططات االسـتكبارية
فـي الحقيقةجعلـت مـن ايـران دولـة عظيمـة يحسـب لهـا الـف
حسـاب وجعلـت منهـا نصيـرا لجميـع المسـتضعفين واالحـرار
وقائـدا لمحـور المقاومة بوجـه التحركات الصهيواميركية الشـريرة
فـي منطقتنـا االسلامية والعربيـة.وكل ماتقـوم بـه ايـران اليـوم
يؤكـد فـي الحقيقة علـى اسـتمرار ومواصلة النهج الثـوري لالمام
الداعـي الـى رفـض الظلـم ومقارعـة الظالميـن والمسـتكبرين
وسـيادة القيـم االنسـانية والمعنوية في العالم وقـد اكد على
المـام الخامنئـي عندما قـال( :إننا نعلن
ذلـك سـماحة القائـد إ
أمـام جميع الشـعوب ّ
وبـكل صراحة ّأن فكرة انتهـاء عصر إالمام
الخمينـي والتـي يطرحها العدو بمئـات أ
السـاليب والتعابير ،إنما
اسـتكباري ال غيـر ،و ّأن إالمام الخميني سـيبقى
هـي خـداع ومكر
ّ
رغـم أنـف أمريـكا وأعوانهـا بيـن شـعبه ومجتمعـه حاضـراً ّ
بـكل
مسـتمراً
مسـتمر وسـيبقى
قوتـه ،و ّأن عصـر إالمـام الخمينـي
ّ
ّ
ّ
دائماً:
نهجهنهجنا
وهدفه هدفنا
الوضاء الذي يضيء لنا السبيل).
وإرشاداته المشعل ّ
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اطاللة على مالمح من فكر

االمام الخميني
احمد سليمان
إذا كان االمـام الخمين ي الراحـل قـد مثـل الرمـز ف ي�
ت
الكب� ف ي� شـباط
الثورة إ
الـى تكللت باالنتصار ي
السلامية ي
1979م انطالقـاً مـن الموقـع القيـادي الفاعـل ،اعتبـاراً
مـن الخطـوة االوىل المتمثلـة بتوجيـه الثـورة بمسـارها
السـليم ،ت
وحـى قطـف ثمـار االنتصـار فـإن مرحلـة مـا
بعـد انتصـار الثـورة كانـت تطبيقـا عمليـاً ،لـم يشـوبه
لبـس اوغمـوض لمفاهيـم الثـورة ومفرداتهـا وافكارهـا
ق
التلا�
ليـس ف ي� السياسـة فحسـب ،بـل اننـا شـهدنا هـذا
ي
والتجانـس ف ي� االقتصـاد والثقافـة والعالقـات االجتماعيـة
ت
وحـى ف ي� تحديـد موقـع الفـرد داخـل المجتمـع وقيمـه ال
وفقـا لمـا ينتجـه ،وإنمـا وفقـاً لقيمتـه االنسـانية العليا بل
ث
المتغرات
واالكر مـن ذلـك فـإن ظلال
ي
الجديـدة راحـت تمتـد بعيـداً ف ي�
اصقـاع العالـم االسلامي
لتمنـح الثورة بعـداً عالمياً
ولتجعـل مـن االمـام
الخمين ي مثاال ً عظيماً
للثأئـر والقائـد
السـياس ف ي� آن
ي
واحـد.
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(قدس سره الشریف)

ن
يع� النهاية!
الرحيل ال ي
وبعـد ش
عـرة اعـوام مـن عمـر الثـورة رحـل
ت
االمـام ليرك ثـورة ودولـة ومجتمـع جديـد
وعالـم انظـاره شـاخصة اىل مـا جرى ومـا يزال
يتغر يوما بعد آخـر ،ولكن هل
يجري بشـكل ي
رحيلـه كان يعن ي النهايـة؟.
ف ي� حقيقـة االمـر ربمـا بـدا للبعض أنَّـة كذلك.

كرى طـرأت على اجـزاء
سـيما وان تحـوالت ب
بالغـة أ
الهميـة مـن خريطـة العالـم بـدأت
معالمهـا تظهـر وتتجل� ف� أ
الفق بعـد الرحيل
ي ي
قصرة ـ فضلا ً عـن النتائـج ت
ت
الـى آلـت
بفرة ي
ي
اليهـا اوضـاع سياسـية معينـة كانـت تعيشـها
المنطقـة وتواجههـا ي ن
لسـن� عـدة.
بيـد ان النظرة الموضوعية والتعامل مع الوقائع
بإطارهـا العـام الشـامل ،وبعمق علمي تكشـف
الفعل لالمام الخمي�ن ي ف ي� مختلف
التاث�
لنـا ان ي
ي
ف
مناحي الحياة وجوانبها ،وليس ي� ايران فحسـب
بقـي كمـا كان قبـل رحيلـه ان لـم يكن قـد اتخذ
أك�.
بعداً شـمولياً و ب
ت
ال� تمثلت
فالقضايا الرئيسـية محور اهتمامـه و ي
اساسـاً بالعمل عىل تحقيق االسـتقالل والوحدة
إالسلامية ،واقامـة المجتمع االسلامي الصالح،
الكرى المعاديـة للعالـم
ومقارعـة القـوى ب
االسلامي والسـاعية اىل مصـادرة قيمـه وثرواته،
واسـتعباد شـعوبه ،هـذه القضايـا مـا تـزال
الحـ� أ
تحتـل ي ز
السـياس
الوسـع ف ي� برامج العمل
ي
واالجتماعـي والفكـري للقيـادة االيرانيـة ،ليـس
ألن المرحلـة الحاليـة لـم تختلـف ف ي� معالمهـا
ومالمحهـا عـن المرحلـة السـابقة ،بل ألنهـا ـ اي
القضايـا ـ تعـد ثوابت اساسـية ف ي� الفكر والمنهج
الـذي أرسـاه االمـام للثـورة إالسلامية.
ن
الخمي�
موقع الثقافة ف ي� فكر االمام
ي
ف
الثقـا� احـد ابـرز
لقـد شـكل الجانـب
ي
ن
اعتره
اهتمامـات االمـام الخمي ي الراحـل اذ ب
مفصلا ً مهمـاً جـداً مـن مفاصـل قـوة الدولـة
السلامية ومنعتهـا ،وهـي تواجـه مخاطـر
إ
ت
ومؤامـرات شـى تهدد وجودها واسـتمرارها ...
السلامية جسـد
فالـذي حـدث أبـان الثـورة إ
قـدرة االسلام على مقاومـة كل المخططـات
الراميـة اىل إبعـاد أ
المـة عـن ثقافتهـا االصيلة،
الجماهر المسـلمة وقفـت بوجـه
حيـث ان
ي
االرهـاب ورفضـت رفضـاً قاطعـاً مظاهـر
ق
االخلا�.
الفسـاد والتحلـل
ي
وكان االمـام الراحـل يـری أنـه «بمقـدور
الجامعـات ـ كأحـد ابـرز المعالـم الثقافيـة ف ي�
المجتمـع ـ ان تغمـر العالـم بالنـور ان قرنـت
ن
االنسـا� وبمسـايرة الفطـرة
التعليـم بالخلـق
ي
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فصلنـا العلـم والتخصـص
االنسـانية .واذا َّ
تز
وااللـ�ام فان
عـن االخلاق والتهذيب والوعي
ذلـك يـؤدي اىل بـروز مفاهيـم وأفـكار غريبـة
علينـا تجتاحنـا مـن الغـرب ش
والـرق وتنقـض
على قيمنـا وعقائدنـا وافكارنـا»[.]1
ف
و� نفـس السـياق فـان االمـام الخمين
ي
ي
«يدعـو اىل توقـف الجامعـة التقليديـة عـن
العمـل ،وتجميـع الطاقـات نحـو تاسـيس
جامعـة اسلامية جديـدة»[ ، ]2وهـي ذات
الـى اطلقهـا قبل ث
ت
اكر مـن مائة عام
الدعـوة ي
عبدالرحمـن
الكواكـى ومفكـرون اسلاميون
بي
آخـرون اال ان الدعـوة الجديـدة اخـذت ي ن
بع�
االعتبـار طبيعـة المرحلة التاريخيـة المعارصة
وجوهـر الرصاعـات القائمـة والقـوى المحركـة
لتلـك الرصاعـات والموجهـة لهـا.
وارتباطـاً بهـذا الجانـب فـان صياغـات جديدة
لواقـع العالقـات االجتماعيـة فرضـت نفسـها
على كافـة ن
البـى والهيـاكل القائمـة فضلا ً عـن
ف
ت
الـى لهـا دور ي� عمليـة التثقيـف
المؤسسـات ي
ش
ونـر الوعي كمحطـات التلفزيـون واالذاعات
والصحـف والمجلات والمنتديـات الفكريـة
وغر الرسـمي.
ذات الطابـع الرسـمي ي
ت
وقـد تكـون أبعـاد الغـزو واالخراق الفكـري ـ
ف
ين
المسـلم� مـن الغزو
الثقـا� أشـد خطـراً عىل
ي
يشر
العسـكري والحصـار االقتصـادي كمـا ي
المسـلم�ن
االمـام الخمين ي بقولـه «مأسـاة
ي
الكرى تتمثـل ف ي� هـذه الثقافـة الشـائعة
ب
ت
ن
ين
والـى تجـر شـبابنا اىل هـذا
المسـلم�
بـ�
ي
ي
ت
الـى
القضايـا الرئيسـية محـور اهتمامـه و ي
تمثلـت اساسـاً بالعمـل على تحقيـق
االسـتقالل والوحـدة إالسلامية ،واقامـة
المجتمع االسالمي الصالح ،ومقارعة القوى
الك�ى المعادية للعالم االسالمي والساعية
ب
اىل مصـادرة قيمـه وثرواتـه ،واسـتعباد
شـعوبه ،هـذه القضايـا مـا تـزال تحتـل
الحـ� أ
يز
السـياس
الوسـع ف ي� برامـج العمـل
ي
واالجتماعـي والفكـري للقيـادة االيرانيـة.
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الجانـب وذلـك الجانـب … ويتوجـب على
علمـاء االسلام وعلى الكتـاب والخطبـاء ان
أ
السلامية اىل مالديهـا مـن ثقافة
ينبهـوا المـة إ
للمـام ـ اسـتطاعت
غنيـة ـ ثقافتنـا ـ والـكالم إ
ان تتجـاوز حـدود عالمنـا االسلامي ،ثقافـة
المسـلم� كانـت ن
ين
أغـى الثقافـات والزالـت
ين
المسـلم� لـم يسـتفيدوا منهـا
كذلـك لكـن
ش
مـع االسـف  ...نحـن النخـى المحـارصة
االقتصاديـة ،وال ش
نخـى الغـزو العسـكري،
خوفنـا مـن التبعيـة الثقافيـة  ...خوفنـا مـن
الجامعـة االسـتعمارية ،نخـاف مـن جامعـة
تر� شـبابنا بشـكل تجعلهم ف ي� خدمة الغرب،
بي
تـر� شـبابنا بشـكل
جامعـة
مـن
نخـاف
نحـن
بي
تجعلهـم ف ي� خدمـة الشـيوعية»[.]3
دولة االسالم العالمية
واذا كان اهتمـام االمـام الخمين ي بالجانـب
ف
فـإن اهتمامـه بموضـوع الدولـة
الثقـا� ي
كبراً َّ
ي
إالسلامية العالميـة ،والوحـدة إالسلامية لـم
يكـن هامشـياً وعابـراً ،ولعـل ذلك بدا واضحـاً ف ي�
السـياس
طبيعـة وجوهـر ومضمـون الخطـاب
ي
للثـورة إالسلامية االيرانيـة ،فمفـردات من قبيل
محاربـة الظلـم ،وتحقيـق العدالـة ونصرة
الشـعوب إالسلامية المسـتضعفة ،والتاكيـد
على القيـم الروحيـة ،بـدال ً مـن القيـم الماديـة
تشر ف ي� الحقيقة اىل شـمولية الم�ش وع  ،واتساع
ي
التفك� ،سـيما وان الشعوب
مسـاحة االهتمام و ي
إالسلامية كانـت إبـان انتصـار الثـورة إالسلامية
ف
الثقـا� احـد ابـرز
لقـد شـكل الجانـب
ي
ن
اهتمامـات االمـام الخمي ي الراحـل اذ
اعتره مفصال ً مهماً جداً من مفاصل قوة
ب
الدولـة إالسلامية ومنعتهـا ،وهـي تواجه
مخاطـر ومؤامـرات ت
شـى تهـدد وجودهـا
واسـتمرارها  ...فالذي حـدث أبان الثورة
إالسلامية جسـد قـدرة االسلام على
مقاومـة كل المخططـات الرامية اىل إبعاد
أ
المـة عـن ثقافتهـا االصيلة.
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خط�ة،
بقيـادة االمام الخمي�ن ي تواجـه تحديات ي
العـر� ـ
ربمـا كان ابرزهـا رجحـان كفـة الصراع ب ي
فلسـط� لصالح الكيان الصهيو�ن
ين
ائيل� ف ي�
ي
االرس ي
ت
السـوفي� الفغانسـتان اواخـر عـام
والغـزو
ي
نز
1979م ،فضلا ً عن ال�عة الديكتاتورية القمعية
ـ االرهابية لمعظم االنظمة السياسية العلمانية
ين
المسـلم� ،االمام
المتسـلطة على مجتمعـات
اويتـ�.ن
الراحـل ينظـر يال تلـك القضيـة مـن ز ي
االوىل :اقامـة حكـم هللا والـذي اساسـه
االسلام ،حيث يقول بهذا الشـان «ان تمادي
ف
غيهـا يعن ي تعطيـل نظـام
الحكومـات ي� ّ
االسلام واحكامـه .ف� ي ن
حـ� توجـد نصـوص
ي
غر اسلامي بأنـه
نظـام
كثرة تصـف كل
ي
ي
�ش ك ،والحاكـم ـ والسـلطة فيـه ـ طاغوتـاً،
ونحـن مسـؤولون عـن ازالـة آثـار ش
الـرك مـن
مجتمعنـا المسـلم»[.]4
هـذه النظـرة ترتبط عىل ما يبـدو بمفهوم الثورة
التغير
باعتبـار أنهـا الخطـوة االوىل لعمليـة
ي
المجتمعي الشـامل من القمة اىل القاعدة ،وهي
تتطلـب بالدرجـة االساسـية مسـاهمة المجموع
للوصـول اىل االهـداف المرسـومة ...
كمفهوم
الثانية :القضاء عىل االسـتعمار
سل�،
بي
ت
مل�ء باالضطهاد
وتاريـخ ممتد لفرات طويلة ،ي
والظلـم ومصـادرة ثروات الشـعوب المسـلمة،
وترسـيخ واقـع التجزئـة والتخلـف واالنحطـاط
ن
وضمـن هـذا االطـار يقـول االمـام الخمي ي
(رضـوان هللا عليـه) «لقد جزأ االسـتعمار وطننا،
ين
المسـلم� اىل شـعوب مجزئـة ،وعنـد
وحـول
َّ
ظهـور الدولـة العثمانيـة كدولـة موحدة سـعى
المسـتعمرون اىل تفتيتهـا  ،لقـد تحالـف الـروس
ين
يز
العثمانـ� ،ثم
االنجلـ� وحلفاؤهـم وحاربـوا
و
تقاسـموا الغنائـم كمـا تعلمـون،ونحـن ال ننكر
ان ث
اكر حكام الدولـة العثمانية كانت تنقصهم
الكفـاءة والجـدارة و أ
الهليـة ،وبعضهـم كان
وكثر منهـم كانـوا يحكمـون
مليئـاً بالفسـاد ،ي
النـاس حكمـاً ملكيـاً مطلقـاً ،ومـع ذلـك كان
المسـتعمرون يخشـون ان يتسـلم بعـض ذوي
االصلاح و أ
الهلية مـن الناس وبمعونة الشـعب
قيـادة الدولـة العثمانيـة على وحدتهـا وقدرتهـا
ين
االسـتعماري�
وقوتهـا وثرواتهـا فيبـدد كل آمـال
وأحالمهـم»[.]5
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ويضيـف االمـام الخمين ي الراحـل ف ي� معـرض
تحليله ورؤيته لموضوع الوحدة إالسلامية «اننا
ال نملـك الوسـيلة اىل توحيـد أ
المـة إالسلامية
وتحريـر اراضيها من يد المسـتعمرين ،واسـقاط
الحكومـات العميلة لهم اال ان نسـعى اىل اقامة
حكومتنـا االسلامية ،وهـذه بدورها سـوف تكلل
اعمالهـا بالنجاح يوم تتمكـن من تحطيم رؤوس
الخيانـة وتدمـر االوثـان واالصنـام الب�ش يـة
ت
الـى ش
تنـر الظلـم والفسـاد ف ي�
والطواغيـت ي
االرض .]6[»...
السالمية
السالمية والوحدة إ
الحكومة إ
مـن هـذا المنطلق فـان الحكومـة إالسلامية تعد
احـد المقومـات االساسـية ـ الرئيسـية ـ لتحقيـق
الوحـدة إالسلامية سـواء على الصعيـد النظـري
الموحد ف ي� زمن الرسول
العمل ،فالكيان االسالمي َّ
و ي
الكريـم (صىل هللا عليه وآله وسـلم) وكذلك بعد
وفاته حيث غدا هذا الكيان تم�امي االطراف ـ �ش قاً
وغرباً شـماال ًوجنوباً ـ ذلك الكيان محكوماً بسـلطة
أ
وتسرها
مركزيـة ـ سياسـية ـ دينيـة توجـه المـور ي
كثراً من حيث
اسـتناداً اىل آليـات عمـل ال تختلف ي
اطارها العام عن شكل الحكومات والنظم القائمة
حاليـاً ،رغـم اختالف الوظائف وطبيعة ممارسـتها
ودرجة تعقيدها.
ن
وبهـذا الشـان يؤكـد االمـام الخمي ي (رضـوان
اذا كان اهتمـام االمـام الخمين ي بالجانـب
ف
فإن اهتمامه بموضـوع الدولة
الثقـا� ي
كب�اً َّ
ي
إالسالمية العالمية ،والوحدة إالسالمية لم
يكن هامشـياً وعابراً ،ولعل ذلك بدا واضحاً
ف ي� طبيعـة وجوهـر ومضمـون الخطـاب
السـياس للثـورة إالسلامية االيرانيـة،
ي
فمفـردات مـن قبيـل محاربـة الظلـم،
وتحقيق العدالة ونرصة الشعوب إالسالمية
المستضعفة ،والتاكيد عىل القيم الروحية،
تشر ف ي� الحقيقة
بـدال ً مـن القيم الماديـة ي
اىل شـمولية ش
المـروع  ،واتسـاع مسـاحة
التفك�.
االهتمـام و ي

هللا عليـه) ف ي� كتـاب «الحكومـة االسلامية» «ان
حكومـة االسلام هـي حكومة القانـون ،فالفقية
هو المتصدي المر الحكومة ال يغ� ،فهو ينهض
بـكل مـا نهض به الرسـول (صلى هللا عليـه وآله
وسـلم) ال يزيد وال ينقص شيئاً ،فيقيم الحدود
كما اقامها الرسـول (صىل هللا عليه وآله وسـلم)
ويحكـم بما انـزل هللا»[.]7
ف
ويضيـف االمـام الخمين ي الراحـل ي� كتابـه
المذكـور بـأن «حكومـة االسلام هـي حكومـة
القانـون ،والحاكـم هـو هللا وحـده ،وهـو
ش
المـرع وحـده ال سـواه وحكـم هللا نافـذ ف ي�
ّ
ف
و� الدولـة نفسـها»[.]8
جميـع النـاس ي
ن
مـاذا يعن ي ذلـك؟ بعبـارة أخـرى يع ي ان
السلامية رغـم تعددهـا
الحكومـات والـدول إ
ت
فهـي تلتقـي عنـد قواسـم مشركة عديـدة،
أبرزهـا وأهمهـا هـو وحـدة مصـدر الت�ش يـع،
ين
وبالتال التناغم واالنسـجام
القوان�،
وتماثـل
ي
ن
ين
مع� من
بـ� النظرية والتطبيق عند مسـتوى ي
المسـتويات ،والـذي يقود بـدوره اىل ت
االق�اب
اكر ث
ث
السلامية ي ن
ب�
فاك� مـن تحقيق الوحدة إ
شـعوب ومجتمعات قـد تختلف فيمـا بينها �ف
ي
اللغـة والثقافـة والنظـم االجتماعيـة وتفصـل
بينهـا مسـافات شاسـعة اال ان نقطـة التقائهـا
هـو االسلام باعتبـاره المنظومـة االشـمل
ت
الـى ينصهر فيهـا الجميع
واالكمـل ـ والبوتقـة ي
ـ وتسـتوعب الجميـع.
_____________________
ف
الثقـا� :طريـق الثـورة نحـو
[ ]1االسـتقالل
ي
االصالـة االسلامية ،وزارة الثقافـة واالرشـاد
االسلامي ،اعداد محمـد عل ي ن
حسـ�1402 ،هـ
ي
ـ ص .14
[ ]2المصدر السابق ،ص .15
[ ]3المصدر السابق ،ص .35
[ ]4الحكومـة االسلامية :منشـورات المكتبـة
الكرى ،دروس فقهيـة القاهـا
إ
السلامية ب
االمـام الخمين عىل طلبة العلـوم الدينية �ف
ي
ي
النجـف اال�ش ف ف ي� عـام  1389هــ.
[ ]5المصدر السابق ،ص .34
[ ]6المصدر السابق ،ص .72
[ ]7المصدر السابق ،ص .42
[ ]8المصدر السابق ،ص .47
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سيرة اإلما م
العملية و النظرية في
االهتمام بالمستضعفين
(قدس سره الشریف)

يعـد كل المسـتضعفين و الفقراء و المهمشـين
فـي سـيرة إ
المـام (رض) النظريـة و العلميـة ّ ،
 ،أوليـاء النعـم و نـور أعيننـا و أوليـاء نعمنـا ،لهـذا تعتبـر كل شـرائح المجتمـع مسـؤولة
أمامهـم ،و يقـول مخاطبـاً المسـؤولين  :عليكـم بتقديـم مصلحـة الحفـاة و المهمشـين
و المسـتضعفين علـى مصلحـة القاعديـن فـي البيـوت و المتمكنيـن و المرفهيـن ،و يـرى ان
االبتعـاد عـن المسـتضعفين و تركهـم جانبـاً هـو السـير إلـى جانـب أمريـكا  ،فضلا عـن هـذا
المـام الخمينـي (رض) و فـي أول أيـام الثـورة أمـر بتأسـيس مؤسسـة المسـتضعفين و
فـان إ
السلامية و جهاد البنـاء و ...و جعـل االهتمام
المام و مؤسسـة مسـكن للثـورة إ
لجنـة إغاثـة إ
السلامية.
بالمسـتضعفين و المحروميـن مـن أولويـات خطـط الثـورة إ
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للمـام
ان دراسـة السـيرة العمليـة والنظريـة إ
الخمينـي (رض) تـدل علـى اهتمامـه الخـاص
بقضيـة المحروميـن و المسـتضعفين ،وأدت
هـذه أ
الهميـة إلـى اصـداره أمرا فـي أول أيام
السلامية لمجلـس الشـورى :يقتضـي
الثـورة إ
أ
بنقـل كل المـوال المنقولـة و غيـر المنقولـة
لحكومـة البهلـوي وعمالهـا والمنتسـبين
إليهـا الذيـن قامـوا بنهـب أ
المـوال مـن
بيـت المـال المسـلمين بطـرق غيـر شـرعية،
إلـى المسـتضعفين والعمـال و الموظفيـن
الفقـراء ،و صـرح بـان كل طبقـات الشـعب
مـن العسـكر والحكومييـن و الطلاب و علماء
الديـن و الكتـاب والمثقفيـن مسـؤولين أمـام
المسـتضعفين و المحروميـن و الفقـراء.
ضرورةاالهتمامبالمستضعفين
المـام الخميني (رض) المسـتضعفين
يعـرف إ
بأنهـم أوليـاء النعمـة الـذي تعـد الثـورة
فـي مرحلـة انتصارهـا و بقاءهـا مرهونـة
بمشـاركتهم ،و يخاطـب المجلـس والحكومـة
و كل القائميـن علـى أ
المـور و يوصيهـم بـان
يبذلـوا كل مـا بوسـعهم فـي إسـداء الخدمـة
للشـعب خاصـة المسـتضعفين و المحرومين
و المظلوميـن الذيـن هـم بمثابـة نـور أعيننـا
السلامية
و أوليـاء نعمنـا و ان الجمهوريـة إ
تحققـت بفضـل تضحياتهـم وان بقائهـا
مرهـون بتقدیـم الخدمـات الیهـم مـن هنـا
عليهـم ان ال يتوانـوا فـي إسـداء الخدمـة
إليهـم .و يـرى سـماحته (رض) :ان الخدمـة
عنـد اللـه تبـارك و تعالـى هـي تلـك الخدمـة
التـي تقـدم إلـى المهمشـين .مـن هنـا  :يجب
علـي كل مـن الحكومـة و مجلـس الشـورى
السلامي وكل القائمين علـى القضايا التربوية
إ
أن يعتبـروا انفسـهم مسـؤولين أمـام اللـه و
المـام (رض)
الجماهيـر المسـتضعفة ،و كان إ
يقـول :علينـا ان نعـرف بـان مـن المسـؤوليات
الكبـرى هـي المسـؤولية الدينيـة والوطنيـة ،و
المبادرات العملية في
المسـؤولية أمام المستضعفين و المظلومين،
االهتمامبالمستضعفين
وأخيـرا ا المسـؤولية أمـام الخالـق و الخلـق.
السلامية أصبـح
المـام يطالـب القضـاة فضلا بعـد انتصـار الثـورة إ
هـذا و كان إ
عـن المسـؤولين باالهتمـام بالمسـتضعفين و االهتمـام بالمحروميـن والمسـتضعفين علـى
أ
أ
السلام و
يقـول :لجـل اللـه تعالـى و لجـل إ
ألجـل الفقـراء الذيـن كانـوا يعانـون مـن ظلم
السلاطين أو أ
الثريـاء ،قومـوا بأعمالكـم ،كما
كان يطالـب كل القـوات المسـلحة و خاصـة
الحـرس الثـوري والقـوات التعبوية و الشـرطة
بالتعامـل الحسـن مـع النـاس و خاصـة
المسـتضعفين .
أ
هـذا و كان يخاطـب الطبـاء و الكتـاب
باالهتمـام بالمسـتضعفين و التعامـل
معهـم و الدفـاع عنهـم ،كمـا كان يـرى ان
كل النـاس مسـؤولون أمـام المسـتضعفين و
يقـول :أوصيكـم بتحقيـق الرفاهيـة للطبقـات
المحرومـة ألن خيـر الدنيـا و آ
الخـرة يكمن في
التعامل الحسـن مـع المحرومين في المجتمع
الذیـن كانـوا يعانـون الظلـم والمشـاكل طـول
التاريـخ ،و مـا أحسـن ان تقـوم الطبقـات
المرفهـة تطوعيـا بإعـداد مـا يحتاجـه الفقراء،
و تيقنـوا بـان خيـر الدنيـا و آ
الخـرة يكمـن فـي
هـذا أ
المـر ،و مـا ابعد عـن العـدل ان يعيش
هـذا فـي البيـوت الفاخـرة و ذلـك مشـرداً.
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رأس اهتمـام قائـد الثـورة (رض) ،حيـث
أمـر بـان يتـم مصـادرة كل أ
المـوال للحكومـة
البهلويـة و أتباعهم لصالح المسـتضعفين ،و
بعد هذا تم تأسـيس مؤسسـة تدعى مؤسسـة
المسـتضعفين و واجبهـا ضبـط أ
الموال سـواء
الملاك أو الودائـع المصرفيـة و أ
أ
المـوال و
غيرهـا وبنـاء بيـوت سـكنية للمحروميـن.
المـام الخمينـي (رض)
أمـا لجنـة إغاثـة إ
أ
كانـت مـن المؤسسـات المهمـة الخـرى التي
تأسسـت فـي أول أيـام الثـورة بأمـر مـن
المـام قـدس سـره وبهـدف تنظيم
سـماحة إ
و معالجـة الوضـع المعيشـي للمحروميـن و
المحتاجيـن فـي البلاد فـي إطار إزالـة الفقر
و الحرمـان العـام.
وکان موضـوع اصـدار أمـر بتأسـيس جهـاد
أ
للمام
البنـاء من المبادرات الخـرى المهمة إ
الخمينـي إلسـداء الخدمـة للمحروميـن
والمسـتضعفين فـي المجتمـع ،إذ اصـدر
أمـرا يقتضـي بتأسـيس مؤسسـة إلزالـة الفقر
فـي القـرى و طالـب المسـؤولين بوضـع
قضيـة بنـاء القـرى علـى رأس أ
الولويـات من
المكانيـات المتوفـرة فـي
خلال تخصيـص إ
البلاد و االسـتفادة مـن القـوات الشـعبية
المتطوعـة.
السالمية.
المصدر :مركز وثائق الثورة إ
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الحكومة اإلسالمية في اجتهاد

اإلمام الخميني (قدس سره الشریف) ..األدلة والشواهد
الشيخ جاسم المحمد علي
إالمـام الخمينـي فـي تشـييده الفكـري أ
للدلـة
المثبتـة للضـرورة الدينيـة للحكومـة إالسلامية
للنسـان
مـن اجـل تحقيـق الفلسـفة الوجودية إ
والمجتمـع ،بلّـور هـذه الحقيقـة إاللهيـة
علـى المسـتوى العلمـي بالكثيـر مـن البراهيـن
المتنوعـة ،رغـم قناعته الواعية والراسـخة على
بداهتهـا الفكريـة التـي ال تحتـاج إلـى أكثـر من
التصـور والتعقـل لحقيقتهـا ودورهـا ،لكنه مع
ذلـك اسـتطرق الكثيـر مـن أ
الدلـة والشـواهد؛
إلثارتهـا وتظهيرهـا مـن الكمـون الفكـري إلـى
والسلامي ،ومـن أبرز
عالـم الحضـور الدينـي إ
هـذه أ
الدلـة:
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 -3النصـوص القرآنيـة والحديثيـة الكثيـرة
-1النظرة الهدفية
تؤمـن والمتعـددة فـي هـذا السـياق.
إلـى التشـريعات الدينيـة التـي يمكنهـا أن ّ
فرصـة العدالـة االجتماعية في إالطار إالسلامي،
مـن خلال التطبيـق الواعـي والرشـيد للقوانيـن  -4التحـدي السياسـي والمجتمعـي للفقـه
و أ
الحـكام والقيـم فـي إطـار المجتمـع مـن ِقبـل الدينـي ودور الزمـان والمـكان فـي منظومـة
المـام االجتهاديـة.
قيـادة إلهيـة تُجـري الدين فـي الواقـع الخارجي .إ
-2النظرة الكلية
الفاحصـة أ
للحـكام الشـرعية التـي تفضـي إلـى
ضـرورة وجـود الحكومـة الدينيـة ،الحتيـاج
اللـون السياسـي منهـا إلـى ذلـك ،والرتبـاط
إالصلاح المجتمعـي مـن جهـة أخـرى بعمليـة
التنفيـذ واالجـراء أ
للحـكام دون أن يكتفـي
واليصـال ،وكذلـك لحفـظ مصالـح
بالتبليـغ إ
النـاس ونظامهـا وحقوقهـا وثغورهـا.
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مـن أبـرز التحديـات التـي كان يواجههـا الفقـه
الدينـي ،هـي عدم توفره علـى قوالب تقعيدية
جاهـزة تسـتجيب للحـراك السياسـي والتطـور
االجتماعـي ،وذلـك بفعـل هيمنـة التفكيـر
الفـردي علـى مزاجـه االجتهـادي ومعالجاتـه
الفكريـة ومسـاحاته االسـتنباطية ،علـى أن
العقـل الدينـي السـائد – كمـا أسـلفنا العـرض
– يؤمـن على المسـتوى النظـري أن الدين ليس
مختصـرا بالحيـاة الروحيـة والفرديـة فقـط ،يل
ً
هـو ينفـذ فـي كل مسـاحة مـن نشـاط إالنسـان
وفعلـه .المشـكلة أ
الساسـية كانـت أن الفقـه
تطـور على المسـتوى العمـودي( ،)1لكنه الزال
ّ
يشـتغل علـى نفـس المسـاحة الفرديـة ،مـن
دون أن يتمـدد إلـى المسـاحات االجتماعيـة
والسياسـية أفقيـا ،ليرصـد أسـئلتها ومشـكالتها
ومسـتجداتها ،ويمـارس فيهـا التنظيـر والبنـاء
والتقنيـن ،ويشـكّل لهـا صيـغ فقهيـة وفكريـة
واضحـة وجليـة تتناسـب معهـا.
هـذا يرجـع فـي جـذوره إلـى غيبوبة المؤسسـة
الدينيـة عـن المشـهد االجتماعـي وانعزالها عن
الواقـع السياسـي ،أ
والمـر الـذي يعنـي فقـر
للطـار االجتماعي
الدراسـات الفقهيـة الممولة إ
والسياسـي.
بعـد المنعطـف التحولـي الكبيـر الـذي أحدثه
إالمـام الخمينـي بتكوين النظام إالسلامي في

إيـران ومـا رافقـه مـن حاجـات متنوعـة تتصـل
بأسـلمة المؤسسـات االجتماعيـة والسياسـية
والفكريـة ،وآليـات تـداول السـلطة ،ونمـط
العالقـات الدوليـة ،دفـع بالفقـه االجتهـادي
فـي إيـران إلـى الحاجـة الماسـة إلـى تقديـم
صيـغ وتنظيـرات ورؤى تجتمـع فـي إطـار
االسـتجابة للحاجـة السياسـية واالجتماعية(.)2
والمسـتجدات بطبيعتهـا تتفتـق بحركـة
المجتمعـات الدينيـة وتطوراتهـا وتحوالتهـا
السـيالة ،والشـريعة يمكـن أن توفـر لها الصيغ
والتقنينـات؛ ألنهـا تنطـوي فـي ذاتهـا وهويتهـا
علـى روح حيـة قـادرة على التجـاوب والتفاعل،
وذلـك بحكـم إيماننـا بشـموليتها واسـتيعابها
لـكل أبعـاد الحيـاة إالنسـانية ،لكـن تحتـاج
قدرتهـا وطاقتهـا هـذه إلـى تثويـر وتظهيـر،
عبـر اشـتغال العلمـاء والفقهـاء والمفكريـن
علـى اسـتنطاقها وتفعيلهـا وتسـييلها فـي واقع
االجتمـاع والسياسـة.
وفـي السـياق نفسـه ،مـن الواضـح أن مـن
خصائـص الفقـه الشـيعي هـو انفتـاح العملية
االجتهاديـة وتواصـل تحديثهـا وتطويـر أدواتها
فـي الفعـل االسـتنباطي ،غيـر أن عمليـة
التحديـث والتطويـر والمواكبـة مـن جهـة
االجتهـاد الدينـي قـد تتباطـأ أحيانـا ،وتتعطـل
أخـرى لعوامـل متعـددة ،يرتبـط جـز ٌء منهـا
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بالجمـود أمـام مقـوالت االجمـاع  ،والشـهرة ،
والوقـوف علـى رؤى الفقهـاء الكبـار ،خصوصـا
حيـن تسـود تصوراتهـم الفقهيـة وتترسـخ فـي
الوسـط العلمـي ،أ
المر الـذي أوقعنا في بعض
المراحـل الفقهيـة علـى التحـرك فـي مـدارات
واحـدة ومحـددة ،علـى الرغـم مـن تطـورات
الواقـع وتغيراتـه المسـتمرة.
لكـن المشـكلة بـرزت بوضـوح حينمـا أرادت
الدولـة إالسلامية بعـد ثـورة إالمـام الخمينـي
اسـتنزال المـورث الفقهـي إلـى أرض الواقـع
علـى مسـتوى المجتمـع والدولـة ،حيـث
أخضعـت هـذا المـورث للتطبيـق بمدياتـه
الواسـعة ،فوجـد المعنيـون بعمليـة التطبيـق
أن هـذا المـورث الفقهـي غير قادر علـى الوفاء
بالمتطلبـات االجتماعيـة فـي ظـل قواعـده
المتاحـة فعليـا ،أ
المـر الـذي دعـا إالمـام
الخمينـي إلـى إطلاق نظريتـه التـي اقترنـت
بـه بصـورة أكيـدة ،وهـي نظريـة دور الزمـان
والمـكان فـي تغيـر الفتـوى الدينيـة ،حيـث
((إن الزمـان والمـكان عنصـران أساسـيان
قـال ّ
عمليـة االجتهـاد ،فالواقعـة الـّـتي كان لهـا
فـي ّ
حكـم فيمـا سـبق ،بحسـب الظاهـر قـد يكـون
لهـا حكـم جديـد بلحـاظ العالقـات الحاكمـة
علـی السياسـة واالجتمـاع واالقتصـاد فـي أحـد
أ
االول
النظمـة .بمعنـی ّأن نفـس الموضـوع ّ
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والـذي ليـس لـه بحسـب الظاهـر فـارق مـع
مـا سـبقه ،يصبـح موضوعـاً جديـداً بعدمـا
لوحـظ فـي العالقـات االقتصاديـة واالجتماعية
والسياسـية الحاكمة بصـورة دقيقة .أ
المر الذى
ّ
يتطلـب قهـراً مـن المجتهـد المحيـط بمسـائل
يقـدم لـه حكمـاً
جديـدا)) 3وقـد كان
ً
زمانـه أن ّ
لهـذ الدعـوة الواعيـة الحيـة دور ملمـوس فـي
التنبـه لهـذه المقولـة ووعي عناصرهـا الزمكانية
ّ
فـي فهـم النصـوص الدينيـة واسـتنطاق
مداليلهـا االجتماعيـة ومرونـة الفتـاوى الفقهية
وتبدلهـا.
 -5الديـن والنسـان أ
والمـة … أضلاع ثالثـة
إ
المام السياسـية
متماسـكة فـي فلسـفة إ
من يسـتقرئ أفـكار إالمام وتصوراتـه العرفانية
والفكريـة واالجتماعيـة ،ليرسـم منهـا معالـم
الفلسـفة السياسـية فـي تجربتـه إالسلامية،
يجـد أن ثمـة ثالثـة أضلاع يمكـن أن تقـوم
بتشـكيل هـذه الفلسـفة والقيـام بالـدور
الساسـي فيهـا ،هـذه أ
أ
الضلاع هـي :
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النسان:
– إ
إالنسـان ومعرفـة قيمتـه ،هـو العنصـر الـذي
يمكـن أن يبـرز بصـورة واضحـة ترابـط أ
الضالع
الثالثـة .ففـي منظومـة إالمـام الخمينـي يأخـذ
إالنسـان وصياغتـه وبنـاء مسـيرته التكامليـة،
موقـع االسـتهداف والغايـة ،بوصفـه الخليفـة
إاللهـي للوجـود إاللهـي وأجلـى مظاهـره؛ ألنـه
تعبر عـن امتداد
فـي حقيقتـه نفخـة رحمانيـةّ ،
فالنسـان في الرؤيـة الخمينية
للـروح إاللهيـة .إ
هـذه ،المرتكـزة علـى العرفـان ،يمثـل خالصـة
الوجـود ومحـور عالمـه إالمكانـي( ،)5وجـاءت
النبـوات والرسـاالت لتحريـك قابلياتـه وتفجيـر
طاقاتـه الضخمـة الكامنـة فـي ضمـن مسـارها
التكاملـي الصحيـح.
هـذا إالنسـان لتفوقـه بيـن الموجـودات
والكائنـات بعنصـر إالرادة واالختيـار ،يملـك
قـدرة ال متناهيـة فـي عالـم الحركـة والتجوهر
والتبلـور علـى المسـتوى الصعـودي والنزولـي.
فمـن الطبيعـي أن هـذه التصـورات الفكريـة
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محورا
لخصوصيـات إالنسـان الروحيـة تجعلـه
ً
للمـام.
فـي المشـروع إالحيائـي إ
المجتمع أوالمة:
المجتمـع أ
والمـة احتلـت موقعـا متميـ ًزا فـي
النصـوص الخمينيـة ،فـكان حضورهـا فـي
جـدا،
تصـورات إالمـام وخطاباتـه كثيفـا ً
بـد ًء مـن حقيقتهـا وهويتهـا ،وانتهـا ًء بدورهـا
والوظائـف المنوطـة بهـا فـي القيامـة الثورية،
وبنـاء الحكومـة والدولـة ،وتكوين ظاهـرة أ
المة
الواحـدة.
والمـام فـي سـياق ترسـيمه لمعالـم المجتمع
إ
إالسلامي وإبـراز خصوصياتـه الدينيـة ،كان
يبـرز الفروقـات الجوهريـة بيـن الفكـر الغربـي
والفكـر إالسلامي فـي تعاملهمـا مـع الظاهـرة
االجتماعيـة ،فالفكـر الغربـي يتعامـل مـع
المجتمـع إالنسـاني بوصفـه آلـة ميكانيكيـة
تجـر ّده مـن بعـده الروحـي والمعنـوي،
وتتعاطـى معـه علـى أنـه وجـود مـادي بحـت،
وهنـا تتميـز النظريـة إالسلامية التـي تقـرأ

المجتمـع قـراءة فلسـفية متكاملـة ،فهـي تؤكـد
أن الحركـة االجتماعيـة ال يكفـي فيهـا إدارتهـا
وتطويرهـا المقـررات والقوانيـن المنطلقـة مـن
نظـم الحقـوق والحريـات فقـط ،بـل تحتـاج
إلـى العنايـة بأبعادهـا الروحيـة والعرفانيـة،
واالهتمـام بإنسـانها وتربيتـه علـى أسـاس
التوحيـد والتسـليم.
فالمـام يؤكـد أن أزمـة أزمـات إالنسـان
إ
والمجتمـع هـو االنفصـال بين واقعـه الخارجي
بالنسـان إلـى
بتعقيداتـه الماديـة التـي ترمـي إ
أ
الرض ،وبيـن هويتـه الروحيـة والمعنويـة التي
تهفـو إلـى السـماء والغيـب(.)6
والمـام فـي تناولـه لحقيقـة المجتمـع وتأثيره،
إ
يبـرز بصـورة دائمة ثقته الكبيـرة بدور المجتمع
فـي النهـوض والحركـة والبنـاء ،ويكـون حينهـا
لـه الثقـل أ
الكبر حينمـا ينطلق اسـتجابةً للنداء
إاللهـي فـي تحقيـق منطـق خالفـة إالنسـان
إاللهيـة فـي معمـورة هـذا الوجـود ،ويتحـرر
هـذا المجتمـع مـن سـطوة أبعـاده الماديـة
الباعثـة علـى الدعـة والراحـة أ
والنانيـة ،ليبـدأ
فـي تشـكيل الدولـة الربانيـة ،التـي تحقـق لـه
كل القيـم إالنسـانية مـن العدالـة ،والعـزة،
والكرامـة ،واالسـتقالل  ..كمـا إن إالمـام فـي
سـياق تناولـه لظاهـرة المجتمـع ،لـم يـرد
أن يحصـر مشـروعه إالحيائـي والنهضـوي
فـي حـدود إيـران الجغرافيـة ،بـل هـو أراد
المـة الواحـدة ،أ
تشـكيل أ
والمـة الشـهيدة،
أ
والمـة المحمديـة ،ليكـون موقـع الجمهوريـة
إالسلامية فـي إيـران في ظل هـذه النظرة لهذا
يكـون
المشـروع ،تشـكّل مركـز حركتـه؛ حتـى ّ
نموذجـا خليقًـا بتوليـد نظائـره وأمثالـه،
منهـا
ً
فلذلـك كانـت أ
المـة ونصـرة مسـتضعفيها
حاضـرة فـي أفـق الدولـة ومهامهـا الرسـالية،
حتـى أنـه أطلق على مشـروعه “إسلام الحفاة”
و “إسلام الفقـراء” و ” إسلام المسـتضعفين”
و ” إالسلام المحمـدي” ،إليمانـه أن إالسلام
يتسـع للعالـم كلـه.
علـى هـذا الصعيـد يتجلـى المعنـى الفكـري
والرسـالي لتصديـر الثـورة ،فكما يقـول إالمام:
أن تصديـر الثـورة ليـس هـو تصديـر الحـروب
والمعـارك ،بل تصدير القيـم الكبرى والمبادئ

السـامية التـي توقـظ المجتمـع وتسـتنهضه تياريـن ،أ
الول منهمـا هـو التيـار التغريبـي
المو ِحـد والمؤمن والمتألـه ليكون الـذي ينتمـي إلـى مرجعيـات فكريـة منفصلـة
وتصنـع منـه ّ
أ
عـن التـراث إالسلامي ومنابعـه الصيلـة،
للنسـان والحيـاة(.)7
تجليـا للبنـاء القرآنـي إ
ً
والثانـي هـو التيـار إالسلامي الـذي يتوفر على
معرفة شـاملة عميقـة بالدين وعلومـه المتنوعة
– الدين:
للمـام الخمينـي ومسـاحاته المتعـددة()8
الخطـاب الفكـري والثـوري إ
احتـوى علـى مفاهيـم تأسيسـية ذات صلـة
بـدور الديـن فـي نهـوض أ
المـة وتحريرهـا مـن  -6القراءة النهضوية للتاريخ:
الظلـم والجهـل والتبعيـة ،هـذه المفاهيـم واحـدة مـن المكونـات الرئيسـة فـي بنـاء
للمـام الخمينـي ،هـو
كان تتمـاوج فيهـا الـروح الحركيـة والتوحيديـة المشـروع االحيائـي إ
والنهضويـة ،وكان يؤكـد إالمـام فيهـا ،أن هذه فهمـه إالسلامي لمسـيرة أهـل البيـت(ع)
المفاهيـم هـي مـن العمـق القرآنـي والنبـوي وتاريخهـم السياسـي ،فالكثيـر مـن العلمـاء
والرسـالي التـي جـاءت بمشـروع إالصلاح والمفكريـن بذلـوا جهـو ًدا متظافـرة فـي قـراءة
والهدايـة والتغييـر أ
للمـة .ويعمـل إالمـام فـي التاريـخ ألهـل البيـت(ع) واسـتنطاق سـيرتهم
بنـاء هـذه المفاهيم علـى بلورتها قرآنيـا ودينيا المعصومـة؛ مـن أجـل تأصيـل المفاهيـم
واليمانيـة ،وتحريكهـا
وعرفانيـا ،كمـا أنـه يستشـهد عليهـا مـن وحـي الدينيـة والعقائديـة إ
النبيـاء أ
مسـيرة أ
والولياء ،وفـي الوقت ذاته كان فـي الحيـاة إالسلامية العامـة؛ بوصفهـم
يسـجل بعمـق ووعـي وقـوة نقوداتـه الفكريـة عليهـم السلام امتـدا ًدا للنبوة على المسـتوى
ّ
والسياسـية علـى مقـوالت سـكونية مخمليـة المعرفـي والحركـي والروحـي .لكـن الكثيـر مـن
صنعتهـا اليـد االسـتعمارية واالسـتكبارية هـذه القـراءات الفكرية للتاريخ والسـيرة ،غاب
للديـن؛ تقصـد بهـا تخديـر أ
المـة والسـيطرة فيهـا البعـد النهضـوي والحركـي ،وضـاع فـي
عليهـا ،والعمـل علـى إخراجهـا مـن مواقـع غمـرة البعـد المعنـوي والعلمي لشـخصياتهم
لـدواع متعـددة( ،)9مـن أبرزها:
التأثيـر الحضـاري والمعرفـي والنهضـوي ،المقدسـة(ع)،
ٍ
فكانـت نشـاطات إالمـام التصحيحـة لمفهـوم تعاقـب تيـارات فكريـة متعددة ،كثفـت تناولها
الديـن وموقعـه ودوره في الحيـاة ،هي أ
الخرى ألهـل البيت(ع) فـي إالطار المعنـوي والعلمي
معركـة تغييريـة لكـن ذات طابـع فكـري يخدم ولـم تركّـز نظرهـا علـى البعـد السياسـي
واالصالحـي ،ألسـباب متنوعة ،منهـا ،أنها كانت
إالطـار الثـوري.
عـرج نظـره علـى مـا أطلـق عليـه فـي تحـت الظلـم السياسـي الـذي أبعدهـا عـن
كمـا أنـه ّ
أ
الوسـط الدينـي ” بطبقـة المتحجريـن” الـذي االلتصـاق بـإدارة المؤسسـات والجهـزة ،فلـم
يتوافقـون فـي النتيجة مـع المشـروع العلماني تكـن بحاجـة آنـذاك إلـى المفاهيـم النهضويـة
فـي فصـل الديـن عـن السياسـة ،وتأطيـره فـي التـي تمولهـا فـي إدارة التجربـة ،فتراكـم هـذه
نمط فكري
الدائـرة الفرديـة والروحيـة ،وإن اختلفـا فـي الحالـة واسـتمرارها أدى إلى تكويـن ٍ
المنطلقـات أ
خـاص فـي قـراءة التاريـخ ،شـكّل هـذا النمـط
والهـداف ،فالمتديـن المتحجـر
ٍ
يتحـرك مـن وازع الخـوف الالواعـي علـى خلفيـة راسـخة فـي فهـم المسـيرة السياسـية
تشـويه الديـن بإقحامـه فـي الدوامة السياسـية ألهـل البيـت وتصويرهـا بطابعهـا المعنـوي
الملتبسـة والمتغيـرة ،والعلمانـي ينبعـث مـن والعلمـي فقـط.
واقـع النظـرة الضيقـة للمنظومـة الدينيـة فـي هـذا إالطـار لـم يقبـل إالمـام الخمينـي
وطبيعـة مسـاحاتها ،المتأثـرة مـن هجمـات أن تختصـر القـراءة الفكريـة للتاريـخ فـي إطار
الغـزو الثقافـي وقصفـه الفكـري والسياسـي  ..الفضائـل الروحيـة والمناقـب العلميـة ،بـل
يتميـز إالمـام الخمينـي فـي تشـييده لمقولـة قـام بتكويـن رابطـة وثيقـة بيـن بعـد البشـري
واللهـي هـذا مـن جهـة ،ومـن
الديـن ودوره إالحيائـي ،بفـرزه الواضـح بيـن لشـخصيتهم إ
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جهـة أخـرى سـعى إلـى اكتشـاف مقاصدهـم
وحلولهـم للقضايـا المجتمعيـة والسياسـية،
فـي ضمـن منهـج يهـدف إلـى اسـتلهام القيـم
والمبـادئ الصالحـة لتغييـر الواقـع وبنائـه بنا ًء
إسلاميا رصينـا فـي كل آفاقـه ومجاالتـه فـي
ضـوء أهـداف القـرآن الكريـم.
واحـدة مـن منتجـات قـراءة إالمـام النهضوية
للتاريـخ ،هـي فهمـه لرسـالة الرسـول(ص)،
وحقانيـة أ
الميـر(ع) وعدالتـه ،وصلـح إالمـام
الحسـين وشـهادة إالمـام الحسـين(ع)،
للمـام الباقـر والصـادق،
والحركـة العلميـة إ
مـن منطلـق نهضـوي اجتماعي سياسـي ،حيث
يـرى فـي مسـيرتهم الحركية ثورة علـى الظلم،
وتقويمـا لالنحراف السياسـي ،ورفضا للخضوع
واهتمامـا بـار ًزا بقضايـا المسـلمين،
للظالـم،
ً
وتحقيقـا للعدالـة االجتماعيـة ،فحياتهـم
الجهاديـة(ع) فـي نظـر إالمام تضج بـكل هذه
المعانـي الثوريـة والحركيـة فـي نظـر إالمـام
الخمينـي.
وفـي السـياق نفسـه يرفـض الروايـات التـي
تحـث علـى موادعـة الظالـم ومسـايرته،
بمـا يعنـي االنسـحاب مـن سـاحة النضـال
والكفـاح ،ورفـض المقاومـة والمواجهـة؛ ألن
هـذه الروايـات تتضـارب مـع المنطـق القرآنـي
الـذي كـرر بشـكل متعـدد ومتنـوع تجربـة
الصـراع بيـن الحركـة الموسـوية والنظـام
الفرعونـي؛ لفلسـفة مدروسـة تهـدف إلـى
تكريـس ثقافـة الثـورة ضـد الجـور والطغيـان
وعبودياتهـا البشـرية والصنميـة؛ لينعتـق منهـا
يعيـش فـي رحـاب العبوديـة المطلقـة الكاملـة
هلل ،ويجسـد روح التوحيـد القرآنـي القائـم
علـى اختصـاص الخضـوع هلل واالستسلام
لرادتـه ،إلى جانـب وضع المداميك أ
الساسـية
إ
لمواجهـة المسـتضعفين لمشـروع االسـتكبار
والطاغـون( ، )10كمـا إنها تتعـارض مع الروايات
الكثيـرة المناهضـة للظلـم وأعوانـه(.)11
والتقيـة فـي كل أ
الحـوال ال يمكـن أن تكـون
تجميـدا للمشـروع
فـي الرؤيـة الشـيعية الحيـة
ً
والحركـة والصيـرورة ،بـل هـي تحويـل العمـل
مـن دائـرة الضـوء إلـى دائـرة غائمـة بالنسـبة
للعـدو ،حتـى تتحـرك القضيـة إالسلامية فـي
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عدد خاص
مسـارها الطبيعي ،وتتحد المقدمـات بالنتائج،
وتصـل إلـى أ
الهـداف إالسلامية الكبـرى مـن
حاكمـة التوحيـد والديـن فـي فضـاءات الحيـاة
المختلفـة(.)12
 -7القرآن والحركة:
إالحيائيـة نتيجـة تجـذّ ر الفكـر العرفانـي فـي
أ
البعـاد الوجودية لشـخصية إالمـام الخميني،
كانـت قراءتـه للقـرآن الكريـم واسـتلهامه مـن
تعبـر عـن إحـدى تجلياتـه
قيمـه ومعانيـه ّ
ومظاهـره الروحيـة ،حتـى قـال إالمـام
الخمينـي :أن أعظـم معاجـز القـرآن ،هـي
المعـارف العرفانيـة العميقـة التـي احتضنهـا
بيـن دفتيـه(.)13
ودخـل تفسـيره لحقيقـة القـرآن إاللهيـة فـي
ضمـن رؤيتـه للوجـود وعوالمـه وتنزالتـه،
فللقـرآن – فـي تصـورات إالمـام العرفانيـة-
وجـود عقالنـي ملكوتـي بسـيط ،تنـ ّزل إلـى
الوجـود البرزخـي المثالـي ،ثـم تنـ ّزل بواسـطة
جبرائيـل إلـى قوالبـه اللفظيـة ذات الطابـع
الوحيانـي.
فمـا هـو فـي العالـم اللهـي أ
العلـى هـو
إ
الحقيقـة السـامية(( وكتـاب مسـطور)) الـذي
تقصـر أيدينـا عـن الوصـول إليـه ،لكنـه تنـ ّزل
بعـد ذلـك إلـى الوجـود البرزخـي ،وصـوال إلى
المرحلـة الحسـية والماديـة(.)14
لكـن هـذه النزعـة العرفانيـة الفاقعـة اللـون
لـدى إالمـام ،لـم تجعلـه يحكـر النـور القرآني
فـي إالطـار الروحـي والتأملي للفرد ،بـل أدخله
فـي ضمـن معادالتـه الثنائيـة الحيويـة الثابتـه
القائمـة علـى العالقـة الجدليـة المتبادلـة بيـن
عالـم الغيـب والحـس ،حيـث وظّـف إالمـام
مفاهيـم القـرآن ومعارفـه فـي التجسـير بينهـا
للنسـان ،ليكـون القرآن
وبيـن الواقع المتحرك إ
أ
حاضـرا فـي ثـورة المجتمـع وبنـاء المـة؛ يبدي
ً
لهمـا الحلـول إالسلامية الحيـة لتحديـات
الواقـع ومشـكالته.
لقد شـكّل القرآن الكريم مادة خصبة لخطابات
إالمـام الخمينـي الثوريـة والسياسـية بوصفـه
المرجـع أ
السـاس للمنظومـة إالسلامية ،فـكان
يرسـم منـه مسـار الحركـة وسـننها وقوانينهـا
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وآليـات اتصـال بغيبهـا وملكوتها ،لتسـتمد منه
القـوة المعنويـة الخالقـة والفاعلـة.
ومـا يجـدر االلتفـات إليه ،أن إالمـام الخميني
تجـاوز فـي تعامالتـه الروحيـة والمعرفيـة مـع
القـرآن طريقـة التفكيـر المدرسـي والتقليـدي
الـذي يعتمد على أ
السـاليب البالغيـة والبيانية،
عبـورا به إلـى مقاصـده وأهدافه التـي تتمحور
ً
حـول إحيـاء التوحيـد الروحـي الخالـص،
وإقامـة العدالـة االجتماعيـة ،وتنفيـذ أ
الحـكام
اللهيـة(.)15
إ
الحيائيـة ومنطـق الحركـة بيـن
 -8القيامـة إ
النظريـة التوحيديـة وموازيـن المـادة …
اللهـي وفـق
مطالعـة فـي نظريـة التكليـف إ
المفهـوم الخمينـي:
تختلـف االتجاهـات التحرريـة والتغييريـة فـي
منطـق تحديـد المواقـف ،ونـوع إالمكانـات،
وطبيعـة القـدرات الالزمـة التـي تحتاجهـا
للدخـول فـي التجربـة النهضويـة وتحدياتهـا
المتنوعـة والمعقـدة ،تبعـا الختالفهـا فـي
االنتمـاء أ
اليديولوجـي والفكـري ،الـذي عـادة
تبـرز فيـه الفـوارق بيـن المدرسـة إاللهيـة
والعقـل المـادي مـن حيـث الدوافـع،
أ
والهـداف.
والمديـات،
إالمـام الخمينـي كانـت واحـدة مـن إبداعاتـه
العرفانيـة والقرآنيـة فـي تحديـد المنطلقـات
والحيـاء ،والتـي كان لهـا
الدينيـة للنهـوض إ
الـدور البـارز فـي توفيـر المناخـات إاليجابيـة
لمحـركات الثـورة وقيامتهـا إالسلامية ،هـي أن
يكـون العمـل إالسلامي فـي أبعـاده الثوريـة
والسياسـية واالجتماعيـة ليـس منطلقـا مـن
حسـابات المـادة وتوازنـات القـوى ،بـل يكـون
خاضعـا لمسـتدعيات التكليـف إاللهـي.
والمـام كشـف عـن هـذه النظريـة ودورهـا
إ
أ
أ
المحـوري فـي عمـل النبيـاء والئمـة مـن وحي
القـرآن ،والحديـث ،والتاريـخ ،كمـا أنـه عمـل
علـى تكويـن معالمهـا واقتطاف آثارهـا ولوازمها
والصالحيـة والبنائيـة.
فـي الحركـة الثوريـة إ
مـن أبعـاد هـذه النظريـة إالسلامية ،هـو أن
يقـوم إالنسـان الرسـالي المؤمـن علـى تشـكيل
عملـه وحركتـه وفـق متطلبـات الحكـم إاللهـي

في سـاحات الصـراع بين قوى الحـق والباطل،
مـن دون أن يراعـي النتائـج مـن الهزائـم
والخسـائر أ
والربـاح واالنتصارات؛ ألنها ليسـت
داخلـة فـي ضمـن تحديـد التكليـف وتشـخيص
أطـره فـي مواجهـة التحديـات والمخاطـر التي
تحيـط بالسلام أ
والمـة والمجتمـع.
إ
والمـام فـي خطاباتـه االجتماعيـة وتنظيراتـه
إ
الفقهيـة للمسـألة إالسلامية ،كان يكتفـي
بتوافـر احتمـال بسـيط أ
للغـراض العقالئيـة
لتحقـق المحـركات الديناميـة للتكليـف إاللهـي
فيمـا يتصـل بالعمـل الحركـي والسياسـي ،بـل
يذهـب إلـى ضـرورة تشـكيل الفـرص بالحركـة
والنهـوض والقيـام ،وهذه لهـا نظائرها الكثيرة
فـي منجـزات إالمـام الفقهيـة والحركيـة ،فهـو
يذهـب إلـى وجـوب تهيئـة الممهـدات الالزمـة
والفـرص الكافيـة إلقامـة الحكومـة إالسلامية،
مـن دون االنتظـار السـكوني الجامـد لتوفرهـا
لوحدهـا ،فهـذه المقدمـات الالزمة هـي أقرب
إلـى نسـق الطهـارة التـي يجـب تحصيلهـا
للصلاة ،وأبعـد عـن نمـط االسـتطاعة التـي ال

يقـع علـة عاتـق إالنسـان الملتـزم بالشـريعة
شـيئا تجاههـا لوجـوب الحـج عليـه ،مالـم
تتوفـر هـي بشـكل تلقائـي لوحدهـا .كمـا أنـه
يؤكـد فـي فقـه أ
المـر بالمعـروف والنهـي عـن
المنكـر علـى وجـوب أن يقـوم علمـاء الديـن
بمناهضـة الظالـم الجائـر المسـتبد ،عندمـا
يكـون سـكوتهم موجبـا لتقويتـه وهيمنتـه
وتجـذره ،حتـى لـو لـم يكـن فعلهم السياسـي
مؤثرا في تعطيـل ظلمه وتجميد
والثـوري هـذا ً
طغيانـه.
فالمـام بهـذه التصـورات والتنظيرات يسـعى
إ
إلـى بنـاء روح االقـدام والمبـادرة لـدى أبنـاء
السلام المحمـدي أ
الصيـل فـي تشـكيل
إ
للطـار إالسلامي علـى
النشـاطات التعبويـة إ
مسـتوى المشـروع والموقـف والـدور ،ويبحث
عـن العوامـل الناقلـة لهـم مـن موقـع الجمود
واالنفعـال والتلقـي ،إلى موقـع الفعل والحركة
والتأثيـر.
كمـا أنـه ال يقبـل بـأن تكتفـي محـددات
التكليـف إاللهـي برصـد معطيـات الحالـة
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الفعليـة الراهنـة ،بـل علـى الحـركات الثوريـة
والنشـاطات إالسلامية أن تذهـب إلـى ناحيـة
استشـراف المسـتقبليات القادمـة ،وتقـوم
بتحديـد التكليـف إاللهـي فيهـا وفـق المصلحة
السلامية العامـة مـن آ
الن.
إ
ولذلـك كان يقـول (( المسـتعمرين قبـل ثالثـة
قـرون بـدأوا مـن الصفـر وانطلقـوا ،إلـى أن
قالـوا مـا أرادوا ،فنحـن علينـا أن نبـدأ مـن آ
الن
حتـى نقـول مـا نريـد)).
وعلـى الصعيـد نفسـه ،يؤكـد إالمـام فـي
بعـض خطاباتـه ومواقفـه إلـى أن أ
الصـل
إالسلامي القويـم ،هـو مقارعـة الظلـم
للنسـان المنتمـي إلـى
ومقاومتـه ،وال يمكـن إ
الشـريعة أن يجمدهـا تحـت طائلـة العناويـن
الثانويـة مـادام لـم يصل إلى الحالـة القطعية
الجازمـة بفقـدان الثمـرات إالسلامية المرجـوة
ولـو فـي الفتـرات المسـتقبلية القادمـة ،بل في
تعـرض
المخاطـر الحساسـة والخطيـرة التـي ّ
إالسلام لالنمحـاء والزوال ،ال يعتنـى بالهزيمة
حتـى لـو كانـت ناجـزة واضحـة ،مسـتلهما لهذا
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التصـور إالسلامي من وحي الموقف الحسـيني
الـذي كان يجزم عليه السلام بوقوع الخسـائر
والشـهداء والضحايا على المسـتوى العسكري،
لكـن كانت فـي نهضتـه وثورته إحيـا ًء الدين في
الضميـر إالسلامي العـام.
ويستشـهد لهـذه النظريـة بالعديـد مـن
آ
((وأَ ِع ُّـدوا َل ُهـم َّمـا ْاسـ َتط َْع ُتم
اليـات ،مثـل َ :
ـون ِب ِـه
ـاط ال َْخ ْي ِـل تُ ْر ِه ُب َ
ُـو ٍة َو ِمـن ِّربَ ِ
ِّمـن ق َّ
يـن ِمـن ُدو ِن ِه ْـم َل
َع ُـد َّو الل َِّـه َو َع ُد َّوك ْ
ُـم َو َآخ ِر َ
تَ ْعل َُمونَ ُه ُـم الل َُّـه يَ ْعل َُم ُه ْـمۚ َو َمـا تُ ِنفقُـوا ِمـن
ف
ُـم َوأَن ُت ْـم َل
�ش َ ي ْ ٍء ِ ي� َس ِـب ِيل الل َِّـه يُ َـو َّف ِإل َْيك ْ
ـون ِب َنـا ِإ َّل ِإ ْح َدى
تُ ْظل َُمـون))(( ،ق ُْـل َه ْـل تَ َربَّ ُص َ
ـ�ۖ َع َس الل َُّه أَن
((ح ِّـر ِض ال ُْم ْؤ ِم ِن ي ن َ
ال ُْح ْسـ َن َي ي ْ ِن�))َ ،
ين َكف َُرواۚ َوالل َُّه أَ َش ُّـد بَأْ ًسـا َوأَ َش ُّـد
يَك َُّـف بَأْ َس ال َِّذ َ
تَ ِنك ً
ـت
ُـم َويُ َث ِّب ْ
نصك ْ
يلا))ِ ،
نصروا الل ََّـه يَ ُ ْ
((إن تَ ُ ُ
أَق َْد َامك ُْم ))(،ق ُْـل ِإنَّ َمـا أَ ِع ُظكُـم ِب َو ِاح َـد ٍةۖ أنَ
ن
ـى َوف َُـرا َد ٰى).
تَق ُ
ُومـوا ِلل َِّـه َم ْث َ ٰ
وفـي ظلال المنطـق القرآنـي ،يذهـب إالمـام
الخمينـي إلـى أن التكليـف إاللهـي بالثـورة ضد
الصنميـات الماديـة والبشـرية ،والنهـوض
لصالـح تكريـس العبوديـة إاللهية ليـس مرتبطًا
موضوعـه بالتحقـق الجماعـي ،بـل إن التكليـف
يأخـذ طـوره االنحاللـي علـى عـدد أ
الشـخاص
بشـكل حيـادي ،ويكـون متحققـا في عهـدة كل
فـرد فـرد ،فالنبـي إبراهيـم(ع) حطّـم أ
الصنام
بـالرادة إاللهيـة المقدسـة،
لوحـده؛ مسـتعينا إ
أ
والنبـي موسـى جاءتـه الوامـر إاللهيـة بالقيامة
الثوريـة ضـد النظـام الفرعونـي للوهلـة
أ
الولـي لوحـده  .هـذه النظريـة إاللهيـة الحية
لعبـت دورهـا المؤثـر فـي تجـارب المقاومـة
إالسلامية ،التـي صنعـت المالحـم والبطوالت
والتضحيـات ،كمـا أنهـا رفعـت الكثيـر مـن
الحمـوالت النفسـية الضاغطـة علـى القـوى
الثوريـة الحيـة ،بفعـل تكاثـف الهواجـس علـى
للمكانـات
إالنسـان عندمـا يـرى جبهتـه مفتقـر إ
الماديـة أ
والرضيـة ،وبسـبب تفاقـم المخـاوف
فاقـدا للدعم
فـي إالنسـان عندما يجـد موقفه ً
السياسـي والبشـري ،لتأتـي هـذه النظريـة
إاللهـي وتزيـل روح الهزيمـة واالحبـاط ،وتحيي
فـي نفس المقـاوم إاللهـي روح إالرادة الصلبة
والعزيمـة الراسـخة ،وفـي الوقـت ذاتـه تخرجه
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مـن أزمـة فقـدان التكافـؤ المـادي فـي الدخول
فـي عمليـة الصـراع بيـن الحـق والباطـل،
الصـراع الوجـودي الدائـم .
فالقـوة والنصـر والغلبـة فـي فلسـفة التكليـف
إاللهـي بمبادئهـا التوحيديـة ليسـت فـي
العـدد وال العـدة وال الوصـول إلـى أ
الهـداف
السياسـية الملموسـة ،بـل النصـر الحقيقـي
بحسـب الرسـم القرآني ونظرته لسـاحة الصراع
الوجـودي بيـن الحـق والباطـل ،هـو أن تنهض
القـوى إاليمانيـة الحيـة مسـتجيبة للنـداء
إاللهي ،مسـتندة إلـى المدد الغيبي ،مسـتعدة
واليثار في سـبيل
لتقديـم أروع أشـكال الفداء إ
القيـام الرباني((ق ُْـل ِإنَّ َمـا أَ ِع ُظكُـم ِب َو ِاح َـد ٍةۖ أَن
ُومـوا ِلل َِّـه َم ْث َن ٰـى َوف َُـرا َد ٰى)) ،وتكـون نتيجـة
تَق ُ
العطـاء السـماوي هـو الثبـات والرسـوخ فـي
ُـم )).
ميـدان
المعركة((ويُ َث ِّب ْ
َ
ـت أَق َْد َامك ْ
بـل المحنـة واالبتلاء التـي يمـر بهـا إالنسـان
المؤمـن فـي مخاضـات الصـراع العسـيرة،
لمناصـرة جبهـة الحـق ومسـاندة سـاحة
طريـق
التوحيـد ،هـي فـي حسـابات البشـرية
ٌ
إلـى النصـر العسـكري والدنيـوي ،لكنهـا فـي
حسـابات المنطـق القرآنـي غائـة قائمـة بذاتها،
فـي تكامـل المؤمنيـن العامليـن .فهـذه المحـن
قـد تمتـد وتطـول وتشـتد ،ليفـرز هللا منهـا
الصادقيـن الموحديـن المخلصيـن الذي صبروا
تحـت ضغط الحنـة وتعقيدات الصـراع .فهذه
المحـن طريـق للتكامـل والتعالـي والعـروج،
فالمؤمـن ال يتكامـل فـي حالة الرخـاء والرفاهية
واليسـر ،إنما يتكامـل في حالة العسـرة والفتنة
والمحنـة.
والدفـاع عـن الديـن ،والكفـاح فـي سـبيل
المسـتضعفين ،هـو تجـارة توحيديـة مـع هللا
يـن أَنف َُسـ ُه ْم
ـن ال ُْم ْؤ ِم ِن َ
((إ َّن الل ََّـه ْاشـ َت َر ٰى ِم َ
ِ
َ
َ
َ
ـةَ
ُون ِفي َس ِـب ِيل
ل
ت
َا
ق
ي
ۚ
ن
ْج
ل
ا
م
ه
ل
ن
أ
ـ
ب
ـم
ه
ل
ا
و
م
َوأَ ْ َ ُ ِ َّ ُ ُ َ َّ ُ ِ َ
ُـونۖ َو ْع ًـدا َعل َْي ِـه َحقًّـا ِفـي
ُـون َويُ ْق َتل َ
الل َِّـه ف ََي ْق ُتل َ
َ
َـى ِب َع ْه ِد ِه
يـل َوا ْلق ُْـر ِآنۚ َو َم ْ
ال َّت ْـو َر ِاة َو ْ ِإال ِنج ِ
ـن أ ْوف ٰ
َاس َت ْب ِش ُـروا ِب َب ْي ِعك ُُم ال َِّـذي بَايَ ْع ُتم ِب ِهۚ
ِم َ
ـن الل َِّهۚ ف ْ
َو َٰذ ِلكَ ُه َو ا ْلف َْو ُز ال َْع ِظ ُيم )) ،وال سـبيل للهزيمة
والخسـارة فـي معـادالت الفيـض إاللهـي ،بـل
كمـا يشـير إالمـام الخمينـي :أن إالنسـان فـي
حركتـه النهوضيـة الصادقـة للديـن ،يعيش من
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بداياتـه فـي ظلال الرعايـة إاللهيـة ،والعنايـة
الربانيـة التـي تُحـدث فـي النفـس الطمأنينـة
المعنويـة ،والسـكينة الروحيـة؛ ألنـه اندفع في
المعركـة بضميـر إلهـي يملا ذاتـه ،وانطلق في
صراعـه مـع الباطـل متصلا بالقـدرة أ
البديـة
الالمتناهيـة(.)16
أ
والهزيمـة والخسـارة هـي لمـن مل�ت ذخائـر
الدنيـا وحبهـا قلوبَهـم ،وتجـذرت عالقتهـم
الماديـة بهـا ،بـل إالنسـان قـد يكتـض عمقـه
الوجدانـي حـب الراحـة واالسـترخاء ،لكـن ال
يشـعر بـه بصورة واعيـة مركزة ،ويقـوم ببلورته
دينيـا من خلال الجنـوح إلى الصلاة والصيام
والعبـادة ،ليكـون هـذا الجنوح تهدئـةً لضميره
الدينـي ونفسـه اللوامـة ،لكنـه فـي حقيقتـه
هـروب مـن سـاحات الجهـاد والثـورة.
ٌ
باليمـان
فالعقيـدة التوحيديـة النابضـة إ
والحيوية ،تشـكل طاقة حركيـة وثورية ال تعرف
النفـاد وال التراجـع وال االنهزام في سـبيل هللا،
وتمـول إالنسـان بالقـدرة الروحيـة والمعنويـة
ّ
علـى الديمومـة واالسـتمرار فـي عالـم الصراع؛
انتصـارا لمبـادئ السـماء وقيـم الفضيلـة.
ً
وطبيعـي أن إالنسـان مـادام يطمـع فـي
معـادالت أ
الرض ،ويغفـل عـن إمـدادات
السـماء ،سـينظر إلى أ
السـباب المادية بوصفها
ذات سـلطة علـى العطـاء إاللهـي ،وليسـت
القـدرة اللهيـة هـي التي تذلل أ
السـباب لتكون
إ
أداة طيعـة فـي يد المشـيئة إاللهيـة المطلقة..
فالتكليـف هـو تشـخيص الحكـم إاللهـي
بشـكل صـادق ،بعيـد عـن أ
البعـاد الذاتيـة
والشـخصية ،ومـن حكـم هللا علينـا أن ال نكون
أذالء وال مهانيـن.
كمـا أن التكليـف هـو بـذل أقصـى الجهـود في
إالطـار المـادي ،ليأتـي بعـد ذلـك دور التـوكل
إاللهـي العميـق فـي تفعيـل أدواره الغيبيـة
فـي ترميـم حالـة النقـص والضعـف والفقـر،
سـببا مؤثـرا
فضعـف إالمكانـات الماديـة ليـس ً
فـي الدخـول فـي سـاحات الصـراع بيـن الخيـر
والشـر ،ألن هنـاك المـدد اللهـي أ
الكيـد
إ
الـذي سيسـعف المؤمنيـن بالعطـاء المعنـوي
والسـماوي ويلعـب دوره أ
الكبـر فـي حفـظ
جبهـة الخيـر والحـق ،وذلـك عندمـا يفـرغ

رقمـا مهملا ،بحيـث تمـر المخاضـات الصعبة
ً
والتحديـات العسـيرة ،ويكـون دوره هامشـيا
فـي حسـابات الوجـود وحركـة الحيـاة.
فـكان إالمـام الخمينـي من رجـاالت هللا الذين
سـاهموا فـي تغييـر مجـرى التاريـخ وإعـادة
إالسلام إلـى واجهـة الحياة والحضـارة ،ليكون
للنسـان إلـى معـدن الجمـال والكمال.
طريقـا إ
واليـوم نجـد أن مشـروع وخطابـات وأهـداف
إالمام الخميني ليسـت ظاهـرة مرحلية منتهية،
بـل هـي روح يقظـة ال زالـت تجـري في جسـم
أ
المـة ،تمدهـا التجدد والحيـاة والفاعلية ،حتى
يتمكـن مـن الصمـود أمـام منعطفـات الواقـع
المتنوعـة ،ويدخـل فـي ص ّنـاع التأثيـر والفعل
بـاق ببقـاء
والبنـاء ،فهـو رضـوان هللا عليـه ٍ
مؤثرا.
حيـاً ،
إالسلام ً
ناهضـاً ،

المؤمنيـن وسـعهم وبذلهـم لـكل إمكاناتهـم
لديهم((وأَ ِع ُّـدوا َل ُهـم َّمـا ْاسـ َتط َْع ُتم
المتاحـة
َ
ُـو ٍة)).
ِّمـن ق َّ
يبق إالمـام الخميني منظ ًّرا
وهـذا المعنى لـم َ
فيـه فقـط ،بـل صـاغ ثورتـه وحركته مـن وحيها
فالمـام الخمينـي فـي نهضتـه كان
العرفانـي ،إ
المعسـكر الشـرقي مهيمنـا بـكل قدراتـه علـى
مسـيطرا بـكل
المنطقـة ،والمعسـكر الغربـي
ً
والمـام ينطلـق فـي
إمكاناتـه علـى العالـم ،إ
ثورتـه المباركـة ،وهـو يرفـع شـعار (ال شـرقية
ال غربيـة) ،وشـاءت القـدرة إاللهيـة أن تكـون
معيتهـا لصالـح المؤمنيـن الصادقيـن ،وأراد
العطـاء إاللهـي أن يكافـئ المضحيـن الذيـن
نهضـوا ألداء تكليفهـم الشـرعي بالنصـر.
إالمـام الخمينـي مـن العلمـاء والعرفـاء الذين
لـم يكتفوا فـي تطلعاتهـم الدينيـة وهمومهم
إالسلامية بالمسـاحات الجزئيـة المحـدودة الهوامش
1.المشـهد الثقافـي فـي إيـران  ..فلسـفة
لحاكميـة الديـن ،ولـم يشـأ فـي قـرارة نفسـه
وإيمانـه ومبادئـه أن يكـون إالسلام الـذي هـو الفقـه ومقاصـد الشـريعة.
2.صحيفة النور :ج20
صانـع إالنسـان ،لـم يشـأ أن يكون ذلـك الدين
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للمـام
3.إشـراقات فـي الفلسـفة السياسـية إ
الخميني.
4.الكلمـات القصـار  ..مواعـظ وحكـم
إالمـام الخمينـي.
5.المصدر نفسه
6.آيين إسالمي 2
7.تصديـر الثـورة مـن وجهـة نظـر إالمـام
الخمينـي  ..مؤسسـة تنظيـم آثـار إالمـام
الخمينـي.
8.االحيـاء ،إالصلاح ،النهضـة  ..قـراءة فـي
فكـر إالمـام الخميني.
9.إنسان بعمر  250سنة.
	10.صحيفة النور :ج2
	11.الحكومة إالسالمية ووالية الفقيه.
	12.الحركة إالسالمية  ..هموم وقضايا.
	13.المظاهر الرحمانية.
للمام الخميني.
	14.أفكار ورؤى إ
	15.االحيـاء ،إالصلاح ،النهضـة  ..قـراءة فـي
فكـر إالمـام الخميني
	16.صحيفة النور :ج4
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خدمة الناس في فكر
اإلمام الخميني

(قدس سره الشریف)

المـام الخميني (رض)،
لطالمـا كانـت الخدمة هي الهم الشـاغل والشـعار الـذي يختصر حركـة إ
المـام كلمـة خـادم وكان يلقـب نفسـه بهـذا اللقـب ويصر عليـه ويردد أننـي خادم
حتـى أنـس إ
أ
لهـا الشـعب ولهـذه المـة ولهـذا الديـن ...الخدمـة كانـت تعنـي الكثير للإمـام الخمينـي (رض)
ليـس علـى مسـتوى المفاهيم والكلمات فحسـب بل حتى على مسـتوى الممارسـة والحياة ،كانت
أيامـه وسـاعاته بـل لحظاته وأنفاسـه تحمـل في طياتهـا كل أنواع الخيـر والبركة للمجتمـع أ
وللمة
أ
وللفراد فـرداً فرداً.
مـن منـا لـم تـدرك عينيـه ومضـة مـن بريـق نهجـه ،وهـو الطبيـب الـذي اسـتطاع أن يزيـل رمد
عيوننـا ويطلـق سـراحها مـن أسـر الظلمـات بمسـحة مـن يديـه المباركتيـن !
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أهمية الخدمة:خدمة الناس هدف أ
النبياء
إن لخدمـة النـاس مكانـة خاصـة عنـد هللا
سـبحانه وتعالـى أكـدت عليهـا الكثيـر مـن
النصـوص اللهيـة ،ومـا إرسـال أ
النبيـاء وإنزال
إ
الكتـب إال خدمـة للنـاس كمـا تشـير إليـه
االيـات القرانيـة الكريمـة ،حيـث يقـول تعالـى
(الـر كتـاب أنزلنـاه إليـك لتخـرج النـاس مـن
الظلمـات إلـى النـور بـإذن ربهـم إلـى صـراط
العزيـز الحميـد) فالكتـاب لـم ينـزل إال خدمة
للنـاس ليخرجهم مـن الظلمات إلـى النور وقد
تحمـل أ
النبيـاء مـا تحملـوه مـن االم ومصاعب
وجهـاد لتحقيق هـذه الخدمـة ،أ
فالنبياء جاؤوا
لخدمـة البشـرية.
أ
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :إن لوليـاء
هللا أ
والنبيـاء نفـس هذا إالحسـاس وهـو أنهم
جـاؤوا لهداية الناس وإرشـادهم وأداء الخدمة
لهم”.
أ
أ
إنـه ألمـر عظيم هـذا الذي جـاء النبيـاء لجله
وأنزلـت الكتب إاللهيـة لتحقيقه!
لقـد جـاء إالسلام ليخـدم النـاس ويرفـع
النواقـص التي يمكـن أن تكون موجـودة عندهم
السـيما لـدى المسـتضعفين منهـم الذيـن
أُهملـوا فـي المجتمعات البشـرية ،يقـول إالمام
الخمينـي (رض)« :لقـد جـاء إالسلام مـن أجـل
الهميـة أ
المسـتضعفين وأوالهـم أ
الولـى”.
أحب الخلق إلى الله
قـد يتبـادر إلـى الذهـن السـؤال التالـي:
كيـف يكـون أ
النبيـاء فـي خدمـة النـاس وهم
أفضـل النـاس؟ فعندمـا يريـد التاجـر مثلا ً
أن يصـرف مـاال ً فهـو يصرفـه فـي سـبيل مال
أوفـر وأكثـر ،وليـس مـن الحكمـة أن أصـرف
الكثيـر ألحصـل علـى القليـل ،فكيـف يصـح
أن نجعـل النبـي يصـرف طاقاتـه فـي خدمـة
مـن هـو دونـه؟
هـذا السـؤال واالسـتغراب سـيزول عندمـا
نعـرف نظـرة هللا تعالـى إلـى خدمـة عبـاده.
إن هللا سـبحانه وتعالـى يحـب خدمـة النـاس
ويحـب مـن يخدمهـم .حيـث ورد فـي الروايـة
عـن النبـي أ
الكرم(ص):الخلـق كلهـم عيال هللا
فأحـب خلقـه إليـه أنفعهـم لعيالـه).

وعـن إالمـام الصـادق عليـه السلام« :سـئل
رسـول هللا (ص):مـن أحـب النـاس إلـى هللا؟
قـال :أنفـع النـاس للنـاس») .بحـار أ
النـوار،
ج ،71ص)339
فالنبيـاء أ
أ
والوصيـاء أعمالهـم وخدمتهـم هي
فـي طريـق حـب هللا تعالى وقربـه وال تقف في
خلفيتهـا عنـد إالنسـان المسـتفيد مـن الخدمة
يـد
ُـم ِل َو ْج ِـه الل َِّـه َل نُ ِر ُ
فحسـب ﴿ ِإنَّ َمـا نُط ِْع ُمك ْ
ُورا ﴾( .سـورة إالنسـان،
ِمنك ْ
ُـم َجـ َزاء َو َل ُشـك ً
االية)9/
خدمة الناس هي خدمة لله تعال ى
ومـن هنـا فإن حقيقة خدمـة الناس هي خدمة
هلل سـبحانه وتعالـى كما أكـدت الروايات ،فعن
إالمـام الصـادق عليـه السلام« :مـن قضـى
ألخيـه المسـلم حاجـة كان كمـن خـدم هللا
تعالـى عمره».
يذكـر إالمـام الخمينـي (رض) ذلك فـي كلماته
الحبـة أ
حيـث يقـول« :ليهيـئ أ
العزاء أنفسـهم
لخدمة إالسلام والشـعب المحروم ،وليشدوا
أ
الحزمـة لخدمـة العبـاد التـي تعنـي خدمـة
هللا”.
إن حقيقـة أن خدمـة النـاس تعني خدمة هللا
تعالـى هـي حقيقـة أشـارت إليهـا العديـد مـن
الروايـات عـن المعصوميـن عليه السلام.
فعـن إالمـام الصـادق عليـه السلام« :مـن
قضـى ألخيـه المسـلم حاجـة كان كمـن خـدم
هللا تعالى عمره» (.الرسـالة السـعدية ،ص)169
فحـق أ
للنبيـاء أن يفنـوا أعمارهـم فـي
خدمـة البشـر والبشـرية مـا دامـت هـذه
الخدمـة فـي واقعهـا هـي محبـة وقـرب من
هللا تعالـى وتحسـب كخدمـة لـه تعالـى!
ومـن الطبيعـي أيضـاً أن تنـزل الكتـب
السـماوية ألجـل ذلـك.
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :ال أظـن أن
هنـاك عبـادة أفضـل مـن خدمـة المحروميـن”.
فخدمـة النـاس هـي عبـادة تقـرب إلـى
هللا تعالـى وعلينـا أن نقصـد بهـا وجهـه
جـل وعلا خصوصـاً إذا كانـت خدمـة نرفـع
بهـا حرمـان المحروميـن ونلبـي بهـا حوائـج
ا لمحتا جيـن .

Al WAHDAH, 2021

الخدمة تكليف إلهي :الخدمة هي المسؤولية ا إلنسانية
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :ال تلـق عـن
كاهلـك حمـل المسـؤولية إالنسـانية التـي هـي
خدمـة الحـق فـي صـورة خدمـة الخلـق”.
يشـير إالمـام الخمينـي (رض) إلـى أن
المسـؤولية إالنسـانية التـي ألقاهـا هللا تعالـى
علـى كاهـل إالنسـان والتـي ينبغـي تحملهـا
واللتفـات إليهـا هـي خدمـة النـاس ،فالخدمة
إ
هـي محـور حركـة إالنسـان فـي هـذه الدنيـا.
وعلينـا أن ال نتخلـى عـن هـذه المسـؤولية في
أي موقـع كنـا ،قـد تتغيـر العناويـن أ
والسـماء
ولكـن حقيقـة أ
المر سـترجع إلى خدمـة الناس،
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :نحـن مكلفون
بإنقـاذ المحروميـن المظلوميـن ،ومأمـورون
بإعانـة المظلوميـن ومنـاوأة الظالميـن كمـا ورد
ذلـك فـي وصيـة أميـر المؤمنيـن عليه السلام
لولديـه :وكونـا للظالـم خصمـاً وللمظلـوم
عونا”.
ويقـول (رض)« :يجـب عليكـم االن التعـاون
والتعاضـد والتعبئـة مـن أجـل الجهـاد ضـد
الفقـر والحرمان،وتعزمـوا هممكـم وبتأييد هللا
تعالـى علـى إنقـاذ الجماهيـر المسـتضعفة”.
إن هـذه الكلمـات وهـذه التوجيهـات مـن
إالمـام الخمينـي تحمـل الـروح إالسلامية
أ
الصيلـة ،التـي أشـار إليهـا القـران والکثیـر من
روایـات االئمـة المعصومیـن .
لماذانخدم؟المعاناةالتاريخيةللمحرومين
يقـول إالمام الخمينـي (رض)« :أوصي الجميع
ببـذل سـعيهم مـن أجـل رفاهيـة الطبقـات
المحرومـة إذ أن خيـر دنياكـم واخرتكم هو في
حـل مشـاكل المحروميـن فـي المجتمـع الذيـن
كانـوا يعانـون دومـاً على طـول التاريـخ الملكي
واالقطاعي”.
طالمـا ظلـم إالنسـان أخيـه إالنسـان فـي
المجتمعـات وعاثـت فئـة صغيـرة مـن النـاس
بالبلاد والعبـاد فسـاداً وعاشـت التـرف الغيـر
شـرعي أ
والنانيـة علـى حسـاب شـرائح المجتمع
الواسـعة بشـكل أفـرز فـي نتيجـة أ
المـر طبقـة
مترفـة ومرفهـة صغيـرة تسـتولي علـى خيـرات
المجتمـع كلـه وطبقـة مسـتضعفة محرومـة
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واسـعة منعـت من حقوقها وغصـب حقها على
الـدوام .إن علاج هذا الظلـم التاريخي يحتاج
إلـى بـذل مجهـود مضاعـف لخدمـة ودعـم
المسـتضعفين ورفـع الحرمـان عنهـم ،ومـن
هنـا كان للخدمـة أهدافهـا المتعـددة ،التـي
نختصرهـا بمـا يلـي:
-1إزالة الحرمان
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :ينبغـي القول
والنتظارات إالسلامية
أن مجموعـة التوقعـات إ
ألبنـاء الشـعب مـن المجلـس وهـي إزالـة
المشـاكل والحرمـان ،وتغييـر النظـام إالداري
المعقـد للدولـة هـي توقعـات حقـة ينبغـي
النظـر إليهـا”.
إن إزالـة حالـة الحرمـان مـن المجتمـع هـي من
أ
الهـداف إالسلامية التـي ينظـر إليهـا الفـرد
والنظـام ويطمـح إلـى تحقيقهـا فـي خدمتـه
للمجتمـع وإزالـة جـذور الفقر واالسـتضعاف،
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)( :لقـد وصلنـا
االن إلـى مرحلـة حساسـة مـن عهـد ثورتنـا
إالسلامية ،إنهـا مرحلـة البنـاء ،مرحلـة
اسـتفادة الجماهيـر المحرومـة والمظلومـة
إاليرانيـة مـن ثمـار ثورتنـا ،المرحلـة التـي يجب
أن تلمسـوا فيهـا عظمـة النظـام إالسلامي
العـادل ،المرحلـة التـي يجـب أن تتكاتـف فيها
الجهـود مـن أجـل القضـاء علـى جـذور الفقـر
واالسـتضعاف ...يجـب عليكـم االن التعـاون
والتعاضـد والتعبئـة مـن أجـل الجهـاد ضـد
الفقـر والحرمـان وتعزمـوا هممكـم وبتأييد هللا
تعالـى علـى إنقـاذ الجماهيـر المسـتضعفة”.
وقـد أكد إالمام أن السياسـات يجب أن توضع
لخدمـة المحرومين علـى الدوام ،يقول (رض):
«ال أبقانـا هللا لذلـك اليـوم الـذي تتخلـى فيـه
سياسـتنا وسياسـة مسـؤولي بلدنـا عـن الدفـاع
عـن المحروميـن وتلتزم حمايـة أصحاب رؤوس
أ
الموال”.

عدد خاص
تجمـع ثروتهـا علـى مائـدة بـؤس الشـعوب
فالسلام فـي الحقيقـة يريـد
واسـتضعافهم ،إ
العدالـة االجتماعيـة .أمـا الرفاهيـة التـي ال
تكـون علـى حسـاب المسـتضعفين ،بـل تكـون
لهـذا الشـعب بشـرائحه ،فهـذا أمـر مطلـوب،
وهـو هـدف مـن أ
الهـداف ،وسـيكون يـوم
عيـد لنـا عندمـا نصـل إلـى رفاهيـة الشـعوب
المسـتضعفة ،يقـول إالمـام الخمينـي (رض):
«إنـه يـوم عيـد بالنسـبة لنـا ذلـك اليـوم الذي
تتحقـق فيـه لمسـتضعفينا الحيـاة المرفهـة
والسـالمة والتربيـة إالسلامية القويمـة”.
العامل الناجح :رصد مواضع الحاجة
صحيـح أن الخدمـة هـي للنـاس بشـكل عـام،
ولكنهـا من جهـة عملية تابعـة للحاجة ،فمعنى
خدمـة إالنسـان عمليـاً أن أكفيـه مـن حاجـة
واسـد لـه نوعـاً مـن أنـواع االفتقـار واكمـل لـه
نقصـاً ابتلـي بـه.
وبنـاء عليـه فالخدمـة يجـب أن نالحـظ فيهـا
مواضـع الحاجـة ،ويجـب أن تكون بشـكل عام
للمحتاجيـن ،يقـول إالمـام الخمينـي (رض):
«إن كل المـدراء والمعنييـن والزعمـاء وعلمـاء
الديـن فـي نظـام حكومـة العـدل مكلفـون
بإقامـة العالقـة والصداقـة أ
والخوة مـع الحفاة
أكثـر منهـا مـع المتمكنيـن والمرفهيـن ،إذ أن
الوقـوف إلـى جانـب المعوزين والحفـاة ورؤية
النفـس مثلهـم والبقـاء في مصافهـم هو فخر
كبيـر حظـي بـه أ
الوليـاء”.
وقـد ركـز إالمـام الخمينـي (رض) علـى بعـض
الشـرائح مـن المجتمـع وأشـار إلـى ضـرورة
خدمتهـم ،ومـن هـذه الشـرائح:

-1المجاهدي ن
المـام الخمينـي (رض)« :مـرة
يقـول إ
أخـرى أوصـي المسـؤولين المحترميـن فـي
اليرانيـة وهـي وصيـة
السلامية إ
الجمهوريـة إ
ونصيحـة دائمـة أن يعرفـوا قدر هـذه النعم
اللهيـة العظيـم وأن يعطـوا أ
الولويـة فـي
 -2رفاهية المستضعفين
إ
إن إالسلام عندمـا ينتقـد المرفهيـن فهـو الظـروف الحاليـة وفـي المسـتقبل البعيـد
ينتقـد تلـك الطبقـة التـي تعيـش علـى لهـؤالء أ
العـزة الذيـن جاهـدوا وضحـوا
السلام”.
حسـاب شـرائح المجتمـع الواسـعة ،والتـي بدمائهـم مـن أجـل إ

22

Al WAHDAH, 2021

 -2أ
الرحا 
م
يذكـر إالمـام الخمينـي (رض) فـي وصيته البنه
السـيد أحمـد رحمـت هللا علیه« :ابـذل جهدك
فـي خدمـة أ
الرحـام خصوصـاً أمـك التـي لهـا
علينـا حقوقـاً ،واحصـل علـى رضاهم”.
 -3المحرومي ن
ورد فـي الروايـة عـن إالمـام الصـادق عليـه
السلام« :أوحـى هللا عزوجـل إلـى داود
عليـه السلام :إن العبـد مـن عبـادي ليأتينـي
بالحسـنة فأبيحـه جنتـي قـال :فقـال داود:
يـا رب ومـا تلـك الحسـنة؟ قـال :يدخـل علـى
عبـدي المؤمـن سـرورا ولـو بتمـرة ،قـال :فقال
داود عليـه السلام :حـق لمـن عرفـك أن ال
يقطـع رجـاءه منـك».
إن هـذه أ
المـور التـي يسـتصغرها إالنسـان
قـد تكـون مصيريـة بالنسـبة إلـى اخرتـه،
فهـذه التمـرة الصغيـرة التـي يعطيهـا لمحروم
ومحتـاج يسـره بهـا ويفـرج عنـه قد تكون سـبباً
لسـروره الخالد والدائم في جنان هللا سـبحانه
وتعالـى! قـد تصبح حاسـمة في ميـزان أ
العمال
لترجـح كفـة أ
العمـال الصالحـة .فصحيـح أنهـا
قليلـة فـي نظرنـا ولكنهـا فـي نظـر المحـروم
منهـا أساسـية ومهمـة ،يكفـي أن تنظـر إلـى
الفرحـة التـي تظهـر فـي عينيـه لتعـرف قيمـة
هـذه التمـرة الصغيـرة والعمـل المتواضع عند
هللا سـبحانه وتعالـى.
سـئل رسـول هللا (ص) أي االعمـال أحـب إلـى
هللا؟ قـال« :اتبـاع سـرور المسـلم ،قيـل :يـا
رسـول هللا ومـا اتبـاع سـرور المسـلم؟ قـال:
شـبعة جوعـه ،وتنفيـس كربته ،وقضـاء دينه».
يقـول المـام الخمينـي (رض)« :مـن أ
المـور
إ
الهامـة التـي ينبغـي أن أوصـي بهـا الحـرص
علـى إعانـة عبـاد هللا خصوصـاً المحروميـن
والمسـاكين المظلوميـن الذيـن ال ملاذ لهـم
فـي المجتمعـات فابـذل مـا فـي وسـعك فـي
خدمتهـم ،فذلـك خيـر زاد وهـو مـن أفضـل
أ
العمـال لـدى هللا تعالـى”.
ويقـول « :وأوصـي الجميـع ببـذل سـعيهم
مـن أجـل رفاهيـة الطبقـات المحرومـة ،إذ أن
خيـر دنياكـم واخرتكـم هـو فـي حـل مشـاكل

المحروميـن فـي المجتمع ،الذين كانـوا يعانون
دومـاً علـى طـول التاريـخ الملكـي واالقطاعي”.
إن دعـم المحروميـن وخدمتهم كان من أ
المور
أ
الساسـية التـي اهتـم بهـا إالمـام الخمينـي
(رض) ،وقـد انشـئت مؤسسـات تهتـم بهـذا
الجانـب ،وقـد أظهـر إالمـام سـروره بعمـل
هـذه المؤسسـات ،ومـن كلماتـه فـي حقهـا:
«بحمـد هللا إن جهـود جهـاد البنـاء تفـرح قلب
إالنسـان ونأمـل أن يبـذل جهـد أكثـر مـن ذلك
للقـرى وللمسـتضعفين والمحروميـن الذيـن
كانـوا محروميـن طـوال التاريـخ وأن يصـار
إلـى االهتمـام بهـم أكثـر ،وإننـي أشـكر هـذه
الجهـود”.
-4المظلومي ن
إن دعـم المظلـوم ورفـع الظلـم عنـه مـن
أ
المـور التـي اهتـم بهـا إالسلام وأكـد عليهـا
إالمـام الخمينـي (رض) حيـث يقـول« :اسـع
فـي خدمـة المظلوميـن وفـي حمايتهـم مـن
المسـتكبرين والظالميـن”.

فـي وسـعك فـي خدمتهـم فذلـك خيـر زاد،
السالم والنظام
-5خدمة إ
أ
ممـا ذكـره إالمـام الخمينـي (رض) فـي وصيتـه وهـو مـن أفضـل العمـال لـدى هللا تعالـى،
للسلام
البنـه السـيد أحمـد رحمـت هللا علیـه« :قـد ومـن أفضـل الخدمـات التـي تقـدم إ
تعـرض عليـك بعـدي المناصـب فـإن كانـت العظيـم”.
والسلام
نيتـك خدمـة الجمهوريـة إالسلامية إ
كيف نخدم؟ تنوع الوسائل
العزيـز فلا ترفـض ،ولكـن إذا كانـت نيتـك
ال قـدر هللا إطاعـة هـوى النفـس وإرضـاء إن خدمة الناس ليسـت مجرد شعار يستحضره
الشـهوات فاجتنـب القبـول إذ ال قيمـة إالنسـان ليطلقـه عنـد حماسـه ويتغنـى بـه في
للمقامـات والمناصـب الدنيويـة كـي تضيـع عروضـه ومناظراتـه ،بـل هـو برنامـج ال بـد أن
ينتهجـه وخطـوات ال بد أن يسـير بهـا ،فما لم
نفسـك مـن أجلـه”.
أ
إن خدمـة النظـام وخدمـة الديـن هـو المـر تتحـول الخدمـة مـن مجـرد شـعار إلـى برنامـج
أ
الساسـي الـذي يرجـع إليـه كل أنـواع الخدمـة وخطـوات عمليـة مدروسـة ومنسـقة ومتكاملـة
السـابقة فالـذي يخـدم المحروميـن يخـدم لـن تتمكـن مـن تحقيـق أهدافهـا ،ولـن تكـون
االسلام وكذلـك الـذي يخـدم المجاهديـن جديـة وبالمسـتوى المطلـوب الـذي يواجـه
أ
الحرمـان والحاجـة...
والرحـام والمظلوميـن.
يقـول المـام الخمينـي (رض)« :كذلـك فـإن والخدمـة ال تنحصـر أ
بالمـور الماديـة فقـط،
إ
أ
فبالضافـة إلى بذل
مـن المـور الهامـة التـي ينبغـي أن أوصـي بـل لهـا طرقها المتعـددة ،إ
بهـا :الحـرص علـى إعانـة عبـاد هللا خصوصـاً المـال فـي سـبيل الخدمـة الـذي تشـير إليـه
المحروميـن والمسـاكين المظلوميـن ،الذيـن العديـد مـن الروايـات.
ال ملاذ لهـم فـي المجتمعـات ،فابـذل مـا فعـن إالمـام الصـادق عليـه السلام« :مـن
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عدد خاص
أحـب أ
العمـال إلـى هللا عـز وجـل إدخـال
السـرور على المؤمن :إشـباع جوعتـه أو تنفيس
كربتـه أو قضـاء دينـه».
يمكن االستفادة من الجاه أيضاً.
فعن رسـول هللا (ص)« :إن هللا تعالى ليسـأل
العبـد فـي جاهـه كما يسـأل فـي مالـه ،فيقول
يـا عبـدي رزقتك جاهـا ،فهل أعنت بـه مظلوما
أو أعنـت بـه ملهوف».
وعـن إالمـام الصـادق عليه السلام« :من كان
وصلـة ألخيـه المسـلم إلـى ذي سـلطان فـي
منفعـة بـر أو تيسـير عسـر ،أعيـن علـى إجـازة
الصـراط يـوم دحـض أ
القـدام».
ويمكـن أن تكـون الخدمـة مـن خلال حفـظ
كرامتـه وصونـه مـن بـذل مـاء وجهـه.
ففـي الروايـة عـن النبي أ
الكـرم (ص)« :إن في
شـيعتنا لمـن يهـب هللا تعالـى لـه فـي الجنـان
مـن الدرجـات والمنـازل والخيـرات مـا ال تكـون
الدنيـا وخيراتهـا فـي جنبهـا إال كالرملـة فـي
البدايـة الفضفاضـة فمـا هـو إال أن يـرى أخـا
لـه مؤمنـا فقيـراً فيتواضـع لـه ويكرمـه ويعينـه
ويمونـه ويصونـه عـن بـذل وجهه لـه حتى يرى
المالئكـة الموكليـن بتلـك المنـازل والقصـور
وقـد تضاعفـت.»...
وقـد تكـون الخدمة مجرد دعـاء يدعوه المؤمن
بحـق أخيه المؤمن.
فعـن إالمـام الصـادق عليه السلام« :وما من
مؤمـن يدعـو ألخيـه بظهـر الغيـب إال وكل هللا
بـه ملـكاً يقـول :ولـك مثـل ذلـك» (.مسـتدرك
الوسـائل ،ج ،21ص(.3893
ويمكـن أن تكـون الخدمـة علـى شـكل
كلمـة تشـكل نصيحـة يحتـاج إليهـا النـاس،
وتسـاعدهم علـى حـل مشـاكلهم.
وقـد وضـع إالسلام برامـج اقتصاديـة كاملـة
لضمـان تحقيـق ذلـك ،وقـد أشـار إالمـام
الخمينـي (رض) فـي كلماتـه إلـى العديـد مـن
هـذه الخطـوات والبرامـج ،منهـا:
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والطالع على
-1االهتمام بالمحرومين إ
أحوالهم:
ال بـد مـن االهتمـام بالشـرائح المحرومـة فـي
المجتمـع ورصد حاجاتهـا لكي نتفاعل مع هذه
الحاجـات بالشـكل الصحيـح ،يقـول إالمـام
الخمينـي (رض)« :ليـت المترفين يطلعون على
حـال المحروميـن لكـي ال يسـاهموا فـي زيـادة
جنايـات الحكومـة أ
المريكيـة المتجبـرة”.
ويقـول (رض)« :نأمـل أن يبـذل جهـد أكثـر
مـن ذلـك للقـرى وللمسـتضعفين والمحرومين
الذيـن كانـوا محروميـن طـوال التاريـخ ،وأن
يصـار إلـى االهتمـام بهـم أكثـر”.
فالمطلـوب أن نشـعر مـع المحروميـن ونتألـم
لمحنتهـم لنكـون متفاعليـن دائمـاً معهـم
لمسـاعدتهم ودعمهـم عند القـدرة على ذلك،
فـإن لم نوفـق فحالة االهتمام بنفسـها سـبب
لدخـول الجنـة ورضـا هللا سـبحانه وتعالـى.
-2االستعداد للخدمة:
يجـب علـى النـاس أن يعـدوا العـدة علـى
المسـتوى المـادي والنفسـي للخدمـة ،يقـول
الحبة أ
المـام الخمينـي (رض)« :ليهيـئ أ
العزاء
إ
أنفسـهم لخدمة إالسالم والشـعب المحروم،
وليشـدوا أ
الحزمـة لخدمـة العبـاد التـي تعنـي
خدمـة هللا” .هـذه الخدمـة التـي يكـون الهـم
فيهـا تلبيـة الحاجـات ال التخلـص مـن الزوائـد
الفائضـة عـن إالنسـان ،يقـول إالمـام الخميني
(رض)« :واختـر فـي خدمـة عبـاد هللا مـا هـو
الكثـر نفعـاً لهـم وليـس مـا هـو أ
أ
النفـع لـك
أ
ولصدقائـك ،فمثـل هـذا االختيـار هـو عالمـة
االخلاص هلل جـل وعلـی”.
 -3السياسة لخدمة المحرومين:
إن للدولـة دور كبيـر فـي خدمـة النـاس ووضع
البرامـج لتلبيـة حاجاتهـم مـن خلال وضـع
سياسـة مناسـبة لذلـك ،وهـذه مسـؤولية كبيرة
إنسـانية وأخالقيـة ودينيـة تقـع علـى عاتـق
الدولـة والنظـام ،يقـول إالمـام الخمينـي
(رض)« :ال أبقانـا هللا لذلـك اليـوم الـذي
تتخلـى فيـه سياسـتنا وسياسـة مسـؤولي بلدنـا
عـن الدفـاع عـن المحروميـن”.

-4ليدعم أ
الغنياء الفقراء:
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :كم هو جميل
أن تقـدم الطبقـات المتمكنـة (ماديـاً) وبصورة
تطوعيـة علـى توفيـر المسـكن والرفـاه لبعـض
سـاكني أ
الكـواخ ،وليطمئنـوا بأن فـي ذلك خير
الدنيـا واالخرة”.
أ
-5السواق ورعاية الفقراء:
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :إن السـوق
الـذي يشـتري البضاعـة بتومـان واحـد ويبيعها
بثالثيـن تومانـاً لهـؤالء الفقـراء والضعفـاء ليس
سـوقاً إسلامياً ،وإن السـوق الـذي يجلـب
البضائـع المهربـة ويبيعهـا بأسـعار باهظـة
ويريـد إيجـاد الفوضـى في االقتصاد إالسلامي
ال يعتبر إسلامياً ،يجب أن يصبح هذا السـوق
إسلامياً ،ليقومـوا بأنفسـهم بأسـلمة السـوق،
إن السـوق الـذي ال يفكـر بالفقـراء والضعفـاء
وال يهتـم بالضعيـف الموجود إلـى جانبه ليس
إسلامي”.
-6الخمس يكفي لرفع المعاناة:
لقـد مـن هللا تبـارك وتعالـى علـى المسـلمين
بفريضـة الخمـس التي لو التزم بها المسـلمون
لمـا بقي محـروم صاحب حاجة ماديـة بينهم،
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :إن خمـس
أربـاح سـوق بغـداد يكفـي السـادة وجميـع
الحـوزات العلميـة وجميـع فقـراء المسـلمين،
فضلا ً عن أسـواق طهـران واسـطنبول والقاهرة
وغيـره”.

نعيـش حالة التسـابق والمسـارعة إلى الخدمة.
وقـد ورد عـن إالمـام الصـادق عليـه السلام
قـال« :إن الرجـل ليسـألني الحاجـة فابـادر
بقضائهـا مخافـة أن يسـتغني عنهـا ،فلا يجـد
لهـا موقعـا إذا جاءتـه”.
روحية الخدمة :النظرة إلى الفقراء
هل الفقراء سبب نقص أم كمال في أ
المة؟
قـد يبـدو هـذا السـؤال غريبـاً ،ولكـن جوابـه
سـيحدد لنـا أننـا عندمـا نخـدم هـؤالء الفقـراء
والمحروميـن ،هـل نخدمهـم رحمـة وشـفقة
منـا لمجـرد رفـع محروميتهـم بعـد ابتالئهـم
بالنقـص ،أم أننـا نخدمهـم مـن بـاب الوفـاء
ببعـض حقوقهم بسـبب كماالتهـم التي جادوا
بهـا علـى أ
المـة؟
يجيـب إالمـام الخمينـي (رض) فـي العديـد
مـن كلماتـه عـن هـذا السـؤال ليحـدد بشـكل
واضـح أننـا نخدمهـم مـن بـاب الوفـاء ببعض
حقوقهـم ،نخدمهـم وهـم أهـل الكمـال ،ال
شـفقة ورحمـة لرفع النقـص المـادي ،فلنطالع
معـاً بعـض كلماتـه:
-1هم حفظة الفقه:
يقـول (رض)« :عندمـا نطالـع مذهبنـا ونالحـظ
فقهنـا وفلسـفتنا ونتعـرف علـى الذيـن وصلـوا
بهـذا الفقـه إلـى الغنى وأوصلـوا الفلسـفة إلى
هـذا الغنـى سـنرى أنهم من سـكان أ
الكواخ ،ال
مـن سـكان القصور”.
-2حفظوا أ
المة من االنحراف:
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :لقـد نـزل بنـا
مصائـب كثيـرة في أحـداث الحركة الدسـتورية
كان السـبب فيهـا المترفين من سـكان القصور،
وكانـت مجالسـنا مملـوءة بالمترفيـن ولـم يكـن
بينهـم إال عـدد كبيـر مـن سـكان أ
الكـواخ ،غير
أن هـذا العـدد القليـل اسـتطاع أن يوقـف
الكثيـر مـن االنحرافـات”.

-7قضاء العمر وصرف أ
الوقات في الخدمة:
إن الخدمـة ليسـت أمـراً طارئـاً ومرحليـاً ،بـل
هـو برنامـج الحيـاة كلهـا ،ويجـب أن نتعاطـى
معهـا بهـذا النفـس وعلى هـذا أ
السـاس ،يقول
إالمـام الخمينـي (رض)« :إن شـاء هللا تعالـى
سـوف أمضـي عمـري فـي سـبيل هللا تعالـى
الـذي هـو خدمتكـم”.
ويقـول (رض)« :إننـي أقـدم عمـري المتواضع
وغيـر الكـفء علـى طبـق إالخلاص مـن أجـل -3هم أهل الرفعة:
يقـول (رض)« :إذا تخلـى رئيـس جمهوريتنـا ال
خدمـة إالسلام والشـعب الشـريف”.
فينبغـي أن نعيـش دائمـاً حالـة الخدمـة بل أن سـمح هللا عـن طبائـع الفقـراء وأصبـح علـى
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طبـاع المترفيـن ،فإنـه سـيتعرض هـو ومـن
حولـه لالنحطـاط”.
السالم:
-4حفظوا إ
يقـول (رض)« :إنكم أيها الشـباب المعطاؤون
ورغـم سـكناكم أ
الكـواخ ،أسـمى موقعـاً مـن
أولئـك المترفيـن ،فأنتـم الذيـن حفظتـم
السلام”.
إ

عدد خاص
هـذه هـي النيـة التـي يجـب أن تقـف وراء
الخدمـة ،يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :وال
تسـعى لكسـب السـمعة والمحبوبيـة من خالل
هـذه الخدمـة فهـذه بحـد ذاتهـا مـن حبائـل
الشـيطان التـي يوقعنـا بـه”.
ويقـول (رض)« :وال تتعـب نفسـك للحصـول
علـى مقـام مهمـا كان سـواء المقام المعنـوي أو
المـادي متذرعـاً بأني أريـد أن أقترب من المعارف

وتعالـى علـى عبـاده ،وهـي توفيق منـه تعالى.
فعـن إالمـام الحسـين عليـه السلام« :إن
حوائـج النـاس إليكـم مـن نعـم هللا عليكـم،
فلا تملـوا النعـم فتتحـول إلـى غيركـم».
وفـي روايـة عن االمـام الكاظم عليه السلام:
«مـن أتـاه أخـوه المؤمـن فـي حاجـة فإنمـا هي
رحمـة مـن هللا سـاقها إليـه ،فـان فعـل ذلـك
فقـد وصلـه بواليتنـا ،وهـي موصولـة بواليـة
هللا عـز وجـل وإن رده عـن حاجتـه وهـو يقـدر
عليهـا فقد ظلم نفسـه وأسـاء إليه») مسـتدرك
الوسـائل ،ج ،21ص.)404
عدم المنة
مـا دامـت الخدمـة هـي نـوع شـكر للخالـق
تعالـى وهـي رحمـة إلهيـة فمـن الطبيعـي
للنسـان للمنـة علـى مـن
أن ال يبقـى مجـال إ
خدمـه ،وهـل يملـك شـاكر النعمـة المنـة
المـام الخمينـي
علـى شـكره؟! .يقـول إ
(رض)« :علينـا أن ال نرى أنفسـنا أبـداً دائنين
لخلـق هللا عندمـا نخدمهـم ،بـل هـم الذين
يمنـون علينـا حقـاً لكونهـم وسـيلة لخدمـة
هللا جـل وعلا”.

إاللهيـة أكثر أو أنـي أريد أن أخدم عباد هللا ،فإن
-5استقرار الحكومة:
يقـول (رض)« :لـوال تأييد الطبقـات المحرومة التوجـه إلـى ذلـك من الشـيطان ،فضلا ً عن بذل
الجهد للحصول عليها والموعظة إاللهية الفريدة
لما اسـتطاعت الحكومة أن تسـتقر”.
ويقـول (رض)« :إن الذيـن هـم معنـا حتـى اسـمعها بالقلب والـروح واقبلها بكل قوتك وسـر
النهايـة هـم أولئـك المتجرعيـن آلالم الفقـر فـي خطها «قـل إنما أعظكـم بواحـدة أن تقوموا
هلل مثنى وفـرادى”.
والحرمـان واالسـتضعاف”.
بعـد كل ذلـك نفهـم معنـى كلمـة إالمـام
س
شكر الخالق من خالل خدمة النا 
(رض)« :اخدمـوا المسـتضعفين والمحتاجيـن
وسـاكني أ
يقـول إالمـام الخمينـي (رض)« :ولـدي مـا
الكـواخ فهـم أوليـاء نعمتنـا “.
دمنـا عاجزيـن عـن شـكره وشـكر نعمائـه التـي
ال نهايـة لهـا فمـا أفضـل لنـا مـن أن ال نغفـل
الخالص بالنية
إ
إن الخدمـة لوجـه هللا تعالـى هـي مـن عـن خدمـة عبـاده ،فخدمتهـم خدمـة للحـق
الصفـات التـي ذكرهـا القـران الكريـم فـي تعالـى ،فالجميـع منـه”.
حـق أهـل البيـت عليـه السلام ومدحهـم
الخدمة نعمة إلهية
يـد
ُـم ِل َو ْج ِـه الل َِّـه َل نُ ِر ُ
عليهـا ﴿ ِإنَّ َمـا نُط ِْع ُمك ْ
النسـان ،تؤكـد الروايـات عـن المعصوميـن عليهـم
ُورا ﴾(سـورة إ
ِمنك ْ
ُـم َجـ َزاء َو َل ُشـك ً
السلام أن الخدمـة هـي نعمـة هللا سـبحانه
االيـة.)9/
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الخاتمة
علينـا أن نعـرف كيـف نترجـم المنهجيـة التـي
رسـمها إالمـام الخمينـي (رض) لخدمـة النـاس
وتحقيـق أ
الهـداف إاللهيـة برفـع الحرمـان
االسـتضعاف فـإن للمؤمـن كرامـة خاصـة عنـد
هللا تعالـى ولقضـاء حوائجـه موضعـاً خاصـاً
فـي جنـب هللا ،حتـى نصـل إلـى ذلـك اليـوم
الـذي يشـير إليـه إالمـام الخمينـي (رض)
ويعتبـره عيـداً« :إنـه يـوم عيـد بالنسـبة لنـا
ذلـك اليـوم الـذي تتحقـق فيـه لمسـتضعفينا
الحيـاة المرفهـة والسـالمة والتربيـة إالسلامية
القويمـة”.
أ
متـى نسـتطيع أن نحقـق تلـك المنيـة التـي
أطلقهـا إالمـام الخمينـي (رض) ونجعل جميع
أيامنـا عيداً.والحمـد هلل رب العالميـن
 مقتبس وملخص من كتاب اصدرته جمعيةالمام الخميني الثقافية
مراكز إ

قراءةفيبياناتاإلمامالخميني
النضالية حول دعم فلسطين
(قدس سره الشریف)

أ
السلامية
المام ،نالحظ انه لو كان موضوع تأسـيس الحكومة إ
عند دراسـة الفكار السياسـية لسـماحة إ
الولويـة القصـوى لسـماحته فـي إيـران ،ففـي خـارج البلاد كان تحريـر بيـت المقـدس أ
هـو أ
والراضـي
الفلسـطينية ،يشـكل أهـم هاجسـه الفكـري وعملـه السياسـي ،ونالحظ انه مـن أهم أسـباب الخالفات
المـام والنظـام البهلـوي هو نفـوذ الصهيونيـة في إيـران اذ كان سـماحته يعارض ذلك
الجوهريـة بيـن إ
أ
بشـدة فيمـا كان يؤكـد علـى ضـرورة دعـم الشـعب الفلسـطيني العـزل ،ويمكـن اعتبـار تحريـر الشـعب
المام الثوريـة والتحررية ،ضرورة ملموسـة وجوهرية وخيـر دليل على
اليرانـي والفلسـطيني فـي أفـكار إ
إ
ذلـك هـو كتابـات سـماحته وكلماتـه وخطاباتـه التـي القاهـا طيلة ايام وسـنوات عمـره الشـريف ،ولهذا
اليرانـي والمسـلمين واالحرار فـي العالم لدعم الشـعب الفلسـطيني.
كان دائمـا يدعـو الشـعب إ
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مـن جهـة اخـرى تؤكـد الوثائـق التاريخيـة بان
المـام الخمينـي قـد تزامنـت
بدايـة نهضـة إ
مـع توجيهـه النقـد للشـاه بسـبب تقربـه مـن
إسـرائيل ،اذ فضـح مـا كان يجـري بيـن هذيـن
النظاميـن خلـف الكواليـس وماهـي الحـركات
الخفيـة التـي تجـري هنـا هنـاك مـن اجـل
تعزيـز التقـارب بينهمـا ،و فـي الحقيقـة انـه
منـذ عـام  1962وفي بيان شـهير بمناسـبة عيد
المام إلـى المجازر التي
نوروز أشـار سـماحة إ
ارتكبتهـا الحكومـة بحـق المسـلمين وعلمـاء
الديـن ،ومامـدى الجهـود التـي تبذلهـا مـن
اجـل الحفاظ علـى مصالـح أمريكا وإسـرائيل.
المـام بجديـة تامـة الـى
وبعـد ذلـك تطـرق إ
هـذا االمـر فـي مختلـف المناسـبات داخـل
إيـران وخارجهـا.
المام الخميني حول القضية
ان دراسـة أفكار إ
الفلسـطينية تبيـن بـان أول موقـف رسـمي
للمـام تزامـن مـع بـدء النضـال السياسـي
إ
للمـام مـع النظـام البهلـوي حـول عـدم
إ
موافقـة النظـام علـى العقوبـات النفطيـة
المفروضـة على إسـرائيل وعـدم قطع عالقاته
الدبلوماسـية مـع إسـرائيل كمـا فعلـت الـدول
والسلامية ،إذ قـال سـماحته فـي
العربيـة إ
أ
إحـدى المقابلات حـول هـذا المـر:
(مـن القضايـا التـي تجعلنـا نقـف بوجـه
الشـاه ،هـو مسـاعدته إلسـرائيل ،إننـي
قلـت مـراراً بـان الشـاه تعـاون مع إسـرائيل
منـذ أ
الول وعندمـا بلغـت الحـرب بينـه
وبيـن المسـلمين إلـى ذروتهـا ،قـام الشـاه
بالسـيطرة علـى نفـط المسـلمين ،ومنحـه
لسـرائيل وهـذا أ
المـر يعـد مـن أسـباب
إ
معارضتـي للشـاه).
المـام فـي بيـان لـه
فضلا ً عـن هـذا انتقـد إ
بعام 1962م سـيطرة الصهاينة على المنشـآت
اليرانيـة تحـت غطـاء البهائيـة
والمصـادر إ
واعتبـر تطويـر العالقـات االقتصاديـة مـع
السلام واسـتقالل
إسـرائيل خطـراً كبيـراً على إ
البلاد .ودعـا الجميـع إلـى إبـداء االحتجـاج
علـى تحالـف الشـاه مـع إسـرائيل.
للمـام حـدة
ومـن أكثـر المواقـف السياسـية إ
تجـاه الشـاه وإسـرائيل هـو كلمته التـي القاها
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عدد خاص
فـي المسـجد أ
العظـم فـي مدينـة قـم بعـد
المـام مـن تطويـر
إطلاق سـراحه ،إذ حـذر إ
العالقـات االقتصاديـة والعسـكرية مـع
إسـرائيل ،واعتبـره مضـراً بالبلاد ،كمـا وجـه
اللـوم لحكومـة إيـران وتركيـا بسـبب االبتعـاد
السلامية.
عـن البلـدان إ
المـام عـن خطـر إسـرائيل
كمـا تحـدث إ
للمسـلمين فـي إطـار إصـدار حكـم شـرعي،
وأوصـى الوعـاظ بـان يحـذروا مـن خطـر
إسـرائيل وعمالئـه واعتبـر ان الصمـت تجـاه
هـذا أ
المـر هـو مسـاعدة الظالـم وأعـداء
السلام ،مـن هنـا أصبـح موضـوع مقارعـة
إ
السلام والمسـلمين فـي
وأعـداء
ائيل
ر
إسـ
إ
المـام.
مقدمـة العمـل الجهـادي لسـماحة إ
وبعـد ارتكاب المجزرة في مدرسـة (الفيضية)،
المـام الشـاه وأوصـاه بأخـذ العبرة من
هـدد إ
أبيـه ،وذلـك فـي محاضـرة تاريخيـة ألقاهـا
فـي المدرسـة وجعـل محاربـة إسـرائيل محوراً
لنضالـه وقـال(:وهللا ال يأتـي مـن إسـرائيل إال
الضـرر قالـوا لـي بـان أ
المـن اخـذ البعـض
وقالـوا لهـم ال تتحدثـوا عـن الشـاه وال عـن
إسـرائيل وال تقولـوا بـان الديـن معـرض
للخطـر ،فلـو لـم نتحـدث عـن هـذه القضايا
فعـن أي شـيء نتحـدث ،فـكل ما نعانـي منه
يأتـي مـن هـذه القضايا الثالثـة ،وكل مشـاكلنا
منهـا ،مـا العالقـة بين الشـاه وإسـرائيل ،فهل
ان الشـاه إسـرائيلي).
السلامية والـدول
كمـا خاطـب قـادة الـدول إ
العربيـة وغير العربية وزعماء الدين والشـعب
اليرانـي في بيـان له أصدره
اليرانـي والجيـش إ
إ
ً
بمناسـبة مـرور أربعيـن يومـا علـى المجـزرة
التـي وقعـت فـي مدرسـة (فيضيـة) ،وقـال
انـه يعلـن عـن اسـتعداده للشـهادة علـى يـد
عملاء إسـرائيل ،كما طالب بوحدة المسـلمين
لمواجهـة إسـرائيل ،فـي بيـان نشـره في شـهر
محـرم عـام 1964م بمناسـبة ذكـرى حادثـة
الخامـس مـن حزیـران مـن عـام 1963م.
المـام وبالتزامـن مـع حرب السـتة
بعـد نفـي إ
أيـام ( حـرب رمضـان عـام 1973م) ،أصـدر
السلامية باقتلاع مـادة
بيانـاً وذكـر البلـدان إ
وحـرم
الفسـاد فـي قلـب العالـم إ
السلاميّ ،
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اقامـة العالقـات السياسـية والتجاريـة مـع
السلامية
إسـرائيل ،وطالـب بتعـاون الـدول إ
السـرائيلية
معـاً ،كمـا حـرم اسـتعمال السـلع إ
علـى المسـلمين .كمـا أرسـل رسـالة إلـى رئيس
الـوزراء( هويـدا) وانتقـده وانتقـد حكومتـه
بسـبب إبرامها تحالفـات مع إسـرائيل وتجريح
مشـاعر المسـلمين وتمهيـد أ
الرضيـة لهيمنـة
إسـرائيل علـى اقتصـاد إيران وحـذره من مغبة
هـذه أ
العمـال.
وفـي عـام 1968م ورداً علـى رسـالة جمـع من
الفدائييـن والشـباب المناضلين الفلسـطينيين
أعلـن وجـوب محاربـة إسـرائيل ،وأجـاز
االسـتفادة مـن الـزكاة لمسـاعدة المناضليـن
السـرائيلي ،كمـا أكد
فـي مواحهتهـم للخطـر إ
علـى هـذا أ
المـر فـي حـوار لـه مـع منـدوب
حركة (فتح) وشـدد على أهميـة هذه القضية.
مـن جهة أخـرى وفي جزء من خطابه بمناسـبة
االحتفـاالت التـي اقيمـت فـي ايـران بمناسـبة
مـرور  2500سـنة ،علـى الحكـم الملكـي فـي
ايـران تسـاءل االمـام عـن سـبب وجـود خبراء
إسـرائيليين فـي االحتفـال ،،ومـن جهـة
أخـرى قـد نقلـت ناقلـة نفـط إيرانيـة الطاقـة
للسـرائيليين الذين كانوا يحاربون المسـلمين،
إ
ثـم أشـار فـي جـزء مـن بيانـه إلـى مؤامـرات
أ
السلامية
الصهاينـة لتوجيـه الضربة للحكام إ
السلام وتحريـف القـرآن الكريـم.
وتشـويه إ
وطـوال الخمسـينات وحتـى تطـورات الثـورة
إالسلامية ،اصـدر إالمـام مختلـف البيانـات رداً
على رسـائل الشـعب والطالب والعلمـاء ،وأعلن
وجوب الجهاد على المسـلمين لتحرير فلسطين
ودعـم التيـارات المناضلـة الفلسـطينية ،وبهذا
قـد أحيـى هـذه القضيـة عنـد المسـلمين،
وخاصـة في حـرب رمضـان ،1973عندمـا اصدر
قائـد الثورة إالسلامية بيانات للدول والشـعوب
إالسالمية داعياً الجميع إلى الجهاد الشامل ضد
إسـرائيل ،وحذرهـم مـن بيـع النفط إلسـرائيل،
وبالتزامـن مـع هـذا البيـان اصـدر إالمـام بيانـاً
حماسـياً للشـعب إاليرانـي ،وأشـار إلـى احتفـال
 2500سـنة وتزامنه مع نضال الشـعوب المسلمة
والفلسـطينية مـع إسـرائيل وانتقـد ممارسـات
الشـاه الداعمـة إلسـرائيل وبيـع النفـط إاليرانـي

لـه ،وأمـر الشـعب إاليرانـي بالنضـال لمنـع
تحقيـق مصالـح أمريـكا وإسـرائيل فـي إيـران.
كمـا أمـر علمـاء الديـن والوعـاظ بالحديـث عـن
جرائم إسـرائيل في المسـاجد و أ
الوساط الدينية
للشعب .
وفـي مطلـع شـهر شـباط مـن عـام 1979م
المـام خطابـاً فـي مطارمهـر
ألقـى سـماحة إ
آباد(طهـران ) وفـي مقبـرة (جنة الزهراء) أشـار
فيهمـا إلـى تبعيـة الشـاه إلسـرائيل وعبـر عـن
أسـفه لنفـوذ أمريـكا وإسـرائيل فـي إيـران.
السلامية أصـدر
وبعـد انتصـار الثـورة إ
المـام بيانـاً اعتبـر السلام بيـن
سـماحة إ
للسلام والمسـلمين
مصـر وإسـرائيل خيانـة إ
والخـوة العـرب ،كمـا اشـتد دعمه لفلسـطين
إ
ولبنـان فـي مختلـف المناسـبات سـواء فـي
اللقـاء بالشـعب والسـفراء والمناضليـن مـن
السلامية ،وقـد تجلت
فلسـطين بعـد الثـورة إ
المام ودعمه
ذروة مناهضـة الصهيونية عنـد إ
للشـعب الفلسـطيني في تسـمية يوم القدس
يومـاً عالميـاً لمحاربـة المسـتكبرين والظالمين

والصهيونيـة ،وفـي مبـادرة رمزيـة إطلـق علـى
آخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان يـوم القـدس
وجـاء فـي رسـالته( :يـوم القـدس هـو يـوم
عالمـي وليـس يـوم يختـص بالقـدس ،يـوم
مواجهـة المسـتضعفين مـع المسـتكبرين
يـوم دعم الشـعوب حتـى تثور كل الشـعوب
وترمـي هـذه الجرثومـة المسـببة للفسـاد فـي
سـلة المهملات انـه يـوم علينـا ان نبـذل فيه
مسـاعينا إلنقـاذ القـدس ،ان يـوم القدس هو
السلام لتطبيق
السلام إذ يجب إحياء إ
يوم إ
السلامية ،ان
السلام فـي البلـدان إ
قوانيـن إ
يـوم القـدس ليـس يـوم فلسـطين فقـط ،انه
السلامية).
السلام ويـوم الحكومـة إ
يـوم إ
وبعـد بدء الحـرب المفروضة علـي ايران دافع
المـام عـن فلسـطين ولبنـان فـي مواجهـة
إ
إسـرائيل ،وأكـد علـى انـه بعـد القضـاء علـى
صـدام سيسـرع إلـى تحريـر القـدس ،كمـا
أرسـل رسـالة بمناسـبة الحـج وأكـد علـى
القضيـة الفلسـطينية وضـرورة دعمهـا فـي
مواجهـة إسـرائيل ،وعـدم االعتـراف بالكيـان
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الصهيونـي.
وفـي يـوم القـدس العالمـي بعـام 1982م
السـرائيلي على
المام بالهجوم إ
نـدد سـماحة إ
لبنـان وذلـك فـي بيـان لـه ،كمـا نـدد ببعـض
الـدول العربيـة وخاصـة أ
الردن والسـعودية
والمغـرب الذيـن لـم يعارضوا إسـرائيل ،ودعا
إلـى محاربتـه بالسلاح حتـى المـوت ،ومـن
المـام طـرح القضيـة الفلسـطينية
مبـادرات إ
في رسـالة الحـج والبراءة من المشـركين وحتى
وفاتـه كان يؤكـد علـى هـذه القضيـة.
المام فـي وصيته عن
وأخيـراً تحدث سـماحة إ
فلسـطين وأبـدى مواقفـه حـول هـذه القضية
علـى غـرار أول أيـام نضالـه بوجـه حكومـة
الرهابيين،
الشـاه ،واعتبر أمريكا والصهيونيـة إ
وسـمى فكـرة إسـرائيل الكبـرى بالتوهـم
الغبـي ،وصـرح بـان الحـل الوحيـد للقضيـة
الفلسـطينية هـو تدميـر إسـرائيل وتحريـر
فلسـطين عبـر الجهـاد والنضال ،ولـم يتراجع
عـن هـذه القضيـة طيلـة نضالـه قبـل الثـورة
وبعـد انتصارهـا.

29

الوحـــدة

Al-Wahdah

عدد خاص

حقوق الشباب وحریاتهم السياسي
(قدس سره الشریف)
ي
في فكر اإلمام الخمین 
االسـتعدادات النفسـیة والفكریـة والروحیـة
نبیل الیعقوبي
للنسـان
والجسـدیة التـي وهبهـا هللا تعالـی إ
المكانات
تعتبـر فتـرة الشـباب مـن أروع فتـرات عمـر وأوجدهـا فـي خلقتـه ،حیـث تكـون إ
أ
تعبـر عـن اكتمال كبیـرة ،وغالبـاً مـا تكـون القـدرة علـی الفعـل
إ
النسـان؛ لنّهـا الفتـرة التـي ّ
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ناشـطة ومتحفـزة ،واالندفـاع علـی أشـده
لالنخـراط فـي خضـم الحیـاة بكل مـا فیها من
تفاصیـل ومجریـات وأحـداث متنوعـة .وهـذا
مـا یجعل االهتمـام بالشـباب وتوعیتهم علی

عـن حقـوق الشـباب واالعتناء بهذه الشـریحة
فـي كافة المجاالت ،السـیما في مجـال التركیز
علـی الوعـي السیاسـي مـن خلال االهتمـام
بحقوقهـم السیاسـیة ورعایـة حریاتهـم فـي
تقریـر المصیـر ،وحریـة التصویـت ،وحریـة
التعبیـر وغیـر ذلـك مـن الحریـات؛ ولـذا ترك
المام العظیـم والراحـل الكبیر تراثاً
لنـا ذلـك إ
مهمـاً فـي هـذا المجـال ،نأخـذ منـه قبسـات
لكـي تكـون دلیلا ً لنـا ومرشـداً فـي عملیـة بناء
الشـاب المؤمـن الملتـزم الواعـي.
السالم
حقوق الشباب وحریاتهم في إ
السلامیة تولـی الشـباب أهمیـة
الشـریعة إ
بالغـة ومكانـة عظیمـة ،وتجعلهـم قادریـن
علـی تحمـل المسـؤولیة ،وهـذا المعنـی نابع
مـن الوظیفـة التـي خصهـا الشـارع المقـدس
بالشـباب كمـا ورد عـن رسـول هللا(ص) حیـث
قـال( :إن أحـب الخالئـق إلـی هللا عزوجـل
شـاب حدیث السـن فـي صورة حسـنة ،جعل
شـبابه وجمالـه هلل وفـي طاعتـه ،ذلـك الـذی
یباهـي بـه الرحمـن مالئكته یقول :هـذا عبدي
حقـاً (.فإننـا
النسـاني
نستشـف مـن هـذا الحدیـث البعـد إ
السلام لجیـل
والتربـوي الـذي یقدمـه إ
الشـباب .كمـا جـاء فـي حدیـث قدسـی
أشـار فیـه الرسـول أ
الكـرم(ص) إلـی المكانـة
المرموقـة التـي یحتلها الشـاب بقوله( :سـبعة
یظلهـم هللا فـي ظلـه یـوم ال ظـل إال ظلـه،
إمـام عـادل ،وشـاب نشـأ فـي عبـادة ا َّهلل).
أسـاس الضوابـط السلامیة أ
الصیلـة ،ینتـج وهـو یـدل علـی أن هللا تعالـی جعـل الشـاب
إ
ً
شـباباً ملتزمـاً واعیـاً
بكل
الحیـاة
علی
ا
ومنفتحـ
الملتـزم فـي دوره وأهمیتـه بعـد الحاكـم
تعقـل وحكمـة واتـزان.
العـادل فـي المجتمع من حیـث التأثیر والقوة
بنـاء علـی ذلـك كان أولـی النـاس بالتنبیـه إلـی والعطـاء وترسـیخ مبـادئ السـماء.
أ
الخطـار المحدقـة بالشـباب علـی مسـتوی
توجهاتهـم وسـلوكیاتهم هـم قـادة أ
المـة
رؤية االمام الخمیني الی الشباب
المـام إلـی الشـباب علـی أنّـه قـوة،
إ
السلامیة ،وأولیـاء أمورهـا الذین جعلهم هللا رؤیـة إ
أ
فـي موقـع العیـن السـاهرة والراعیـة للمـة ،وعطـاء ،وثـورة ،هـي رؤیـة منبثقة مـن جوهر
السلامیة الدیـن والقـرآن والسـ ّنة النبویـة الشـریفة؛ لذا
وهـذا مـا انتهجـه مفجـر الثـورة إ
أ
المـام الخمينـي(رض) یخاطب الشـباب
وإمـام المة إ
المام الخميني(رض) الذی أدرك فـإن إ
باكـراً أخطـار الثقافـة المنحرفـة علـی الشـباب قائلاً( :علیكـم أیهـا الشـبان أن تأخـذوا بنظر
أ
السلامیة فـي تحقیـق
عمومـاً والمسـلم خصوصـاً ،وضـرورة الدفـاع االعتبـار الصالـة إ
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السلام فـي المجـاالت
ودراسـة حقائـق إ
السیاسـیة واالقتصادیـة واالجتماعیـة وغیرهـا،
السلام عـن بقیـة
وأن ال تنسـوا مـا یتمیـز بـه إ
أ
المـام
أن إ
الدیـان) .هـذا الخطـاب یبیـن ّ
أ
السلامیة،
یحـول أنظار الشـبان نحو الصالة إ
السلام المحمـدي
ویشـد انتباههـم إلـی إ
أ
الصیـل ،ویدعوهـم إلـی دراسـة وفهـم
الیمـان
السلام .وهـي دعـوة إلـی إ
حقائـق إ
المطلـق بـاهلل تعالـی ،والتمسـك بالمبانـي
االعتقادیـة أ
الساسـیة التـي تجعلـه یضحـي
بـكل مـا یملـك فـي سـبیل هللا وهلل .كمـا كان
سـماحته یدعـو الشـباب إلـی التركیـز علـی
السلامیة القائمـة علـی الدسـتور
المدرسـة إ
السلامي الخالـد ویقـول( :حـذار مـن الخلط
إ
السلام المنقذ،
بیـن القـرآن المقـدس قانون إ
وبیـن المـدارس الخاطئـة المضللـة التـي هـي
إفـرازات فكـر البشـر).
االهتمام بحقوق الشباب في فكر
المام الخميني (قدس)
إ
المـام الخمينـي(رض) علـی حث جمیع
یؤكـد إ
القـوی مـن أجـل خدمـة الشـباب ،یقـول
سـماحته( :أوصـی جمیـع علمـاء البلـد ،سـواء
فـي القریـة أو المـدن أو فـي أي مـكان هم،
الشـبان ،وأن یذهبوا الیهم،
أن یرغبـوا هـؤالء ّ
أن یتكلمـوا معهـم ،یالطفوهـم.. .هـؤالء
الشـباب الذیـن أنفقـوا جمیـع قواهـم ألجـل
السلام وخدمـة هـذا البلـد.
خدمـة إ
ومـن أبـرز مصادیـق االهتمـام بالشـباب
الحفـاظ علـی حقوقهـم السیاسـیة ال سـیما
السـهام فـي الحكـم وفـی إدارة الشـؤون
إ
العامـة علـی جمیـع المسـتویات وتولّـی
الوظائـف العامـة علـی قـدم المسـاواة؛
المـام الخمينـي(رض) یركـز علـی
ولذلـك كان إ
أهمیـة الوعـي السیاسـي
لـدی شـریحة الشـباب ،وإدراك مـا یجـري
مـن حولهـا مـن أحـداث ومؤامـرات و أن تقـرأ
تفكیـر عـدوه بطریقـة صحیحـة تستشـرف بها
المسـتقبل أ
والهـداف؛ لتتمكن من المسـاهمة
الفعلیـة فـي صنع القـرار وإبداء الـرأي بحریة
تامـة مقرونـة بالوعـي دون الوقـوع بالسـذاجة
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وحـده مضـر وال فائـدة منـه.
السیاسـیة.
یجـب أن یربّـي الشـباب علـی روح الكرامـة
والمسـاواة بیـن جمیـع البشـر دون أي تمییـز
تربیةالشبابوتعلیمهم
أ
السلام قـد اعتبـر التربیـة بسـبب العرق أو اللون أو الصل أو المعتقد،
مـن المعلـوم أن إ
أ
أ
النسـان الساسـیة وحق
والتعلیـم مـن العناصـر الكثـر فاعلیـة فـي وعلـی احترام حقوق إ
تكویـن شـخصیة الشـاب الملتـزم ،كمـا روی الشـعوب فـي تقریـر مصیرهـا.
عـن رسـول هللا(ص) أنـه قـال( :مـن تعلم في
تثقیفالشباب
شـبابه كان بمنزلـة الرسـم فـي الحجـر ،ومـن
المـام الخمیني(رض)
تعلـم وهو كبیـر كان بمنزلة الكتابـة علی وجه مـن جملـة ما أكد علیـه إ
االهتمـام بتثقیـف الشـباب ثقافـة إنسـانیة
المـاء (.
أ
فمـن خلال العلـم والتربیة بالشـكل الصحیح قائمـة علـی السـس الصحیحـة؛ وذلـك مـن
یصبـح الشـاب مؤمنـاً ملتزمـاً یواظـب علـی خلال توجیـه خطابـه إلـی جمهـور العلمـاء
ممارسـة واجباتـه الدینیة ،ویقـوي عالقته باهلل والمربیـن الـذي یدعوهـم فیـه إلـی تثقیـف
سـبحانه لكـي یمنحه القـوة لمواجهـة إغراءات الشـباب وتوعیتهـم؛ مـن أجـل بنـاء شـریحة
الحیـاة وأخطارهـا علـی دینـه وتوجهاتـه شـبابیة تعـي القیـم والمبـادئ أ
والهـداف
السلامیة الراقیـة؛ ألن ّ الشـاب إذا تلقـی
السـلیمة؛ ولـذا فـإن رسـول هللا(ص) یقـول :إ
تعبد فـي صباه ثقافتـه مـن مصادرهـا الحقیقیة وم َّثلهـا واقعاً
(فضـل الشـاب العابد الـذی َّ
تعبـد بعدمـا كبـرت سـ ّنه معاشـاً ،تجعـل منـه شـخصیة نموذجیـة،
علـی الشـیخ الـذي َّ
وقـدوة تتـرك تأثیراتهـا وانعكاسـاتها في جمیع
كفضـل المرسـلین علـی سـائر النـاس.
المـام أكـد علـی
وتتأكـد أهمیـة عنصـر العلـم والتربیـة فـي جنبـات الحیـاة؛ لـذا فـإن إ
هـذا الزمن بالخصوص ،حیث الفسـاد منتشـر كـون الجیـل الصاعـد هـو أمانـة فـي أعنـاق
وعـام ولـه أشـكال وصـور مختلفـة وأسـالیب المعلمیـن وقـال :إن هـؤالء الناشـئین الذیـن
السلامي هـم أمانـات
إغرائیـة ترمـی الشـباب بسـهامها الطائشـة یم ّثلـون أمـل الوطـن إ
المسـددة بـإرادة المسـتكبرین العابثیـن بیـد المعلمیـن.
الصلاح مـن الثقافـة التـي ینطلـق من
بمصیـر البشـریة عمومـاً والشـباب خصوصـاً؛ ویبـدأ إ
أ
النسـان لیتبنـی خیاراتـه فـي هـذه
لنّهـم بذلك یجعلون الشـباب منغمسـین في خاللهـا إ
قضایـا الشـهوة واللـذة ،فمـن المتع الجنسـیة الدنیـا ویسـیر علـی منهـج یتناسـب مـع مـا
المـام الخمینـي
الرخیصـة إلـی المخـدرات التـي تفتـك بالكثیر یحملـه مـن ثقافـة ،یقـول إ
مـن الشـباب ،وغیـر ذلـك كثیـر مـن أسـالیب (رض)( :إن طریـق إصلاح بلـد مـا هـو ثقافـة
الصلاح یجـب أن یبـدأ مـن
االنحـراف التـي یسـتعملها ویسـتغلّها أعـداء ذلـك البلـد ،إ
الثقافـة ).ویقـول سـماحته :الثقافـة مبـدأ
الشـعوب ومصاصـو دمائهـا وخیراتهـا.
حـارب المـام(رض) هـذه الظاهـرة من خالل جمیـع سـعادات وشـقاوات أ
المـة ،إذا صـارت
إ
حث الشـباب علـی التربیة الصالحـة ،والتركیز الثقافـة غیـر صالحـة فهـؤالء الشـباب الذیـن
السلامیة ،ومحاربـة یتربّـون علـی الثقافـة غیـر الصالحـة ،هـؤالء
علـی تدریـس الثقافـة إ
(السالم سـیوجدون الفسـاد ،فالثقافـة االسـتعماریة
مظاهر الفسـق والفسـاد ،باعتبار أن إ
النسـان ،فالمهـم فـي البرنامـج تعطـی البلـد شـاباً اسـتعماریاً.
جـاء لتربیـة إ
نسـانیة) .والعلـم هـو صاحـب الـدور الریـادی فـي
النسـان والتربیـة إ
السلامی هـو إ
إ
ال ّ
سلامیة هـی عقیـدة صیاغـة تأسـیس شـخصیة الشـاب وتكویـن ثقافتـه،
ال
وأن (العقیـدة إ
ّ
أ
المـام فـي هـذا العلـم الـذي یكـون النصیـب الوفر فیه
النسـان) .وهـو مـا یؤكـد علیـه إ
إ
أكثـر مـن مناسـبة فیقـول( :علیكـم بالحـرص أیام الشـباب( ،إذا ذهبت أیام الشـباب فبعد
علـی التربیـة ،فالتربیـة هـي المهمـة ،العلـم ذلـك ال تظ ّنـوا أنّكـم تسـتطیعون العبـادة
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والتحصیـل آلخـر العمـر؛ فـي آخـر العمـر
النسـان ال یسـتطیع العبـادة ،وال یسـتطیع
إ
التحصیـل ،وال أفـكاره أفـكار قویـة مسـتقیمة
كـی یسـتطیع إدراك المطالـب العلمیـة).
المـام الخمينـي(رض) أن مـن أهـم
یـری إ
موانـع حریـة التعبیـر إضرارهـا بوضـع النـاس
ومصالحهـم ،فـإذا كان الحدیـث عـن أمـر ال
یصـب في صالح الشـعب ،ویسـتتبع حصول
مفاسـد مـا ،فـإن الحدیـث عن ذلـك أ
المر غیر
جائـز؛ لـذا كلمـا كان بیـان آ
الراء یصـب فـي
مصلحـة الشـعب ،فهـو جائـز ،وللنـاس أن
یمارسـوا حریـة التعبیـر في ذلـك .وقد أجاب
الیـام أ
سـماحته فـي أ
الولـی لالنتصـار علـی
سـؤال عن حـدود حریـة التعبیـر ،فقـال( :إذا
لـم یكن مضـراً بالنـاس فبیانه حـر ،ولیس حراً
التعبیـر عـن أشـیاء تضـر بالنـاس.
المـام الخمينـي(رض) عندمـا تقـرأون
ویؤكـد إ
الصحـف فانکـم كثیـراً مـا تشـاهدون فیها أن
هـذا یسـيء إلـی ذاك وذاك یسـيء إلـی هـذا
والن بعـد تحـرر أ
آ
القلام فهـل صحیـح أن
یتحـدث كل إنسـان بمـا یشـاء تجـاه آ
الخرین؟
وأن یتصـرف كل واحـد مـع آ
الخـر بحیث تدب
الفوضـی فـي البلاد وتخـرج مـن النظـام؟
هـذا هـو معنـی الحریـة؟ هـل الحریـة فـي
تلـك البلـدان التـي تریـد نهبنـا هـي علـی
هـذه الشـاكلة؟ لـو كانـت هكـذا لمـا حصـل
االنسـجام ولمـا تطـورت ،إنّهـم یریـدون مـن
خلال كلمـة الحریـة التـي یلقونهـا فـي عقول
الشـباب أن یفرضوا سـلطتهم علیكم ویسلبوا
حریتكـم).
المـام الخمينـي(رض) اهتمامـاً
لقـد أولـی إ
كبیـراً لـدور الشـباب فـي تقریـر مصیرهـم
وجسـد هـذا المبـدأ تجسـیداً حیـاً مـن خلال
فسـح المجال لشـریحة الشـباب فـي انتخاب
الحكومـة والتصویـت علی دسـتور الجمهوریة
السلامیة الـذی یعتبـر تجربـة رائـدة ورائعـة
إ
السلامي الحدیـث ،كمـا
یفرزهـا التاریـخ إ
المـام الخمينـي(رض) یدفـع بشـریحة
كان إ
الشـباب نحـو المشـاركة السیاسـیة وإدارة
دفـة العمـل السیاسـي المقرونـة بالوعـي
السلامیة الصحیحـة ،دون
الدینـي والنظـرة إ

النسـانیة ،یقـول
الفـراط بالحریـة والقیـم إ
إ
سـماحته« :علیكـم أیهـا الشـبان أن تأخـذوا
أ
السلامیة فـي تحقیق
بنظـر االعتبـار الصالة إ
السلام فـی المجـاالت
ودراسـة حقائـق إ
السیاسـیة ،االقتصادیـة ،االجتماعیـة وغیرهـا،
السلام عـن بقیـة
وأن ال تنسـوا مـا یتمیـز بـه إ
أ
الدیـان.
حریة التعبیر وضرورة مواجهة المؤامرات
أ
أ
المـام
مـن المـور الخـری التـي أكـد علیهـا إ
الخمينـي(رض) رفـض التآمـر ،والتحـرز مـن
اسـتخدام حریـة التعبیـر للتآمـر .فحریـة
التعبیـر إذا كانـت جـزءاً مـن مؤامـرة عندهـا
تكـون مرفوضـة وتمنـع ،ومادامـت حریـة
التعبیـر ال تهـدف الی مؤامـرة أو عمل تخریبي
فلا مانـع منهـا ،بل تكـون حینهـا حقاً أساسـیاً
مـن حقـوق المجتمع ،السـیما الشـباب؛ وهذا
المـام الخمينـي(رض) بقولـه:
مـا أشـار لـه إ
السـتعمار الذیـن یدركـون أن معرفـة
(عملاء إ
الشـعوب خصوصـاً جیـل الشـاب المتعلـم
السلام المقدسـة ,تـؤدي إلـی طرد
بمبـادیء إ
المسـتعمرین وزوالهـم الحتمـي ،وقطـع
أیدیهـم عـن مصالـح الشـعوب المسـتعمرة
فهـم یحاولـون عبـر بـث السـموم وتشـویش
أذهان الشـباب وأفكارهم ،إلـی الحیلولة دون
للسلام ,ویعملـون
جلاء الصـورة المشـرقة إ
علـی حـرف شـبابنا بعناویـن خداعـة ومـدارس
فكریـة منمقـة.

المـام الخميني علـی إن حریة التعبیر
ویؤكـد إ
السلام منـذ البدایـة ،منـذ
موجـودة فـي إ
عهـد أئمتنـا علیهـم السلام بـل فـي عهـد
النبـي صلـی هللا علیـه وآلـه وسـلم ،كانـت
الحریـة موجـودة ،وكانـوا یطرحـون آراءهـم.
إننـا نمتلـك الحجـة ...ومـن یمتلـك الحجـة
ال یخشـی حریـة التعبیـر ،لكننـا لـن نسـمح
بالتآمـر .نالحـظ أمـران أساسـیان فـي هـذه
أ
المـام یفصـل بیـن حریـة
العبـارة الول أن إ
التعبیـر والتآمـر ،فسیسـتنكر التآمـر ویؤیـد
المـام اعتمد علی
حریـة التعبیـر .والثانـی أن إ
السلامیة،
ثبـات وقـدرة اسـتدالل الحكومـة إ
وحریـة التعبیـر لـن تهز ثباتها هـذا ،بل تعمل
علـی تقویتهـا.
المـام الشـابة أبـداً،
كمـا تتوثـب روح إ
لـدی الحدیـث مـع الشـباب ،لتفصـح عـن
آ
المـال الكبـار التـي یعقدهـا علیهـم:
(أعزائـي ،شـمروا عـن سـاعد الجـد ،ومزقـوا
أغلال العبودیـة واحـداً تلـو آ
الخـر واطردوا
مـن السـاحة العملاء الخونـة ،واقطعـوا
أیـدي أسـیادهم الجشـعین التـي امتـدت
السلامیة .السـعادة والحریـة
إلـی البلاد إ
واالسـتقالل خلـف سـد العملاء المحلییـن
وأسـیادهم فـي الخـارج ،دمـروا السـدود،
وحطموهـا.
أخیـراً بقـي أن نشـیر الـی أن االمـام الخمينـي
آمـن بجیـل الشـباب لكونهـم أمـل أ
المـة
المـام
السلامیة ،حیـث خاطبهـم بلغـة إ
إ
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القائـد الثائـر تـارة ،وأخـری بلغـة أ
الب
العطـوف ،ومـرة بلغـة المعلـم والمرشـد
والحاضـن الـذي رأی فـي هـذه الثلـة أ
المـل
الموعـود في رسـم آفاق الغـد ،والقدرة علی
التصـدي لمخططـات ومؤامـرات أ
العـداء مـن
أن الطاقة
قـوی الشـرق والغرب؛ لكونه یعلـم َ
التـي تنبعـث لـدی الشـباب یمكنهـا أن تخلـق
تحـوال ً كبیـراً فـي واقـع الحیـاة؛ نتیجـة لمـا
یمتلكـه الشـاب مـن قـدرات كامنـة تبعث علی
نهضة شاملة نحو الثورة والعطاء.
المـام(رض) یسـعی بشـكل جـاد مـن
و كان إ
أجـل تحقیق حریة الشـباب وتأمین حقوقهم،
فلـم یكـن یألـوا جهـداً فـي الدعوة إلـی حریة
النشـاط السیاسـي واالجتماعـي للشـریحة
الشـبابیة ،البعیـد عـن الوقـوع فـي أحضـان
أ
العـداء والمسـتغلین ومثیـری الفتـن ومدبری
المؤامـرات ضـد النظـام .وبالفعـل فقـد
برهـن الشـباب علـی الحضـور الفاعـل والبناء
فـي جمیـع المواقـع ،مـن خلال التحـركات
التـي تظهـر ارتباطهـم بالدیـن والثـورة؛ ممـا
جعـل ذلـك یثیـر حنـق وغیـظ المنافقیـن
السلام ،ومـا ذلـك إال ببركـة اهتمام
وأعـداء إ
المام(رض) بالشـباب علی المسـتوی النظري
إ
الیمان
والعملـي ،وببركـة دعائـه لهم بحسـن إ
والصلاح واالسـتقامة والثقـة بـاهلل والتـوكل
أ
السلامیة
علیـه ،وبالتوفیـق لبنـاء المـة إ
المـل للمسـتقبل الواعـد لهـذه أ
فهـم أ
المـة
العظیمـة.
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عدد خاص

مكانة المرأة في فكر اإلمام الخميني

 (قدس سره الشریف)

أنوار شعبان
السلامية فـي
البـد مـن التأكيـد إن النهضـة إ
بدايـة الثمانينـات مـن القـرن المنصـرم إنمـا
المـام الخمينـي نظريـة
بـدأت يـوم أعـاد إ
السلام إلـى الواقـع الفعلي للمسـلمين وإنها
إ
أ
هي السـلم فـي التطبيق الفعلـي في مختلف
المياديـن والسـاحات ،وبالتالـي أعـاد الـدور
الرائـد للمـرأة المسـلمة ،كمـا اسـترجج هويتها
أ
السلام مكانـة
المفقـودة .ولن للمـرأة فـي إ
عظيمـة ،لـم تولّهـا أيّـة شـريعة مـن الشـرائع
السلام لها
الوضعيـة مـن قبل ،حيـث حفظ إ
إنسـانيتها الكاملـة وكرامتهـا كأنثـى ،وسـاوى
بينهـا وبيـن الرجـل مـن حيـث البنـاء الروحـي
والعبـادي والسـلوكي ،لتشـاركه فـي منظومـة
القيـم مشـاركة تامـة ،وال تختلـف عنـه فـي
النسـانية .
الكمـاالت إ
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المـام الخمينـي (رض) أن المـرأة
واعتبـر إ
ً
نصـف المجتمع البشـري وأن لهـا تأثيرا ال يُنكَر
علـى النصـف آ
الخـر مـن المجتمـع ،فالوضـع
المـام الراحـل فـي غايـة الثقـة
الـذي وصفـه إ
والتطـور ،حيـث أن قضيـة المـرأة قضيـة
السلاميون في ذلك
عالميـة ،وكان المفكـرون إ
الوقـت منقسـمين حـول قضيـة المـرأة إلـى
فئتيـن:
أ
الفئـة الولـى :تأثـرت بدعوة التحـرر والتحرير
السلامية
الغربيـة ،وأهملـت كافـة النصوص إ
التـي تعطـي للمـرأة إمتيازاً عـن الرجل.
الفئـة الثانيـة :كانـت فـي موقـع ر ّد الفعـل
أ
تمسـكاً
تتمسـك بالنصوص ّ
تجـاه الفئـة الولى ّ
شـديداً دون أن تمتلـك منهجـاً واضحـاً.
المـام الخمينـي،
تفـرد إ
وبيـن هاتيـن الفئتيـن ّ
أطروحـة جديـدة ال تنقطـع عـن الجـذور،
بـل تواكـب مقتضيـات الزمـان وحركـة التغيير
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البـدي التـي أرادهـا لهـذه أ
أ
ال ّمـة ،معتقـداً أن
للمـرأة مقامـاً إنسـانياً يسـاوي المقـام الكامـل
يوصـل إلـى الغايـة النهائيـة القصـوى،
الـذي ّ
وإن المـرأة ال تختلـف فـي عمـق تكوينهـا
المكانيـات
عـن الرجـل ،بالتالـي فهـي تمتلـك إ
والقابليـات التـي توجـد فـي الرجـل.
فالخمينـي يعتقـد بضـرورة مشـاركة المرأة في
الفعاليـات السياسـية واالجتماعيـة ،وتسـاوي
السلام ،ومبـدأ
الحقـوق بيـن الجنسـين فـي إ
المكمل
حريـة الفعاليـات السياسـية ،والـدور ّ
المتبـادل للمـرأة والرجـل ،شـريطة أن يكـون
حضـور المـرأة فـي المجتمـع وعلـى مختلـف
الصعـد السياسـية واالجتماعيـة يسـتدعي
مراعـاة الحـدود الشـرعية ،وخاصـة مسـألة
العفـاف والحجـاب ،وال يعنـي حضورهـا أبداً
أن يكـون المجتمـع المحيـط مرتعـاً إلنحرافها.
بهمـة نسـاء
ورغـم قيـام الثـورة إ
السلامية ّ

المـام
ورجـال إيـران المسـلمة ،وبقيـادة إ
الخمينـي ،لكـن دور المـرأة منـذ بدايـة الثـورة
كان وال يـزال حتـى آ
الن محفّـزاً قويـاً ،ويعتبـر
المـام الراحـل فـي بعـض تصريحاتـه هـذا
إ
الـدور الواعـي ،مسـاهمة كبيـرة فـي النهضـة
القائمـة حتـى يومنـا هـذا.
اليرانيـة
السلامية إ
ويبـدو أن اسـتمرار الثـورة إ
بريـادة المـرأة المحجبـة فـي أنحـاء العالـم،
يلقـي الرعـب فـي قلـوب القـوى االسـتعمارية
بحيـث يقومـون خالفاً لمـا ّيدعونه مـن الدفاع
عـن الحريـة ،بمعـاداة هـذا الحجاب بقسـوة.
اليرانية مثـاال ً لقول
ومهمـا يكـن ،كانت المـرأة إ
المـام الخميني (رض) :المـرأة كالقرآن كالهما
إ
أوكل إليـه مهمة صنـع الرجال.
ففـي عالـم اليـوم ،أثبتـت المـرأة المسـلمة
مكانتهـا فـي المجتمـع كنموذج أصيـل لنهضة
النسـانية ضمـن
المطالبـة بالهويـة والكرامـة إ
السلامية الراهنـة.
الصحـوة إ
أ
المـام الراحـل
والكثـر مـن هـذا ،ففـي رأي إ
اليرانية المسـلمة أثبتـت اقتدائها
فـإن المـرأة إ

بفاطمـة الزهـراء (ع) ،عبـر حملهـا لرايـة
السلامية ،وحضورهـا الواسـع فـي
الثـورة إ
المظاهـرات الشـعبية ،وأصبحـت هـي ذاتهـا
قـدوة لكافـة النسـاء المسـلمات أ
الحـرار فـي
السلامية.
سـائر الـدول إ
إن الحضـور الواسـع للمـرأة المسـلمة،
والمسـاهمة المثمـرة لهـا فـي تحقيـق أهداف
الثـورة النبيلـة ،لدليـل قـوي علـى دورهـا
ّ
الخلاق فـي غلـق البـاب أمـام أيـة محـاوالت
لنفـوذ االسـتكبار إلـى قلبهـا الناهـض وفكرهـا
الوقّـاد.
ومـن هنـا ،فلا يمكـن إغفـال الـدور الب ّنـاء
اليرانيـة والجهـود التـي بذلتهـا فـي
للمـرأة إ
السلامية فـي إيـران ،بـل
ديمومـة النهضـة إ
السلامية.
وفـي يقظـة سـائر الشـعوب إ
المـام الخمينـي ،يمكـن للمـرأة
وحسـب فكـر إ
أ
القيـام بوظيفتها التربوية في السـرة ،مطيعة
أ
للحـكام الدينيـة ،ومؤديـة للـدور السياسـي
واالجتماعـي الخـاص بهـا ،إلـى جانـب زيـادة
الوعي السياسـي والمشـاركة السياسـية الفاعلة
فـي مجـال تشـكيل نظـام متقدم فـي بلدها.
المـام الخميني ،فإن
وطبـق تعاليـم وخطب إ
مكانـة المـرأة تتحقـق من خالل موقعهـا الرائد
النسـانيتين ،ورصد دورها
فـي العـزة والكرامة إ
الفعـال فـي النضال ضـد الظلم واالسـتكبار،
ّ
أ
وحفاظهـا على كرامة السـرة.
السلامية التي
والبـد مـن التأكيـد بـأن الثـورة إ
المـام الخمينـي على أسـاس القرآن
قـام بهـا إ
والسلام الحقيقـي ،أحيـت الكثيـر
الكريـم إ
مـن الحقائـق والمفاهيـم الدينيـة والثقافيـة
واالجتماعيـة التـي قـد جـرى تحريفهـا أو
نسـيانها ،ومـن ضمـن تلـك التغييـرات هـي
التغييـرات التـي طـرأت علـى حيـاة المـرأة ،إذ
السلامية فـي إيران،
إنـه وقبـل انتصار الثورة إ
قـد عـرف العالـم ،إطاريـن مختلفيـن للمرأة،
الطـار التقليـدي والقديـم المتمثـل
أولهمـا إ
فـي إن المـرأة تعانـي دائمـاً مـن الحرمـان مـن
العلـم ،وأن ذهنهـا فارغ من الفكـر والتفكير،
والبـداع ،وف ّنهـا الوحيـد
وبعيـدة عـن الفـن إ
هـو الحفـاظ علـى التقاليـد والخرافـات التـي
تعـود إلـى الماضـي ،وإنهـا كانـت بعيـدة كل
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البعـد عمـا يجـري مـن تطـورات فـي الزمـان
والمـكان ،كمـا كانـت بعيـدة عـن موقعهـا
وقيمتهـا الحقيقيـة.
المـام الراحـل أكد بأن علـى المرأة أن
ْبيـد أن إ
تشـارك فـي التظاهـرات ضـد االسـتبداد ،لكي
تسـتطيع مـن خلال كل ذلـك ،إثبـات دورهـا
الوضـاع وإعـادة أ
فـي إصلاح أ
المـور إلـى
وضعهـا الطبيعـي.
ولتأكيـد الـدور السياسـي واالجتماعـي للمـرأة
اليرانيـة المسـلمة ،ينبغـي االستشـهاد
إ
أ
بالدلـة التأريخيـة الدامغـة ومؤلفـات وخطب
المـام الخمينـي الرافضـة لوجهـات النظـر
إ
اليرانيـة
أة
ر
للمـ
ـش
هم
الم
بالـدور
القائلـة
إ
ُ ّ
وبيـن أن المـرأة
االجتماعيـة،
فـي النشـاطات
ّ
اليرانيـة لهـا الـدور الكبيـر والحيـوي فـي
إ
التطـورات االجتماعيـة فـي إيـران ،وأن المبـدأ
الرئيسـي فـي المشـاركة السياسـية للمـرأة ،من
أجـل العـودة إلى الـذات ،وإعـادة الحياة إلى
القيـم الدينيـة الفاعلـة.
المـام الخمينـي أفـكاراً
وفـي النتيجـة ،طـرح إ
ثمينة بشـأن حقـوق المـرأة ومكانتها ،والسـيما
مشـاركتها فـي النشـاطات السياسـية مقارنـة
بالعهـد البائـد ،حيـث اسـتطاعت أن تتـرك
بصماتهـا فـي نهضـة المجتمع المسـلم ،وقد
المـام الراحـل إلـى نشـاط المـرأة فـي
أشـار إ
المجتمـع باعتبـاره واجبـاً وتكليفـاً علـى نحـو
مشـروط تجـاه بعـض أركان المجتمـع ،وكان
يـرى النشـاط السياسـي للمـرأة فـي المجتمـع
بأنـه مفيـداً ،مـع أ
الخـذ بنظـر االعتبـار،
الجوانـب الضروريـة للمـرأة بصفتهـا إمـرأة،
وأن تكـون تلك المسـؤولية والنشـاط في إطار
كمـال المجتمـع ككل.
أ
ويمكـن تلخيـص الـدور المحـوري والساسـي
المام
النسـاني في كالم إ
للمـرأة في المجتمع إ
الخمينـي ،حيث يقول :إن سلامة المجتمع أو
فسـاده ،رهـن بسلامة المـرأة أو فسـادها ،إذ
تصـرف المـرأة وخصوصياتهـا وثقافتهـا
يـؤدي ّ
وتفكيرهـا ،دوراً أساسـياً ومحوريـاً فـي تكويـن
النسـاني ،وتسـتطيع أن تفتـح
المجتمـع إ
الطريـق أمام التطـورات والتغييرات الجذرية
النسـاني.
علـى الصعيد إ
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عدد خاص

مالمح عامة
من الفكر
السیاسي

لإلمام

الخمیني
(قدس سره الشریف)
كاظم قاضی زادة
إن ضـرورة جمـع وتدویـن واعـادة كتابة الفكر
للمـام الراحـل نابعـة مـن جهـات
السیاسـي إ
عدیدة:
أوالً :ان مجموعـة افـكار سـماحته من المجامیع
المعـدودة التـي نجحـت فـي ایجـاد حركـة
شـاملة ،و بالتالـي حققت انتصـار ثورة عظیمة.
ثانیـاً :یتطلـع المجتمـع إالیرانـی المعاصـر ،و
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سـائر المسـتضعفين فـي العالـم ،إلـى المزید
مـن النهل مـن الـزالل االصیل ألفكار سـماحته،
واالسـتفادة منهـا اكثر فأكثـر وعلى أفضل نحو.
ثالثـاً :ان تبییـن افـكار مجتهـد و مرجع إسلامی
كبیـر ـ سـعى مـن خلال تمسـكه بالدیـن و
اسـتلهام تعالیـم الوحـي ،إلـى تفجیـر ثـورة
عظیمـة وخلق نهضة شـاملة ،وقیـادة الحكومة
إالسلامیة علـى مـدى عشـر سـنوات ـ امـر فـي
غایـة أ
الهمیـة صیانـة لهـا و حفظـاً للتاریـخ.
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الدراسـة التالیـة محاولـة لتوضیـح «الخطـوط
للمـام الخمینـي».
العامـة للفكـر السیاسـي إ
فعلـى الرغـم مـن ان بحوثـاً عدیـدة كتبـت و
للمام الخمیني»
نشـرت عن «الحیاة السیاسـية إ
و نهضتـه و ذكریـات مـع سـماحته ،و كذلـك
نشـر مجامیـع «موضوعیـة» ألحادیث سـماحته
و أقوالـه ،إال انـي لـم اعثـر حتـى آ
الن علـى
ّ
كتـاب مسـتقل تنـاول تدویـن واعـادة كتابـة
فكـر إالمـام الراحـل خاصـة فكـره السیاسـي.

صحیـح انـه كان هنـاك مقـاالت و محاضـرات
تناولـت ذلـك مـن احـدى زوایاه فـي الصحف و
المؤتمـرات و النـدوات ،إال ان ایـة واحـدة منها
لـم تتنـاول مجموعـة افـكاره السیاسـية بنظـرة
جامعـة شـاملة.نأمل فـي ما سـنعرضه في هذا
المجـال ،ان یكون خطوة علـى طریق التعریف
بشـخصیة محیي إالسلام المحمدي االصیل و
فكره السیاسـي ،و بادرة لجهود أوسـع و أشـمل
فـي هـذا المجال.
الدین و السیاسة
تشـكل رؤیـة إالمـام الخمینـي إلـى «الدیـن» و
«السیاسة» و العالقة بینهما ،حجر االساس في
فكره السیاسـي .و في هذا المجـال كان إالمام،
منـذ االیـام االولـى للنهضـة إالسلامیة و حتـى
اللحظـات االخیرة مـن حیاته المباركة ،ینتهز كل
فرصـة و مناسـبة لتوضیـح آرائـه بهذا الشـأن و
یعرف السیاسـة
ذكـر أدلتها .فسـماحته لم یكن ّ
مطلقـاً بأنهـا «علم القـدرة» و «علم التسـلّط»
و «علـم حمـل االفـراد علـى الطاعـة» ،كما كان
یراهـا مفكـرو الغـرب السیاسـيون كموریـس دو
فرجـه ،و یطبقهـا الحـكام الطغاة عملیـاً ایضاً.
فهـذا التعریـف بنظـر إالمـام ملازم للحیلة و
الخـداع والمكـر و ...و اذا كان البـد مـن اطلاق
لفـظ «سیاسـة» علـى ذلـك ،فهـي اذن سیاسـة
شـیطانیة و لیـس لهـا عالقـات بالدیـن و الذين
یدیرون شـؤونه.
فقـد جـاء في حدیث لسـماحته في عـام ،1964
بعـد اطلاق سـراحه و خروجـه مـن المعتقـل،
إلی احد
یذكـر فيـه ذكریاته عـن المعتقل :جـاء ّ
االشـخاص ،ال ارغـب فـي ذكـر اسـمه ،و قـال:
ایهـا السـید ،ان السیاسـة كـذب و مكـر و حیلة
و خـداع ،و هـي باختصـار «شـطارة مـن نـوع
خـاص» ،فاتركـوا هـذا لنـا ،فأجبتـه :لـم اكـن
أتدخـل فـي هذه السیاسـة التي قلـت عنها منذ
الیـوم االول.
مـن جهـة اخـرى ،لـم یكـن سـماحة إالمـام
ینظـر إلـى الدیـن كمجموعـة مـن االحـكام
تقتصـر على عالقة «االنسـان» بربـه ،ال یتعدى
هدفها السـعادة االخرویـة ،و لن تهتم بإصالح
الشـؤون االجتماعیـة للنـاس .كمـا انـه و ضمـن

انتقـاده الشـدید لـكل مـن التوجـه الصوفـي و
التوجه المادي ـ اذ یفسـر االول احكام إالسالم
و قوانینـه برؤیـة غیبیـة عرفانیة ،و ینظـر الثاني
إلـى شـؤون إالسلام العبادیـة والعرفانیـة و
الغیبیـة و االعجازیـة نظـرة مادیة دنیویـة ـ كان
سـماحته یعتبر حقیقة إالسلام شـیئاً آخر ،وان
وجـود مثل هـذه النظرات و التفاسـیر ناتج عن
«غربـة إالسلام».
إثـر رفضه لهذیـن الفهمین الرائجیـن عن الدین
و السیاسـة ،و اللذیـن كانـا قد أضحیا سـبباً في
الفصـل بینهمـا ،طـرح إالمـام الخمینـي فهمـاً
آخـر للدیـن و السیاسـة .اذ حـاول سـماحته ،و
ضمن اشـارته إلى االبعـاد المختلفة لحیاة الفرد
و المجتمـع و عـدم انحسـارهما فـي «البعـد
المـادي و الحیوانـي» ،ان یقـارن بیـن السیاسـة
إالسلامیة و غیـر إالسلامیة ،فيقـول سـماحته
فـي هـذا الصدد:
«ان للسیاسـة ـ السیاسـة الشـائعة فـي البلدان
ـ صـورة ناقصـة للسیاسـة التـي أثبتها إالسلام
لالنبیـاء و االولیـاء .فاالنبیـاء و االولیـاء سـعوا
لهدایة االمة ،ارادوا ان یسـلكوا طریقاً یستوعب
للنسـان و المجتمـع كافة.
المنافـع المتصـورة إ
فالسیاسـة تعنـي توجیـه المجتمـع و هدایتـه،
و ان یؤخـذ بیـده لمـا فيـه خیـره و منافعـه ،ان
ینظـر فيها إلى ابعاد إالنسـان و المجتمع كافة،

ان تبیین افكار مجتهد و مرجع
إسالمی كبیر ـ سعى من خالل
تمسكه بالدین و استلهام
تعالیم الوحي ،إلى تفجیر
ثورة عظیمة وخلق نهضة
شاملة ،وقیادة الحكومة
السالمیة على مدى عشر
إ
سنوات ـ امر في غایة أ
الهمیة
صیانة لها و حفظاً للتاریخ.
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و ان توجـه الوجهـة التـي فيهـا صلاح االمـة و
االفـراد .و مثل هذا منحصر باالنبیاء وحدهم،
و لیـس بإمـكان آ
الخریـن ان یحققـوا ذلك».
ان فهـم السیاسـة بهـذا النحـو ،یعنـی السـمو
بالنسـان مـن «التـراب» إلـى «هللا» و االخـذ
إ
بیـده لنیـل كل السـعادات الممكنـة .و لهـذا
اعتبـر سـماحته تنفيـذ هـذه السیاسـة منحصراً
باالنبیـاء و أتباعهـم ،و هـو غیـر متیسـر لغیـر
فالمام
المتدینیـن و یعتبـر أمراً «غیر ممكـن» .إ
یرى في إالسلام جامعاً شـامال ً لكل هـذا ،و ان
آ
الراء السـطحیة و وجهـات النظـر ضیقة االفق
التـي تـرى إالسلام عبارة عـن احـكام عبادیة و
اخالقیـة صرفـة ـ كما اشـرنا إلى ذلـك ـ مرفوضة
بالنسـبة لـه .و فـي هـذا الصدد كتب سـماحته
فـي كتـاب «البیع» ،ضمـن اثارته لبحـوث والیة
الفقیـه« :ان كل مـن یلقي نظـرة و لو عابرة على
احـكام إالسلام و شـمولیتها لجمیـع شـؤون
المجتمـع ،و علـى العبـادات التـي هـي تكلیـف
بیـن العبـاد و خالقهـم كالصالة و الحـج ـ رغم
ان هاتیـن العبادتیـن تتسـمان بأبعـاد اجتماعیة
و سیاسـیة مرتبطـة بالحیـاة الدنیویـة ـ ،وعلـى
قوانینـه الحقوقیـة و االقتصادیـة واالجتماعیـة
والسیاسـية ،سـیرى ان إالسلام لیـس بأحـكام
عبادیـة و أخالقیـة صرفـة ..لقـد جـاء إالسلام
لیقیـم الحكومـة العادلـة التي فيها بیـت المال
و القوانیـن الخاصـة بالضرائـب ،و العقوبـات،
و القضـاء ،و الحقـوق ،و الجهـاد ،و الدفاع ،و
المعاهدات التي تعقد بین الدولة إالسلامیة و
الـدول االخـرى» .و مـن وجهة نظر إالمـام ،ان
هـذه الشـمولیة ال تقتصر على الدین إالسلامی
وحـده ،بـل حتـى السـید المسـیح ایضـاً ،الذي
یعتبـره انصـاره مظهـراً للزهد و تـرك الدنیا ،لم
یكـن غافلا ً عن الشـؤون االجتماعیـة للمجتمع،
اذ انـه اعلـن و هو في المهد «آتانـي الكتاب» و
منـذ البدایـة كان ینـوي مقارعـة الظالمین.
فـاذا كان لتعالیـم إالسلام رأي فـي مختلـف
جوانـب الحیـاة إالنسـانیة ،فان اقامـة الحكومة
العادلـة والعدالـة االجتماعیـة تعتبـر مـن اهم
اهدافـه ،هـذا مـن جهـة .و مـن جهة اخـرى ان
السیاسـة إالسلامیة تعنـي قیـادة إالنسـان نحو
الصلاح و الكمال المنشـود فـي مختلف ابعاده
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الروحیـة و الجسـمیة؛ اذن فالدیـن ،والحـال
هـذه ،جـزء ال یتجزأ من السیاسـة ،بـل احدهما
انعـكاس آ
للخر.
لقـد كان سـماحة إالمـام یرى ان السیاسـة ،مع
االخـذ بنظـر االعتبـار الفهمیـن آنفـي الذكـر،
نافـذة فـي جمیـع االحـكام الدینیـة و سـاریة
فيها .كما كان یعتقد بأنه ال یمكن تفسیر احكام
الدیـن تفسـیراً صحیحاً بمعزل عن السیاسـة .و
لذلـك كان یقول« :اننا نحن الذين نفسـر مقولة
«مـا لنـا و السیاسـة» ،بـأن نتخلى عن إالسلام
و نضعـه جانبـاً اصلاً .و هللا ان إالسلام كلـه
سـیئ».
عرفـوا إالسلام بشـكل ّ
سیاسـة ،لقـد ّ
و یبـدو ان المرحـوم السـید حسـن المـدرس،
الـذي تنقـل عنـه جملتـه الشـهيرة« :سیاسـتنا
دیننا عینه ،و دیننا سیاسـتنا عینها» ،كان یشترك
مـع إالمـام فـي هـذا المفهـوم ،و لیـس بعیداً
یكن
ان یكون إالمام قد تأثر به اذ كان سـماحته ّ
لـه احترامـاً خاصاً.
إالمـام الخمینـي ،كان یؤمن بجامعیة إالسلام
و شـمولیة احكامـه ،و امتالكـه لنظریة سیاسـیة
متكاملـة .و قـد كتـب سـماحته في هذا الشـأن
فـي وصیته إاللهيـة ـ السیاسـية یقول:
«السلام دیـن ،خالفاً للمذاهـب و االدیان غیر
إ
التوحیدیـة ،یتدخل في جمیع الشـؤون الفردیة
واالجتماعیـة و المادیـة والمعنویـة والثقافيـة
والسیاسـية واالقتصادیة والعسـكریة ،ویشـرف
علیهـا .و لـم یهمـل ایـة مالحظـة ،و لـو كانـت
بسـیطة ،لها دور في تربیة إالنسـان و المجتمع
و تقدمهمـا المـادي و المعنـوي .و قد حذر من
الموانـع و المشـكالت التـي تقـف فـي طریـق
تكامـل المجتمـع و سـعى إلـى ازالتها».
لقـد اعتبر إالمـام الخمیني المسـاعی التبریریة
و التأ ویالت مرفوضة حتى في اكتشـاف نظریة
إالسلام السیاسـية ،اذ انه ال یرى ضرورة لها .و
النص التالي یشـیر إلـى ذلك بوضوح:
«كونـوا علـى اطمئنـان بـأن كل مـا هـو بصلاح
المجتمـع فـي بسـط العدالـة و رفـع ایـدی
الظلمـة و تأمیـن االسـتقالل و الحریـة ،و
النشـاطات االقتصادیـة و تعدیـل الثـروة،
موجـود فـي إالسلام بشـكل كامـل و بصـورة
منطقیـة قابلة للتطبیق والتجسـید العملي ،وال
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یحتـاج إلـى تأویـل خـارج حـدود المنطـق».
یبـدو ان اعتقـاد إالمـام هـذا مسـتمد مـن آراء
الدیـن الكالمیـة و بعـض آ
الیـات القرآنیـة و
الروایـات و مسـتند الیها ،اكثر مما هو مسـتمد
مـن مجموعـة آ
الراء و االفكار السیاسـية الدینیة
و تجربتهـا العملیـة ،اذ سـبق لـه ان اشـار فـي
بعـض احادیثـه إلى عدم بیـان النظم الدینیة ـ
النظـام االقتصادي و السیاسـي ـ بشـكل كامل.
و ان آ
الیـات التـي یسـتدل بها في هـذا المجال
فرطنـا فـي الكتـاب من
هـي مـن مثـل آیـة{ :مـا ّ
شـيء} (االنعـام  ،)38 /و آیـة{ :و ال رطـب و ال
یابـس إال ّ فـي كتـاب مبیـن} (االنعـام  .)59 /و
الروایات التي یسـتند الیها تشـیر فـي المجموع
إلـى وضـوح االحكام التـي تحتاجها البشـریة و
اسـتیفائها لمتطلباتها.
أدلة عدم الفصل
اوالً :نظرة إلى مجموعة االحكام الدینیة
باسـتطاعة الـروح العامة الحاكمـة على تعالیم
اي دین ان ترشـدنا ،اكثر من أي شـيء آخر ،إلى
معرفـة خصوصیـات ذلك الدیـن .و قد توافرت
لسـماحة إالمـام الخمینـي ،خالفـاً لبعـض
المفكریـن الدینییـن ،درجـة مـن الشـمولیة
الجامعـة انطلـق علـى ضوئهـا فـي اجتهـاده
الفقهـي ،و فـي عرض آرائـه الدینیة السیاسـية.

یعد قادة الدین و أسوته مرآة ساطعة
و مجسمة لتعالیم الدین .و في نظرة
عابرة إلى القادة الدینیین و سیرتهم ،و
على وجه الخصوص النبی االكرم (ص)
والئمة أ
أ
الطهار (ع) ،نرى ان حیاتهم
و سیرتهم غیر بعیدة عن السیاسة وال
منفصلة عنها أبداً .یقول سماحة إمام
أ
المة عن سیرة النبی (ص) و طریقته
في التعامل« :تشیر طریقة تعامل نبي
السالم (ص) مع شؤون المسلمین
إ
الداخلیة والخارجیة ،إلى ان إحدى
مسؤولیات شخص النبي (ص) هي
نضاله السیاسي.
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و ان نظرته إلى «الدین» و «السیاسـة» منطلقة
مـن هـذه «الشـمولیة» .و قـد كتـب سـماحته
«السلام دیـن
فـي كتـاب «تحریـر الوسـیلة» :إ
السیاسـة .و هـذا أ
المـر واضـح ـ فـي جمیـع
الشؤون ذات البعد السیاسي ـ لكل من له أدنى
تدبّـر فـي احكام إالسلام االداریة و السیاسـية
و االجتماعیـة و االقتصادیـة .و علیـه فـكل مـن
یعتقـد بأنه العالقـة للدین بالسیاسـة ،فهو لم
یفهـم «الدیـن» ولـم یعـرف «السیاسـة» ».
یقول سماحة إالمام (رض):
1ـ ان حجـم االحـكام و المواضیـع االجتماعیـة
و السیاسـية التـي وردت فـي القـرآن الكریـم و
الروایـات اكثـر بكثیـر مـن المسـائل العبادیـة و
االخالقیة.
2ـ ان هـذه االحـكام التـي لهـا ظاهـر عبـادي
و أخالقـي ،هـي نفسـها ذات أبعـاد سیاسـیة.
بتعبیـر آخـر ،ان سیاسـته ملتصقـة بعبادتـه،
وعبادتـه مدغمـة فـي سیاسـته .وان الجانـب
العبـادي نفسـه ذو صفـة سیاسـیة .على سـبیل
المثـال ان الحكـم االخالقـی« :انمـا المؤمنـون
اخـوة» هـو نفسـه حكـم سیاسـي واجتماعـي
ایضـاً؛ فهـذه االخوة ال تقتصر علـى مؤمني بلد
مـا ،بـل هي تشـمل جمیع مؤمنـي الدنیـا .و اذا
مـا تحققـت االخـوة بیـن الشـعوب إالسلامیة،
فسـوف تتمكـن مـن الغلبـة علـى جمیـع قـوى
العالـم.
ان احـكام إالسلام العبادیـة لـن تخلـو مـن
الوجهـة السیاسـية ،و ان كالًّ مـن حكـم صلاة
الجمعـة والحـج ـ من بیـن االحـكام المختلفة ـ
له مظهر سیاسـي خاص .و فيما یخص واجبات
خطبة صالة الجمعة و شـروطها ،یقول سماحة
بالمـام ان یُذكـر المسـلمین
إالمـام« :یحسـن إ
خلال خطبته ،بالمصالح الدینیـة والدنیویة ،و
ان یطلعهـم علـى ما یدور في مدن المسـلمین
أ
الخـرى .و یذكـر مـا ینفع النـاس و یضرهم ،و
یتطرق إلى احتیاجاتهم الدنیویة و االخرویة .و
یشـرح لهم االمور السیاسـية واالقتصادیة التي
تتصل بكیانهم واستقاللهم ،و كیفية تعاملهم
مـع الشـعوب أ
الخـرى ،و یحذرهم مـن تدخل
الـدول االسـتعماریة في شـؤونهم الداخلیة».
ان البعـد السیاسـي و االجتماعـی للحـج ّبیـن

بدرجـة ال یحتـاج فيهـا إلـى توضیـح .و قد اشـار
القـرآن الكریـم و هو یتحدث عـن فائدة الحج و
غایتـه إلى مسـألتين{ :لیشـهدوا منافـع لهم} ،و
{یذكروا اسـم هللا} .و الطریف ان شـهادة منافع
للمـام
النـاس تقدمـت علـى ذكـر اسـم هللا .و إ
الخمینـي أحادیـث مفصلـة حـول الحـج ،إال اننا
نكتفـي بذكـر أحـد النصـوص التـي تتحـدث عن
أهمیـة البعد السیاسـي للحـج .یقول سـماحته:
«الحـج بـدون البـراءة ال یعتبـر حجـاً .ینبغـي
للمسـلمین في هذا المؤتمر العظیـم ان یبلوروا
قرارهـم فـي مقارعـة المسـتكبرین و حمایـة
بعضهم بعضـاً».
ثانیاً :سیرة القادة الدینیین
یعـد قـادة الدیـن و أسـوته مـرآة سـاطعة و
مجسـمة لتعالیـم الدیـن .و فـي نظـرة عابـرة
إلـى القـادة الدینییـن و سـیرتهم ،و علـى وجـه
الئمة أ
الخصوص النبـی االكـرم (ص) و أ
الطهار
(ع) ،نـرى ان حیاتهـم و سـیرتهم غیـر بعیـدة
عـن السیاسـة وال منفصلـة عنهـا أبـداً .یقـول
سـماحة إمـام أ
المـة عـن سـیرة النبـی (ص) و
طریقتـه فـي التعامـل« :تشـیر طریقـة تعامـل

نبـي إالسلام (ص) مـع شـؤون المسـلمین
الداخلیـة والخارجیة ،إلى ان إحدى مسـؤولیات
شـخص النبـي (ص) هـي نضالـه السیاسـي».
ففـي عصـر النبـی لـم تكـن هنـاك جماعـة
سیاسـیة و اخـرى دینیـة ،بـل ان الفصـل بیـن
الدیـن و السیاسـة یعـود إلـى عصـور متأخـرة.
وان اقـوى دلیـل علـى السـیرة السیاسـية للنبـي
(ص) ،تشـكیل الحكومـة إالسلامیة في المدینة
و اتسـاعها لتمتـد إلـى جمیـع انحـاء جزیـرة
العـرب .و بعـد اسـتقرار نسـبي فـي المدینـة،
وجـه النبـي االكـرم (ص) رسـائل مختلفـة إلـى
ّ
البلـدان المهمة آنـذاك ،یدعوها إلى إالسلام.
و في العام السـابع للهجرة ارسـل (ص) سـفراء
عدیدیـن إلـى كل مـن إیـران و رومـا و الحبشـة
ومصـر والبحریـن والیمامـة و الحیـرة.
ان مسـألة تعییـن خلیفـة للرسـول (ص) ،و
التفكیر في مسـتقبل المسـلمین السیاسيین من
المظاهـر الواضحـة لسـیرة النبي السیاسـية ،و
مـن المؤشـرات على أهمیة البعد السیاسـي في
التعالیـم الدینیة .لقد تـم االعالن عن الخلیفة
مـراراً منـذ الیـوم االول للدعـوة العامـة و حتى
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لحظـة رحلتـه (ص) ،إال ان أهـم اعلان هـو
االعلان الرسـمی لخلیفة المسـلمین فـي واقعة
«غدیـر خـم» ،اذ اعتبـر القـرآن الكریـم عـدم
االعلان عـن ذلـك بمثابـة عـدم تبلیـغ الرسـالة
{و ان لـم تفعـل فمـا بلّغـت رسـالته} المائـدة
 ،67/و بعـد ان یتـم االعلان یوصـف هـذا
العمـل بإكمـال الدیـن و إتمام النعمـة{ :الیوم
أكملـت لكـم دینكـم و أتممت علیكـم نعمتی}
المائـدة  .3/ان تفسـیر المرحـوم العالمـة
السـید الطباطبائـي ـ صاحب تفسـیر المیـزان ـ
لهاتیـن آ
الیتیـن الشـریفتین مـن سـورة المائدة،
و اسـتدالله فـي هذا المجـال جدیر بالمراجعة.
یقول سـماحة إالمام الخمیني في هذا الشـأن:
«ان تنصیـب أمیـر المؤمنیـن خلیفـة ،هـو فـي
الحقیقة بمثابة أناطة الشـأن السیاسـي الیه من
قبل رسـول هللا».
أ
الئمـة االطهـار ایضـاً كانت حیاتهم و سـیرتهم
متداخلـة بالسیاسـة و مقترنـة بهـا ،حتـى ان
بعضهـم (ع) كانـوا یلجـأون إلـى «الدعـاء» أو
«التعلیـم» فـي الظاهـر ،إال انهـم فـي حقیقة
أ
المـر كانـوا یخوضـون عـن هـذا الطریـق فـي
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الجوانـب السیاسـية و االجتماعیـة للمجتمـع
إالسلامي بدافـع اصالحـه على المـدى البعید.
مـن وجهـة نظـر سـماحة إالمـام ،ان نبـي
إالسلام لیـس وحـده الـذي لـم یكـن بعیـداً
عـن الشـأن السیاسـي ،بـل ان االنبیـاء إاللهيین
جمیعهـم كانـوا كذلـك .و أساسـاً لیـس بإمـكان
نسـیج االدیان السـماویة و التوحیدیـة ان یكون
منفصلا ً عـن المصیـر السیاسـي و االجتماعـی
للمجتمـع .یقـول سـماحة إالمـام عـن السـید
المسـیح (ع) ،أحـد االنبیـاء أولی العـزم ،الذي
یعرفـه اتباعه الرسـمیون بأنه رجـل زهد و بعید
ّ
عـن السیاسـة« :حتـى السـید المسـیح ،الـذي
یتصـور أتباعه المعاصرون بـأن اقواله اقتصرت
علـى المعنویات فحسـب ،كان كذلـك ایضاً .اذ
كان مقـرراً ان یعـارض منـذ البدایـة ،و قد نطق
و هـو في مهـده بقوله« :آتانـي الكتاب» .فمثل
هـذا الرجـل لـم یقعد فـي بیته و یتحـدث عن
المسـائل الشـرعیة ،فلـو كان مفتیـاً و اقتصـرت
أحادیثـه علـى الفتـاوى ،فلمـاذا اذن كانـوا
یؤذونـه؟!».
السالم بالتنفيذ
ثالثاً :اهتمام إ
لـو نظرنـا إلى تعالیم إالسلام المختلفـة ،نرى
فالسلام لم یكتف
اهتمامهـا بتنفيذ االحكام؛ إ
بتشـریع القوانیـن الجامعة و الشـاملة لمیادین
الحیـاة إالنسـانیة المتنوعـة فحسـب ،بـل نـرى
محاولته الجادة لترسـیم المؤسسـات التنفيذیة
والوسـائل الالزمـة لها .و في هـذا المجال حدد
وجـه انفـاق الخمـس و الـزكاة و قانـون أ
المـر
بالمعـروف و النهـي عـن المنكـر و غیـر ذلـك.
ان غایـة جمیـع االحكام فـي الرؤیة إالسلامیة ـ
خاصـة االحـكام االجتماعیـة ـ لیس فـي االصل
اكثـر مـن تنفيـذ اهـداف الدیـن االجتماعیـة ـ
العدالـة االجتماعیـة ـ .
یقـول سـماحة إالمـام فـي هـذا الصـدد:
«السلام حكومـة بحـد ذاتـه مـن خلال
إ
اهتماماتـه .و ان قوانیـن ـ احـكام ـ إالسلام
مؤشـر إلـى شـؤون الحكومـة إالسلامیة .بل ان
الحكومـة مطلوبـة بالعـرض ،و هـي مـن االمور
التنفيذیـة التـي ُسـ ّنت للحكـم و اقامـة العدل
فـي المجتمـع».
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و مثلمـا كان سـماحة إالمـام یرفـض الفصـل
بیـن الدیـن و السیاسـة ،كان ایضـاً یعتبـر تشـكیل
الحكومـة إالسلامیة و السـعی إلـى اقامتهـا أمـراً
مشـروعاً و جائـزاً ،لیـس هـذا فحسـب ،بـل هـو
«واجـب» اذا مـا توافـرت شـروطه الالزمـة .ان
تشـكیل الحكومة في عصر الغیبة ،من وجهة نظر
سـماحة إالمـام ،مـن مسـتلزمات االعتقـاد بنصب
خالفـة أ
الئمـة مـن قبل النبـي االكـرم (ص) ،و في
الحقیقـة ان المالحظـة التـي یسـتدل بها بعضهم
على عدم مشـروعیة حكومة غیـر المعصوم ،هي
نفسـها مـن وجهة نظر سـماحة إالمـام ،تدعو إلى
تشـكیل هـذه الحكومـة فـي عصـر الغیبـة.
یقـول سـماحته في هـذا الصـدد« :ان االعتقاد
بضـرورة تشـكیل الحكومـة و تأسـیس الجهـاز
التنفيـذي و االداري ،هـو جـزء مـن «الوالیـة»،
مثلمـا ان النضـال و السـعی من اجـل ذلك جزء
مـن االعتقـاد بالوالیـة .فالبـد لنـا ـ نحـن الذين
عین
نؤمـن بالوالیـة و بأن الرسـول االعظـم قد ّ
عیـن ولي أمر
خلیفـة بأمـر مـن هللا سـبحانه ،و ّ
المسـلمین ـ مـن االعتقـاد بضـرورة تشـكیل
الحكومـة ..ان السـعي والمجاهـدة لتشـكیل
الحكومـة إالسلامیة مـن مسـتلزمات االعتقـاد
بالوالیـة».
آ
الجانـب الخـر الـذي اسـتند الیـه إالمـام فـي
ضـرورة تشـكیل الحكومـة ،ماهيـة القوانیـن

المام
مثلما كان سماحة إ
یرفض الفصل بین الدین و
السیاسة ،كان ایضاً یعتبر
السالمیة
تشكیل الحكومة إ
و السعی إلى اقامتها أمراً
مشروعاً و جائزاً ،لیس هذا
فحسب ،بل هو «واجب» اذا
ما توافرت شروطه الالزمة.
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إالسلامیة و طبیعتهـا .یقـول سـماحته فـي
هـذا الصـدد« :تـدل ماهيـة قوانین إالسلام و
شـرعت لتأسـیس الدولـة و
طبیعتهـا علـى انهـا ّ
إدارة المجتمـع سیاسـیاً و اقتصادیـاً و ثقافياً ،و
یـدل علـى ذلـك:
أوالً :تنـوع القوانیـن و االحـكام التـي توفـر
مسـتلزمات نظـام اجتماعـي متكامـل ،بـدءاً
باالحـكام و المقـررات الحقوقیـة للمعاشـرة
مـع الجیـران واالوالد والعشـیرة والقـوم و...
واالحـكام الخاصـة بالحیـاة الزوجیـة ،و مـروراً
بالقوانین المتعلقة بالحرب والسلام والتواصل
مع سائر الشـعوب ،وانتها ًء بالقوانین الجنائیة،
و فـي حقل التجارة والصناعـة والزراعة ..جمیع
هـذه االمور لهـا حكم و قانون یربی إالنسـان..
حـد یهتـم
أي ّ
و هـو یشـیر بوضـوح تـام إلـى ّ
إالسلام بالحكومـة والعالقـات السیاسـية و
االقتصادیـة للمجتمـع.
ثانیـاً :اذا مـا تمع ّنا في أحكام الشـرع وماهيتها
وطبیعتهـا ،أدركنـا ان العمـل بذلـك وتطبیقـه
یسـتلزم تشـكیل الحكومـة ،ومـن غیـر تأسـیس
لل�رادة و التنفيـذ ،ال
جهـاز واسـع و عظیـم إ
یمكـن أداء التكلیـف بالعمل أ
بالحـكام إاللهية».
و مـن وجهـة نظـر إالمـام ،یعتبـر الجهـاز
جـداً ،بحیـث ان إالسلام
مهمـاً ّ
الحكومـي ّ
لیـس یمتلـك حكومة فحسـب ،بل هـو حكومة
بحـد ذاتـه و ال شـيء سـواها .كمـا ان االحـكام
الشـرعیة هـي شـأن مـن شـؤون الحكومـة ،و
أساسـاً ان الحكومـة إالسلامیة و بسـط العدالة
أمـر مطلـوب بالـذات ،وان تنفيـذ االحـكام أمر
مطلـوب بالعـرض .وان خصوصیـة إالسلام
هـذه ال تقتصـر علـى زمـن الوحـي أو الوصایة،
بـل نافـذة حتـى فـي عصـر الغیبـة .وباعتقـاد
إالمـام ان الجهـة االسـاس التـي اعتبـرت
إالسلام بعیـداً عن الحكـم ـ خصوصاً في هذا
العصـر ـ هـي االسـتعمار االجنبـي .اذ یقـول
سـماحته« :ان المسـتعمرین هم الذين ادخلوا
إلـى افكارنـا بـأن إالسلام ال یمتلـك حكومـة،
و لیـس لـه مؤسسـات حكومیـة ،وعلـى فـرض
ان لدیـه احكامـاً فهـو یفتقـر إلـى المنفّـذ» .و
طبعـاً ان انتفـاء وجـود الحكومة إالسلامیة في
بعـض العصـور كان نتیجـة لسـیادة التوجهات

العرفانیـة و الصوفيـة بیـن اوسـاط المسـلمین.
للمام علي بن موسـى
و أخیـراً نـورد هنا حدیثاً إ
الرضـا (علیـه السلام) یمـت إلـى الموضـوع
بصلـة« :اذا سـأل أحـد :لمـاذا جعـل هللا
الحكیـم أولـي أ
المـر و أمـر بطاعتهـم؟ یجـاب
عنـه :ألسـباب و أدلـة كثیـرة ...منهـا ان النـاس
مكلفـون بمراعـاة الحـدود التـي تمنعهـم مـن
الفسـاد ،وان رعایـة هـذه الحـدود ال تتحقق إال
بوجـود الحاكـم أ
المیـن .لـذا فـان بقـاء النـاس
واسـتمرار حیاتهـم مرهـون بوجـود الحاكـم،
لیسـیر أمر الدین والدنیا بصـورة صحیحة .وان
هللا الحكیـم لـم یرد ان یترك خلقـه من غیر ر ٍاع
و مسـؤول .اذا لم تكن القیادة والهدایة حاكمة
فـي المجتمع ،فسـوف یـزول الشـرع و الدین و
السـنة و أحـكام الشـرع».
لقـد كان المنهج العملي لسـماحة إالمـام (رض)
علـى مـدى عشـر سـنوات مـن ممارسـته للوالیـة
مصداقـاً حیاً لذلك .فسـماحة إالمـام في بعض
أحادیثـه كان یطلـق حتـى علـى اكثـر الحكومـات
شـعبیة اسـم «حكومـة الطاغـوت» ،عندمـا لـم
تكـن فـي ظـل والیـة الفقیـه المنصوب مـن قبل

قبـل سـماحة إالمـام ،و لـم یتـم اختبـاره فـي
الواقـع العملی ایضـاً .ان مكانة والیة الفقیه في
فكـر إالمـام السیاسـي رفيعة بدرجـة بحیث ان
الكثیـر من المفاهيم السیاسـية المهمة أ
الخرى
لـن یتضح مفهومهـا و معناها إال فـي ضوئها.
و رغـم ان سـماحته قد اثـار بحث والیة الفقیه
خلال مواصلتـه لبحـوث البیـع ،كغیـره مـن
الفقهـاء آ
الخریـن ،إال ّ ان طـرح البحـث بصـورة
معمقـة و علـى نطاق واسـع أدى إلى ایجاد تیار
مـن المسـاعی الفكریـة فـي الفكـر الشـیعی ،و
میـزه عـن البحـوث المتعددة في هـذا المجال.
ّ

الشـارع« :اذا لـم یكـن وجود لوالیـة الفقیه فهذا
یعنـي الطاغوت .اذا لم یعیـن رئیس الجمهوریة
مـن قبـل الفقیـه ،اذا لـم یكـن بأمـر هللا ،فهـو
غیـر شـرعي ،و اذا مـا افتقـر للمشـروعیة فهـو
طاغـوت .ویـزول الطاغوت عندمـا ینصب الوالي
بأمـر هللا تبـارك و تعالـى» .و قداشـار سـماحته
إلـى هـذه المالحظة لدى تشـكیل مجلـس قیادة
الثـورة إالسلامیة و تعییـن رئیـس وزراء الحكومة
المؤقتـة ،وأثنـاء المصادقة على انتخاب الشـهيد
رجائـی رئیسـاً للجمهوریة .لنقرأ هـذا النص الذي
ورد فـي هـذا الصـدد« :انـا الـذي عینتـه؛ بحكم
الوالیـة التـي أتمتع بهـا من قبل الشـرع المقدس
شروط الولی الفقیه
عینـت هـذا ...و ان المخالفـة لهـذه الحكومـة
مخالفـة للشـرع» .و هكـذا یتضـح رأي سـماحة رغـم ان الشـروط اللازم توفرهـا فـي الولـی
إالمـام حـول منشـأ المشـروعیة ،و لـم تبـق ایـة الفقیـه كثیـرة ،و ان بعـض المفكریـن الشـیعة
و السـنة قـد اشـار إلى اكثر من عشـرة شـروط،
شـبهة أو تردیـد تقریباً.
إال ان سـماحة إالمـام اهتـم بشـرطَی الفقاهـة
و العدالـة قبـل كل شـيء .طبعـاً ان سـماحته
والیة الفقیه المطلقة
تعتبـر «والیة الفقیه المطلقة» من أهم فصول اعتبـر والیـة االفتـاء الجامعین لشـروط الفقهاء
للمام الخمینـي (رض) ،الذي و القضـاء فـي عصـر الغیبـة صحیحـة ،و هـي
الفكـر السیاسـي إ
لـم یدون بشـكل منسـجم فـي الفكر الشـیعی باختصار تشـتمل على شروط ینبغی توفرها في
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مر ذكـره ،نكتفي
نظـراً التضـاح دالئل ذلـك مما ّ
بإثارة سـؤالین اساسیین.
االول :هـل والیـة الفقیـه ـ مـن وجهـة نظـر
إالمـام ـ منحصـرة باالحـكام الشـرعیة «االولیـة
و الثانویـة» ،ام ان الفقیـه یسـتطیع ان یمارس
والیتـه فـي حـدود المصلحـة االجتماعیـة و
الفردیـة؟ الثانـی :هـل ممارسـة ولـی أ
المـر
لوالیتـه منحصرة بحـدود القوانین أم ان الفقیه
فـوق القانـون؟ و نظراً ألهمیة هذین السـؤالین
سـندرس كل واحـد منهمـا علـى حـدة:

الشـخص المجتهـد صاحـب الفتیـا و القضاء.
ان شـرطَی الفقاهة و العدالة ال یستفادان فقط
مـن أدلة التقلید ،بل هما قابلان للتصور تماماً
مـن االدلـة العقلیـة و التناسـب بیـن الحكـم و
الموضـوع .یقـول سـماحة إالمـام فـي هـذا
الشـأن« :نظـراً ألن الحكومـة إالسلامیة حكومة
قانونیـة ،بـل حكومـة القانون إاللهي فحسـب،
و ان هدفهـا تحكیـم القانـون و بسـط العدالـة
إاللهيـة بیـن النـاس ،فالبـد إذن لوالـی هـذه
الحكومـة و قائدهـا ان یتحلّـى بصفتیـن و همـا
اسـاس الحكومـة القانونیـة ..و هاتـان الصفتان
عبـارة عـن :العلـم بالقانـون .و العدالـة .وان
مسـألة الكفـاءة و الخبـرة تدخـل أیضـاً فـي
مفهـوم العلـم بمعنـاه الواسـع .فمما ال شـك
فيـه انـه البـد للحاكـم ان یتحلـى بالكفـاءة و
الخبـرة .و اذا قلـت ان هذه الكفاءة شـرط ثالث
من الشـروط االسـاس ،فان مسـألة القیادة ،بنا ًء
علـى هـذا تختص بشـخص الفقیـه العـادل».
مـن المسـلّم بـه ـ مـن وجهـة نظـر إالمـام ـ ان
المـر مجـاز فـي التصـرف أ
ولـی أ
بالمـور التـي
تنضـوی تحـت باب الحسـبیة ،و لـه الوالیة في
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تطبیق الحدود و التعزیرات ،و مراتب الجرح و
القتـل في االمـر بالمعروف و النهي عن المنكر،
و الوالیـة علـى الحكومـة و الشـؤون السیاسـية
في حدود االحكام الشـرعیة و قوانین الدولة ،و
االشـراف على تطبیق إالسلام فـي الحكومة .و

تعتبر «والیة الفقیه المطلقة»
من أهم فصول الفكر السیاسي
ل إلمام الخمیني (رض) ،الذي لم
یدون بشكل منسجم في الفكر
المام ،و
الشیعی قبل سماحة إ
لم یتم اختباره في الواقع العملی
ایضاً .ان مكانة والیة الفقیه في
المام السیاسي رفيعة بدرجة
فكر إ
بحیث ان الكثیر من المفاهيم
السیاسية المهمة أ
الخرى لن
یتضح مفهومها و معناها إال في
ضوئها.
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الحكام أ
أ
الولیة و الثانویة
ممـا ال شـك فيـه ان مـن واجـب كل مسـلم ان
یتمسـك باالحكام إالسلامیة االولیة و الثانویة،
و ان المظهـر الخارجـی للتمسـك بالدیـن هـو
التمسـك باالحـكام الشـرعیة التي ترسـم حدود
الواجبـات و المحظـورات الشـرعیة .و مـن
هنـا ،و مـا عـدا بعـض الحـاالت التـي تتطلبهـا
المصلحـة العلیـا ،فانـه اساسـاً ال یوجـد مـكان
إلثـارة السـؤال السـابق؛ و لكـن من جهـة أخرى
ان تطبیـق االحـكام في ظـروف زمانیة محددة،
بحاجـة إلـى أسـالیب تنفيذیـة و اتخـاذ قـرارات
مختلفـة ،و ،...و فيمـا عـدا االحـكام الشـرعیة
هنـاك «القانـون الحكومـی» الـذي تقـع مهمـة
تنفيـذه علـى عاتـق حاكـم الشـرع ایضـاً .و
احیانـاً یكـون القانـون الحكومی مـن أجل كیفية
تنفيـذ االحـكام االولیـة و الثانویـة و تحدیـد
موضوعاتهـا ،أو ممارسـة الوالیـة فـي حـدود
المباحـات الشـرعیة .ففـي مثـل هـذه الحاالت
بامـكان الفقیـه ان یمـارس صالحیـات منصبـه
الشـرعی ـ الوالیـة ـ .و لكـن اذا كان احیانـاً
للحكم الشـرعی االولـی أو الثانـوی في المجال
االقتصـادی ،ضـرورة أو حرمـة ،كوجـوب الحج
و حرمـة الربـا و ...فهـل یسـتطیع ولـی أ
المـر،
و بدافـع مصلحـة أ
المـة إالسلامیة ،ان یصـدر
حكمـاً مخالفـاً للشـرع ،أو فـي الحقیقـة یحـول
دون تطبیقـه؟
لقـد اعتبـر سـماحة إالمـام فـي بحوثـه
االسـتداللیة ،حـدود الصالحیـات الحكومیـة
للمـام المعصـوم و الولـی الفقیـه واحـدة،
إ
و لـم یسـتثن مـن ذلـك غیـر بعـض الحـاالت

ممـا سـبق یتضـح ان الشـيء الوحیـد الـذي
بإمكانـه ان یحـد مـن صالحیـات الولـی الفقیـه
هـو المصلحـة .و فـي حـدود مصلحـة أ
المـة
إالسلامیة مـن الجائـز تعطیل االحـكام االولیة
و الثانویـة مؤقتـاً مادامت المصلحـة في ذلك.
و اذا مـا رجعنـا إلى البحوث التـي دونها إالمام
فـي كتاب البیع حول صالحیـات الولی الفقیه،
یتضـح ان هـذا النـص ـ علـى الرغـم مـن ان
بعضهـم ینظر الیـه على انه زیـادة على حدود
الصالحیـات التـي ذكرهـا إالمـام فـي كتـاب
البیـع ـ مـا هـو إال ّ تفسـیر و بیـان صریـح لتلك
المواضیـع التـي كانـت قـد ذكـرت فـي الكتـاب
بشـكل مجمـل و بصـورة كلیـة .فسـماحته یرى
ان االحـكام الحكومیـة لیسـت حكمـاً ثانویـاً،
بـل هـي ـ علـى حـد تعبیـره الصریـح ـ «بحكم
االولـى» .و مـن هنـا فـان نفـوذ الوالیـة فـي
االحـكام الحكومیـة لیـس مـن بـاب مـا تفرضه
الضـرورة و االضطـرار و الحـرج و ...بـل هـو
بدافـع توفـر المصلحـة فـي إعمـال والیته على
المجتمـع إالسلامی.

التـي نـص دلیلهـا الخـاص علـى اقتصارها على
المعصـوم ،أو اتضـح ان ذلك االختیار لم یكن
مـن اختصـاص والیتـه علـى المجتمـع .و مـن
هنـا اثیـرت الشـكوك حـول أمـر الجهـاد االولی
(االبتدائـی) ،ألنـه كان یحتمـل ان ذلـك مـن
اختصـاص المعصـوم .و لـم تتم االشـارة في
كتابـه إلى بحـوث حدود صالحیـات المعصوم
فـي حكومته ،بـل ذكر بعض االمثلـة من قبیل:
النبـی یضـرب الزانـی مئـة سـوط ،و إالمـام و
الفقیـه یفعـل ذلـك ایضـاً .الصدقـات أیضـاً
تؤخـذ باالسـلوب نفسـه .و وفقـاً لمـا تقتضیـه
مصالـح الناس ،یؤمر باالمور التي یتمكن الوالی
مـن أ
المـر بهـا ،و توجـب علـى النـاس اطاعتها.
و علـى الرغـم مـن انـه تـم اسـتخدام تعابیـر
الوالیـة المطلقـة و العامـة للفقیـه فـي هـذه
البحـوث و فـي كتـاب البیـع ،إال ّ انـه لـم تعـط
اجابـة صریحة لمسـألة العالقة بیـن صالحیات
ولـی أ
المـر و احـكام الشـرع االولیـة و الثانویة.
و مـع ذلـك فـان رسـالة إالمـام الجوابیـة علـى
رسـالة وزیـر العمـل بشـأن صالحیـات الدولـة
فـي وضـع شـروط الزامیـة ألربـاب العمـل ،قد
القانون و صالحیات ولی أ
المر
اشـارت بشـكل دقیـق إلـى حـدود صالحیـات
تقسـم القوانیـن الحكومیـة إلـى قسـمین
الفقیـه و ارتباطهـا باالحـكام الشـرعیة .إال ّ ان
ّ
هـذه الرسـالة اثـارت ردود فعـل متفاوتـة لـدى اساسـیین همـا :الدسـتور ،و القانـون العـادی
الباحثیـن و المسـؤولین ممـا اضطـر إالمام إلى ـ مجموعـة القوانیـن المصـادق علیهـا غیـر
توضیـح حقیقة مـا قصده في رسـالة جاء فيها:
«ان التعبیـر الـذي نسـب لـی مـن ان الحكومـة
تمتلـك
المام في
الصالحیات فـي اطار االحـكام إاللهية ،لقد اعتبر سماحة إ
یختلـف تماماً عما قلته .فاذا ما كانت
صالحیات بحوثه االستداللیة ،حدود
الحكومـة فـي حـدود االحـكام الفرعیـة ،إلهية،
فالبـد مـن ان یكـون عـرض الحكومـة إاللهيـة و الصالحیات الحكومیة ل إلمام
الوالیـة المطلقـة الـذي انیـط بالنبـی االكـرم ،المعصوم و الولی الفقیه
ظاهـرة عدیمـة المضمـون و المعنـى ..ان واحدة ،و لم یستثن من ذلك
الحكومـة التـي هي شـعبة من الوالیـة المطلقة غیر بعض الحاالت التي نص
لرسـول هللا (ص) ،احـد احـكام إالسلام دلیلها الخاص على اقتصارها
االولیـة و مقدمـة علـى جمیـع احكام إالسلام على المعصوم ،أو اتضح
االولیـة و مقدمـة على جمیـع االحـكام الفرعیة ان ذلك االختیار لم یكن
حتـى الصلاة و الصیـام و الحـج ..باسـتطاعة من اختصاص والیته على
الحكومـة ان تقـف فـي وجـه أی أمر ،عبـادی أو المجتمع.
غیـر عبـادی ،اذا مـا كان وجـوده یتعـارض مـع
مصلحـة إالسلام ،أو مـادام هـو كذلـك».
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الدسـتور ـ .و الدسـتور مقارنـة بالقوانیـن االخر
یحظى بمكانة اسـمى و أكثر اعتباراً .و سـنتناول
هنـا بحـث وجـه العالقـة بیـن صالحیـات ولـی
أ
المـر و الدسـتور ،وفـي ضـوء ذلـك سـتتضح
العالقـة بیـن ولـی أ
المـر و القانـون العـادی.
أ
علـى الرغـم مـن ان صالحیات ولـی المـر محددة
فـي المـادة المئـة و عشـرة مـن الدسـتور ،و قبـل
اعـادة النظـر في الدسـتور لـم یكن قد اسـتخدم
تعبیـر الوالیـة المطلقـة فـي أیـة مـادة مـن مـواد
الدسـتور ،إال ّ انـه یبـدو مـن وجهـة نظـر سـماحة
إالمـام ،ان الدسـتور ال یعلـو علـى االحـكام
الشـرعیة ،و ان حدود صالحیات ولی أ
المر بالنسبة
للدسـتور لن تكـون اكثـر محدودیة مـن صالحیاته
بالنسـبة لالحـكام الفرعیـة .طبعـاً ال یخفـى ان
الدسـتور قـد تـم تدوینـه علـى اسـاس احـكام
إالسلام ،و قـد صادق الفقهاء بما فيهم شـخص
سـماحة إالمـام علـى مطابقتـه للشـرع أو عـدم
مخالفتـه له؛ واقصـى ما هناك ان بعـض القوانین
دونـت بنحـو ما .كمـا اننا نرى
و االحـكام الشـرعیة ّ
في السـیرة العملیة لسـماحة إالمام (رض) ،و على
مدى عشـر سـنوات من قیادته للسـلطة ،أن هناك
بعض الحاالت ـ و هي لیسـت كثیرة ـ قد تجاوزت
حـدود الدسـتور بدافع المصلحـة ،و بهذا الصدد
یمكـن االشـارة إلـى تشـكیل المحكمـة الخاصـة
بعلمـاء الدیـن ،و مجمـع تشـخیص مصلحـة
النظـام .ففـي مثـل هـذه المـوارد وجـد الفقیـه
عملیـاً لـه مكانـاً ابعـد مـن القانـون .فعندمـا راح
مجمـع تشـخیص مصلحة النظـام یسـن القوانین
بصـورة أوسـع حتـى من الحـدود التي تـم تعیینها
من قبل سـماحة إالمام ،كتب نـواب المجلس إلى
سـماحته یستفسـرون منه عن ذلك ،فأجابهم« :ما
كتبتمـوه صحیـح .و انـي ان شـاء هللا عاقـد العزم
علـى ترتیـب االوضـاع فـي جمیـع المجـاالت بنحو
نتحـرك فيه جمیعاً طبقـاً للدسـتور .ان ذلك الذي
حصـل خالل هذه السـنوات ،كان یرتبـط بالحرب.
لقـد كانت مصلحـة النظام و إالسلام تقضي بأن
تحـل العقـد القانونیـة العمیـاء سـریعاً بمـا هـو
بنفـع النـاس و إالسلام».
 يشـار الـى ان الدراسـة موسـعة و تـمايجازهـا بما يتناسـب والمسـاحة المخصصة
لهـا .
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العرفانالحي والفاعلعند
(قدس سره الشریف)
اإلمام الخمینی
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حجة االسالم رضا رمضاني
الروحیـة.
النسـان فـي النشـأة
أشـد االرتبـاط بعمـق حضـور إ
ظاهـرة العرفـان وواقعهـا مرتبطـان ّ
ّ
آ
فمنـذ أن اتجهـت أ
النظـار نحـو العرفـان؛ بوصفـه طریقـةً
ومنهجـا ،اختلفـت الراء حولـه بیـن
ْ ّ
ً
أن نجـاة البشـر تنحصـر
الرفـض والقبـول ،والنقـض إ
والبـرام عنـد المفكريـن ،فهنـاك الذیـن رأوا ّ
أ
باطنیـا ،تاركیـن الظواهـر مـن
فـي هـذا الطریـق فحسـب ،وقامـوا بتفسـیر جمیـع المـور
تفسـیرا ًّ
ً
أ
دون أن یعیروهـا أدنـى اهتمـام .وهنـاك الذیـن وقفـوا فـي وجـه الفریـق ال ّول ،فخالفـوا العرفـان
بشـدة ،معتبریـن إیّـاه أكبر أسـباب االنحـراف والتحریف في الدیـن .وهناك الذین سـاروا في طریق
ّ
نسـانیة،
االعتـدال ،فاعتبـروا االهتمـام بالظواهـر والبواطـن مـن ضروریّـات الحیـاة إ
ال ّ
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أن االهتمـام بالظاهـر یجـب أال یـؤ ّدي
علـى ّ
الباطنـي ومنـع الشـخص
الجانـب
إغفـال
إلـى
ّ
التعمـق فـي باطـن الدیـن ،كمـا یجـب أال ّ
مـن ّ
یـؤ ّدي االهتمـام بالمعنـى والباطـن إلـى تـرك
الظواهـر وعـدم االهتمـام بهـا.
وإذا مـا ألقینـا نظـرة علـى مجموعـة البحـوث
المـام
والمواضیـع
دونهـا إ
العرفانیـة التـي ّ
ّ
جلیـا لنـا أنّـه كان
الخمینـي وكتبهـا ،ی ّتضـح ًّ
یخالـف ذلـك المنهـج الـذي یفصـل بیـن
الظاهـر والباطـن ،ویلغـی دور أ
النبیـاء (ع)،
وبالتالـي یبعدهـم عـن دورهـم الحقيقـي
أن
فـي هـذا العالـم .بـل كان سـماحته یـرى ّ
أ
أ
لهیین في
الهـدف السـاس لحضور النبیـاء إ
ال ّ
یعبر عنـه بـ»غایة العرفان
هـذا العالـم ،أو ما ّ
النظـري» ،هـو :معرفـة هللا ،وإرشـاد النـاس
إلـى طریـق معرفته تعالـى « :إن غایـة أ
النبیاء
ّ
أ
السـاس هـي العـودة إلـى كلمـة واحـدة؛ أال
وهـي :معرفـة هللا».
أن االتّصـال ببحـر
إن سـماحته كان یـرى ّ
كمـا ّ
أ
العملـي؛
عـد غایـة العرفـان
لوهیـة الـذي یُ ّ
ال ّ
ّ
هـو نتیجـةٌ عملیة لدعوة أ
النبیـاء وحضورهم؛
ّ
حیـث یقـول« :إن مـا كان یرمـی إلیـه أ
النبیـاء
ّ
هـو أن یجعلـوا جمیـع أ
إلهیـة ،وأن
مـور
ال
ْ
ّ
یجعلـوا جمیـع أبعـاد العالـم وجمیـع أبعـاد
إلهیـة».
إ
النسـان عصـارة الحیـاة ّ
سـامیا في
المام الخمیني عرفانًا
لقـد أدخـل إ
ً
المجتمـع مـن خالل سـلوكه المفعـم بالتفكیر
فـي منـازل العارفیـن والسـیر فـي طریـق
أساسـا
النظـري
العرفـان
ّ
والعملـي ،وجعلـه ً
ّ
للسلام.
للنظـام
السیاسـي إ
ّ
المامالخمیني
مفهوم العرفان عند إ
عـدة للعرفـان عنـد
لقـد وردت تحدیـدات ّ
تنـوع حـاالت
تنوعهـا إلـى ّ
العرفـاء ،ویعـود ّ
أ
العارفیـن ومقاماتهـم فـي الغلـب؛ ففـی
یتـم بیـان بُعـد مـن أبعـاد هـذه
ّكل تعریـف ّ
الحـاالت.
«إن
یقـول إ
معرفًا بالعرفـانّ :
المـام الخمینـي ّ
الذاتیة
العرفـان عبارة عن معرفة هللا وشـؤونه
ّ
وتجلّیـات أسـمائه وأفعالـه فـي الحضـرة
أن
العلمیـة والغیبة بمشـاهدة حضوریّـة؛ كما ّ
ّ
(رض)

بكیفیته
العرفـان هـو وجود العلم
ّ
الحضـوري ّ
لهیة
ال
نتائجها
صـاالت
الصفاتیـة ،وكذلك االتّ
إ ّ
ّ
أ
فـي الحضـرات أ
عیانیة».
وال
ة
سـمائی
ال
ّ
ّ
ویقـول فـي مـورد آخـر« :العرفـان هـو العلم
بكمـال الجلاء وكمـال االسـتجالء؛ وكمـال
أ
تـم،
الجلاء هـو ظهـور
ّ
الحـق فـي المـرآة ال ّ
الحق نفسـه في
وكمـال االسـتجالء هو شـهود ّ
تلـك المـرآة».
أن الوصـول إلـى هـذا النـوع
ویـرى سـماحته ّ
أن یحصـل بواسـطة
مـن المعرفـة ال یمكـن ْ
الحصولـي؛ أل ّن ّثمـة فـي هـذا العلـم
العلـم
ّ
جهـةً غیریّـةً وكثـرة .وكثـرة العلـم والعالـم
ممـا ال ینسـجم مـع روح التوحیـد
والمعلـوم ّ
العرفانـي .هـذا مضافًـا إلـى أنّـه یجـب فـي
ّ
أن یكـون لـدى العالـم
العلـم
الحصولـي ْ
ّ
فتصـور المعلـوم مـن
تصـور عـن المعلـوم،
ّ
ّ
الحصولـي ،فـي حیـن أنّـه ال
العلـم
ات
میـز
ّ
ّ
أ
تصور عـن هللا تعالى.
یمكـن ْ
أن یحصـل لحد ّ
فـإن طریـق المعرفـة لـدى العـارف
وعلیـهّ ،
محصـور بالمعرفـة الحضوریّـة والشـهودیّة،
للنسـان ّإل مـن
وهـی مـا ال یمكـن حصولـه إ
الحـق تعالـىّ ،
وكل إنسـان
خلال تجلّـي
ّ
أن یحظـى بهـذه المعرفـة علـى
یسـتطیع ْ
النسـان،
أسـاس تجلّـی
الحـق وإفاضتـه على إ
ّ
أ
أن اكتنـاه الـذات لـن یتأتّـى لحد؛
مـع العلـم ّ

معر ًفا
یقول إ
المام الخمیني ّ
«إن العرفان عبارة
بالعرفانّ :
عن معرفة الله وشؤونه الذات ّیة
وتج ّلیات أسمائه وأفعاله
في الحضرة العلم ّیة والغیبة
أن
بمشاهدة حضوریّة؛ كما ّ
العرفان هو وجود العلم
الحضوري بكیف ّیته الصفات ّیة،
ّ
الله ّیة
وكذلك االتّصاالت نتائجها إ
السمائیة أ
في الحضرات أ
والعیان ّیة
ّ
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الموحدیـن والعارفیـن علـي
كمـا یقـول مولـى
ّ
بـن أبـی طالـب (ع)« :الحمـد هلل الـذي ال
الفطن».
یُدركـه بُعـد الهمم ،وال یناله غـوص ِ
المـام الخمینـي في هـذا الصدد« :ال
یقـول إ
الحصولـي
الحصولـي والعلـم
یمكـن للفكـر
أّ
ّ
أن یقومـا بتقدیـم تعریـف للوجـود؛ ل ّن
ْ
للتوصـل إلـى
الفكـر عبـارة عـن ترتیـب أمـور
ّ
فـإن الفكر یرتبـط بعالم
أمـور أخـرى .لذلكّ ،
الكثـرة والغیریّـة .ولیـس لـه طریـق فـي بـاب
الشـهودي
ولكن العلم
التوحیـد ونفـي الكثرةّ ،
ّ
یسـببان الوحـدة ،علـى
والمعرفـة الحضوریّـة ّ
میزاتـه
مـن
الـذي
الحصولـي
خلاف العلـم
ّ
ّ
إیجـاد الكثـرة ،ومعیـاره الهویة ونفـي الغیریّة
التعینـات كلّهـا».
والثنائیـة وتـزول ّ
ّ
أن الطریـق الوحید
إ
فالمـام الخمينـي یعتقـد ّ
لهیـة هـو العلـم
لبلـوغ كمـال المعرفـة إ
ال ّ
عـد نو ًعـا مـن تجلّـی
الحضـوري الـذي یُ ّ
ّ
المظ َهـر .حيـث يمكـن مـن خالل
الظاهـر فـي َ
المظ َهـر فـي الظاهـر واالسـتفادة مـن
فنـاء َ
النسـان الكامـل هـو – فـي
تجلّیـه .فقلـب إ
الحـق تعالـى.
الحقیقـة  -وعـاء لتجلّیـات
ّ
الحقیقـي عندمـا یبلـغ فـي سـیره
والسـالك
ّ
مقامـا ال یـرى فیـه عملـه ،فإنّـه فـي
العرفانـي ً
ّ
أ
فعالي،
ال
الحـق
ّی
ل
بتج
ع
ت
سـیتم
الحالـة
هـذه
ّ
ّ
ّ
أ
ثـم سـیتجاوز حجـاب الفعـال؛ لیتجلّى
ومـن ّ
الصفاتیة،
الحـق – تعالـى -على قلبه بأسـمائه
ّ
ّ
وفـی هـذه الحالـة سـیكون مصدر إخبـاره عن
أسـماء هللا الصفاتیـة (وعلـم آدم أ
السـماء
ّ
كلّهـا) ،وعندمـا یجتـاز هـذه المرحلـة سـیصل
إلـى مرحلـة الفنـاء ومـا فوقهـا ،وذلـك مـن
ّ
الذاتیـة.
الحـق لـه بأسـمائه
تجـل
خلال
ّ
ّ
أن یشـهد سـلوك العارفیـن
الطبیعـي
ومـن
ّ ْ
الشـدة
تفاوتًـا واختالفًـا فیمـا بینهـم لناحیـة
ّ
أهم
والضعـف،
دائمـا أحد ّ
ولكـن یبقى الفناء ً
ْ
سلامي.
ال
قضایـا العرفـان إ
ّ
العرفاني عند إالمامالخمیني
خصائص الطرح
ّ
المـام الخمینـي مـن العرفـاء الذیـن
عـد إ
یُ ّ
أ
أن
اسـتطاعوا بعـد ال ّئمـة المعصومیـن (ع) ْ
یفتحـوا أبوابًـا واسـعة فـي وجـه المتدیّنیـن
لهي
والملتزمیـن بالدیـن مـن خالل حضـوره إ
ال ّ
(رض)
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عدد خاص
وأن یضیفـوا على حیاة البشـر معاني جدیدة من خالل
وتجلّیاتـهْ ،
نظرتهـم الشـاملة في جمیع الشـؤون أ
المام
أظهر
لقـد
بعاد.
وال
إ
الخمينـي الحقائـق الكامنـة فـي وجـود جمیـع البشـر ،وأعطـى
نسـانیة حیـاة جدیدة .فلم
للمعتقـدات الفاعلـة فـي المجاالت إ
ال ّ
أن الحضـور الفاعـل
یكـن مـن جملـة العرفـاء الذیـن یعتبـرون ّ
إلصلاح المجتمـع وتدبیـر شـؤونه الیناسـب مقامهـم ومنزلتهم،
أن هـذا
وأنّـه ینافـي السـلوك
العرفانـي ویناقضـه؛ بـل كان یـرى ّ
ّ
العرفانیـة،
ضـروري إلكمـال المقامـات
الحضـور فـي المجتمـع
ّ
ّ
أن تحصـل مـن دون التأییـد
التـي ال ینكـر أحـد أنّـه ال یمكـن ْ
أهـم
والتوفیـق إ
لهـي .ومـن هنـا ،ندخـل لنلقـي الضـوء علـى ّ
ال ّ
المـام الخمینـي  ،لت ّتضـح لنا
خصائـص الطـرح
العرفانـي عنـد إ
ّ
وفاعلیتـه.
حیویّـة عرفانـه
ّ
النسان الكامل
.1
التمسك بوالیة إ
ّ
لقـد جعـل هللا -سـبحانه -مقـام «الوالیـة المطلقـة» ومقـام
«النسـان الكامـل» واسـطة فیضـه وإفاضتـه .فعبـره یُنـ ِّزل هللا -
إ
تعالـى -فیضـه وبركاتـه علـى جمیـع الكائنـات وعلـى البشـر .ومـن
النسـان وجمیع الكائنات
خالل وسـاطة الوالیة المطلقة یسـتطیع إ
النسـان الكامل الذي
إن إ
العـروج إلـى هللا تعالـى .وبتعبیـر آخـرّ :
لدیـه مقـام الوالیـة المطلقـة السـامي یقـوم بالوسـاطة؛ سـواء
فـي قـوس النـزول ،أو فـي قـوس الصعـود؛ ألنّـه حامـل الوالیـة
المطلقـة ،وخلیفـة هللا أ
العظـم ،ومسـجود مالئكـة هللا .وهو في
أ
یعبر عنه فـي العرفان بالقلم
الحقیقـة مخلـوق هللا ال ّول ،الـذي ّ
الول ،أو الـروح أ
أ
أ
العظـم.
العلـى ،أو العقـل ّ
أ
لهیین الكاملین
وفـی المنهـج
التمسـك بالولیـاء إ
ال ّ
العرفاني یعتبر ّ
ّ
العرفانـي .فمـن خلال
مـن الضروریّـات فـي السـیر والسـلوك
ّ
والعملیـة،
العلمیـة
تتـم جمیـع مراحـل السـلوك
الولـي المطلـق ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة ،وهذه
لهیـة
الـذي یحظى السـالك بواسـطته بالعنایـة إ
ّ
ال ّ

46

Al WAHDAH, 2021

أهم أركان السـیر والسـلوك
الوالیـة تعتبر من ّ
المعنوي .
ّ
آ
المـام الخمينـي فـي كتابـه الداب
ذكـر
وقـد
إ
المعنویّـة للصلاة دقائـق لطیفـة عـن معنـى
الوالیـة ،یقول فیـه« :حقیقة الخالفـة والوالیة
أ
لوهیـة؛ وذلـك هـو أصـل
هـي ظهـور ال ّ
الوجـود وكمالـه؛ ُّ
فـكل موجـود لـه حـ ّظ مـن
أ
لوهیـة
الوجـود ،یتم ّتـع بحـ ٍّظ مـن حقیقـة ال ّ
وظهورهـا المتم ّثـل فـي حقیقـة الخالفـة
أن
والوالیـة .واللطیفـة إ
لهیـة المتم ّثلـة فـي ّ
ال ّ
«حقیقـة الوجـود المنبسـط ونفـس الرحمـن
والحـق المخلـوق بـه ،الـذي هو بعینـه باطن
ّ
الخالفـة الخاتمـة والوالیـة العلویّـة المطلقـة
جمیعـا؛
قـدر منقـوش علـى ناحیـة الكائنـات
ً
ٌ
ممـا یوجـد منهـا فـي عوالـم الغیـب؛
ا
بـد ًء ّ
وانتهـا ًء إلـى مـا هـو موجـود منهـا فـي عالـم
الشـهادة .ومن هنا ،كان الشـیخ العارف الشاه
«إن الشـهادة
آبـادی رضـوان هللا عليـه یقـولّ :
بالرسـالة تنطـوي علـى الشـهادة بالوالیـة؛ لنأ
ّ
إن كلتـي
الوالیـة هـي باطـن الرسـالة .وأقـولّ :
الشـهادتین بالرسـالة والوالیـة منطویتـان فـي
أ
وإن الشـهادة بالرسـالة
لوهیـةّ ،
الشـهادة بال ّ
أ
لوهیـة والوالیـة؛
تنطـوي علـى الشـهادتین بال ّ
إن الشـهادة بالوالیـة تنطـوي علـى
كمـا ّ
أ
الشـهادتین الخرییـن».
والعینـي
العلمـي
فبالنظـر إلـى الحضـور
ّ
ّ
للسـادة المعصومین الذین هـم حملة الوالیة
أن
المطلقة
الحقیقیـون ،یرى إ
المام الخميني ّ
ّ
والعملي
العلمـي
التمسـك بهـم فـي السـلوك
ّ
ّ
ّ
أ
مـن المـور الضروریّـة والالزمـة .ویعتبـر
سـماحته مـن العرفـاء القلیلیـن الذیـن علّقـوا
معرفـة الطریـق الصحیـح بشـكل كامـل علـى
لهـي
معرفـة المصـداق الكامـل للخلیفـة إ
ال ّ
العظـم فـي أ
أ
الرض ،الـذي یتبلـور فـي هـذا
المقـدس (عج)؛
العصـر بوجـود إمام الزمـان
ّ
المـام الثانـي عشـر أل ّئمـة أهـل البیـت
وهـو إ
(ع) .وقـد قـام سـماحته بالسـیر فـي الطریـق
علـى ذلـك أ
السـاس ،وكان م ّتج ًهـا نحـو هـذا
أ
صلـي للفیـض فـي جمیـع مراحـل
المصـدر ال ّ
سـلوكه ،وهـذا مـا یُفهـم مـن كلمـات هـذا
العـارف الجلیـل.

التوسل بأهل البیت (ع)
.2
ّ
التمسـك بمقـام
مـن
م
تقـد
مـا
إلـى
بالنظـر
ّ
ّ
فـإن التوسـل بأصحاب ذلـك المقام
الوالیـةّ ،
الرفیـع سـیكون ضروریًّـا إلدراك الفیـض فـي
أ
لـن یبلغ الغایة
السـلوك
العملـي؛ ل ّن العارف ْ
ّ
دون مصـدر الفیـض؛ سـواء أفـي المعرفـة
العملیـة .یقول
الحضوریّـة أم فـي العبـادات
ّ
المـام الصـادق (ع)« :بنا ُع ِـر َف هللا ،وبنا ُع ِب َد
إ
هللا ،ولوالنـا مـا ُع ِـر َف هللا ومـا ُع ِب َـد هللا».
إن السـالك المجـذوب أو المجـذوب السـالك
ّ
أ
لهیـة ح ّتـى
یجـب أن
یسـتمد مـن السـماء إ
ّ
ال ّ
المعنـوي المتعلّـق ّ
بـكل اسـم؛
المقـام
یبلـغ
ّ
أ
لهیة بمظاهر
الرتبـاط ّكل اسـم من السـماء إ
ال ّ
السـماء ومصادرهـا .أ
تلك أ
وال ّئمة المعصومین
(عليهـم السلام) الذین هم معـادن الكلمات
لهـي والمظاهـر
لهیـة وأركان التوحیـد إ
إ
ال ّ
ال ّ
أ
لهیـة ،یعتبـرون واسـطة
التامـة للسـماء إ
ّ
ال ّ
والرحمانیـة
الرحیمیـة
االسـتفادة مـن الرحمـة
ّ
ّ
هلل -تعالـى -فـي قوس الصعود؛ كمـا كانوا (ع)
واسـطة الفیـض في قـوس النـزول.
ورد فـي دعاء شـهر رجـب« :فجعلتهم معادن
لكلماتـك ،وأركانًـا لتوحیـدك وآیاتـك ومقاماتك
التـي ال تعطیـل لها فـي ّكل مـكان ،یعرفك بها
مـن عرفـك ،ال فـرق بینـك وبینهـا؛ إال ّ أنّهـم
عبـادك وخلقـك ،فتقهـا ورتقها بیـدك ،بَدؤها

المام الخمیني من
عد إ
یُ ّ
العرفاء الذین استطاعوا
بعد أ
ال ّئمة المعصومین
أن یفتحوا أبوابًا
(ع) ْ
واسعة في وجه المتدیّنین
والملتزمین بالدین من
لهي
خالل حضوره إ
ال ّ
وتج ّلیاته.
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منـك ،وعودهـا إلیك».
ومحبتهـم وطاعتهـم
فـإن معرفتهـم
ولـذا؛ ّ
ّ
واجبـا ،وشـرطًا ضروریًّـا
جمیعـا تُ ّ
ً
أمـرا ً
عـد أ ً
للسـلوك؛ ل ّن طاعتهـم طاعـة هللا،
حب
ومعصیتهـم معصیـة هلل ،كمـا ّ
حبهم ّ
إن ّ
هلل ،والعـداء لهـم هـو عـداء هلل ذي الجالل،
كمـا ورد فـي الزیـارة الجامعـة« :مـن واالكـم
فقـد والـى هللا ،ومن عاداكم فقـد عادى هللا،
أحـب هللا ،ومـن أبغضكم
أحبكـم فقـد ّ
ومـن ّ
فقـد أبغـض هللا».
 .3االهتمام بالقرآن الصاعد
أ
إن أ
الدعیـة المأثـورة هـي فـي حقیقـة المـر
ّ
القـرآن الصاعـد ،ولهـا دور عمیـق فـي بنـاء
النسـان وتنمیتـه المعنویّـة .والدخـول فـي
إ
أجـواء الدعـاء والمناجـاة مع الحبیـب یتطلّب
االهتمـام أ
بالدعیـة المأثـورة عـن المعصومین
التحدث
(ع)؛ إذ مـن الضروری تعلّم أسـلوب
ّ
مـع المحبوب من خلال أدعیتهـم (ع)؛ حیث
لهـي ،فهؤالء
بلغـوا مقـام الوصـل والقـرب إ
ال ّ
أ
الكـرام یعلّمـون النـاس فـي هـذه الدعیـة
الموجـه إلـى
ونوعیـة الدعـاء
التحـدث
كیفیـة
ّ
َّ
ّ
ّ
الحقیقـي.
المحبـوب
ّ
المـام الخمینـي فـي كتبـه
تحـدث إ
لقـد ّ
العرفانیـة؛ مـن قبیـل :شـرح دعـاء السـحر،
ّ
وتعلیقاتـه علـى كتـاب فصـوص الحكـم،
وكذلـك فـي محاضراتـه المختلفة عـن ضرورة
االهتمـام بالدعـاء ،حیـث یقـول -علـى سـبیل
أ
النسـان
خـرج إ
المثـالّ :-
«إن هـذه الدعیـة تُ ِ
مـن هـذه الظلمـات ،وعندمـا یخرج مـن هذه
الظلمـة؛ فإنّـه یعمـل ألجـل هللا .فقیامـه هلل،
وهـو یضـرب بالسـیف ألجـل هللا ،ویقاتل هلل.
الدعیة إال هـذه أ
ولیـس معنـى قـراءة أ
المور».
خاصـا
لقـد كان سـماحته یعیـر
ً
اهتمامـا ًّ
الشـعبانیة المفعمـة بالمعـارف
بالمناجـاة
ّ
منبعـا
لهیـة
إ
الموجهـة للبشـر .فهـي تُ ّ
عـد ً
ّ
ال ّ
لهیـة ،وكان
لكثیـر مـن المعـارف والحقائـق إ
ال ّ
ٍ
دومـا بقراءتهـا والمواظبـة
سـماحته یوصـی ً
علیهـا؛ أل ّن مقـام الفنـاء والتم ّتـع بعظمـة
لهـي ،وهـي من أسـمى مراحل السـیر
النـور إ
ال ّ
أهـم نتائج هذه
والسـلوك إ
لهـي ،تُ ّ
عـد مـن ّ
ال ّ
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المناجـاة العظیمـة وبركاتهـا .وكان یسـتأنس
كثیـرا بهـذه العبـارة مـن الدعـاء ،ویوصـی بها
ً
كثیـرا« :إلهـي هـب لي كمـال االنقطـاع إلیك،
ً
وأنـر أبصـار قلوبنـا بضیـاء نظرها إلیـك ،ح ّتى
تخـرق أبصـار القلـوب حجـب النـور ،فتصـل
إلـى معـدن العظمـة ،وتصیـر أرواحنـا معلّقة
ممـن نادیتـه
ّ
بعـز قدسـك .إلهـي! واجعلنـی ّ
فأجابـك ،والحظته فصعق لجاللـك ،فناجیته
جهـرا» .حیـث یقول سـماحته
سـرا وعمـل لك ً
ً
الشـعبانیة
«إن المناجـاة
عـن هـذه المناجـاةّ :
ّ
أ
لهیـة
مـن أكبـر الدعیـة وأعظـم المعـارف إ
ال ّ
وأكبـر أ
المـور التـي یمكـن لمـن كانـوا ً
أهلا لها
أن یسـتفیدوا منهـا علـى قـدر إدراكهـم».
ْ
 .4الجمع بین الشریعة والطریقة
المـام الخمینـي مـن العرفـاء الذیـن
عـد إ
یُ ّ
یـرون الفصـل بیـن الشـریعة والطریقـة
سـببا للهلاك .وكان ال یجیـز إهمـال ظواهـر
ً
الشـریعة ح ّتـى نهایـة السـلوك التـي هـي
االنفصـال عـن النشـأة الدنیویّـة .لقـد كان
ومفتیـا أزال
سـماحته فقی ًهـا صاحـب رأي،
ً
الحیـرة عـن أتباعـه ومقلّدیـه ،وأوضـع لهـم
العملـي،
العملـي للسـیر والسـلوك
الطریـق
ّ
ّ
أ
وجعـل عنوانـه وقاعدتـه السـاس :االهتمـام
والمسـتحبات،
لهیـة ،والنوافـل
بالواجبـات إ
ّ
ال ّ
أ
المحرمـات والعمـال المكروهـة.
وتـرك
ّ
الفقـه والفلسـفة والعرفـان مـن وجهـة نظـر
المـام الخمينـي هـي أ
الضلاع الثالثـة للهرم
إ
الشـمولیة لفهـم الدیـن
الواحـد ،وال تتحقّـق
ّ
إال بهـا .وقلّمـا نجـد بیـن علمـاء السـلف
أشـخاصا مثـل :العالمـة المرحـوم محمـد
ً
حسـین الغـروي أ
صفهانـي الـذي كان یلقّـب
ال
ّ
ّ
ولكـن
الفقهـاء.
وفیلسـوف
الفالسـفة
بفقیـه
ّ
یتصـدر هـذه
المـام الراحـل (قـده) كان
إ
ّ
جامعـا للمنقـول والمعقول
الحلقـة؛ فقـد كان ً
بحق لقب فقیـه العرفاء
والمشـهود ،ویناسـبه ّ
وعـارف الفقهـاء.
دینیـا فـي
المـام الخمينـي
كان إ
ً
مرجعـا ًّ
ً
منشـغل باسـتخراج القضایـا
الفتـاء؛
منصـب إ
أ
الدینیـة ،وعارفًا
الظاهریّـة المرتبطـة بالعمال
ّ
ببیـان أ
والباطنیـة للعبـادات
البعـاد المعنویّـة
ّ
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عدد خاص
أ
تسـمى بالمصطلـح
والحـكام إ
لهیـة ،التـي ّ
ال ّ
العرفانـي «أسـرار العبـادات» ،وهـی فـي
ّ
الواقـع روح العبـادة وباطنهـا ،بحیـث ترتبـط
ویتـم
فـي الحقیقـة بـروح إ
النسـان وباطنـهّ ،
حشـره یـوم القیامـة بهـذا الباطـن.
إلهیـا یقوم
بمعنـى آخـر :كان سـماحته فقی ًهـا ًّ
كیفیـة العمـل
فـي رسـالته
العملیـة ببیـان ّ
ّ
أ
أساسـا
بظواهـر الحـكام؛ بوصفـه شـرطًا
ً
یبیـن آداب
فـي السـلوك
العرفانـي؛ كمـا كان ّ
ّ
أ
عالمـا
الحـكام
الشـرعیة وباطنهـا؛ بوصفـه ً
ّ
أ
لهیة في مؤلّفات؛
أخالقیـا متخ ّلقًا بالخلاق إ
ال ّ
ًّ
مثـل :آداب الصلاة ،وشـرح دعـاء السـحر.
یهتـم ،بوصفه
ومـن جهـة أخـرى ً -
أیضـا -كان ّ
ً
مثلا-عارفًـا ،بأسـرار العبـادات؛ كالصلاة
شـخصیة
؛ لمـا لهـا مـن دور عمیـق فـي بنـاء
ّ
بسـر
إ
النسـان المعنویّـة ،فیذكـر ّكل ما یتعلّق ّ
العبـادات وروحهـا فـي مباحـث عمیقـة.

ال یتطابـق مـع منزلتهـم ،ولذلـك كانـوا
یفضلـون االنعـزال ح ّتـى نهایـة العمـر ،على
ّ
الحضـور فـي المجتمـع ،بـل كان بعضهـم
أمـرا ضروریًّـا.
یعتبـره ً
یكـن یعتبـر
وأمـا إ
ّ
المـام الخمینـي فهـو لـم ْ
الحضـور فـي المجتمـع ،وبـذل الجهـد
والوقـت لتدبیـر شـؤون النـاس الدنیویّـة،
منافیـا للعرفـان والسـیر والسـلوك؛ بـل كان
ً
أساسـا
یعتبـره بحسـب رؤیتـه
ّ
الخاصـة شـرطًا ً
أن العـارف أكفأ الناس
وضروریًّـا؛ بـل كان یرى ّ
وأكثرهـم قـدرة علـى إصلاح أمـور المجتمـع
االجتماعیـة
المسـؤولیات
وأن قبـول
البشـریّ ،
ّ
ّ
ّ
منافیـا للعرفـان والمقامـات المعنویّـة؛
لیـس ً
أل ّن العـارف عندمـا یدخـل فـي المسـائل
واالجتماعیـة ،وفـی دنیـا النـاس
الحیاتیـة
ّ
ّ
ومشـاكلهم وهموهـم وتطلّعاتهـم ،فهـذا ال
یعنـی أنّـه أصبـح مـن أهـل الدنیا ،وهـو لیس
منافیـا للزهـد فیهـا ،فحقیقـة الزهـد ال تعنـی
ً
الهـروب مـن الدنیـا ،بـل تعنـي عـدم التعلّق
بها .

المام نحو المجتمع
 .5نزوع عرفان إ
أن علـى العـارف
یعتقـد كثیـر مـن العرفـاء ّ
االعتـزال عـن الحیـاة واالنـزواء عنهـا؛
 .6عالقة العرفان بالسیاسة
ولیـزود
لیتمكـن مـن هدایـة المجتمـع،
ّ
المـام
میـزات العرفـان عنـد إ
النـاس بالمعـارف إ
لهیـة والشـهودیّة .وكان ّ
إن إحـدى ّ
ال ّ
أن وجـود العارفیـن فـي الخمينـي هـي فـي الربـط بیـن العرفـان
كثیـر منهـم یـرون ّ
ٌ
یكن
لـم
سلامی
ال
التاریـخ
ففـي
والسیاسـة؛
المجتمـع
شـؤون
وإدارة
ة
السیاسـی
السـاحة
إ
ْ
ّ
ّ
الحكـم بیـد الصالحیـن إال ّ في عهد الرسـول
أ
الكـرم (ص) فـي المدینة ،وكذلـك في عهد
أمیـر المؤمنیـن علـي بـن أبـي طالـب(ع)،
المام الخميني في
وقد ذكر إ
رسـخ إبعـاد
إ
كتابه آ
والمـام الحسـن(ع) .وقـد ّ
للصالة
ة
ی
المعنو
داب
ال
ّ
لهییـن والنخبـة الصالحـة عـن
القـادة إ
ال ّ
أ
دقائق لطیفة عن معنى الوالیة،
أن السیاسـة
الحكومـة
تدریجیـا فـي الذهان ّ
ًّ
وأن
والحكومـة مـن عمـل غیـر المتدیّنیـنّ ،
یقول فیه“ :حقیقة الخالفة
والوالیة هي ظهور أ
إن دعایـات
كمـا
منهـا.
بـون
یتهر
نیـن
ی
المتد
ّ
ّ
ّ
اللوه ّیة؛
أ
الحكومـات الجائـرة كان لهـا الـدور الكبـر
وذلك هو أصل الوجود وكماله؛
فـي ترسـیخ هـذا المفهـوم أكثـر فأكثـر.
فكل موجود له ح ّ
ُّ
ظ من الوجود،
أن عالـم الدیـن
أی یـرى ّ
وكان ّثمـة ر ٌ
أ
یتم ّتع بح ٍّ
السیاسـي غیر
المنشـغل بالسیاسـة والعمـل
ظ من حقیقة اللوه ّیة
ّ
تترسـخ عند
متدیّـن! وكادت هـذه الفكـرة أن ّ
وظهورها المتمثّل في حقیقة
حـد قـول
المتدیّنیـن ورجـال الدیـن علـى ّ
الخالفة والوالیة.
المـام الخمینـي ،فانطلـق بنهضتـه المباركة
إ
أ
ضـد
فـي مثـل هـذه الجـواء المشـحونة ّ
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لیؤسـس الحقًـا حكومـةً
العمـل
السیاسـيّ ،
ّ
علـى أسـاس الدیـن ،ولیقـوم؛ بصفتـه عالم
دیـن ،بإرشـاد المجتمـع وهدایتـه خلال
عشـر سـنوات ،وهـو فـي رأس السـلطة
السیاسـیة والحكومـة .وبذلـك ،أدخـل
ّ
سـماحته العرفـان فـي السیاسـة ،واسـتطاع
بهـذا أ
السـلوب أن یربّـی العارفیـن فـي
جمیـع الشـرائح والطبقـات؛ ومنهـا :المیدان
السیاسـی والحكومـی ،مـع مـا لهـذا المیدان
ّ
الحیاتیة
مـن عالقة وارتبـاط بحاجات النـاس
ّ
لمعیشـیة .
وا
ّ
 .7العالقة بین العرفان والجهاد
المیـزات
تُ ّ
عـد روح الحماسـة والجهـاد مـن ّ
أ
یتحـول العرفـاء
لهییـن؛ إذ
الخـرى للعرفـاء إ
ّ
ال ّ
لهـي أمـام الكفر
لیصبحـوا
مظهـرا للجهـاد إ
ً
ال أ ّ
وجهـوا
إ
واللحـاد والنفـاق؛ وذلـك لنّهـم ّ
إلهیـا ،ولكونهـم
قوتهـم
ّ
الغضبیـة توجی ًهـا ًّ
ّ
أ
زلـي
مرتبطیـن بالقـدرة إ
ال ّ
لهیـة والمبـدأ ال ّ
أ
بـدي ،فلا یتملّكهـم خـوف إطالقًـا ،وال
وال ّ
یخافـون فـي هللا لومـة الئم .إذ ال یـرون لغیر
هللا قـدرة ً
أصلا ،وهـم نالـوا مقـام الشـهود
والحضـور بهـذا االعتقـاد ،فیـرون یـد هللا في
ّكل مـكان ،وفـوق ّكل أ
الیـدي .وهـذه النقطـة
هـي رمـز إدراك أجمل سـاحة جهادیّة للعرفاء؛
وهـی سـاحة عاشـوراء ،التـي تجلّـت فیهـا
أجمـل وأعمـق صـور الترابـط واللُحمـة بیـن
العرفـان والجهـاد .وهـذا االتّصـال والترابـط
قـد خلّـد هـذه الحقیقـة وهـذه الواقعـة فـي
أ
الحق
جمیـع العصـار لتصبـح أسـوة إلحقـاق ّ
وإبطـال الباطـل.
العلقـة
بهـذه
الخمینـي
مـام
ال
لقـد آمـن إ
ُ
أن
والرابطـة بیـن العرفان والجهـاد ،وكان یرى ّ
الحماسـیة التـي حدثت
تكـرار هـذه المشـاهد
ّ
فـي كربلاء هـو أمـر ممكـن فـي ّكل زمـان
وأن ّأول خطـوة تكمـن فـي الدخـول
ومـكانّ ،
فـي مشـروع مواجهـة الظلـم والظالمیـن
لهیـة.
بالتـوكل الدائـم علـى القـدرة إ
ال ّ
 يشار الى ان الدراسة موسعة و تمايجازها بما يتناسب و المساحة المخصصة
لها.
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المناشئ
التوحيدية
عند
السيد اإلمام
الخميني
(قدس سره الشریف)

في القضية
الفلسطينية
هالل حسن علي اللواتي
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إن منطلقـات المـرء ألجل أي قضية كانت إلثبات
حـق أو نفـي ظلـم تحت مظلـة العدالـة بقطع
النظـر عـن أي ركـن مـن أركانهـا أ
الربع البـد وأن
الخلْف
تعتمد على أسـس ومعايير ثابتة ال تقبل ُ
وال التخلُّف ،ومثل هذه المعايير ال تتوفر إال إذا
اعتمـدت المعاييـر الوجوديـة التـي تعـرف أيضاً
بالمعايير التكوينية.
والـذي ال يعـرف هـذه المعاييـر التـي يطرحهـا
القـرآن الكريـم بعنـوان «السـنن إاللهيـة» فإنـه
سـيجد صعوبـة بالغـة فـي التوفيـق بينهـا وبين
عالـم االعتبـار الـذي يعيشـه أفراد البشـرية في
تعامالتهـم ومعامالتهم السياسـية واالقتصادية
والتربويـة واالسـتراتيجية والتكتيكيـة  ...إلـخ ،إذ
أن القوانيـن والشـرائع البشـرية التـي تنشـأ مـن
نسـيج اجتماعـي تحكمـه الذهنيـة المجتمعيـة
بمـا لديهـا مـن العـادات
والتقاليـد واالعتبـارات
يتخللهـا

ضعـف وخلـل وفجـوات مـن عـدة جهـات
ومسـتويات ،ولهـذا نجدهـا متغيـرة دائمـاً وابداً
حتـى فـي أسسـها وبُناهـا التشـريعية.
إال أن مـا يُعتمـد علـى المعاييـر الوجوديـة
التكوينيـة السـنن إاللهيـة فإنـه يكـون غيـر قابل
للخلـف وال للتخلـف ألنه
للتغيـر وال للتبـدل وال ُ
يسـتند علـى مـا تكونـت عليـه الكائنـات -ومنهـا
إالنسـان -وصممـت عليـه فـي أولـى مراحلهـا
الخلقيـة ،وبمـا أن هـذه
التكوينيـة الصناعيـة َ
الصناعـة الوجوديـة غيـر قابلـة للتغيـر ..ال
للخلـف وال للتخلـف بـأي نحـو مـن أ
النحـاء فإن
كل ما سـوف يقع في دائرتها سـيضطر الخضوع
ألحكامهـا وتشـريعاتها ،وهنـاك مقولـة فـي علم
الـكالم -القديم والحديـث ،-وهي أيضاً متداولة
فـي البحـوث الفقهيـة و أ
الصوليـة وهـي»:أن
االحـكام تتبـع المصالـح والمفاسـد» ،وبالتتبـع
سـنجدها تتبـع -بصياغـة علـم النـور واالحتيـاج
الذاتـي -المصالـح والمفاسـد التـي تـدور مـدار
الخلقي الذي تشـكل عليه
التصميـم الصناعيـة و َ
تكويـن إالنسـان والكائنات ،وهـو الذي يعبر عنه
فـي بعـض أبـواب الفقـه بالمصالـح والمفاسـد
الواقعيـة.
أ
وعلـى هـذا السـاس فـإن البحـث فـي أيـة
قضيـة بغيـة االنتصـار وتجنـب الهزيمـة
فيهـا ضـرورة أن تراجـع أحكامهمـا
وشـرائطهما وموانعهمـا وأركانهمـا (كما
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هـو معـروف فـي تحقـق العلـة التامـة :تحقـق
المقتضـي ،تحقـق الشـرط ،ارتفـاع المانـع)،
وبنـاء علـى النظريـة القرآنيـة التـي تعتمـد فـي
مبانيهـا وأسسـها ومعاييرهـا أ
الحـكام التكوينيـة
الوجوديـة والتـي تقـوم على ذات مبـادئ وأركان
العلـة التامة؛ فإن النصـر الحقيقي ال يتحقق إال
بــ»التحقـق بالتوحيـد الخالص» ،قـال تعالى»:
يـم»
يـز ال َْح ِك ِ
ـن ِع ِ
َو َمـا ال َّن ْص ُـر ِإال َّ ِم ْ
نـد الل ِّـه ال َْع ِز ِ
(آل عمـران ،« )126/ومـن أراد هـذا النصـر أن
يلبسـه فعليـه أن يتحقـق بشـرائطه وأن يرفـع
موانعـه ،قـال تعالـىَ »:والل ُّـه يُ َؤيِّ ُـد ِب َن ْص ِـرِه َمـن
يَ َشـاء» (آل عمـران)13/
والمانـع أ
الساسـي الـذي يحجـب النصـر هـو
يـن
«حـب الدنيـا» ،قـال تعالـى »:أُول َِئـكَ ال َِّذ َ
اشـترواْ الْحيـا َة الدنيـا ب آ
ال َِخ َـرِة َفال َ يُ َخف َُّـف َع ْن ُه ُم
ْ َ َ ُ َ َ ُّ ْ َ ِ
ون» (البقـرة،)86/
نص ُـر َ
اب َوال َ ُه ْـم يُ َ
ال َْعـذَ ُ
و آ
اليـة  147مـن سـورة آل عمـران جمعـت أركان
العلـة التامـة ،قـال تعالـىَ »:و َمـا ك ََان ق َْو َل ُه ْـم
ِإال َّ أَن قَالُـواْ ربَّ َنـا اغ ِْف ْـر َل َنـا ُذنُوبَ َنـا َو ِإ ْس َـرا َف َنا
َـو ِم
ِفـي أَ ْم ِرنَـا َوث َِّب ْ
انص ْرنَـا َعلَـى ا ْلق ْ
ـت أَق َْد َام َنـا و ُ
يـن» ،ومرجـع هـذه المانعيـة إلـى أعظـم
ا ْلك َِاف ِر َ
مانـع السـتجالب النصـر إاللهـي وهـو الشـرك،
ُون َمـا ال َ يَ ْخل ُُـق َش ْـيئاً َو ُه ْـم
قـال تعالى»:أَيُ ْش ِـرك َ
أ
ون َل ُه ْـم
ُـون (العـرافَ )191/وال َ يَ ْسـ َت ِط ُيع َ
يُ ْخ َلق َ
أ
ون»(العـراف،)192/
نص ُر َ
نَ ْص ًـرا َوال َ أَنف َُسـ ُه ْم يَ ُ
طبعـاً والشـركية لهـا مصاديـق عديـدة منهـا
االعتمـاد على العتاد والعـدة والعدد ،ويصدق
أن يكـون من هـذه المصاديق االعتماد
علـى االعالم وتسـويقه ،وكله مما
يؤسـف لـه قـد أصبـح أ
الداة
أ
الساسـية التـي أصبـح
الكثيـر يعتمـد عليـه
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وكأنـه العلـة التامـة ،وكأن لـه االسـتقالية فـي
ون ِمـن ُدو ِن ِه
يـن تَ ْد ُع َ
التأثيـر ،قـال تعالـىَ »:وال َِّذ َ
آ
ون»
ُـم َول أَنف َُسـ ُه ْم يَ ْن ُص ُر َ
ال َ يَ ْسـ َت ِط ُيع َ
ون نَ ْص َرك ْ
أ
(العـراف.)197/
وهنـاك مصاديـق أخـرى للشـركية ذكرهـا القـرآن
الكريـم منهـا :الركون إلى الظالـم ،قال تعالى»:
يـن َظل َُمواْ َف َت َم َّسـك ُُم ال َّن ُار َو َما
َوال َ تَ ْر َك ُنـواْ ِإلَـى ال َِّذ َ
َ
ون»
نص ُـر َ
ون الل ِّـه ِم ْ
ـن أ ْو ِل َياء ث َُّـم ال َ تُ َ
َلكُـم ِّمـن ُد ِ
{هـود ،)113/ومنها المعصية ،قـال تعالى »:ف ََمن
نص ُ ِرنـي ِم َن الل ِّـه ِإ ْن َع َص ْي ُت ُـه» (هود.)63/
يَ ُ
مرتكـزات بنـاء شـخصية السـيد إالمـام الخميني
رضـوان هللا عليـه :الـذي يراجـع مـا صـدر مـن
السـيد إالمـام(رض) مـن الكلمـات والخطـب
والمواقـف سـيجده متمحـوراً حـول «التوحيد»،
فهذا المنهج واضح وبارز في حياته وشـخصيته،
ومـن هنا نجد أنفسـنا أمام شـخصية ترسـم لها
منهجهـا الخـاص لدراسـتها ،فمواقفه السياسـية
والنهضويـة والتربويـة واالقتصاديـة ال تنفـك
عـن ذلـك المحـور الوجـودي ،وعندمـا نظـر
إلـى القضيـة الفلسـطينية فإنـه نظـر إليهـا مـن
خلال هـذا المنظـار ،وبمرتكـزات ذلـك المحـور
الوجـودي ،تـرى مـا فيـه مـن السـر؟!.
عندمـا تُبنـى شـخصية إالنسـان المؤمـن علـى
بنـاء المنظومـة الوجوديـة ،وتتناسـق مـع ذراتـه
حركاته وسـكناته ،وتتجانس مع تسبيح الكائنات،
فهـو يعنـي أننـا أمـام شـخصية تتجـاوز الفهـم
العرفـي ،تتعـدى التحليـل السياسـي ،إننـا أمام
مـن مـن الصعـب فهمه الختلاف الـرؤى و أ
الفق
َ ِ
ضيقـاً وسـعاً وشـمولية ،فمن تخلـق بأخالق هللا
تعالـى ينبغـي أن يدرسـه ويفهمـه مـن هـو مـن
سـنخ عالمـه ،وأمـا مـن ليـس كذلـك فإنه سـوف
سـيقع فـي حيـرة وخبط عشـواء.
لننظـر إلـى بعض مـا قام بـه رضـوان هللا عليه:
عندمـا قـام السـيد إالمـام(رض) بوصـف أمريكا
بالشـيطان أ
الكبـر فإنـه لـم يكـن سـوى مـن
مفـرزات علم االخلاق وما تؤدي القـوة الوهمية
بالنسـان إلـى دركات يصبـح فيها هو الشـيطان،
إ
ويصبـح الشـيطان تلميـذاً عنـده ،وفـي الحقيقة
نجد السـيد إالمام(رض) قـد قدم بهذا الوصف
مفتاحـاً سـيكلوجياً لفهـم الطبيعـة الشـخصية
لهـذه الدولـة ،وال أخفيكـم الحقيقـة أن هـذا
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عدد خاص
أ
المـر يسـتدعي الشـفقة عليهـا وما أوصلـت إليه
نفسـها ،ألنهـا ال تعلـم أنهـا قد أخرجت نفسـها
مـن دائـرة إالنسـانية بمـا أوصلـت نفسـها إلـى
ملـكات الرذيلـة غيـر إالنسـانية فتملكتهـا القـوة
الوهميـة ،وهـي قـو ٌة ُّكل مـن يتحقق بهـا يصبح
شـيطاناً لما بينها وبينه من سـنخية ،وال حول وال
قـوة إال بـاهلل العلـي العظيـم.
وعندما نظر السـيد إالمـام(رض) إلى الصهيونية
وسياسـة الماسـونية وتاريخهـا أدرك أن كل مـن
يتبناهمـا يصبح سـرطاناً يمتد ويتوسـع في غزوه
إلـى أن يقضـي علـى كل مقومـات الحيـاة فـي
البـدن إالنسـاني ،فإما أن يصبحوا خـوال ً وإما أن
يلقـى بهم فـي بئـر المنفـى والضيـاع والحذف.
والعاقـل عندمـا يجـد السـرطان بـدأ بالحركـة
فإن
فإنه سـوف يسـعى السـتئصاله من أساسـهَّ ،
تَ ْركَـه يعني السـماح له باالمتـداد وأكل كل صالح
فـي البـدن ،والنتيجـة هـي :القضـاء علـى البدن
برمتـه ،فـكان السـيد إالمـام(رض) ذلـك العاقل
المـدرك لعواقب ومخاطر الغدة السـرطانية في
جسـم إالنسانية.
ً
فهـذا الهـم مع تلـك الرؤية شـكَّال أساسـا لنظرة
خاصـة إلـى الواقـع ومـا سـتؤول إليه أ
المـور في
قريـب المسـتقبل ،وقد أثبتـت أ
اليام والشـهور
والسـنون بـأن هـؤالء يحملـون روح الغـزو
والتوسـعة بأطمـاع ال تسـد جوعتهـا ،يتمتعـون
بـروح الفسـاد وقتـل النسـانية ،وهـذا أ
المـر
إ
طبيعـي الحدوث ممـن ال تملكه العاقلة ،وتغلبه
القـوة الشـهوية ،وتسـانده القـوة الغضبيـة،
وتخطـط لـه القـوة الوهميـة ،إن مثـل هـذا
إالنسـان إذا مـا جـاء علـى سـدة الحكـم سـيقود
أ
المـم إلى ذات المسـلك ،وهـذا ما صنعته دول
بـالرذل أ
االسـتكبار ومـن بـاع حظـه أ
الدنى أصبح
مؤتمـراً بأمـر الصهيونيـة ،بـل وصـار منهـم.
ِ
إن مـا كان يملكـه السـيد إالمـام(رض) من الغيرة
علـى التوحيـد الخالـص قـد وجـده فـي إالمـام
السـيد علـي الخامنئي أعـزه هللا ،فكان حقـاً تالي
تلـو للسـيد إالمـام الخمينـي(رض) ،وفـي هـذا
كفايـة فهـم شـخصيته المباركة.
مقومـات النصـر إاللهـي :إن تحقـق النصـر غير
كاف بتجهيـز العتـاد ،وال العـدة ،وال بالعـدد،
فـإن فـي معركـة حنيـن خيـر عبـرة ،ولـو تأملنـا
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فـي جميـع مـا خاضـه المسـلمون مـن المعـارك
والحـروب والغزوات سـنجد وجـود عنصر واحد
فـي كل منهـا وهـو :االعتمـاد علـى هللا تعالـى،
للنتصار،
وهـذا العنصر هو المقـوم االساسـي إ
ومـن ظـن أن إالنتصار يمكـن أن يتحقق من دون
تخلـل التوحيـد واالعتمـاد علـى هللا تعالـى فإنه
نص ْرك ُُم الل ُّه َفال َ
متوهـم جداً ،قال تعالـىِ »:إن يَ ُ
نص ُركُم
ـب َلك ْ
ُـم َو ِإن يَ ْخذُ ْلك ُْم ف ََمن ذَا ال َِّذي يَ ُ
غَا ِل َ
ـون» (آل
ِّمـن بَ ْع ِـد ِه َو َعلَـى الل ِّـه َفل َْي َت َـوك ِِّل ال ُْم ْؤ ِم ُن َ
عمـران.)160/
وهـذا يدعو كل من يسـير فـي درب تحقيق كلمة
«ال إلـه إال هللا محمـد رسـول هللا» أن يتحقـق
بالتوحيـد فـي وجـوده بـكل مـا لهـذه الكلمـة من
معنـى ،وبتعبيـر آخـر أن يتحقـق بأسـماء هللا
وصفاتـه.
حاجـة النصـر إلـى التوحيـد!! :ال يتوهـم
أن النصـر يمكـن تحقيقـه كيفمـا اتفـق ،فـإن
اللهيـة اقتضت أن يكـون للنصر حاجة
السـنن إ
إلـى مقـوم يقومـه ،ومـا كان هـذا المقـوم
سـوى مـن صميـم احتياجـات ذات النصـر،
وبتعبيـر آخـر إنـه احتيـاج تكوينـي وجـودي،
فالتوحيـد والتحقـق بـه ليـس خيـاراً بدليـاً بـل
هـو الخيـار المتعيـن أ
الوحد حسـب متطلبات
االحتيـاج الذاتـي التكوينـي والوجـودي للنصـر
وللمنتصريـن.
إن مـن ال يفهـم العالقـة والرابطـة بيـن سـائر
بالنسـان
الكائنـات وبيـن العوالـم التـي تحيـط إ
وبين ما يصدر من هذا إالنسـان من سـلوك فإنه
لـن يعـي الكثير مـن أ
الحكام الشـرعية فضال ً عن
أ
الحـكام الوجوديـة ،وبالتالـي لـن يعـي خطـورة
الغـدة السـرطانية وخطـورة الشـيطان أ
الكبـر،
وبتعبيـر آخـر لن يعي خطـورة هامان (إسـرائيل)
وفرعـون (امريـكا) وجنودهمـا مـن أ
العـراب
والجهلـة االوروبييـن والعـرب وغيرهـم.
إن مـن أهـم النتائـج والثمـار التـي تترتـب فيمن
يدخـل إلـى عوالـم التوحيـد الحقيقـي يـدرك
أن الحـق والحقـوق ليـس مـن مناشـئ االعتبـار،
بـل مـن مناشـئ التكويـن والتصميـم الصناعـي
للخلـق ومـا يدور في فلك متعلقه ،وسـيدرك أن
العدالـة والحريـة أيضـاً كذلك ،ودفاعـه عن هذا
الثالثـي :الحـق ،العدالـة ،الحريـة هـو دفاع عن

إالنسـانية بما هي هي ،إذ ال يمكن
أن تتحقـق إالنسـانية فـي أي موقع
إال إذا تخللهـا التوحيـد ،فتأمل.
ختامـاً :البـد مـن أن نـدرك جيـداً بـأن
النصـر إاللهـي مرهـون بنصرتنـا هلل
يـن َآم ُنـوا
تعالـى ،قـال تعالـى »:يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذ َ
ُـم
ُـم َويُ َث ِّب ْ
ـت أَق َْد َامك ْ
نص ْرك ْ
نص ُـروا الل ََّـه يَ ُ
ِإن تَ ُ
َ
يـن َكف َُـروا َف َت ْع ًسـا َّل ُه ْـم َوأ َض َّـل
(محمـدَ }7/وال َِّذ َ
أَ ْع َما َل ُه ْـم» (محمـد ،)8/وقـد يتسـاءل البعـض
عـن كيفيـة نصـرة هللا تعالـى! ،الجـواب هـو:
بنصـر أحكامـه ومعارفه ،وبنصـر أوليائه ،وبنصر
دينـه وكتابـه ،ومـا تتمتـع بـه الخليـة السـرطانية
(الغـدة مـن يعينهـا) مـن عناصر هتـك التوحيد
وأحكامـه ومعارفـه كاف فـي التصدي لهـا ،وهذا
هـو العالـم أمامنـا اليـوم إذ يشـهد أن وراء
كل انحـراف للبشـرية عـن صـراط إالنسـانية
صهيون وماسـونية ،واستمرارهم يعني :قال
أ
ين
تعالـىَّ »:ر ِّب َل تَذَ ْر َعلَى ْال َ ْر ِض ِم َن ا ْلك َِاف ِر َ
ـارا (نـوحِ )26/إنَّـكَ ِإن تَذَ ْر ُه ْـم يُ ِضلُّـوا
َديَّ ً
َّ
َ
ِع َبـا َدكَ َول يَ ِل ُدوا ِإل ف َِاج ًـرا َكف ًَّارا» (نوح.)27/
العبـاد بعيـن هللا تعالـى :ونصـرة هللا تعالى
ليسـت باللسـان فقـط ،أو بـإراءة النـاس مظهـراً
موحياً أنه من مظاهر النصرة هلل تعالى ولكن في
الواقع يكون إالنسـان مخالفاً ألبسط تعاليم هللا
تعالـى ،فـإن كل شـيء مكشـوف هلل تعالى ولكل
شـيء ينتمـي إليـه سـبحانه ،ولهـذا لن سـتفاعل
الوجـود معـه ،بـل بالعكـس فإنه سـوف يتحرك
ضـده حتمـاً وجزمـاً وهـذا مـن السـنن إاللهيـة،
والتـي تعـرف بالسـنن التاريخيـة والغيبيـة ،قال
نص ُر ُه َو ُر ُسـل َُه ِبا ْلغَ ْي ِب
تعالـىَ »:و ِل َي ْعل ََم الل َُّه َمن يَ ُ
ِإ َّن الل ََّـه ق َِـو ٌّي َع ِزي ٌز» (الحديـد ،)25/واختم هذه
المقالـة بقوله تعالـى »:أَ َّم ْن َهذَ ا ال َِّـذي ُه َو ُج ٌند
ون ِإ َّل
الر ْح َم ِـن ِإ ِن ا ْلك َِاف ُر َ
َّلك ْ
ُـم يَ ُ
نص ُركُم ِّمـن ُد ِ
ون َّ
ِفـي غ ُُـر ٍور» (الملك.)20/
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الذكرىالثانيةوالثالثونلالرتحال

فيظاللاالمامالخميني
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(قدسسرهالشریف)

حياة العظماء و سـيرتهم الذاتية محط اهتمام القاصي والداني ،لما تكتنزه من مواقف و لطائف و دروس
و عبـر .و السـيرة العطـرة لالمـام الخميني الذي أ
مل الدنيا و شـغل النـاس ،حافلة بـدروس االيمان و الثقة
بالنفس و التضحية و االخالص التي تتطلع اليها الشـعوب المضطهدة في مسـيرتها الالحبة ضد الظلم و
القهر و الطغيان .و في الذكرى السنوية الحادية و الثالثین إلرتحال العظيم روح هللا الموسوي الخميني،
مفجـر الثـورة االسلامية و رائـد مسـيرتها ،اجتمع اسـاتذة افاضل كان لهم شـرف لقاء االمـام الخميني في
النجـف و باريـس و قـم و طهـران ،للحديـث عـن الشـمس المشـرقة التـي أسـدلت بأشـعتها علـى العالم
بأسـره ،فكانـت الدفـىء و النـور و الطمأنينة .نقرأ معـا مختارات مما اتحفنا به هؤالء االسـاتذة الكـرام  .و
فـي هـذه المناسـبة یعني الذکری الثانیـة و الثالثین لرحیـل االمام ارتعینا اعـداد تقریر حول تلـك الندوة و
نشـره في هـذا العدد.
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ان االمـام الراحـل كان يخـاف هللا تعالى وحده ،و لم يكن يخشـى الموت
أو الشـهادة ،و ال تخيفـه امريـكا وال اي قـدرة اسـتكبارية فـي العالـم .و
الثانيـة ـ هـي ان عبوديـة االمـام الخمينـي كانـت خالصة هلل وحـده ،ولن
يعبـأ بالدنيـا .كان يعبـد هللا باخلاص معرضـا عـن الدنيـا وزخارفهـا ،وكان
يسـتحضر واجبـه تجـاه خالقه على الـدوام.

مرافق االمام منذ بدء نهضته
حجة االسالم محمد حسن رحيميان
بالنسـبة الـى شـخصية االمـام الخميني لـدی الكثير لكي اقولـه ،لكنني
سـوف اكتفـي بالقـول أن شـخصية االمام لهـا ابعاد عديـدة ،وانا ّارجح
أن اتكلـم عـن جانـب مـن االبعـاد الخفية لهذه الشـخصية ،يعتبر اسـاً
لالبعـاد االخرى.
البعـد االساسـي االول لشـخصية االمـام الراحـل هـو االيمـان بـاهلل
سـبحانه وتعالـى ،ويقينـه بالمعـاد واعتصامـه بحبل هللا المتيـن القرآن
الكريـم  ..االمـام الخمينـي قبـل قيامه وقبل البـدء بنهضتـه المباركة،
عمـل اوال ً علـى تزكيـة النفـس وترسـيخ عبوديتهـا هلل تعالـى وهـو فـي
العشـرينات مـن عمـره ،حيـث قضـى اربعيـن عامـاً فـي تزكيـة النفس،
ومـن ثـم تولـى نهـج التغييـر و النضـال و الثـورة .و هنـا أود التذكيـر
آ
بالتي:
اوال :لـم يتـرك االمـام الراحـل تهجده بالليل طوال  70سـنة ،ولم يترك
مناجاتـه باكيـا ،و لـم يصـل الى ما وصـل اليـه اال بالعبودية واالخالص
هلل تبـارك وتعالى.
ثانيـا :كان االمـام الخمينـي حريصاً علـى اداء الفرائـض اليومية في اول
اوقاتهـا و نوافلهـا االحـدى والخمسـين الـى اخر يوم فـي حياته .
ثالثـا :كان يـداوم علـى قـراءة القرآن الكريـم والتدبّر فـي معانيه ،حتى
بلـغ بـان سـماحته كان يختـم القـرآن الكريـم ثلاث مـرات فـي الشـهر
الواحد.
رابعا :كانت عالقته شـديدة باهل بيت النبوة ( عليهم السلام) ،وباالخص
االمـام الحسـين(ع) ،بحيـث عندمـا يذكـر اسـم االمـام الحسـين(ع) لـم
يسـتطع ان يتمالـك نفسـه من البـكاء .و هنـا اود ذكر مالحظتيـن :االولى ـ

عضو حركة امل من لبنان
الدكتور خليل حمدان
فـي الواقـع عالقـة االمـام المغيـب السـيد موسـى الصـدر باالمـام
الخمينـي الراحـل هـي عالقـة قديمة للغاية ،منذ ان كان السـيد موسـى
الصـدر تلميـذا فـي قم ،وبالتالي اسـتمرت هـذه العالقة على مسـتوى
المعرفـة الشـخصية وعلـى المسـتوى النضالـي ،ومـا وجـود عـدد مـن
المناضليـن مـن الجمهوريـة االسلامية االيرانيـة فـي لبنـان اال تعبيـراً
عـن تواصـل االمـام المغيـب السـيد موسـى الصـدر مـع حركـة االمام
تعرفنـا علـى االمـام الخمينـي
الخمينـي « قـدس» .فـي الواقـع نحـن ّ
الراحـل قبـل ان نـراه بكثيـر ،بحيـث كانـت لنـا انشـطة عديـدة منـذ
عـام  ،1975و كنـا نتحـدث عـن االمـام وعـن تضحياته .كمـا ان االمام
المغيـب السـيد موسـى الصـدر وحتـى اخـر لحظـة مـن تواجـده فـي
لبنـان كان يعمـل على نشـر فكر الثورة االسلامية االيرانيـة ،وآخر مقال
كتبـه فـي جريـدة اللومونـد الفرنسـية «نـداء االنبيـاء» يتحـدث فيـه
عـن اهـداف الثـورة االسلامية االيرانيـة وعـن ظلـم شـاه ايـران ،وعـن
تعذيـب العلمـاء والمجاهدين الذين كانوا يعارضون سياسـة شـاه ايران
فـي تلـك الفتـرة .و بهـذه المناسـبة اود ان اشـير الـى مـا قالـه االمـام
الخمينـي عندمـا أُبعـد من العراق و كان ذلـك بعد  31أب ذكرى اختفاء
االمـام موسـى الصدر فـي ليبيا على يـد المجرم معمـر القذافي رئيس
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جمهوريـة ليبيـا .فـي عـام  1978عندمـا ذهـب االمـام الخمينـي الـى للغـرب هو ان يسـلموا.
الحـدود العراقيـة ينقل سـيد محمـود دعائـي :ان االمـام الخميني قال الحـدث هـو الثورة االسلامية ،فماهو البديـل اذن؟ عندما يحـدث َثوران
وهـو علـى الحـدود الكويتية :لـو كان االمام موسـى الصدر فـي لبنان ،نقتـرح بديـل ،لـم يـدع االمـام الـى الحيـاد االيجابـي الـذي لجـأ اليه عبد
الناصـر .االمـام يرى ال شـرقية والغربية ،المـوت المريكا والموت لروسـيا،
لذهبـت الـى لبنـان قبـل التوجـه الـى باريس.
يعنـي نحـن ال نكـون بديلا او بـدال مـن الشـيوعية وننشـئ الجمهوريـات
الديمقراطيـة .قبـل  50سـنة الجمهوريـات الديمقراطية كانت توالي روسـيا
التي كانت شـيوعية ،البديل هو الشـرقية والغربية جمهورية االسالمية .اي
ال للغـرب ،ال للماركسـية ،و انمـا جمهوريـة اسلامية ،ليسـت ايرانية ،ولم
يقـل شـيعية ،بـل جمهوريـة اسلامية ،هنـا احدثت زلـزال داخـل الثقافة
االسلامية .ال يريـد ان تـدوم الخالفات التاريخية ،بل جمهورية اسلامية.
اذن تجـاوز االمـام الخمينـي االنقسـام التاريخـي ونجـح سـماحته حيـث
فشـل غيـره مـن قبـل .االمـام الخميني نجـح حيث فشـل المصلحون من
قبـل ،النـه روح هللا عصفـت بالعالـم ولـم تتـرك احـدا لم يبـال بها ،من
الشـرق والغـرب ،مـن المسـلم والكافـر .ولهـذا انـا انتقد شـيئا فـي ايران،
اسـتبدلوا هللا اكبـر التـي هـي عنـوان االسلام ،اكبر مـن كل شـئ بالصالة
علـى محمـد فـي كل مـكان فـي كل لحظـة مالييـن الصالة علـى محمد في
كربلاء ،واليوجـد فيهـا تكبيـر واحـد ،ال افهم لمـاذا اسـتبدلنا الصالة على
محمـد بـدل التكبيـر ،التـي هـي تخاطـب الجميـع ،اكبـر من الغـرب ومن
كل شـئ .وهللا ينصـر الثـورة االسلامية .مـا لنـا مـن عـز اليـوم ومـن كرامة
غيـر الثـورة االسلامية التي صنعها االمام الخمينـي وتالمذته .ليس لنا عز
خبير سابق في االونسكو ومتخصص في علم اللغات (من الجزائر) :وفخـر وكرامـة غيرها .
االستاذ رشيد بن عيسى
قبـل التحـدث عن االمـام الراحل السـيد روح هللا الخمينـي ،اود التحدث
عـن انجـازه .مـاذا فعـل هـذا الرجـل؟ مـا الـذي احدثـه؟ اننا نتحـدث عن
حـدث تاريخـي ،بمعنى ليس اقليمـي ،ليس وطني ،حدث تاريخي يشـهد
لـه وزيـر الدفـاع االمريكي انذاك ،حيث قـال عن الثورة ،وافضـل ان اقول
انقلاب النهـا قلبـت الدنيـا ،انقلاب اسلامي ،قال :انـه اعظم زلـزال منذ
احـس بالزلزال يصيبه،
الثـورات الشـيوعية .لماذا يتحـدث االمريكي؟ النه ّ
النـه مـن اعظـم المهيمنين فـي االرض ،قبل ذلـك الثورة الشـيوعية كانت
عرف
تسـمى « شـيزم» ( انقسـام داخل الغرب) ،الن الثورة الشـيوعية كما ّ
عنها لينين ،انها اشـتراكية فرنسـية واالقتصاد انكليزي والفلسـفة المانية،
فـكان انشـقاق داخل الثقافة الغربية .بينما االمام الخمينـي جاء بثورة من
ثقافـة خـارج أروبا ومنافسـة للثقافـة الغربيـة ،و لهذا كانت زلزاال بالنسـبة
الـى الغرب.الغربيـون يتحدثـون كثيـرا عـن االصوليـة االسلامية ،بعـض
الفالسـفة قالوا لماذا نحن نعارض االصولية االسلامية ،ما لنا اال (اصولية
الفـراغ) ،ليـس لنـا شـيئا نعرضـه علـى الغـرب .اذن الثـورة االسلامية هي
االستاذ المحاضر في جامعة المصطفى ( من تركيا)
اوال « ال الـه» ،ابطـال المعبـودات وكبريـات الشـعائر وابطـال مشـروعية
غلبـة الثقافـة الغربية ،من رجل ينتمي الى ثقافة منافسـة للثقافة الغربية،
الدكتور حسن قناعتلي
منافسـة يعنـي ال يوجـد اليـوم احتمـال لليهوديـة ان تنصـر ،وال احتمـال
للمسـيحية ان تـدوم بعـد ان ُهجـرت الكنائـس ،البديـل الوحيـد اليـوم انـا اتحـدث اليكـم مـن تركيـا ،ولي ذكريـات كثيرة مـع االمـام الخميني
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الراحـل ،ولكـن قبـل التطـرق اليهـا اقـول ان لالمـام الخمينـي (رحمـة
هللا عليـه) قيـادة عالميـة وهبهـا هللا تعالـى لـه لتقـواه واخالصـه .فمن
الواضـح هـو انه لـو تهيات االسـباب و غابت القيـادة ،اليمكن للتحرك
ان يحصـل او ان يحقـق اهدافـه .و فـي العالـم االسلامي قبل االمام
الخمينـي الراحـل ،كانت كل االسـباب مهيأ لتحقيق العدالة االسلامية،
من هللا عـز وجل واعطـى القائد
ولكـن القيـادة لـم تكـن حاضـرة .وقد ّ
العظيـم الفرصـة واسـس والحمـد هلل النظـام االسلامي المتمثـل
بالجمهوريـة االسلامية ،وحقـق حلـم االولياء والمرسـلين.
امـا بالنسـبة لذكرياتـي مـع االمـام الخمينـي فهـي كثيـرة ،اذكـر منهـا:
عندمـا ذهبـت مـن تركيـا الـى النجف االشـرف وسـكنت في مدرسـة دار
الحكمـة ،جاءنـي احـد طلبـة العلـوم الدينية واخـذ بيـدي وذهبنا الى
زيـارة االمـام رحمـة هللا عليـه .االمـام الخمينـي الراحـل هو الشـخص
الذي وضع العمامة على رأسـي واعطاني سـبعة دنانير وقال مبتسـما،
تبـدو اكثـر وسـامه ما شـاء هللا .أنـه رجل متقـي ،عالم عامـل ،صاحب
جـرأة وفراسـة ،اي كان يمتلـك صفـات االنسـان الكامـل ..عندمـا كنـا
نتكلـم عـن تركيـا واوضاعنـا ،كان يقـول لنـا البـد لكـم من االطلاع على
المسـائل الدينيـة الحديثـة ومواكبـة العصـر ،و االحاطـة بالمسـائل
االقتصاديـة واالجتماعية والسياسـية والحوزوية المتجـددة .كان االمام
يحثنـا علـى اهميـة السـعي لالطلاع علـى كل ما هـو جديـد ،و التعرف
علـى الثابـت و المتغيـر في االسلام.
الشـيء آ
الخـر :كان سـماحته يخبرنـا عـن حكومـة العـدل االلهـي
التـي هـي غايـة االنبيـاء والمرسـلين واالوليـاء الصالحيـن .و الفـرق
الخريـن هـو :ان آ
بيـن االمـام الخمينـي آ
الخريـن كانـوا يفهموننـا من
هـم المرسـلين ومـن هـم االوليـاء ،و أن دور الفقهـاء هـو توضيـح
المسـائل الفقهيـة والدينيـة ،و لـم يكـن لالنبيـاء و المرسـلين دور
فـي المسـائل االجتماعيـة واالقتصاديـة و العمليـة الـى غيـر ذلـك،
علـى الرغـم مـن ان القـران الكريـم يقـول ليقـوم النـاس بالقسـط،
لـم يقـل ليقـوم الرسـل بالقسـط .االمـام الخمينـي لفـت انظارنـا
الـى ذلـك ،اي اذا لـم يرتـق وعـي النـاس ولـم تتفتـح عقولهـم
واليعملـون بنظـام العـدل االلهـي الـذي هـو غايـة االنبيـاء
والمرسـلين ،لـم يجسـدوا فحـوى االيـة الكريمـة.
رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة من لبنان
الشيخ ماهر حمود
فـي الذكـرى الثانيـة و الثالثيـن الرتحـال مفجـر الثـورة االسلامية و
قائدهـا الفـذ االمـام الخمينـي (رحمـه هللا) ،تذكـرت اللقـاء التاريخـي
الـذي جمعنـا باالمـام الخميني عـام  1987بعد مجزرة الحـرم المكي.
و كان اللقـاء يضـم السـيد محمـد حسـين فضـل هللا والشـيخ سـعيد
شـعبان و السـيد عبـاس الموسـوي و السـيد سـاجد النقـوى «رحمهـم
هللا « وشـخصين او ثالثـة ايضـا كانـوا مـن ضمـن الوفـد.

أول كلمـة قالهـا سـماحة السـيد محمـد حسـين فضـل هللا ،بثقـة :أيهـا
االمـام انـت انسـان عظيم انتصرت وفعلت ،فاجاب بجـزم :انا لم أفعل
شـيئا ،الشـعب هـو الذي فعـل ،والحقيقة كانـت كلمات مؤثـرة ،تدل على
تواضعه وثقته بالشـعب ،وهذا امر هام نادرا ان نجد قائدا عنده النظرة
المسـتقبلية لالمور ،وعنده القدرة على قيادة شـعب بهدا التنوع ،شـعب
شـديد المـراس وليـس سـهال ،الشـعب االيرانـي بأسـره يسـتجيب لندائـه
والـكل يعلـم ذلـك .قائد يحافـظ على تواضـع و زهد غير عـادي ،وبالتالي
تجتمـع فيـه كل هـذه الصفـات .و ممـا ال شـك فيـه ان الصفـة الرئيسـة
تتجلى في أنه اسـتطاع بقدرته المميزة ،نقل النظرية إالسلامية السياسية،
إلـى حيـز الواقـع .النظريـة إالسلامية السياسـية برأيـي تتلخـص تقريبـا
مبادؤهـا الرئيسـة ،فـي آيـة واحـدة مـن سـورة واحدة مـن سـورة النحل« ،
ولقـد بعثنـا في كل امة رسـوال ان اعبـدوا هللا واجتنبوا الطاغـوت « ،مهمة
الرسـل ليس فقط أن يُعبد هللا فحسـب ،بل محاربة الطاغوت ،وهذا امر
ليـس بسـيطا .إذ يغيـب عـن ذهـن الكثيـر من العلمـاء و المفسـرين قوله
تعالـى ،ولقـد بعثنـا في كل امة رسـوال ان اعبـدوا هللا واجتنبـوا الطاغوت.
فمنهم من هدى هللا ومنهم من حقت عليه الضالل ،فسـيروا في أ
الرض
فانظـروا كيـف كانـت عاقبة المكذبين .انـه المبدأ الذي تحدثـت به حركات
اسلامية كثيرة ،وشـخصيات اسلامية كثيرة ،ولكن احدا لم يسـتطع نقل
هـذا الشـعار إلـى حيـز الواقـع .هـذا هـو الـذي ميز االمـام الخمينـي ،إذ
اسـتطاع نقـل هـذا الشـعار إلـى حيـز الواقـع ،متجـاوز االنتمـاء الذهبـي
والقومـي ،وبالتالـي تحدث عن فلسـطين كاجندة رئيسـة .وكان واضحا في
تلـك االولويـة التي أعطاها لفلسـطين.
هنـا اعيـد الجميـع إلـى فصـل مـن كتـاب الفـه المفكـر المصـري،
المعـروف فهمـي هويـدي « ،ايـران مـن الداخـل « ،فيـه وصـف دقيـق
اليرانييـن جميعـا ألول وفد فلسـطيني يـزور ايران،
وجميـل السـتقبال إ
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فضلا عـن إعطـاء السـفارة االسـرائيلية للفلسـطينيين.
الهـام فـي هـذا الموضـوع ،هو انه بعد اثنيـن وأربعين عامـا ال تزال هذه
العقيـدة تحضـى باالولويـة ،و تربـى عليهـا أجيـال مـن إاليرانييـن ،وينفق
مـن اجـل ذلـك امـواال طائلـة ال يحصيها احـد ،و في ضوئها يتم تشـكيل
« فيلـق القـدس « الـذي هـو أكثـر الجهـات العسـكرية الممولـة مـن قبل
إيـران .مـا اريـد قوله هو ان هذا الشـعار ،جعله االمـام الخميني حقيقيا،
وليس شـعارا لالسـتهالك المحلي كما هي شـعارات الزعماء العرب .االمام
الخميني ذكر اسـرائيل في خطاباته منذ عام  ،1963وهو في بداية انطالق
تحركـه ،فلسـطين كانت حاضـرة دائما في ذهنه ،وحينمـا كان في النجف،
أفتـى سـماحته باعطـاء الخمـس والـزكاة للثورة الفلسـطينية ،مـع انها في
ذلـك الوقـت كانت تميل إلى اليسـار.

امين عام ملتقى االديان والثقافات للتنمية والحوار في لبنان
الشيخ حسين شحادة
سـاهمت مرجعيـة النجـف االشـرف بصياغـة الفقـه السياسـي والفقـه
االصالحـي بضـوء التحديـات الكبرى التي كانـت تكابدها أمتنـا العربية،
الحتلال البريطانـي للعـراق ،وصوال
مـرورا بثـورة العشـرين ومقاومـة إ
إلـى مسـاندة المقاومـة الفلسـطينية ومـؤازرة كل فلسـطين ،بجميـع
أشـكال المـؤازرة والدعـم .غيـر أن االمـام الخمينـي رضـوان هللا عليه،
تميـز بتفاصيـل هـذا الفقـه السياسـي واالصالحـي ،مـن خلال قيادتـه
السلامية المباركـة ضـد النظـام المسـتكبر والظالـم ،حيـث
للثـورة إ
جعـل مـن هـذا الفقـه عنوانـا رئيسـيا لبحوثـه التـي كان يلقيهـا علـى
تالمذتـه فـي المرحلة التـي تعرف بالبحث الخارج في النجف االشـرف.
كذلـك اينعـت دروس االمام الخميني وتمخضت عن أفكاره التأسيسـية
أ
السلامية ووالية الفقيـه ،رؤية فهي
الولـى للمبانـي الفقهيـة للحكومة إ
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ليسـت اجتهاديـة عميقـة بيـن الدولـة والمجتمـع فحسـب ،بـل بيـن
السـلطات التشـريعية والقضائيـة والسياسـية .وتخـرج من تحـت منبره
رضـوان هللا عليـه الكبـار مـن فقهـاء االصلاح والوحـدة والقريـب،
أ
السلامية العالميـة بعـد عقـود مريـرة
فكانـت النـواة الولـى للصحـوة إ
مـن ظاهـرة التمـزق واالسـتالم وآلهزيمـة طبعـت القـرن الماضـي فـي
دنيـا المسـلمين .عاصـرت االمـام الخمينـي رضـوان هللا عليـه وشـربت
مـن معينـه المبـارك مـن خلال صلاة الجماعـة التـي كان يقيمهـا فـي
مدرسـة البروجـردي الكبـرى ،حيـث كنـت مقيمـا فـي رحابهـا ،فترك في
قلبـي ونفسـي أثـراً روحيـاً عميقاً.
ومـن خلال لقـاء خـاص حملـت اليـه رسـالة خاصـة مـن مرجعيـة قـم
المقدسـة تتنـاول الجانـب النسـاني مـن الحـرب أ
الهليـة اللبنانيـة
إ
وتداعياتهـا المؤلمـة وآلحزينـة علـى اللبنانييـن بعامـة وعلـى الشـيعة
بخاصة.وقـد لفتنـي مـن جوابـه رضـوان هللا عليـه ،عمق تحليلـه االزمة
اللبنانيـة والتـي كانت تسـتهدف بنظـره تصفية القضية الفلسـطينية من
جهـة ،وجـر لبنـان إلـى مسـتنقعات التقسـيم ومخططاتـه الصهيونيـة
الراميـة إلـى تمزيـق المنطقـة وتهويد الشـرق مـن جهة ثانيـة ،وتقطيع
شـرايين النمـوذج اللبنانـي للسـلم االهلـي والعيـش المشـترك من جهة
ثالثـة .وال يسـعني القـول ،ان االمـام الخمينـي رضـوان هللا عليـه ،لم
اليرانيـة فحسـب ،بـل بشـيرا لمشـروع
السلامية إ
يكـن مفجـر الثـورة إ
أ
السلامي ،وتجديـد الثقـة باالسلام كرسـالة خلاص رحيمـة،
الحيـاء إ
أ
العتبـار
هدفهـا تحريـر الرض مـن الظلـم والفجـور والفسـاد ،ورد إ
النسـان وحقـوق المسـتضعفين المسـتباحة فـي زمننـا مـن
لحقـوق إ
الوريـد إلـى الوريـد ،وقـد اسـتمرت عالقتـي باالمـام الخمينـي رضـوان
هللا عليـه وثورتـه ،مـن خلال موقعـي الرسـالي فـي غـرب أفريقيـا التي
أوالهـا االمـام الخمينـي عنايتـه الخاصـة.
الصحافي الذي رافق االمام من باريس إلى طهران
ميشال نوفل
أ
بالمـام الخمينـي (قدس) لول مرة شـخصيا فـي باريس و
أنـا التقيـت إ
تحديـدا فـي ضاحيـة نوفـل لـو شـاتو وكنـت قبل ذلـك قـرأت كتير من
كتاباتـه التـي كانـت تصلنـا الى بيروت مـن النجف .أنا ال أ نسـى أبدا وال
تغيـب عـن ذاكرتـي صورتـه البهية تحت شـجرة التفاح فـي حديقة مقر
إقامتـه فـي نوفـل لـو شـاتو الطهر الشـديد ،والنـور المحيطـة بوجهه،
ومـن حولـه جمـع كبيـر مـن الطلاب و الصحافييـن وكل النـاس الذيـن
والسلامية المعنييـن بهـذا التحـول الكبير
كانـوا فـي المهاجـر العربيـة إ
فـي إيـران وفـي منطقتنـا .لقـد أعـادت صورتـه البهيـة إلـي صـورة ابن
المـام الخمينـي يحبـه ويجلـه كثيـرا ،وبالتالـي تـراءى
عربـي الـذي كان إ
أ
لـي أن إبـن عربـي تـاركا الندلس وذاهبا إلـى القاهرة ومنها إلى الشـام،
المور إلـى نصابها آ
وقـد تـراءى لـي أن المـام يقول له :لقـد أعدنا أ
الن
إ
ويمكنـك أيهـا الشـيخ الكبير ..
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الثقافيـة ،صفـات تنـم عن شـعب ذكي متحضـر ذو مرتبـة متقدمة من
الرقـي والصلاح .واذا نظـرت إلـى أ
الدب الفارسـي ،كونـي أسـتاذا للغـة
الفارسـية لفتـرة طويلـة مـن الزمـن ،ارى أ
الدب الفارسـي وجمالياتـه،
اليرانيـة الجميلـة.
وعذوبتـه ولطافتـه ،أرى الكتابـات إ
فقـد جعلـت هـذه الزيـارة تجيب عن هذا التسـاؤل في نفسـي ،عرفت ان
الشـعب كان فـي كتاباته أ
الدبيـة والثقافية والعالميـة واالجتماعية ،يحاول
ان يتماهـى مـع هـذه الشـخصية الكبيرة ،مع شـخصية االمـام ،اقول من
خلال نظـرة عينيـه حينمـا كنـا فـي المحاضـرة التـي اشـبعتنا علمـا ونـورا
وثقافة .،اقول ان عينيه تمتد لتشـمل كل محبيه ،وكل عارفه ،وكل صفات
الكرامـة والعنفـوان وآلمكرمة والطيبة والـذكاء المميز.

أن إبـن عربـي كان يسـمى بالشـيخ الكبيـر ،يمكنـك آ
الن مع عبـد القادر
الجزائـري شـهيد الثـورة الجزائرية ،يمكنـك آ
الن أن تنام بسلام .هذه
الصفـة التـي تمتـع بهـا ابـن عربـي وعبـد القـادر الجزائـري وضعتنـي
تمامـا فـي صيغـة أخـرى ،بـأن االمـام الخمينـي هـو مـن سلالة االئمة
الكبـار وسـيترك أثـرا فـي تاريخ ايـران وتاريـخ المنطقة ،على اسـاس انه
أمامنـا الكبيـر .ثـم تـواردت الصـور ومنهـا ايضـا اننـي كنـت معنيـا في
ذلـك الوقـت ،بكتابـات الدكتـور علـي شـريعتي ،وخصوصـا مقالتـه
الحمر والتشـيع أ
الشـهيرة عن التشـيع أ
السـود ،كيف أن التشيع العلوي
الحمـر اي التشـيع الثـوري يمكـن أن يغلب التشـيع أ
والتشـيع أ
السـود،
اي تشـيع السـلطة ،وقـد رأيـت في االمـام نـورا ورؤية تتفـوق وتغلب
تشـيع السـلطة ،ألنه كان يريد الحق ،وكان يريد االسـتقالل ،وكان يريد
الشـعب الـذي يتماهـى بهـذه الصفـات ،انـه يتماهـى ويتباهـى بصفـات
السلامي ،ولـم يكن يريد شـيئا لنفسـه.
نهضـة ايـران والعالـم إ
االمـام ،اقـول ان عظمـاء إالنسـانية يختلفـون عـن غيرهـم مـن بنـي
البشـر ،وإن عطاءهـم ال يتوقـف عندمـا يرحلـون عن هـذه الدنيـا الفانية
استاذ اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية سابقا
باجسـادهم ،وفـي طليعـة هـؤالء العظـام ،سـماحة إالمـام الخمينـي
رحمـه هللا ،الـذي كانـت حياتـه مفعمـة بالخيـر والبركـة لالنسـانية جمعاء
الدكتور طوني الحاج
كنـت قـد دعيـت ألول مـرة لزيـارة ايـران و كان مـن ضمـن الزيـارة لقـاء ولـكل المسـتضعفين في العالم .واسـتمر هذا العطاء بعـد وفاته حتى ال
االمـام الخمينـي رحمـه هللا ..دخلنـا الحسـينية المالصقـة لمنـزل زالـت دولتـه إالسلامية التي إقامها في إيران شـامخة صامـدة بوجه الرياح
سـماحته  ..عندمـا تنظـر إلـى الحسـينية وإلـى المنـزل تـراه مكانـا العاتيـة التـي تهـب عليهـا مـن جميـع أ
الطـراف .كمـا أن الكلمـات الخالدة
متواضعـا بعيـدا كل البعـد عـن الزخرفـة والمظاهـر الزائلـة ،فتقـول التـي تضمنتهـا وصاياه ،امسـت مصابيح هداية تضيء الدرب لكل عشـاق
مل� الدنيا وشـغلها يقيـم في هذا الحـق والحريـة فـي أركان أ
ايمكـن لهـذا الرجـل العظيـم الذي أ
الرض .االمام الخميني صانع التاريخ حيا وميتا،
المـكان ..تدخـل إلـى الحسـينية لتـرى الزهـد والتواضـع ،لتـرى النظرة اقول هذا الكالم ان هللا شـاء ان يعطي هذا إالمام عشـر سـنوات أخرى
الثاقبـة والمحبـة وتـرى البسـمة .كنـت دائما أتسـاءل حيـن تعرفت إلى من عمره المبارك ليرسـي الثورة إالسلامية على أسـس متينة .إن شـخصية
أ
اليرانييـن في زياراتـي المتكررة إلـى ايران ،كنت االمـام الخمينـي رحمه هللا سـتبقى قوة ملهمة لعقود طويلـة قادمة ،لقد
العديـد مـن الصدقـاء إ
أتسـاءل ان هـذه الصفات الطيبة للشـعب االيراني التي تتسـم بالقيم قـدر لهـذا الرجـل ان يصنـع التاريخ حيـا وميتا .
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ي
اإلمام الخمين 
والطريق الصحيح لتحريرفلسطين
(قدس سره الشریف)

إلهام هاشم
حيـن انتصـرت الثـورة إالسلامية فـي إيـران،
اتخـذت خطـوات حاسـمة علـى طريـق تحريـر
فلسـطين المحتلة ،منها قطـع النفط قطعاً تاماً
عن إسـرائيل ،وسلّمت مبنى السفارة إالسرائيلية
فـي طهران إلـى القوى الفلسـطينية المناضلة،
وأعلـن إالمـام الخمينـي الراحل آخـر جمعة من
شـهر رمضـان المبـارك ،يومـاً للتعبئـة العامـة
وقدمـت إيـران مـا بوسـعها
مـن أجـل القـدسّ ،
لمناصـرة كل العامليـن الحقيقييـن علـى تحريـر
فلسـطين مـن براثـن الصهيونيـة الحاقدة.
وأكثـر مـن ذلـك كلّه فإن الثورة إالسلامية  -على
شـخصت الداء
لسـان قائدهـا إالمـام الراحل – ّ
وحددت لهـا الدواء،
فـي القضية الفلسـطينيةّ ،
حيـث نصـح إالمـام القـوى الفلسـطينية قائالً:
المسـلمون يجـب أن يكونـوا يـداً واحـدة ضـد
جميع الظالمين ،متمنيـاً أن تزول متاعب جميع
المسـلمين بفضل هـذه الوحـدة القائمة بينهم
فـي جميـع الدول إالسلامية.
وإزاء الخطر الذي بدأ يهدد اسـرائيل بشـكل جاد
وحاسـم ،وأمـام الـروح إالسلامية التـي سـرت
حشـدت قـوى
فـي جسـم العالـم إالسلاميّ ،
االسـتكبار العالمـي كل طاقاتها إلنقـاذ الموقف،
وتخليص إسـرائيل من الخطر الذي بدأ يواجهها
فعلياً.
ومـن هـذا المنطلـق ،كانـت قـرارات التعبئـة
العامـة لتحرير القدس ،وإعلان آخر جمعة من
أيـام شـهر رمضـان المبـارك مـن كل عـام ،يوماً
للقدس.
ولمواجهـة هـذا القـرار الحاسـم الـذي اتخـذه
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إالمـام الراحـل ،تم إعالن مؤتمر (كامب ديفيد)
وسـائر المؤتمـرات التـي أرادت أمريكا وإسـرائيل
أن تفرضهـا تحـت إسـم ((السلام)) و((حسـن
الجوار)) لتغطيـة اعتداءاتها وانتهاكاتهـا ،وإدانة
كل مؤتمـر أو حـوار تديره الجمهورية إالسلامية
في إيـران.
فاالحتلال الصهيونـي لفلسـطين هـو جـزء مـن
احتلال عـام ُمنـي بـه العالـم إالسلامي بعـد
الوروبـي و أ
سـقوطه فـي براثـن الغـزو أ
المريكـي
الوقـح.
غيـر أنـه احتلال صـارخ يم ّثـل قمـة اسـتهانة
قـوى الكفـر بوجـود المسـلمين وبمقدسـاتهم
يجسـد جزءاً
وبأبسـط حقوقهـم ،هـذا االحتالل ّ
مـن مشـكلة المسـلمين الكبـرى ،كمـا أشـار إلـى
ذلـك إالمـام الخمينـي القائـد ،وموقـف الثـورة
إالسلامية من هذا االحتالل الغاشـم ،هو أيضاً
جـزء مـن موقفهـا العـام تجـاه نكبة المسـلمين
يتلخص فيما يلي:
أمـام أعدائهم ،هذاالموقف ّ
 -1إسلامية القضيـة :وهـو أهـم عناصـر موقف
الجمهورية إالسلامية من القضية الفلسطينية،
وهـذا العنصـر يشـكّل أعظـم خطـر علـى
إسـرائيل ،ومـن هنـا فـإن الصهاينـة وعمالءهـم
يحاربـون بشـدة ،توسـيع القضيـة الفلسـطينية
لتشـمل كل أ
ال ّمـة إالسلامية ،ويحاولـون بشـتى
أ
الساليب الشرسة ،حصر القضية على الصعيد
الفلسـطيني فحسب ،أو على المستوى العربي،
أي الحكومـات العربيـة فقـط.
أمـا إالمـام الخمينـي فـكان يرتـأي بأن المشـكلة
الفلسـطينية ،هـي مشـكلة كل المسـلمين
الذيـن يجـب أن يكونـوا يـداً واحـدة ضـد جميع
الظالميـن.
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 -2شـعبية القضيـة :الثـورة إالسلامية تؤمـن أن
الشـعوب وحدهـا القـادرة علـى حـل مشـاكلها،
وال تسـتطيع أ
النظمـة المعزولـة عـن شـعوبها
أن تنهـض بمسـؤولية تحريـر فلسـطين ،بـل إن
أ
ال ّمـة إالسلامية بماليينهـا الغفيـرة هـي القادرة
أ
علـى إنقاذ القدس وجميع الراضي السـليبة من
قبضـة االحتلال الصهيونـي.
ويقـول إالمـام الخميني فـي هذا الصـدد :إنني
أخجـل عندمـا أتذكـر أن  800مليـون مسـلم و100
مليـون عربي ،يقفون عاجزين أمام قلّة يهودية،
ويصـف (يوم القـدس) قائالً(( :إنـه اليوم الذي
يجـب أن تعلن فيه الشـعوب المسـتضعفة عن
وجودها أمام المسـتكبرين)).
أ
 -3إلغـاء معـادالت التبعيـة :مـن المـور الجادة
المثـارة علـى القضيـة الفلسـطينية ،هـي فكـرة
تبعيتهـا إلـى قـوة مـن القـوى الكبـرى ،وهـذه
الفكـرة المغلوطـة تنطلـق مـن هزيمـة داخلية،
ومن عدم التقييم الصحيح لطاقات الشعوب،
إن لـم تكـن منطلقـة مـن عمالـة مطلقة.
علـى العمـوم ،إن الثـورة إالسلامية حطّمـت
هـذه الفكرة وألغـت معادالت التبعية السـائدة

الذهـان ،وأثبتت قـدرة أ
فـي أ
ال ّمـة على تحطيم
عـروش الظالميـن ،وإسـقاط طواغيـت أ
الرض
دون االعتمـاد علـى قوة كبرى ،هذه االسـتراجية
انتهجتهـا الثـورة إالسلامية فـي جميـع مياديـن
نضالهـا للسـتكبار العالمـي ،وتدعـو أ
ال ّمـة
إ
إالسلامية إلنتهاجهـا أيضـاً ،وتؤكد علـى ضرورة
االعتمـاد علـى هللا وعلـى النفس ،وعلـى ضرورة
التخلـص مـن روح التقاعـس والتـواكل وانتظـار
إالنقـاذ الخارجـي.
يقـول إالمـام الراحـل فـي هـذا السـياق(( :أيهـا
المسـلمون  ..أيهـا المسـتضعفون فـي جميـع
أنحـاء العالـم  ..إنهضـوا وامسـكوا بزمـام
مقدراتكـم ،إلى متى تجلسـون لتقرر مصيركم،
واشـنطن وموسـكو؟!.
إلـى متى تبقـى أرض القدس وفلسـطين ،ويبقى
المظلومـون تحت وطأة ظلـم المجرمين؟!

متفرجيـن؟! إلـى متـى يظـل
إلـى متـى تبقـون ّ
حكامكـم الخونة مسـاهمين في هـذه الجرائم؟ّ
إلـى متـى يبقـى مـا يقـارب مـن مليـار مسـلم
فـي العالـم ،ومـا يقـارب مـن مائة مليـون عربي
يشـهدون غزو الطامعين ،الشرقيين والغربيين،
ويشـهدون مـا يرتكبـه هـؤالء الغـزاة وعمالؤهم
مـن ظلـم ومجـازر وحشـية مـع كل مـا يملكـه
جمـة؟!
المسـلمون مـن أر ٍاض واسـعة وثـروات ّ
إلـى متـى نبقـى نشـهد التخـاذل عـن الوقـوف
بوجـه أعـداء إالسلام والتهـاون في اللجـوء إلى
القـدرة العسـكرية و إاللهيـة ،ونـرى بـدل ذلـك،
إتلاف الوقـت في التحـركات السياسـية ،واتخاذ
المواقـف المداهنـة تجـاه القـوى المسـتكبرة،
وإرخـاء الحبـل إلسـرائيل كي تتمادى فـي ارتكاب
جرائمهـا ومجازرهـا الوحشـية؟!
يـر الحـكام إن المحادثـات السياسـية مـع
ألـم َ
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أسـاطين السياسـة وكبـار المجرمين ال تسـتطيع
إنقاذ القدس وفلسـطين؟! ألم يروا أن المظالم
والجرائـم تـزداد يومـاً بعـد يوم؟!
فمـن أجـل تحريـر القـدس ،البـد مـن اللجـوء
المسـندة إلـى إاليمـان ،واالتـكاء
إلـى المدافـع ُ
أ
علـى قـدرة إالسلام ،واالبتعـاد عـن الالعيـب
شـم منهـا رائحـة المهادنـة
السياسـية التـي يُ ّ
ومدانـة المسـتكبرين.
وعمومـاً ،بتأييـد مـن قائـد الثـورة إالسلامية
المظفرة ،اعترضت أ
ال ّمة إالسالمية على المؤامرة
الصهيونيـة أ
الثيمـة ،واسـتمدت المقاومـة روح
الصمود من خطابـات إالمام الراحل المتعاقبة،
متيقنـة إن مـا حدث من اتفاقيـات مع الصهاينة
إنمـا هـو تسـليم القـوي للضعيـف ،وتسـليم
المغلـوب أمـام الغالـب ،الذي يم ّثل ركـون إلى
الظالمين.
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انتصاراسطوريللمقاومةالفلسطينية
على االحتالل االسرائيلي
جراء الصمود البطولي لهذه المقاومة في وجه العدوان الصهيوني
الغاشم على الشعب الفلسطيني

السـید فـادي السـید(رئیس مرکـز االمـة
الواحـدة للدراسـات الساسـیة واالسـتراتیجیة)
هـذا االنتصـار قلب السـحر علـى السـاحر رئيس
وزارء االحتلال االسـرائيلي بنياميـن نتنياهـو الذي
حـاول القفـز فـوق ازماتـه والتهـور بشـن عـدوان
غاشم على قطاع غزة واضعا المجتمع الصهيوني
في فوهة النيران الفلسطينية للتغطية على فشله
فـي معالجـة المشـاكل السياسـية واالقتصاديـة
الخانقـة فـي كيانـه الغاصـب لفلسـطين المحتلة
ولقطـع الطريق امـام المالحقـات القضائية التي
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تشـد الطوق حول عنقه بتهمة الفسـاد واستغالل
السـلطة وتهدد مسـتقبله السياسي.
وصمـود الشـعب الفلسـطيني وقـواه الحيـة
السـرطانية
غيـر المسـبوق أكـد ان هـذه الغـدة
ّ
اميـة أوهـن مـن بيـت العنكبـوت وكشـف
إالجر ّ
الضعـف والهـوان والتصدعـات فـي هـذا الكيـان
وفتـح االفـق امـام التحريـر الكامـل لالراضـي
الفلسـطينية المحتلة من البحر الى النهـروإعادة
الحريـة للقدس وقضی على حلـم تهويد القدس
وتهجيـر المقدسـيين مـن االحيـاء فـي مدينـة
القـدس المحتلة وقطع الطريـق امام مخططات
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االحتلال لقضـم المزيد من االراضـي في الضفة
الغربيـة لبنـاء المزيـد مـن المسـتوطنات علـى
حسـاب الشـعب الفلسـطيني كمـا اعطـى روح
االمـل لعـرب الثمانيـة واربعيـن وعـزز صمودهم
فـي وجـه مخططـات االحتلال إالسـرائيلي.
فالمعركـة اسـقطت اوهـام الحـل السياسـي
المزعـوم وصفقـة العـار وقضـت علـى حلـم
المطبعـة
التطبيـع المشـبوه واخرجـت االنظمـة
ّ
الخائنـة ووضعتهم في موقف ال يحسـدون عليه
مـن الـذل والعاروأثبتـت مقولـة ما اخـذ بالقوة ال
يسـترد اال بالقـوة وعـززت الرهـان علـىالمقاومـة

كخيار وحيد واسـتراتيجي لتحقيق النصر الموعود
بعدمـا اصبحـت المقاومـة يدهـا هي العليـا ويد
االحتلال االسـرائيلي هـي السـفلى.
ومـا حسـم المواجهـة مـع االحتلال واختصـر
الطريـق هـو نوعيـة ودقة وغـزارة الصواريـخ التي
كشـفت عنها المقاومة الفلسطينية والتي عصفت
بالصهاينـة علـى كافـة بقـاع االراضـي المحتلـة
محولـة تل ابيب الى مدينة اشـباح بعدما احدثت
اصـوات الصواريـخ وصفـارات االنـذار حالـة مـن
الهلـع والذعـر ودبـت الخـوف والرعب فـي قلوب
الصهاينـة فـي ظاهـرة قـل نظيرهـا علـى صعيـد
الصـراع العربـي االسـرائيلي .كمـا اجبـر الدمـار
الهائـل والضخـم االالف مـن الصهاينـة علـى
النـزوح مـن تـل ابيـب باتجـاه مسـتوطنات اخرى
اكثـر امنـا لهـم وهـذا االمـر سـيدفع بالصهاينـة
الـى الهجـرة المعكوسـة للعـودة الـى ديارهم في
روسـيا ودول غربيـة .ومـا زاد مـن طيـن القصـف
الفلسـطيني بلـة االزمـة الخانقـة االقتصادية التي
يعانـي منها المجتمـع الصهيوني جراء سياسـيات
الحكومـات الخاطئة وانتشـار وبـاء كورونا واضاف
الـى االزمة الخانقة الحظر الجـوي والبحري الذي
فرضتـه صواريـخ المقاومة على الكيان االسـرائيلي

بعدمـا كانـت تـل ابيـب هـي التـي تفـرض حصارا
خانقـا على قطاع غـزة منذ عـدوان الفين وثمانية.
ومـا كشـفت عنـه المقاومـة هـو غيض مـن فيض
مـا تمتلكـه مـن ترسـانة عسـكرية ضخمـة سـرع
فـي عمليـة وقـف اطلاق النـار لصالـح المقاومـة
والشـعب الفلسـطيني مسـجلة انتصار اسطوري

وما حسم المواجهة مع االحتالل
واختصر الطريق هو نوعية ودقة
وغزارة الصواريخ التي كشفت
عنها المقاومة الفلسطينية والتي
عصفت بالصهاينة على كافة بقاع
االراضي المحتلة محولة تل ابيب
الى مدينة اشباح بعدما احدثت
اصوات الصواريخ وصفارات
االنذار حالة من الهلع والذعر
ودبت الخوف والرعب في قلوب
الصهاينة في ظاهرة قل نظيرها
على صعيد الصراع العربي
االسرائيلي.
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اشـبه بانتصـار المقاومـة اللبنانيةعـام الفيـن
وسـتة علـى العـدوان االسـرائيلي الغاشـم ،كمـا
اظهـرت الصواريـخ الفلسـطينية فشـل منظومـة
القبـة الحديـدة االسـرائيلية وعجز حكومـة رئيس
الـوزراء فـي ادارة العـدوان على قطاع غزة بشـكل
صحيـح كمـا كشـفت عـن ضعـف وهـوان جيـش
االحتلال فـي تنفيـذ هجومـه البـري الـذي اعـد
لـه وحشـد كل امكانيات علـى تخوم القطـاع واذا
بالصواريـخ «التاو» الفلسـطينية التي اسـتهدفت
بعض التحشيدات العسكرية والحقت به خسائر
بشـرية ومادية فادحة ومؤلمة بنفس الوقت كانت
كفيلـة بجعـل جنـود جيـش االحتلال وضباطـه
كالفئران يختبئون في جحور فلسـطين خشية من
صواريـخ المقاومـة التـي تـدك حصونهـم من كل
حـدب وصـوب.
لذلـك فـأن صمـود المقاومـة االسـطوري يعتبـر
اليـوم صفعـة مؤلمـة بالدرجـة االولـى لبعـض
االنظمـة العربيـة الخانعـة والخاضعـة والمتآمرة
علـى قضيـة فلسـطين والمسـجد االقصـى الن
المقاومـة قضـت خالل احد عشـر يوما ما سـعت
هـذه االنظمـة النجازه علـى مدى سـنوات طويلة
وهـدرت عليـه المالييـن مـن الـدوالرات الظهـار
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الكيـان بأنـه قـوة التقهـر بالمنطقـة وبانه خشـبة
الخلاص لالمـة العربيـة واالسلامية لحـل ازماتها
االقتصاديـة واالجتماعية والماليـة ،وزاد على ذلك
وزيـر الخارجيـة السـعودي فيصـل بـن فرحـان
بـن عبـد هللا آل سـعود الـذي سـعى الظهـار
االحتلال كحمامـة سلام يريـد ان يعيـش بأمـن
وأمـان مـع شـعوب ودول الجـوار واخـذ يشـجع
الشـعوب العربيـة واالسلامية للتطبيـع مـع هذا
الكيـان الغاصـب لفلسـطين المحتلـة ضاربـا
بعـرض الحائـط كافـة القيـم االسلامية والدينيـة
واالخالقيـة تجـاه قضيـة فلسـطين التـي تعتبـر
القضيـة االساسـية في الصـراع العربي االسلامي
مـع االحتلال ،لكـن فـي نهايـة المطـاف تجـري
ريـاح محـور المقاومـة والشـعوب العربيـة
واالسلامية بمـا ال تشـتهي االنظمـة العربيـة
والكيـان الصهيونـي عندمـا خرجـت فـي
تظاهـرات شـعبية السـيما فـي البحريـن منددة
بالعدوان االسـرائيلي على الشـعب الفلسـطيني
وفرضـت رأيـا علميـا ضاغطـا علـى العالـم
للتحـرك باتجـاه وقـف العـدوان االسـرائيلي كما
اجبـرت التحـركات الشـعبية للجاليـة العربيـة
فـي دول االغتـراب الكثيـر من النواب لممارسـة
الضغـط علـى حكوماتهـم للتدخـل مـن اجـل
وقـف جرائـم العـدوان الصهيونـي الوحشـية
علـى الشـعب الفلسـطيني.
کمـا ان صـور االطفال والنسـاء الشـهداء الذين
فقـدوا حیاتهـم بجرائم االحتالل بحق الشـعب
الفلسـطيني فـي قطـاع عـزة والقـدس والضفـة
الغربيـة قد كشـفت الصورة االجراميـة الحقيقة
للكيـان الصهيونـي و نفـاق وزيـف االدعـاءات
لالنظمـة العربيـة التـي ال تـزال تسـعى بتآمـر
وقـح ان تبـرر لالحتلال هـذه الجرائـم
،واجهضـت كافـة مخططـات المتآمريـن علـى
فلسـطين ووضعتهـم فـي موقـف اليحسـدون
عليـه واحرجـت االنظمـة المطبعـة التـي كانـت
تراهـن علـى قـوة االحتلال لمسـاندة هـؤالء
الحـكام بالبقـاء علـى عروشـهم ،فوجدنـا بـان
االحتلال فـي موقـف ضعيف وهزيل يسـتغيث
باالنظمـة العربيـة البائـدة النقـاذه مـن ورطتـه
وهـذا سـيدفع مـا تبقـى مـن انظمـة عربيـة الى
اعـادة التفكيـر بالتطبيـع مـع االحتلال وجنوح
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بعضهـا االخـر عـن الموضـوع بشـكل قاطـع
كمـا قضـت الصـور االجراميـة لالحتلال بحـق
الشـعب الفلسـطيني وحجـم الدمـار والخـراب
علـى حلـم المطبعيـن الذيـن يهرولـون لحـرف
االنتصـار عـن مسـاره الصحيـح بوعـود مزيفـة
ومخادعـة للتعويـض بحفنـة مـن االمـوال علـى
الشـعب الفلسـطيني والعـادة اعمـار االبنيـة
التـي دمرتهـا الغـازات الصهيونيـة فـي قطـاع
غـزة بتمويـل عربـي وقـح لكـن رغـم ذلـك
التـزال االنتفاضـة مشـتعلة في الضفـة الغربية
والقـدس المحتلـة وقافلـة الشـهداء تسـير على
درب تحريـر فلسـطين مـن رجـس الصهاينـة.
ان عجـز االحتلال فـي مواجهـة عاصفـة
الصواريـخ الفلسـطينية وضـع النقـاط علـى
حـروف الصراع العربي واالسلامي مع االحتالل
واعـادت الـروح للشـباب العربـي واالسلامي
تجـاه القضيـة المحوريـة بعدمـا دفعـت
باالحتلال ليتقوقـع علـى نفسـه فـي فلسـطين
المحتلـة خائفـا مدحورا كاشـفة صورته المزيفة
بانـه اكبـر قوة فـي المنطقة وقضـت على حلمه
فـي النيـل من قدرات الجمهورية االسلامية في
ايران التي عمل عليها على مدى سـنوات طويلة
مـن خلال التهديـد تـارة والوعيـد تـارة اخـرى
والعمليـة االرهابيـة الضعـاف ايـران وضـرب
محـور المقاومـة الـذي يعتبـر بنظـر االحتلال

ان عجز االحتالل في مواجهة عاصفة
الصواريخ الفلسطينية وضع النقاط على
حروف الصراع العربي واالسالمي مع
االحتالل واعادت الروح للشباب العربي
واالسالمي تجاه القضية المحورية
بعدما دفعت باالحتالل ليتقوقع على
نفسه في فلسطين المحتلة خائفا
مدحورا كاشفة صورته المزيفة بانه اكبر
قوة في المنطقة وقضت على حلمه في
النيل من قدرات الجمهورية االسالمية
في ايران التي عمل عليها على مدى
سنوات طويلة من خالل التهديد تارة
والوعيد تارة اخرى.
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تهديـدا اسـتراتيجيا علـى وجـوده فـي المنطقة.
واالنجـازات التـي سـطرتها المقاومـة فـي قطاع
غـزة بحـق االحتلال سـيكون لهـا تداعيـات
اسـتراتيجية مهمـة علـى صعيـد المنطقـة
والعالـم وسـتبقى تردداتهـا تنـال مـن االحتلال
وجيشـه وسـتزيد مـن تحطيـم المعنويـات
النفسـية لجنـوده وضباطـه ،وهذا سـيؤثر بقوة
علـى مسـتقبله الذي شـارف علـى النهاية وبهذه
االنجـازات البطوليـة تحولـت المقاومـة الـى
بطـل عربـي واسلامي يدافـع عـن المقدسـات
االسلامية وعـن قضايـا الشـعب الفلسـطيني
الـذي اصبـح قـدوة للشـعوب العربيـة التـي
تـرزح تحـت وطـأة االسـتبداد لتدفـع بهـم
للتحـرك السـقاط االنظمـة المسـتبدة كمـا
افشـل هـذا االنتصـار كافـة محـاوالت االعـراب
والصهاينـة لتشـويه صـورة المقاومـة ووصفهـا
باالرهابيـة لنبذهـا شـعبيا وسياسـيا علـى
صعيـد االمـة والعالـم لكـن المقاومـة اثبتـت
للقاصـى والدانـي بانهـا قـوة اليسـتهان بهـا
وهـي قـادرة علـى فـرض المعـادالت الكبـرى
فـي اي مواجهـة مقبلـة مـع االحتلال وهـذا
االمـر اظهـر محـور المقاومـة والممانعـة وعلى
راسـه الجمهوريـة االسلامية فـي ايـران كالمـارد
امـام القـزم االسـرائيلي كمـا وضعـت وجـود
االحتلال االميركـي فـي غـرب اسـيا علـى خارطة
طريـق جديـة لمحـور المقاومـة الـذي يمتد من
بـاب المنـدب الـى مضيـق هرمز العـداد العدة
ولوضـع كافـة المخططات التي رسـمها وجهزها
مـن اجـل التخلـص مـن االرهـاب والدمـار
والخـراب الـذي حـل بالمنطقـة وبشـعوبها
بفعـل الوجـود االميركـي المحتـل فـي المنطقة
والكيـان الصهيونـي فـي فلسـطين المحتلـة.
لكـن عمليـة التحريـر التي تقـع على عاتـق محور
المقاومـة لـم تقـف عنـد هـذا الحـد بـل واجبهـا
سـيدفعها لتكمـل واجبهـا الجهـادي بتحريـر
الشـعوب العربيـة واالسلامية مـن االنظمـة
المسـتبدة لتكتمـل صـورة التحريـر للمنطقـة
باجمعهـا ولتحقيـق مشـروع االمـام الخمينـي
قدس سـره الشـريف مفجـر الثورة االسلامية في
ايـران تمهيـدا لظهـور االمـام الحجـة المنتظـر
لتحقيـق دولـة العـدل االلهـي.

رسالة القائد الی الشعب الفلسطیني
بمناسبةانتصارالمقاومةالفلسطینیة

هذا اإلختبار جعل الشعب الفلسطيني
يشعر بالشموخ واضطر الكيان
الصهيونيلقبولالهزيمة
وجـه قائـد الثـورة االسلامية المعظـم سـماحة آيـة هللا السـيد علـي الخامنئـي رسـالة الـى الشـعب
الفلسـطيني عقـب إنتصـار المقاومـة الفلسـطينية علـى الكيـان الصهيوني.
وه ّنأ قائد الثورة االسلامية المعظم في رسـالته بانتصار المقاومة الفلسـطينية في حرب االثني عشـر
يوما ضـد الكيان الصهيوني.
السالمية المعظم:
وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة إ
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بسم هللا الرحمن الرحیم
السلام علـى فلسـطین القويـة والمظلومـة؛
السلام علـى شـباب فلسـطين الشـجعان
الغیـارى ،السلام علـى غـزة البطولـة
والمقاومة ،السلام على حمـاس والجهاد وكل
الفصائـل الجهادية والسیاسـية في فلسـطین.
أحمـد هللا العزیـز القدیـر على نصرتـه والعزة
مـن بها علـى المجاهدين الفلسـطینيين،
التـي ّ
ّ
وأسـأله جل وعال أن ينزل السـکینة والطمأنینة
علـى قلـوب ذوي الشـهداء المفجوعيـن ،وأن
يمـن علـى الشـهداء بالرحمـة والبشـارة ،وعلى
ّ
الجرحـى بالشـفاء الكامـل ،وابـارك االنتصـار
علـى الكيـان الصهيونـي المجرم.
إن الشـعب الفلسـطیني خـرج مرفـوع الـرأس
اليـام أ
قويـا مـن ابتلاء أ
الخيـرة .فالعـدو
ً
الوحشـي المفتـرس أدرك حقيقـة ضعفـه فـي
مواجهـة المقاومـة الفلسـطینية الشـاملة،
وتجربـة التعـاون بيـن الفلسـطينيين فـي
القـدس والضفـة الغربيـة وغـزة وأراضـي
ال 48والمخيمـات رسـمت آفـاق المسـتقبل
للفلسـطینیين .وارتكـب العـدو الظالـم خالل
أ
الثنـي عشـر جرائـم كبـرى كان
هـذه اليـام إ
عمليا أنه بسـبب ضعفه
أغلبهـا في غزة وأثبت ً
فـي إخمـاد الثـورة الفلسـطينية الموحـدة
ً
أعمـال مخزيـة وجنونيـة تثيـر الـرأي
يرتكـب
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العـام العالمـي ضـده أكثـر مـن ذي قبـل،
مـا يزيـد الكـره لـه وللـدول الغربيـة الداعمـة
لـه وال سـيما أمريـكا المجرمـة .فـكان اسـتمرار
الجـرام أو اقتـراح وقـف إطلاق النـار كالهما
إ
يعبـران عـن فشـله ،واضطـر فـي النهايـة أن
يقبـل الهزيمـة .وسـيزداد هذا الكيـان الخبيث
ضعفًـا .فجهوزيـة الشـبان الفلسـطينيين،
والقـوة التـي أظهرتهـا الفصائـل الجهاديـة
القـوة بشـكل مسـتمر،
البـارزة  ،وإعـداد
ّ
كل ذلـك سـيجعل فلسـطین أقـوى والعـدو
يومـا بعد يوم.
الغاصـب أضعـف وأكثـر جب ًنا ً
إن توقيـت بـدء المعـارك وإيقافهـا هـو مـا
يحـدده القـادة الجهاديـون والسياسـيون
العـداد والجهوزيـة
الفلسـطينيون ،لكـن إ
والحضـور مـن موقع القـوة في السـاحة أمور
ال يمكـن أن تتوقـف .وتجربـة حـي الشـيخ
جـراح فـي الوقـوف بوجـه مظالـم الكيـان
والمسـتوطنين العملاء سـتبقى وصفـة يعمل
علـى أساسـها الشـعب الفلسـطيني الغيـور.
وأحيـي بـدوري شـباب الشـيخ جـراح وابـارك
فتوتهـم.
لهـم ّ
السلامي مسـؤول دائمـاً تجـاه قضية
العالـم إ
فلسـطين ،وعليـه تكليـف دينـي .العقـل
السياسـي وتجـارب الحكـم أيضـاً تؤيـد هـذا
الحكـم الشـرعي وتؤكـده .فعلـى الـدول
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السلامية أن تنـزل إلـى الميـدان بـكل صـدق
إ
دعما للشـعب الفلسـطيني ،إن كان
وإخلاص
ً
ذلـك فـي تعزيـز قوتـه العسـكرية أو الدعـم
المالـي الـذي هـو بحاجـة إليه اليـوم أكثر من
ذي قبـل أو إلعـادة بناء البنـى التحتية والدمار
الحاصـل فـي غـزة.
وثبات من شـأنه
ومطالبـة الشـعوب باسـتمرار ٍ
أن يدعـم هـذا الهـدف الدينـي والسياسـي،
فعلـى الشـعوب المسـلمة أن تطالـب
حكوماتهـا بـأداء هذا الواجـب وأن تنهض هي
بدورهـا وفـي حـدود إمكاناتها بتقديـم الدعم
المـادي والسياسـي.
والواجـب آ
الخـر هـو متابعـة مقاضـاة الكيـان
الرهابـي السـفّاح وإنـزال العقوبة
الصهيونـي إ
الحيـة تعتـرف بـأن
بـه .فـكل الضمائـر
ّ
أ
الجريمـة الشـاملة فـي قتـل الطفال والنسـاء
أ
الثنـي عشـر ال
الفلسـطينيين خلال اليـام إ
ينبغـي أن تبقـى بلا عقوبـة .وكل العناصـر
المتورطـة فـي الكيـان والمجـرم نتنياهـو
شـخصيا يجـب أن يالحقـوا من قبـل المحاكم
ً
الدولية المسـتقلة ويتحملـوا عقوبتهم ،وهذا
مـا سـيتحقق بحـول وقـوة مـن هللا العلـي
القديـر .وهللا غالـب علـى أمـره.
شوال ١٤٤٢
الجمعة ٌ ٩
 21أيار  / 2021سيد علي الخامنئي

نداء

رئیس مجلس التخطیط السیاسي و تنسیق
الحوار بین االدیان بمناسبة العدوان الصهیوني
علی فلسطین و انتصار المقاومة
ابوذر ابراهیمي
رئيـس مجلـس التخطيـط السياسـي وتنسـيق
الديان فـي الجمهورية أ
الحـوار بيـن أ
السلامية
أ
اليرانية
بسم هللا الرحمن الرحیم
إن العيـش فـي ظـل السلام واالمـان
والطمأنينـة هـو عطيـة وموهبـة إلهيـة
منحهـا هللا للبشـریة ،بیـد ان هـذه الموهبـة
اللهيـة تتعـرض اليـوم مـع أ
للسـف للتهديـد
إ
مـن قبـل البعـض ،حیـث نراهـم ينتزعـون
الحـق الـذي منحـه هللا للبشـریة بالقمـع
والظلـم والجريمـة .وكنـا قـد شـهدنا طیلـة
الشـهر الماضـي أو نحـو ذلـك بـان النظـام
الصهيونـي المحتـل قـد بـدأ بارتـكاب مجـزرة
جدیـدة اخـری لیتمكـن مـن خالل سـفك دماء
الطفـال والنسـاء والمدنييـن أ
أ
البريـاء ،مـن
طـرد الفلسـطينيين السـاكنین في حي الشـيخ
جـراح بالقـدس من منازلهـم التي عاشـوا فيها
طـوال حياتهـم .والـذي أثـار الدهشـة هو ان
النسـان
المدافعیـن عن الديمقراطية وحقوق إ

قـد اختـاروا الصمـت ولـم یبـدوا أي ردود
فعـل ازاء هـذا العمـل االجرامـي الوحشـي،
الـذي جـرح مشـاعر كل المنصفیـن وكل محبي
السلام فـي مختلـف انحـاء العالـم .لكن في
غضـون ذلـك ،أدی االشـتباك العنيف لشـرطة
االحتلال مـع الفلسـطينيين الـى انـدالع
انتفاضـة أخرى ،وان المظاهـرات الجماهيرية
الشـاملة وهجمـات حمـاس الصاروخيـة علـى
قلـب تـل أبيـب التـي ادت الـى فـرض هزيمـة
أخـرى علـى الكيـان الصهيونـي ،اكـدت بـأن
مثـل هـذه الجرائـم البربريـة سـوف لـن تبقى
بـدون رد .وذلـك ألن أي إنسـان اليمكـن أن
يبقـى صامتا امـام الظلم والعـدوان الصارخ.
آ
والن ،نالحـظ ان عمليـة وقـف اطلاق
النـار ،التـي كانـت السـبيل الوحيـد لفـرار
الصهاينـة مـن المهلكـة التـي خلقوهـا ،قـد
وفـرت فرصـة للعالـم ،وخاصـة لقـادة وأتبـاع
الديانـات العالميـة ،ليفكروا من خلال معرفة
الواقعيـات الموجـودة فـي إيجـاد حـل عـادل
لحـل القضيـة الفلسـطينية يقوم على اسـاس
أسـمى مبـادى تعاليـم جميـع أ
الديـان وعلـى
االسـتفتاء الشـعبي .وينبغـي ان نتذكربانـه
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كمـا تفضـل القائـد المعظـم سـماحة آيـة
هللا الخامنئي(مدظلـه العالـي) ،بانـه سـوف
اليمكـن تحقيـق السلام أ
والمـن الدائمين في
فلسـطين إال بعـودة النازحين والقرار الشـامل
لجميـع سـكانها مـن اليهـود والمسـيحيين
والمسـلمين.
مـن هنـا وباعتبـاری رئيـس مجلـس التخطيـط
السياسـي وتنسـيق الحـوار بيـن أ
الديـان فـي
السلامية أ
الجمهوريـة أ
اليرانيـة الـذي يسـعى
منذ سـنوات لتنميـة المعرفة أ
بالديـان وفهمها
وبالتالـي تعزيـز التعاون بينها ،أهنئ الشـعب
الفلسـطيني المظلـوم بهـذا النصـر العظيم،
وأدعـو جميـع أتبـاع وزعمـاء وقـادة أ
الديـان
والشـخصيات الثقافيـة إلـى إدانـة مثـل هـذه
الجرائـم الوحشـية البشـعة التـي وقعـت فـي
ارض فلسـطين مهـد ومعراج أ
النبيـاء العظماء
وأن يخطـو خطـوة جديـرة ألداء الواجـب
والنسـاني الملقـى علـى عاتقهم ،وأن
الدينـي إ
يدعمـوا بشـكل جـدي عمليـة االسـتفتاء فـي
أ
الراضـي المحتلـة ويطرحـوه علـى الصعيـد
الدولـي .نسـأل هللا تعالـی ان یعیننـا ویوفقنا
فـي هـذا مجـال.
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إسرائيل هزمت

فلسطين انتصرت
فما الحساب والتداعيات؟

أمين حطيط
بعـد أسـبوعين مـن المواجهـات العسـكرية
«السـرائيلي» والمقاومة
الشـديدة بين العـدو إ
الفلسـطينية بشـتى عناوينهـا بـات الميـدان
يتحضـر بين سـاعة وأخرى لوقف إطلاق النار
مـن غـزة وعليهـا ،مـن دون أن يشـمل ذلـك
طبعـاً حـركات الرفـض واالحتجاج وممارسـات
االنتفاضـة ضـد العـدو فـي الضفـة الغربيـة
والقـدس أ
والراضي المحتلة فـي العام ،1948
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فوقـف إطلاق النـار الـذي يجـري الحديـث
عنـه ينحصـر فـي وقـف أعمـال القصـف
والعـدوان التـي تنفذهـا «إسـرائيل» ضـد
قطـاع غزة مقابـل وقف القصـف المنطلق من
العالمـي
القطـاع بيـد المقاومـة (والحديـث إ
جـار عـن وقـف حمـاس إلطلاق الصواريـخ،
وهـم يسـتعملون كلمـة حمـاس ويعنـون بهـا
المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة بـكل فصائلها
السلامي)
وفـي طليعتهـا حمـاس والجهـاد إ
أ
ومـع وقـف النـار سـيكون العمـل الول لـكل
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أ
الطـراف وللمراقبيـن أيضـاً البحـث في حصاد
المواجهـة بيـن الطرفيـن نصـراً أو هزيمـة؟
مـن المبادئ العامـة لتحديد النصـر والهزيمة
فـي الحـروب ،يكـون االنطلاق مـن الهـدف
مـن الحـرب وتحققـه ،وينتصـر المهاجـم إذا
شـن
حقـق إ
النجـاز العسـكري الـذي من أجله ّ
هجومـه ،وينتصـر المدافع اذا منـع المهاجم
مـن تحقيـق هـذا الهـدف ،وبإسـقاط هـذا
المبـدأ علـى الطرفيـن المتصارعين فـي معركة
سـيف القـدس نجـد أن «إسـرائيل» هـي فـي

موقـع المهاجـم المعتـدي ،الـذي أراد مـن
عدوانـه اتخـاذ إجـراءات تنفيذيـة فـي عمليـة
تهويـد القـدس عبـر اقتحـام أ
القصـى مـن
أجـل كسـر حصريـة حق المسـلمين بـه ،وعبر
اجتيـاح حـي الشـيخ جـراح فـي القـدس مـن
أجـل مصـادرة البيـوت وطـرد سـكانها العـرب
وتهويـد الحـي ،وبعـد ذلـك عبر شـن عـدوان
عسـكري واسـع النطـاق علـى قطـاع غـزة مـن
أجـل قتـل القـادة الرئيسـيين فـي المقاومـة
وتدميـر البنـى التحتيـة العسـكرية للمقاومـة
لمنـع أ
الخيـرة مـن اطلاق الصواريـخ علـى
«إسـرائيل» .بينمـا نجـد المقاومـة فتحت النار
مـن أجـل منـع التهويـد المذكـور والتصـدي
لعمليـات القتـل والتدميـر ومـن أجـل تأكيـد

الصمـود بمـا يمكـن إدامـة المواجهـة وإيلام
العـدو.
أ
هـذه هـي الهـداف التـي رمـى إليهـا ّكل مـن
الطرفيـن المتواجهيـن وهـذه هـي المعاييـر
التـي تسـتعمل لتحديـد الربـح والنصـر
والخسـارة والهزيمـة طبعاً هنـاك اختالف بين
النصـر وثمنـه وبيـن الهزيمـة ومداهـا ،ونلفت
ظـن أحـد
يشـوش ّ
إلـى هـذا التمييـز حتـى ال ّ
الطـار المنطقـي والمفاهيـم
ويخـرج علـى إ
المعتمـدة فـي توصيـف النتائـج والحصيلـة.
وبعـد هـذا التوضيـح ننطلـق فـي تحديـد مـا
نحـن بصـدد البحـث فيـه وسـرعان مـا نصـل
بـأن «إسـرائيل» اضطـرت /أو
إلـى القـول ّ
سـتضطر إلـى وقـف إطلاق النـار مـن دون
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أن تتمكـن مـن وقـف إطلاق الصواريـخ مـن
غـزة .فالمقاومـة الفلسـطينية اسـتمرت وال
زالـت محتفظـة بمنظومة قيادة وسـيطرة تدير
العمليـات العسـكرية بدقـة ووفقـاً لبرنامـج
علمـي ميدانـي موضـوع مـن قبلهـا يمكنهـا
مـن اسـتمرار مشـاغلة أ
الهـداف المخططـة
مـن قبلهـا علـى مسـاحة فلسـطين التاريخيـة،
وتقصـف أ
الهـداف فيـه بنمـط تـراه مجديـاً
ومحققـاً ألغـراض أ
العمـال القتاليـة التـي
تشـنها.
أن وسـائل «إسـرائيل»
لقـد بـات مـن المؤكـد ّ
إلسـكات النـار مـن غـزة لـن تحقـق أهدافهـا،
يـزج بـه بكثافـة عاليـة
فسلاح الطيـران الـذي ّ
( 140طلعـة جويـة فـي الوقـت ذاتـه) عجـز
وبشـكل نهائـي عن تنفيـذ المهمـة فانقلب إلى
أ
الجر ّاميـة مـن قتل المدنييـن وتدمير
العمـال إ
البنـى التحتيـة المدنيـة وارتـكاب جرائم حرب
النسـانية ،أمـا العمليـة البريـة
وجرائـم ضـد إ
فقـد بـدا أنـه حلم «إسـرائيلي» لن يـدرك ولن
يتحقـق بسـبب القـوة الردعيـة التـي امتلكتهـا
المقاومـة وخشـية «إسـرائيل» مـن الثمـن
الباهـظ الـذي سـيدفعه جيشـها إن باشـرها،
أن هـدف إسـكات
والنتيجـة مـن ّكل هـذا ّ
الصواريـخ مـن غـزة لـن يتحقـق .وإذا عطفنـا
دوليـة
هـذا علـى مـا هـو مضمـر وبضمانـات ّ
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أن أعمـال التهويـد في أ
القصى والشـيخ جراح
سـتتوقف وإال كانـت العـودة إلـى الميـدان،
فإننـا نـدرك باليقيـن القاطـع وبالتحليـل
أن «إسـرائيل» هزمـت فـي
العسـكري العلمـي ّ
المواجهـة ولـم تحقـق شـيئاً مـن أهدافهـا
التـي اعتـدت مـن أجلهـا .وفـي المقابـل تكون
المقاومـة الفلسـطينية قـد انتصـرت .وهذا ما
يخشـاه نتنياهـو حيـث جـاء على لسـانه حرفياً
عندمـا قـال أمـام  70سـفيراً أجنبيـاً «سـتعلن
حمـاس انتصارهـا وهـذا سيشـكل هزيمـة
أن الهزيمـة
لــ «إسـرائيل» وللغـرب» .بيـد ّ
إن
حيـث
هكـذا
تمـر
إ
ّ
«السـرائيلية» لـم ولـن ّ
هنـاك مـع الهزيمـة خسـائر شـتى نزلـت بــ
«إسـرائيل» علـى أكثـر مـن صعيـد يمكـن ذكر
بعضهـا كالتالـي:
«السـرائيلي» عاجـزاً فـي
 1ـ ظهـر الجيـش إ
الميـدان عـن تحقيـق أهدافـه ،بعد أن خسـر
الردعيـة وعجـز عن إسـكات النـار وفقد
القـوة
ّ
السـيطرة وزمام المبـادرة في الميـدان .وبهذا
يتأكـد مـرة أخـرى انتقالـه مـن موقـع مالـك
القـوة القـادرة إلـى صاحـب القـوة العاجـزة
أن الطيـران
وتأكـد مـرة أخـرى بعـد الــ ّ 2006
«السـرائيلي» فقـد صفـة السلاح الحاسـم،
إ
وأن القـوى البريـة غيـر جاهـزة لمعركـة أو
ّ
حـرب مـن الجيـل الرابـع فـي مواجهـة مقاومة
وأن
ّ
أعـدت نفسـها جيـداً لتلـك المواجهـةّ .
هـذه النتيجـة سـتكون محلا ً لبنـاء الكثيـر
عليهـا فـي مواجهـة المكونـات أ
الخـرى لمحور
المقاومـة .وهـذا مـا كان يعنيـه وزيـر الحـرب
الصهيونـي السـابق ليبرمـان عندمـا قـال« :إذا
كان هـذا وضعنـا مع حمـاس (يقصد المقاومة
فـي غزة) فكيف سـيكون وضعنـا مع حزب هللا
وإيـران؟».
«السـرائيلية»،
 2ـ تأكد وهن الجبهة الداخلية إ
وعـدم قدرتهـا علـى التعايـش مـع حـرب
بـأن «إسـرائيل» وخلال
طويلـة ،وهنـا نذكـر ّ
أ
العـوام الــ  15الماضيـة عملت بشـتى الطرق
لرفـع مناعـة وجهوزيـة هـذه الجبهـة وقـدرة
تمتـد علـى مـدار  10أسـابيع
تحملهـا لحـرب ّ
ّ
ً
كحد أقصى
كحـد أدنـى وتصل إلى  15أسـبوعا ّ
ّ
أ
ومـن أجـل ذلـك أدخلت فـي التنظيـم المني
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العسـكري مفهـوم الجبهـة الدخيلـة وأنشـأت
القبـة الحديديـة واعتمدت كل وسـائل الدفاع
السـلبي التـي تشـعر المجتمـع أ
بالمـان ،رغـم
ِ
أن  10أيام
وتأكـد
التدابير
كل
ذلـك ظهر وهـن
ّ
مـن المواجهـة مـع مكـون واحـد مـن محـور
المقاومـة وهـو المكون ذو الظـروف أ
الصعب
ّ
والقسـى ،حرمها الشـعور أ
أ
بالمان وقادها إلى
أن
الرعـب والذعـر الجماعـي ،وأكد مـرة أخرى ّ
«إسـرائيل» ال يمكنهـا التخلي عـن مبدأ الحرب
الخاطفـة ،لكـن هـذا المبدأ أصبـح غير صالح
للتطبيق .
 3ـ تأكـد فشـل «إسـرائيل» فـي تذويـب
العـرب فـي مجتمعهـا الصهيونـي ،مترادفـاً
عـن ّ
غـل يدهـا حاضـراً عـن طردهـم مـن
أ
الراضـي التـي احتلتهـا فـي العـام ،1948
وان نـزول الفلسـطينيين هـؤالء إلـى الشـارع
ّ
فـي اللـد ويافـا وأم الفحـم والمثلـث وغيرهـا
مـن المـدن الفلسـطينية المحتلـة عـام 1948
رفضـاً للعـدوان على القـدس ونصـرة للقضية
الفلسـطينية أ
ال ّم ومـا اسـتتبع مـن مواجهـات
مـع اليهود فـي تلك المناطـق… أطلق صفارة
إنـذار فهمهـا بعـض أ
المنييـن والعسـكريين
بـأن هنـاك مـا أسـموه «نـذر حـرب
الصهاينـة ّ
أهليـة» تتشـكل فـي إسـرائيل» ،وهـذا مـا ال
يمكـن السـكوت عنـه أو إهمـال مخاطـره.

إن «إسرائيل» التي قامت على
ّ
القوة في مواجهة القانون دخلت
آ
الن في مرحلة تآكل القوة وتراجع
قدرتها على فرض ما تريد وهذا ال
يبقى في مفاعيله منحصراً في تائج
سيتمدد
معركة أو نتائج حرب بل
ّ
إلى أصل الوجود بذاته ،ولهذا
«السرائيليون» يرددون
كان القادة إ
أن «إسرائيل» ال تحتمل
دائماً ّ
أ
يشوه
هزيمة واحدة ل ّن ذلك ّ
قوتها التي هي أصل القدرة على
ّ
البقاء.
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وتصدع
تصدع الثقة بمسـتقبل «إسـرائيل»
ّ
4ـ ّ
تصـدع العالقة
عن
ا
فضل
بالمسـؤولين
الثقـة
ً
ّ
بيـن القيادتيـن السياسـية العسـكرية واالتجاه
التـورط
إلـى تقـاذف التهـم ومسـؤولية
ّ
والتقصيـر ،لقـد تـر ّدى المسـتوى المعنـوي
«السـرائيلي»
العـام علـى صعيـد المجتمـع إ
الـذي اسـتعاد الشـعور المتشـكل لديـه إثـر
هزيمـة  2006فـي لبنان وبات السـؤال يتعاظم
حـول قـدرة «إسـرائيل» علـى البقـاء فـي ّ
ظـل
الوهـن الذاتـي والعجـز العسـكري والرفـض
بأن
إ
القليمـي ،وتسـري اليـوم أحاديث جديـة ّ
وأن حجمها قد
سـتتعاظم
المعاكسـة
الهجـرة
ّ
يصـل إلى مليـون يهودي خالل السـنة المقبلة
مـا يشـكل خطـراً وجوديـاً فعليـاً جعـل كثيـراً
«السـرائيليين» يؤكـدون أن «إسـرائيل
مـن إ
أ
لـن تكـون موجـودة لتحتفـل بالمئويـة الولـى
إلنشـائها».
إن «إسـرائيل» التـي
وفـي الخالصـة نقـول ّ
قامـت علـى القـوة فـي مواجهـة القانـون
دخلـت آ
الن فـي مرحلـة تـآكل القـوة وتراجـع
قدرتهـا علـى فـرض مـا تريد وهـذا ال يبقى في
مفاعيلـه منحصـراً فـي تائـج معركـة أو نتائـج
سـيتمدد إلـى أصـل الوجـود بذاته،
حـرب بـل
ّ
«السـرائيليون» يـرددون
ولهـذا كان القـادة إ
أن «إسـرائيل» ال تحتمـل هزيمة واحدة
دائمـاً ّ
أ
قوتهـا التـي هي أصـل القدرة
يشـوه ّ
ل ّن ذلـك ّ
علـى البقـاء .واذا كان خروجهـا مـن لبنـان فـي
العـام  2000بالشـكل الـذي خرجـت بـه بفعـل
المقاومـة وهزيمتهـا فيـه فـي العـام  2006قـد
فـإن
ّأسـس لمسـار االنحـدار إ
«السـرائيلي» ّ
غبـار معركـة «سـيف القـدس» سينكشـف عـن
حقيقـة تؤكـد مـا سـبق وتثبـت مقولـة الوهـن
«السـرائيلي» المنعكـس علـى وجودها ويبقى
إ
أن نتابـع حتـى يكـون الحصـاد تحريـراً ،ومـن
أهـم مـا ظهـر من مصطلحـات فـي المواجهة
ّ
اليـوم هو بـدء الحديـث الجدي واالسـتعداد
الفعلـي لحـرب التحريـر الشـامل لفلسـطين
مـن البحـر إلـى النهـر والمسـألة لـم ُتعـد
حلمـاً مسـتحيل المنـال مـع حديـث الصهاينة
أنفسـهم وعلـى نطـاق واسـع وقولهـم «ال
مسـتقبل إلسـرائيل فـي هـذه المنطقـة».

االنتصارالثمينللمقاومةواالنتفاضة
الفلسطينية وضرورة تكريس معادلة
توازن الرعب والردع الجديدة
حسن حردان
ان جولة
بـات مـن الواضـح للقاصـي والدانـي ّ
المواجهـة الجديـدة التـي حصلـت ،علـى
مـدى  11يومـاً ،بيـن المقاومـة واالنتفاضـة فـي
فلسـطين المحتلـة ،والعـدو الصهيونـي ،قـد
تمخضـت عـن انتصـار جديد وثميـن للمقاومة
تجسـد فـي النجـاح فـي فـرض
واالنتفاضـةّ ،
معادلـة جديـدة فـي الصـراع المسـتمر مـع
العـدو الصهيونـي ..وتجلـت هـذه المعادلـة
فـي فـرض اتفـاق لوقـف نـار علـى نحـو
متبـادل ومتزامـن ،مـع حصـول المقاومـة على

ضمانـات بوقـف االعتـداءات الصهيونيـة فـي
حـي الشـيخ جـراح والمسـجد أ
القصـى فـي
القـدس المحتلـة..
وإن نفـى رئيـس وزراء العـدو
هـذه النتيجـةْ ،
القـرار بهـا ،إال أنهـا فرضـت
بنياميـن نتنياهـو إ
عمليـاً علـى أرض الواقـع ،بقوة معادلـة توازن
الرعـب والـر ّد ،التـي أ ّدت عمليـاً وعلـى مـدى
أيـام العـدوان إلـى تحقيـق مـا يلي:
أوالً ،تمكّ نـت صواريـخ المقاومـة مـن النجـاح
بدايـة فـي قصـف مدينـة القـدس المحتلـة
لفـرض معادلـة حمايـة عروبـة القـدس أرضـاً
وشـعباً ومقدسـات ،وكذلـك فـي قصـف
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معظـم المـدن والمسـتوطنات الصهيونيـة
فـي فلسـطين المحتلة ،طـوال أيـام العدوان
بنفـس التوتيـرة مـن الزخـم ،وبالتالـي عجـزت
منظومـة القبـة الحديديـة الصهيونيـة فـي
اعتـراض ومنـع نحـو  40بالمئـة مـن الصواريخ
مـن التسـاقط فـي تـل أبيـب وغـوش دان وبئر
السـبع وأسـدود وسـديروت وعسـقالن وغيرها
مـن مسـتوطنات غلاف غـزة…
ثانيـاً ،نجـاح المقاومـة فـي إفقاد كيـان العدو
المـن أ
نعمـة أ
والمـان واالسـتقرار ،وإسـقاط ما
سـمي بالملاذ آ
المـن للمسـتوطنين الصهاينـة
ُ ّ
الـذي كان ،الـى جانـب تأميـن حيـاة الرفـاه
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لهـم ،يشـجعهم علـى الهجـرة الى فلسـطين
المحتلـة ،وبالتالـي البقـاء واسـتيطان أ
الرض
الفلسـطينية والتوسـع فيهـا… وقـد نجحـت
المقاومـة في إسـقاط هذا الوهـم الصهيوني،
عبـر ّ
شـل الحيـاة والحركـة االقتصاديـة ووقف
الرحلات الجويـة فـي المطـارات ،ووقـف
حركـة القطـارات ،وإجبـار المسـتوطنون
التـزام المالجـئ ،فـي معظم أنحاء فلسـطين
المحتلـة ،ممـا أ ّدى إلـى تكبيـد كيـان العـدو
خسـائر ماديـة واقتصاديـة كبيـرة إلـى جانـب
عشـرات القتلـى والجرحى في صفـوف الجنود
والمسـتوطنين الصهاينـة…
ثالثـاً ،تمكنـت المقاومـة من كسـر شـوكة جيش
االحتلال واالنتصـار فـي معركـة جديـدة مـن
أ
والرادات ،رغـم الخلـل الكبيـر
ّ
عـض الصابـع إ
فـي تـوازن القـوى العسـكري لمصلحـة العدو،
وتواضـع قـوة وقـدرات المقاومـة ،لكـن إالرادة
والتصميـم لـدى فصائـل المقاومـة وامتلاك
الجـرأة في اتخاذ قـرار خـوض المواجهة والبدء
بهـا لفـرض معادلة حماية القدس والمقدسـيين
مـن الهجـوم االسـتيطان والتهويـدي ،هي التي
مكّ نـت المقاومـة مـن االنتصـار وكسـر إرادة
ّ
المحتل ،وإضعـاف عزيمته
وجبـروت وغطرسـة
وتصميمـه علـى مواصلة عدوانه ،بعـد أن أدرك
قـادة جيـش االحتلال ،المهـزوم ،مخاطـر
شـن عمليـة بريـة فـي غـزة قـد
التـورط فـي ّ
ّ
تـؤ ّدي إلـي خسـائر كبيـرة فـي صفوفـه وهزيمة
مضاعفـة ،أكبـر أثـر عليـه وعلـى الكيـان ،مـن
هزيمـة عـام  ..2014وبالتالـي اضطـرار حكومـة
العـدو إلـى التسـليم بالفشـل والموافقـة علـى
وقـف النار مـن دون القدرة علـى الحصول على
صـورة نصـر ولـو كان محـدوداً ..بعـد أن حاول
طيـران العـدو واسـتخباراته ،دون جـدوى،
اغتيـال احـد القـادة أ
الساسـيين للمقاومـة..
الحـد مـن قـدرات المقاومـة علـى إطلاق
أو
ّ
الصواريـخ التـي ظلـت تنهمر على مسـتوطنات
غلاف غـزة حتـى اللحظـة أ
الخيـرة التي سـبقت
حيـز التنفيـذ ،فـي
دخـول اتفـاق وقـف النـار ّ
أ
مؤشـر واضـح علـى ّأن الكلمـة الخيـرة كانـت
لصواريـخ المقاومـة…
ً
قـد يقـول البعـض ،واسـتنادا إلى نفـي العدو
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عدد خاص
ان يكـون قـد أعطـى ضمانـات للجانـب
المصـري بوقـف اعتداءاتـه فـي القـدس
المحتلـة لطـرد العائلات المقدسـية مـن حـي
أ
ان
الشـيخ جـراح ،وفـي المسـجد القصـىّ ،
العـدو الصهيونـي لـم يتراجـع ولـم يرضـخ،
ان الـذي أجبـر العـدو علـى تأجيـل
نقـول لـه ّ
قـراره بطرد العائالت من الشـيخ جـراح ووقف
دخـول المسـتوطنين إلـى باحـات المسـجد
أ
القصـى وإقامـة المناسـبات فيهـا ،طـوال
أيـام العـدوان ،إنمـا هـو قصـف المقاومـة
لمدينـة القـدس المحتلـة وحالـة الهلـع
التـي أصابـت المسـتوطنين وفـي الكنيسـت
وأن هـذا القصـف أوجـد «تـوازن
الصهيونـيّ ،
رعـب وردع» للعـدو ،جعلـه مجبـراً على وقف
أي
اعتداءاتـه فـي القـدس المحتلـة ،وليـس ّ
أن المقاومـة خرجـت
شـيء آخـر… وطالمـا ّ
مـن المواجهـة منتصـرة وهـي تملـك القدرات
الصاروخيـة أضعـاف أضعـاف مـا اسـتخدمته
فـي المواجهـة ،كمـا قالـت صحيفـة نيويـورك
أ
الرادة والقـرار علـى
تايمـز الميركيـة ،وتملـك إ
معـاودة قصـف القـدس المحتلـة مـرة ثانيـة
إذا مـا عـاود العـدو اسـتئناف اعتداءاتـه فـي
القـدس المحتلـة ،ومحاولـة طـرد العائلات
المقدسـية مـن حـي الشـيخ جـراح ،فـي ّ
ظـل
واقـع دولـي جديـد ال يدعـم مثـل هـذه

تمكنت المقاومة من كسر شوكة جيش
االحتالل واالنتصار في معركة جديدة
من ّ أ
والرادات ،رغم
عض الصابع إ
الخلل الكبير في توازن القوى العسكري
لمصلحة العدو ،وتواضع قوة وقدرات
الرادة والتصميم لدى
المقاومة ،لكن إ
فصائل المقاومة وامتالك الجرأة في
اتخاذ قرار خوض المواجهة والبدء
بها لفرض معادلة حماية القدس
والمقدسيين من الهجوم االستيطان
والتهويدي ،هي التي مكّ نت المقاومة
من االنتصار وكسر إرادة وجبروت
ّ
المحتل ،وإضعاف عزيمته
وغطرسة
وتصميمه على مواصلة عدوانه.
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ضدها
الجـراءات إ
إ
«السـرائيلية» ،بـل سـيكون ّ
ً
فـإن سـلطات االحتلال سـتكون
لهـا،
ا
ومدينـ
ّ
مضطـرة إلـى التراجـع عـن التصعيـد فـي
وان أقدمـت علـى
القـدس المحتلـة ،حتـى ْ
ذلـك لـر ّد االعتبـار والظهـور بمظهـر مـن لـم
تبـدل
يقـدم تنـازالً ..بانتظـار المراهنـة علـى ّ
ّ
الظـروف السـتئناف مشـاريعها االسـتيطانية
واعتداءاتهـا فـي القـدس المحتلـة فـي سـياق
ان
اي ّ
مخططاتهـا التهويديـة للمدينـةّ ..
سيسـتمر ،ومـا حصـل إنمـا هـو
الصـراع
ّ
جولـة مـن جـوالت هـذا الصـراع ،أصبـح فيـه
الشـعب الفلسـطيني أكثـر إيمانـاً وثقـة بقدرة
انتفاضتـه ومقاومتـه علـى حمايـة حقوقـه
وإحبـاط مخططـات العـدو االسـتيطانية
لتصفيـة قضيتـه ..بعـد أن برهنـت االنتفاضة
والمقاومة ،التي وحدت الشـعب الفلسـطيني
فـي ّكل أماكـن وجـوده فـي فلسـطين المحتلة
والشـتات ،برهنـت علـى قدرتهـا علـى ردع
العـدو وإجبـاره علـى التراجـع واالنكفـاء ،لكن
هـذه المـرة علـى أرض فلسـطين المحتلـة،
التـي تشـكل محـور الصراع وجوهـره ،وهذا ما
يعطـي لهذه المعادلة الجديـدة ،التي فرضت
بقوة المقاومة واالنتفاضة الشـعبية الشـاملة،
أهميـة كبيرة سـتكون لهـا انعكاسـات وتأثيرات
علـى المراحـل المقبلة مـن الصراع مـع العدو
الصهيوني ..ال سـيما إذا ما أحسـنت المقاومة
إدارة الصـراع بتكريـس هـذه المعادلـة ومنـع
العـدو مـن االنقلاب عليهـا ..وهـو طبعـاً مـا
سـيحاول القيـام بـه ّ
بـكل تأكيـد ..وهـذا مـا
حصـل أ
بالمـس عندمـا عـاود المسـتوطنون،
بحمايـة جنـود االحتلال ،اقتحـام المسـجد
أ
القصـى ،بعـد عشـرين يومـاً من إغالقـه أمام
المسـتوطنين ،أ
المـر يؤكـد ديمومـة الصـراع
ويطـرح تحديـاً علـى المقاومة يسـتدعي منها،
سـريعاً ،إعـادة تذكير العـدو بمعادلة «حماية
القـدس» عمليـاً ،حتـى يـردع االحتلال وال
يتجـرأ أو يسـتمرئ مواصلـة اعتداءاتـه علـى
أ ّ
القصـى ،ويتمـادى بعـد ذلك ،ويعـاود وضع
قـرار طـرد عائلات حـي الشـيخ جـراح علـى
جـدول أعمالـه مـن جديـد ،وإجهـاض إنجـاز
المقاومـة واالنتفاضـة…

مشروع التحرير يعود للواجهة
وبوارقه الحت
خميس بن عبيد القطيطي
(کاتب ومحلل سياسي عماني )
ليـس إفراطـا فـي التفـاؤل أو مجـرد أمنيـات،
بـل هـي حقائـق التاريـخ التـي لـم تتجاوزهـا
الطبيعـة أ
والمثلـة كثيـرة .اليـوم يتشـكل فـي
فلسـطين جيـل جديـد يحمـل علـى عاتقـه
مشـروع التحريـر بعـد جيـل االنتـداب الـذي
قـاوم وقـدم قوافـل من الشـهداء فـي ثورات
مجيـدة ،وجيـل االحتلال الـذي كانـت أبـرز
مالمحـه الحـروب العربيـة الصهيونيـة ،ثـم
أعقبـه جيـل ثالث عـاش في ظلمـات اتفاقيات
استسلام مؤلمـة مـع العـدو بـدءا مـن عـام
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١٩٧٨م وتجـاوز خاللهـا العدو مـداه وعدوانه
علـى أبنـاء الشـعب الفلسـطيني ،وتجـردت
القضيـة مـن الدعـم العربـي الرسـمي ،وكأن
المـة بـدأت تفقـد أ
أ
المـل فـي الحلـم رغـم
بـوارق أ
المـل المتصاعـدة مـن سـواعد أطفال
الحجـارة وفوهـات البنـادق والعمليـات
االستشـهادية التـي لـم تجـد سـبيال للحياة إال
علـى أشلاء الكرامـة والشـرف ،وفـي ظـروف
سياسـية عصيبـة وحالـة عربيـة مترديـة وقـد
ظـن العـدو أنـه سـيحقق مشـاريعه الكبـرى،
لكـن المقاومـة تسـتكمل مشـروعها المقـدس
علـى طريـق التحريـر وتطويـر قدراتهـا
رسـخة قواعد جديـدة للصراع،
الصاروخيـةُ ،م ِّ
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تمسـكة بمبـادئ القضيـة،
ُمتوكِّلـة علـى هللاُ ،م ِّ
فمـا أُخـذ بالقـوة لـن يسـترد إال بالقـوة.
اليـوم بحمـد هللا تمتلـك المقاومـة العظيمـة
خاصيـة الـردع الصاروخـي بعـد نضال وسـباق
مـع الزمـن فـي تطويـر تلـك القدرات وسـخرت
مـن أجلهـا حياتهـا ،فكانـت غـزة هاشـم علـى
موعـد مـع التاريـخ والكرامة أ
والمجـاد فدفعت
مـن دمـاء أبنائهـا لرسـم طريـق المسـتقبل
كقاعـدة إسـناد قريـب للنضـال الفلسـطيني
فـي الضفـة الغربيـة بقدسـها ومقدسـاتها،
يسـمى الــ ٤٨الذين أثبتـوا أيضا أن
وأراضـي ما َّ
الـدم الفلسـطيني الـذي يجـري فـي عروقهـم
يحمـل نفـس الصفـات الوراثية لدماء القسـام
والرعيـل أ
الول من القـادة والمناضلين ،فالحت
بـوارق أ
المـل مـع كل اعتـداء صهيونـي منـذ
 ٢٨سـبتمبر ٢٠٠٠م؛ أي منـذ انـدالع انتفاضـة
أ
القصـى التـي جـاءت بعـد انتفاضـة الحجارة،
فـأراد هللا أن يرافـق حالـة التراجـع العربـي
حالـة مـن التقـدم فـي مياديـن العزة والشـرف
والكرامـة علـى أ
الرض الفلسـطينية .ومـا أجـدر
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هـذا الشـعب بالنضـال والربـاط فـي سـبيل
هللا دفاعـا عـن القـدس والمقدسـات ،ورغـم
المجـازر العنيفـة التـي نفذتهـا آلـة البطـش
الصهيونيـة لكبـح جمـاح تلـك االنتفاضـات
الفلسـطينية ،إال أن النتائـج جـاءت مبشـرة
وحققـت فيهـا انتفاضـة أ
القصـى الحقـا تحرير
هـذا القطـاع المقـاوم واالنسـحاب الصهيوني
منـه ،وقد سـبقه االنسـحاب مـن جنـوب لبنان
الـذي تحقـق بفعـل ضربـات المقاومـة قبـل
ذلـك ،فأصبـح العـدو الصهيونـي بيـن ناريـن
إحداهمـا فـي الشـمال الفلسـطيني متمثلا في
المقاومـة إالسلامية بجنـوب لبنان التـي حاول
العـدو وأدهـا فـي عـدوان صيـف ٢٠٠٦م فعـاد
خائبـا لـم ينـل سـوى الخـزي والعـار ،وجـاءت
نتائجـه العمليـة لصالـح المقاومـة ،وخرجـت
المقاومـة أقـوى ممـا كانـت ،فكان أول الشـؤم
علـى كيـان االحتلال الصهيوني وشـوكة وقعت
علـى رأسـه ،وبـرزت المقاومـة الفلسـطينية
فـي قطـاع غـزة لتؤكـد أن المشـروع واحـد
وأن المصيـر واحـد ،وخرجـت مـن عـدوان
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 ٢٠٠٨ـ ٢٠٠٩م بنتائـج أفضـل ،فسـلكت طريـق
التحريـر بتطويـر قدراتهـا العسـكرية لتصبـح
اليـوم أقـوى وأخطر قـوة تهدد كيـان االحتالل
الصهيونـي مـن جهـة الجنـوب ،وهـي اليـوم
مسـتعدة لكل االحتمـاالت والمغامـرات ،هكذا
كان المسـلمون بمعركـة بدر في رمضان السـنة
الثانيـة للهجـرة ،وهكـذا قـدر هللا أن تكـون
معركـة سـيف القـدس فـي رمضان هـذا العام
 ١٤٤٢للهجـرة٢٠٢١ /م ،وقـد صـدق رسـولنا
الكريـم صلـى هللا عليـه وسـلم عندمـا رفـع
يـده مخاطبـا ربـه(“ :وهللا ِإنَّـكَ ِإ ْن تُ ْهلـكْ َه ِـذ ِه
الَرض أَبـدا) ،أ
أ
والمة
َـن تَ ْع ُب َـد ِفـي ْ ْ ِ َ ً
ال ِْع َصابَـة َفل ْ
اليـوم ترفـع أكفهـا متضرعيـن إليـك يـا هللا بأن
تنصـر هـذه العصابـة مـن المجاهديـن فـي
سـبيلك في عموم فلسـطين .القدس الشـريف
وغـزة الصامـدة وفـي جميـع مـدن الضفـة
الغربيـة أ
والراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام
1948م الذيـن يقدمـون اليوم ملحمـة تاريخية
عظيمـة مـن أجـل تحريـر فلسـطين بقدسـها
وأقداسـها أرض المحشـر والمنشـر أ
الرض التي

سـار عليهـا أنبيـاؤك الكرام وأنت هللا سـبحانك
علـى كل شـيء قديـر.
أ
اليـوم يضيء هذا الجيل بـوارق المل ويصنع
طريـق المسـتقبل لمشـروع التحريـر العظيـم
الـذي ارتبطـت بـه الدمـاء الفلسـطينية،
وعمـدت علـى أشلاء أبنـاء هـذا الشـعب
المرابـط الجبـار ،ومـا تمارسـه “إسـرائيل” مـن
همجية وتجاوزات ال إنسـانية اسـتهدف الحجر
والبشـر وقتـل المدنييـن بأبشـع الصـور إال
إيـذان بـأن الوعـد إاللهـي قـد اقتـرب ،قـال
ـن بَ ِنـي إسـرائيل
يـن َكف َُـروا ِم ْ
ـن ال َِّذ َ
تعالـى“ :ل ُِع َ
يسـى ابْ ِـن َم ْريَ َـم َذ ِلـكَ ِب َما
َعلَـى ِل َس ِ
ـان َد ُاو َد َو ِع َ
يعبـر عن
َع َص ْـوا َوكَانُـوا يَ ْع َت ُـد َ
ون” واللعـن هنـا ِّ
سـخط هللا ،أمـا الوعـد الربانـي بالـزوال فقـد
اتفقـت فيـه مختلـف الكتـب السـماوية محذرة
هـذه الفئـة الباغيـة التـي أنقذهـا هللا من ظلم
فرعـون قبـل ثالثـة آالف سـنة فعاثـوا فسـادا
الرض فتحقـق وعـد هللا أ
فـي أ
الول فيهـم،
قـال سـبحانه“َ :وق ََض ْي َنـآ إلـى بَ ِنـي إسـرائيل ِفي
أ
ُـن
ـاب َل ُتف ِْس ُـد َّن ِفـي ال ْر ِض َم ّرتَ ْي ِـن َو َل َت ْعل ّ
ال ِْك َت ِ

واله َمـا بَ َع ْث َنـا
يـرا( )4ف َِـإذَا َجـآ َء َو ْع ُـد أُ ُ
ُعل ًُّـوا ك َِب ً
ْ
ُ
ُـم ِع َبـا ًدا ّل َنـآ أ ْو ِلـي بَـأ ٍس َش ِـد ٍيد ف ََج ُاسـواْ
َعل َْيك ْ
َان َو ْع ًـدا ّمف ُْع ً
ـول ( )5ث ُّـم
ِخلا َ َل ّ
ـار َوك َ
الديَ ِ
َ
َ
ُـم الْكَ ّـر َة َعل َْي ِه ْـم َوأ ْم َد ْدنَاكُـم ِبأ ْم َـو ٍال
َر َد ْدنَـا َلك ُ
َ
َ
ْ
يـرا (ِ )6إ ْن أ ْح َسـ ْن ُت ْم
يـن َو َج َعل َناك ْ
َوبَ ِن َ
ُـم أ ْك َث َـر نَ ِف ً
أَ ْح َسـ ْن ُت ْم ألنْف ُِسـك ُْم َو ِإ ْن أَ َسـأْتُ ْم َف َل َها ف َِـإذَا َجآ َء
ُـم َو ِل َي ْد ُخلُـواْ
َو ْع ُـد اال َ ِخ َـرِة ِل َي ُسـو ُءواْ ُو ُج َ
وهك ْ
ال َْم ْس ِـج َد ك ََمـا َد َخلُـو ُه أَ ّو َل َم ّـرٍة َو ِل ُي َت ّب ُـرواْ َمـا
ُـم َو ِإ ْن
ُـم أَن يَ ْر َح َمك ْ
يـرا (َ )7ع َس َـى َربّك ْ
َعل َْـواْ تَ ْت ِب ً
يـن َح ِص ًيرا)
ُعدتّ ْـم ُع ْدنَـا َو َج َع ْل َنا َج َه ّن َـم ِل ْلك َِاف ِر َ
{السـراء  .}8-4هـذه الحقائـق الربانية واقعة ال
إ
محالـة ،وقـد اقتـرب الوعـد إاللهي الـذي ذكره
هللا فـي سـورة السـراء ،وبـوارق أ
المـل الحـت
إ
وهلل الحمـد ،حيـث يرسـم أبنـاء فلسـطين
اليـوم طريـق التحرير ويزيلـون الغبار والوهن
عـن كاهـل هـذه أ
المـة متمسـكين بأبجديـات
التحريـر ،وهللا غالـب علـى أمـره ولكـن أكثـر
النـاس ال يعلمـون.
عندمـا نشـاهد الطفـل الفلسـطيني يقـف أمـام
دبابـات االحتلال الصهيونـي رافعـا علـم بلاده
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يلمـع مـن عينيـه شـعاع أ
المـل ،وعندمـا تقـف
الطفلـة الفلسـطينية أمـام الجرافـة الصهيونيـة
غيـر عابئـة بالخطـر تـذود عـن منـزل ذويهـا
وجـه جنـود االحتلال الصهيونـي،
وتصـرخ فـي ْ
وعندمـا تقـوم طفلة مثـل عهد التميمـي بصفع
ضابـط مـن جيـش االحتلال ويسـألها القاضـي:
ضربـت الضابط؟ ترد بمنتهـى الثقة :أطلق
كيـف
ِ
أ
هـذه الغلال من يدي وسـأعلمك كيـف ضربته.
هللا أكبـر لهـذه البسـالة والعـزة والصمـود ،هللا
أكبـر وقـد أراد هللا أن يقتـرب وعـده الحـق على
يـد هذا الجيـل من أ
الطفال من أبناء فلسـطين،
لـم ينسـوا حلمهـم أ
الول وأعـادوا مشـروع
التحريـر إلـى الواجهة بعد غيـاب طويل ،اليوم
ال نتحـدث عـن أمنيـات بـل نتحـدث عـن وقائع
علـى أ
الرض بالدقـة في الزمان والمكان وحسـبما
تقـرره المقاومـة الفلسـطينية .وكمـا قـال القائد
القسـامي محمـد الضيـف أبـو خالد الـذي هدد
غـال إذا لـم
“الكيـان الغاصـب” بدفـع ثمـن ٍ
العدوانيـة فـي حي الشـيخ
تتوقَّـف عـن أعمالهـا ُ
جـراح بالقـدس المحتلـة ،وقـد صـدق الوعـد
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فللـه دره مـن مجاهـد يقـدم هو ورفاقـه إحدى
مالحـم التحريـر.
أ
والسلامية اليـوم تشـارك
المـة العربيـة إ
فـي هـذه الهبـة العظيمـة ،مستبشـرة بحلـم
التحريـر وقـد شـفى هللا صـدور قـوم مؤمنيـن
بمـا تحقـق فـي هـذه االنتفاضـة الفلسـطينية
الباسـلة التـي نفضت غبار أوسـلو ومتشـابهاتها
لتعلنهـا صريحـة أن زمانهـا قـد ولَّـى ومـا بعـد
هـذه االنتفاضـة ليـس كمـا قبلهـا ،وال يمكـن
لمشـروع التحريـر أن يتقـدم قيـد أنملـة
طـوال سـنوات مـن المفاوضـات المذلـة وبعد
ثالثـة عقـود مـن هـذه المفاوضـات العبثيـة
إذا اعتبرنـا البدايـة منـذ مدريـد عـام ١٩٩١م،
وبالمقابـل فـإن إرادة التحريـر اليـوم تتشـكل
فـي غـزة هاشـم وعموم فلسـطين فـي معادلة
واحـدة ،وهـي ذات المعادلـة التـي حققهـا
رجـال المقاومـة اللبنانية ،اليوم يلتقي مشـروع
التحريـر ما بيـن بيروت وطهـران والقدس وغزة
لتمتـد خطوطـه بمختلـف االتجاهـات العربيـة
والسلامية ،وليؤكـد أن واقـع التحريـر يتشـكل
إ
بصناعـة فلسـطينية ،وأن المسـتقبل ترسـمه
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قـوى المقاومـة فأصبحـت الرهـان الحقيقـي
والخيـار االسـتراتيجي أ
للمـة.
الخطـاب الربانـي إن أحسـنتم أحسـنتم
ألنفسـكم وإن أسـأتم فلهـا ،مـا زال باقيـا إن
كان الصهاينـة يسـتجيبون لنـداءات الـرب،
لكنها إن لم يسـتجب قبل ثالثة آالف سـنة مع
سـيدنا موسـى عليه السلام فكيف سيسـتجاب
اليـوم؟!! وعلـى االحتلال أن يسـتعد للـزوال
فالعجلـة بـدأت بالـدوران ولـن تتوقـف ،فمنذ
انتفاضـة أ
القصى ٢٠٠٠م مـرورا بجميع الحروب
يجن كيان االحتلال الصهيوني
حتـى اليـوم لم ِ
إال الفشـل ،أمـا النتائـج العمليـة والتقدم فقد
سـجل لصالـح المقاومـة ،وطريـق التحريـر
بـدأ منـذ ذلـك التاريـخ ويتجلـى أكثـر كمـا
تقـادم الزمـن ،ليصـل اليـوم إلـى نقطـة الردع
المسـيرة التـي كان
الصاروخـي والطائـرات
َّ
لمحـور المقاومـة وعلـى رأسـه جمهوريـة ايران
االسلامية التي قدمـت جهودا عظيمة بشـهادة
قيـادات المقاومـة الفلسـطينية فقدمـت ايـران
دورا كبيـرا فـي الوصـول الـى هـذا المسـتوى
المشـرف للمقاومـة وتحيـة لجمهوريـة ايـران
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االسلامية مـن هذا المنبر لدورهـا العظيم في
تطـور قدرات الردع الفلسـطينية ،والقدرة التي
مكنتهـا مـن فرض إرادتهـا ،وبالتالي فـإن مقابل
كل عـدوان علـى قطـاع غـزة يسـتقبل كيـان
االحتلال إالسـرائيلي صواريـخ الغضـب ،وكمـا
أنشـدت الفنانـة اللبنانيـة فيـروز“ :الغضـب
السـاطع آت وأنـا كلـي إيمـان ..الغضـب
السـاطع آت سـأمر علـى أ
الحـزان ..مـن كل
طريـق آت بجيـاد الرهبـة آت ..وستغسـل يـا
نهـر أ
الردن وجهـي بمياه قدسـية ..وسـتمحو يا
نهـر أ
الردن آثـار القدم الهمجيـة .”..نعم هذا
إاليمـان يعتمـر القلـوب ويثق بالنصـر القادم.
مـا بعـد سـيف القـدس ليـس كمـا قبلهـا ،ولـن
نقـول سـتقرر المقاومـة بـل قـررت المقاومـة
وفقـا لقواعـد وقـف إطلاق النـار بعـد انجلاء
غبـار المعركـة ،ومـن يقـول إن الحـرب سـقط
فيهـا عـدد كبير من الشـهداء بين صفـوف أبناء
فلسـطين ،ويعتقـد أن الحسـابات هكـذا ،فهو
ال يفقـه حقيقـة هـذا المشـروع الـذي يتبنـاه
هـذا الشـعب العظيم ،فهـذا الشـعب بأكمله
بيـن نصـر واستشـهاد ،وطريـق النصـر يمهـد

مـن خلال قوافل الشـهداء ،وهكذا هـو قانون
الطبيعـة.
عندمـا وجهت المقاومة إنذارهـا لالحتالل بفك
الحصـار عـن القدس وحي الشـيخ جـراح كانت
قـدرت موقفهـا العسـكري ،فجـاءت رسـالتها
دقيقـة ،فهـي تعلـم أن مخزونهـا الصاروخـي
ال ينضـب والتصنيـع قائـم علـى قـدم وسـاق
وهـي مسـتعدة لـكل الظـروف حتى آخـر قطرة
مـن دمـاء شـعبها ذلـك ألن مشـروعها عظيـم
ويسـتحق تلك التضحيـات ،وبالتالي فإن القرار
اليـوم هـو نفسـه عندمـا أطلـق أول صـاروخ،
والقـرار هو رفع الحصار عن المسـجد أ
القصى
ومنـح الفلسـطينيين حريـة ممارسـة العبـادة
والدارة للقـدس والمقدسـات ،وعدم التعرض
إ
ألبنـاء القـدس وفلسـطينيي  ،٤٨ووقـف كل
عمليـات التهويـد والحفريـات تحـت المسـجد
أ
القصـى ،ومنـع تهجيـر السـكان أو االسـتيالء
علـى مسـاكنهم فـي المدينـة المقدسـة البلدة
القديمـة وحـي الشـيخ جـراح وحـي سـلوان
وبقيـة أ
الحيـاء العربيـة فـي القـدس الشـرقية،
ووقـف العـدوان على غزة كشـروط أولية لوقف

إطلاق الصواريـخ ،تتبعهـا هدنـة موقوتـة
تقـوم علـى جـدول زمنـي يبـدأ معهـا إعـادة
إعمـار مـا دمرتـه آلـة الحـرب الصهيونيـة وفـك
الحصـار عـن قطـاع غـزة ،وتوفير سـبل العيش
الكريـم ألبنـاء الشـعب الفلسـطيني عامـة فـي
الضفـة والقطـاع ،ومنـح قطـاع غـزة السـيطرة
علـى كل المعابـر وتوفيـر مطـار دولـي ومينـاء
مـن قبـل الـدول الداعمـة ،والسـيطرة علـى
الميـاه المحليـة والدوليـة ،والربـط البـري بيـن
غـزة والضفـة عبـر طريـق بـري يسـمح بالتنقل
والتواصـل بيـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني في
جميـع مـدن فلسـطين ،والتأكيـد علـى حـق
إقامـة الدولـة الفلسـطينية عاصمتهـا القـدس
الشـريف ،وإيجـاد حلـول ناجعـة فـي القضايـا
أ
الخـرى منهـا عـودة الالجئيـن ووضـع القـدس
والمقدسـات وفتحهـا بشـكل دائـم أمـام أبنـاء
الشـعب الفلسـطيني ،والسـيطرة علـى معابـر
الدولـة الفلسـطينية ،والتأكيـد علـى تنفيـذ
قـرار مجلـس أ
المـن  ٢٤٢باالنسـحاب إلـى
حـدود الخامـس مـن يونيـو 1967م ،وإزالـة
المسـتوطنات المسـتحدثة خلـف الخـط
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الفاصـل ،وإعـادة ملـف الجـدار إلـى محكمـة
العـدل الدوليـة ،وإطلاق جميـع المعتقليـن،
ومنـح أبنـاء الشـعب الفلسـطيني حقوقهـم
كاملـة ،وهـي حقـوق الشـعب الفلسـطيني
إن كانـت هنـاك رغبـة حقيقيـة نحـو السلام
ووقـف حقيقـي إلطلاق النـار ،إن كان كيـان
االحتلال الصهيونـي ينزع نحو السلام فعليا،
أمـا عـدم تحقيـق هـذه المطالـب المشـروعة
ُفيعـد سلاما ناقصـا ،نتيجتهـا خـوض حـرب
اسـتنزاف طويلـة بيـن الطرفيـن قـد تسـتمر
إلـى مـا ال نهايـة ،وسـتكون نتائجهـا كارثية على
كيـان االحتلال الصهيونـي ،وبالتالـي فإن هذه
الحقـوق مـن البديهـي أنهـا الطريـق الوحيـد
لضمـان أ
المـن والسلام فـي فلسـطين ،ألن
الخـط البيانـي للمقاومة الفلسـطينية يتصاعد،
ولكـن التكلفـة أ
الخطـر علـى العـدو الصهيوني
فـي المسـتقبل لـن تقف عنـد هذه النقـاط بل
سـتتجاوزها نحـو التحريـر الكامـل لفلسـطين
التاريخيـة ،وهـو مـا سـيحدث بعـون هللا وقد
أكدتهـا تجـارب التاريـخ والدالئـل القرآنيـة
أيضا.
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سيف القدس في غزة :معركة تثبيت
األهداف االستراتيجية والمعادالت
الجديدة في مواجهة العدو

د .سهام محمد
باحثة واعالمية
السـرائيلي بالتـورط فـي معركـة
بيـن الشـعور إ
متعـددة الجبهـات دون الوصـول الـى تحقيق
اهـداف الحملـة واسـتمرار صواريـخ المقاومة
فـي تفعيـل معادلـة جديـدة يبـدو انهـا
سـتغير قواعـد اللعبـة العسـكرية بأكملهـا،
يقـر المحللـون الصهاينـة بضـرورة انشـاء
ّ
اسـتراتيجية متكاملـة مبنيـة علـى إدارة حملـة
متعـددة الجبهـات وهـي محاولـة خاضهـا
السـرائيلي فـي مناوراتـه أ
الخيـرة تحت شـعار
إ
المواجهـة الشـاملة فـي الجبهـات المتعـددة.
السـرائيلي قلقـه وعـدم ثقتـه فـي
ال يخفـي إ
إمكانيـة نجـاح هـذه االسـتراتيجية خاصـة
فـي ظـل مـا يحصـل مـن توتـرات وتقلبـات
علـى مسـتوى الجبهـة الداخليـة حيـث يرتفـع
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منسـوب المواجهـة بيـن فلسـطينيي 48
والصهاينـة فـي القـدس من جهة ومـا تتعرض
لـه المسـتوطنات علـى كامـل الخـط الفاصـل
بيـن القـدس والضفـة والقطـاع .وعليـه،
سـتعمل إسـرائيل علـى محـاوالت الحتـواء
المرحلـة مـن خلال التعاطـي مـع المسـالة
بشـكل منفصـل ومحاولـة فصـل التالحـم
والتنسـيق الشـعبي بين اهل القـدس والقطاع
وتوريـط السـلطة الفلسـطينية فـي تفاهمـات
سياسـية جديـدة إلقصـاء حركة حمـاس وقوى
وفصائـل المقاومـة مـن أي معادلـة جديـدة
واحتـواء تحـركات وحالـة الغضـب الشـاملة
داخـل الخـط أ
الخضـر .انهـا محاولـة لالتـكال
علـى الحـل السياسـي للتغطيـة علـى الفشـل
العسـكري .يبـدو ان هنـاك اعتـراف االن
فـي داخـل الكيـان بفشـل الحملـة العسـكرية
التـي لـم توقـف مـدى صواريـخ المقاومـة
الفلسـطينية وال دقـة ضرباتهـا الواضحـة،
وال تهديدهـا ،كمـا لـم تنجـح فـي احتـواء
فلسـطيني  48الثائريـن واسـتقطابهم .انـه
الفشـل فـي انشـاء دفـاع محلـي ومركـزي قادر
علـى حماية المسـتوطنين فـي تحركاته وحماية
المسـتوطنات علـى طـول الخـط أ
الخضر وفي
الضفـة والقطـاع ،وهـذا االمـر بـات يشـكّل
خطـرا حقيقيـا يـرى المحللـون الصهاينـة انـه
يسـتوجب دراسـة معمقـة ومراجعة لبنـاء قوة
فاعلـة قادرة علـى الدفاع الحيـوي في مختلف
السـاحات وبقدرات أكبر وأكثر فاعلية .يشـكّل
هـذا االمـر ازمـة كبيـرة خاصـة فـي إطـار مـا
تعيشـه المسـتوطنات من حالة تشـتت وعدم
انسـجام في اغلبهـا إضافة الـى التوتر الدائم
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الحاصـل بيـن المتطرفيـن اليهـود والعلمانيين
منهـم ممـا یشـکل ازمـة فـي حـد ذاتهـا قـد ال
تلبـي الرغبـة المطلوبـة لـدى خبـراء الكيـان
فـي انشـاء دفـاع محلـي فاعـل وعلـى مختلـف
السـاحات.
بـأن المقاومة الفلسـطينية نجحت في
نعتقـد ّ
أ
تحقيـق بعض الهـداف االسـتراتيجية المهمة
مـن هـذه المعركـة ،يمكننـا اسـتعراضها فـي
العديـد مـن النقاط:
-1نجحـت المقاومـة الفلسـطينية فـي نقـل
المعركـة مـع العـدو لعمـق لم يشـهده تاريخ
الصـراع مـع الكيـان الصهيونـي.
-2مـن خلال تقييـم مبدئي لمجـرى العمليات
العسـكرية ،نجحت المقاومة الفلسـطينية في
تثبيـت معادلـة جديـدة باسـتهدافها عاصمـة
الكيـان المحتـل والمناطـق الحساسـة أمنيـا
وعسـكريا أ
والكثـر حيويـة فـي الكيـان.
-3اسـتخدمت المقاومـة الفلسـطينية صواريخ
اثبتـت تميزهـا مـن حيـث النـوع والمـدى
والقـدرة التدميريـة وهـذا االمـر شـكّل صدمة
كبيـرة للعـدو وخلـق لديـه حالـة مـن االربـاك
وعـدم أ
المـان.
-4اثبتـت المعركـة ضعـف وفشـل القبـة
الحديديـة ممـا خلـق نـوع مـن القلـق وعـدم
التـوازن لـدى العـدو الـذي ادرك اليوم عدم
فعاليـة هـذا السلاح علـى الرغـم مـن الدعم
أ
المريكـي لـه.
-5أفشـلت المعركـة كل مخططـات العـدو في
التوغّـل البـري وأصبـح هناك يقينا لـد القوات
الصهيونيـة انـه مـن المسـتحيل تحقيـق أي
هـدف مـن ذلك.

-6عـز ّزت هذه المعركـة واالنتصار الذي حققه
صمود الشـعب الفلسـطيني في غـزة والتفافه
حـول المقاومـة قـدرات محـور المقاومـة فـي
أن المعركـة الفاصلة
المنطقـة وأثبتـت للعدو ّ
سـتكون متعددة الجبهـات وموجعة.
-7نجحـت هـذه المعركـة فـي توحيد الشـارع
الفلسـطيني علـى خيـار المقاومـة والصمـود.
-8أسـقطت هـذه المعركـة كل مشـاريع
التطبيـع العربـي مـع الصهاينـة ودفنـت
مشـروع صفقـة القـرن الـى االبـد.
-9اسـتنهضت المعركـة الشـارع العربـي
وزرعـت الوعـي لديـه واالمـل مـن
جديـد بإمكانيـة زوال
الكيـان الصهيوني.
 -1 0أ ثبتــــت
المقاومـــــــة
ا لفلسطينيــة
بـكل
فصــــــائلهـــــــا
قـــــد را تهـــــــــــا
العســـــــكرية مــــــن
خــــــلال كمية الصواريخ والقـــدرة علـــــى
ر ما يتهـا .
-11نجحـت هـذه المعركـة فـي ربط الثقـة بين
عـرب (48داخـل الخـط أ
الخضـر) والمقاومـة
معنويـا وعمليـا.
-12خلقـت هـذه المعركـة جبهـة داخليـة
لمواجهـة الكيـان وقضمـه وكان لهـا تأثيـر
واضـح علـى الهجـرة المعاكسـة لليهـود
وفقـدان أ
المـان الموعـود.
-13فـرض خطـاب دولـي واقليمـي يتجـاوب
أن هـذا العالم ال
مـع المطالـب الفلسـطينية ّ
يفهـم غيـر لغـة القـوة.
-14ضـرب مشـاريع االسـتعمار الجديـد وقوى
االسـتكبار مـن الفتـن الطائفيـة الـى الثـورات
الملونـة وإعـادة فلسـطين كقضيـة مركزيـة.
اسـتطاعت المقاومـة الفلسـطينية فـي غـزة أن
تخلـق منطـق جديـد فـي معادلـة الصـراع مـع
العـدو ،أرغمـت العـدو علـى المطالبـة بهدنـة
ووقـف إطلاق النار ،لقد انتصرت ،فقد نجحت

فـي تحقيق تالحـم بين
الجبهـات الداخليـة مـن
غـزة الـى الضفـة وفلسـطيني
 ،48ومـن خاللهـا حقـق محـور
المقاومـة انتصـارا جديـدا قوامه
اسـتراتيجية االقتراب المـوزع التي
تحتـوي علـى جملة مـن المقومات
والعناصـر الداعمـة لـكل قـوى
المقاومـة علـى امتـداد المنطقـة
وهـي تعميـم قـدرة محـور المقاومة،
وتراكم الخبرات ،وإثبـات القدرة ،والردع
النموذجـي ،ومكافحة االسـتنزاف ،وحماية
المشـروعية ،واللحظـة االسـتراتيجية.
نحـن بحاجـة لتقييـم عقالنـي وواقعـي لهـذه
المرحلـة المفصلية ،فالمشـهدية في فلسـطين
لـم تعـد كما كانـت ،والعـدو الصهيونـي اليوم
فـي أسـوأ حاالتـه ،يتجرع الفشـل ويخفـي عدد
قتلاه لكنه يحصـي خسـائره لداعمـه أ
المريكي.
المقاومـة الفلسـطينية اليـوم ،بحاجـة لتطوير
ذاتهـا أكثـر فمـا حققتـه مـن إنجـازات مهـم،
وعليـه ،تبـدو مرحلـة ما بعـد وقف إطلاق النار
أكثـر حساسـية وخطـورة تتطلـب اسـتراتيجية
قضـم تدريجـي لكيـان العـدو وادواتـه.
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اليوتيوبيـة من سـلطنة عمان
نظّمـت قنـاة أنـس
ّ
الفلسـطينية :رؤيـة
القضيـة
فعاليـة بعنـوان:
ّ
ّ
ّ
أ
مـن ُعمـان ،وذلـك مسـاء يـوم الربعاء  7شـوال
1442هــ 19 /مايـو 2021م ،علـى برنامـج ،ZOOM
وبثـت مباشـرة علـى قنـاة أنـس علـى اليوتيوب،
شـارك فيهـا الدكتـور علـي الريامـي ،و أ
السـتاذ
ّ
ّ ّ
بـدر العبـري ،و أ
العـدوي،
خميـس
سـتاذ
ال
ّ
ّ
و أ
العيسـائي ،وحضرهـا العديد
سـلطان
السـتاذ
ّ
أ
للقضيـة
مـن الكاديمييـن والباحثيـن والمحبيـن
ّ
الفلسـطينية ،وأدارت الجلسـة أ
السـتاذة أمامـة
ّ
اتيـة.
ال ّلو ّ
أ
الريامـي ورقتـه الولـى
قـدم ّ
ّ
علـي ّ
الدكتـور ّ
ّ
بعنـوان :الخـط ال ّزمنـي وال ّتأريخـي لليهـود
هيونيـة فـي فلسـطين ،فبيـن ّأن
والحركـة ّ
الص ّ
قضيـة وجوديّـة حاضـرة
القضيـة
الفلسـطينية ّ
ّ
ّ
أ
القضيـة ليسـت وليدة
وهـذه
مـة،
ال
ذاكـرة
فـي
ّ
أ
الصـادر مـن المـم المتحـدة،
قـرار ال ّتقسـيم ّ
ممـن ال يملـك ليمنـح
وهـو القـرار الّـذي صـدر ّ
أرضـا لمن ال يسـتحق ،واسـتعرض الخـ ّط ال ّزمني
للوجـود اليهـودي فـي ارض فلسـطينّ ،
وكل
أ
الروايـات المتناقلة
ّ
الدالئـل الثريّـة وال ّت ّ
اريخيـة و ّ
السـماويّة ال تذكـر لهـم
فـي كتـب ّ
الديانـات ّ
حقّـا مسـتقال فـي أرض فلسـطين ،وتقريبـا بعد
 ١٦٠٠عـام مـن اسـتيطان الكنعانييـن وهم قبائل
الروايات
خرجت من شـبه الجزيرة
ّ
العربية بدأت ّ
القـدس وإنّما
تـؤرخ لوجودهـم ليس فـي مدينة ّ
ثـم ّبيـن
فـي قـرى بشـمال فلسـطين وحولهـاّ ،
الشـام وفلسـطين تعاقب على
ّأن منطقـة بلاد ّ
غزوهـا دول مختلفة حتى الفتح االسلامي ،ولم
ينعـم اليهـود بسلام سـواء فـي فلسـطين ومـا
حولهـا وحتـى فـي بلاد االندلـس إال فـي ّ
ظـل
الحكـم العربي واالسلامي ،ووضـح ّأن من غرس
هـذا الكيـان فـي خاصـرة أ
ال ّمـة هـو االسـتعمار
مقدرات المنطقة،
الغربـي لتكريس هيمنته على ّ
وتأسـيس كيان حاجز بين شـرق العالم االسالمي
وغربـه وجنوبـه وشـماله ،أي الكيـان الصهيوني،
ولقـي وال يزال يلقى الدعم السـخي من أ
النظمة
ّ
ّ
أ
وربيـة وأمريـكا ،وهـذا الكيان سـيزول
الغربيـة ال ّ
ّ
أ
أ
بـإذن هللا متـى مـا توحـدت ال ّمـة ل ّن وجـوده
السـويّة وال مع
عـارض وال يسـتقيم مـع الفطـرة ّ
االنسـانية بال ّنظـر الـى جرائمهـم البشـعة وهم
ّ

يقتلـون أ
البريـاء مـن أطفـال وشـيوخ ونسـاء،
ويهجرون ويشـردون أصحاب أ
الرض ،ويقتلعون
ويقطعون أغصـان الزيتون مـن أ
الرض المباركة.
ّ
ثـم كانـت الورقـة الثانيـة أ
للسـتاذ بـدر العبـري
ّ
ّ
الدولة بين اليهوديّة
الص
ان:
و
بعنـ
هيونية ومسـألة ّ
ّ ّ
الدينـي ،وفيهـا
و
المسـيحية مـن خلال ال ّنـص ّ
ّ
للدولة
الدينـي ّ
ّبيـن ال ّتسلسـل ال ّتأريخي لل ّتصـور ّ
هيونية حسـب ال ّتسلسـل ال ّتالـي[ :إبراهيم –
ّ
الص ّ
امية
بنو إسرائيل – موسى – ّ
الس ّ
الديانة اليهوديّة – ّ
الدولة اليهوديّة – دولة إسـرائيل]،
هيونية – ّ
– ّ
الص ّ
وهويـة متأخـرة بعـد
وبيـن ّأن اليهوديّـة كديانـة ّ
ّ
ـبي البابلـي ،ووجـب ال ّتفريـق بيـن اليهوديّـة
الس
ّ ّ
وبيـن بني إسـرائيل ،لهذا اسـتخدم القـرآن لفظة
بنـي إسـرائيل خصوصـا فـي الجانـب التأريخـي
كمـا فـي سـورة البقـرة ،ولـم يسـتخدم لفظـة
تاريخية
اليهـود إال فـي مواضـع قليلـة ،وفي دقـة
ّ
ممن لم
ومنهجيـة؛ ولهـذا فئـة من بنـي إسـرائيل ّ
ّ
للسـبي بقوا على اسمهم واطلق عليهم
ا
و
يتعرض ّ
السـامريون أي نسبة إلى السامرة عاصمة إسرائيل
ّ
ـمالية ،ويرفضـون لفظـة اليهوديّـة ،و ّأمـا
ّ
الش ّ
المواضـع الّتـي ورد فيهـا ذكـر اليهـود فـي القـرآن
فجميعهـا متأخـرة مثال فـي آية عزير أو عـزرا وهو
السبي ،وال ّتفريق بينهم مهم أل ّن آيات
ظهر بعد ّ
أ
ال ّتفضيـل ووراثة الرض الّتـي وردت في ال ّتوراة أو
تأريخية وليسـت مطلقة؛ ألنّها
ظرفية
ّ
القرآن آيات ّ
متعلقـة بقـوم وليسـت متعلقـة بديـن ،كمـا ّبين
ـبي بال ّزيادات في
ظهـور ال ّه ّوية اليهوديّة بعد ّ
الس ّ
التـوراة فـوق أ
السـفار الخمسـة ،وبوضـع ال ّتلمود
ّ
المكـون من المشـناة والجمـارا ،وأصبـح المصدر
أ
صوليـة اليهوديّـة إلـى اليـوم ،كما ّبين
الرئيـس لل ّ
ّ
االضطهـاد الّـذي تعـرض لـه اليهـود مـن قبـل
المسـيحيين بعـد انتصـار بولـس علـى ال ّنصـارى
فـي مجمـع أورشـليم  50و50م ودمار الهيكل 70م
المسـيحية ومـن ثـم مجمع
ودخـول قسـطنطين
ّ
نيقيـة 325م ،وبال ّتالي تعـرض اليهود لالضطهاد
ّ
الكبيـر فـي المجتمع المسـيحي خلاف المجتمع
ـامية
الس ّ
إالسلامي ،ولهـذا جـاءت فكـرة معـاداة ّ
علـى يـد مورتـس شـتاين شـنايدر وويلهيـام مار،
هيونيـة فـي القـرن كتب ال ّتقرير :بدر بن سالم بن حمدان العبري
وبعدهـا والدة الحركـة ّ
الص ّ
ال ّتاسـع عشـر خصوصا علـى يد ثيـودر هرتزل في كاتب وباحث عماني
الدولة اليهوديّة ،وقيام الكيان المحتل بعد  8شوال 1442هـ 20 /مايو 2021م.
كتابه ّ

العبري ضرورة االشـتغال
عـام 1948م ،لهذا يرى
ّ
أ
هويّة ال ّتراب الفلسـطيني
علـى ال ّهويّـات الربـعّ ،
الدينـي خصوصـا إالسلامي
والعربـي القومـي و ّ
ـامري واليهـودي المدافـع عـن
الس ّ
والمسـيحي و ّ
الدولي.
فلسـطين ،و إالنسـاني فـي المجتمـع ّ
ثـم كانـت الورقـة الثالثـة أ
للسـتاذ خميـس
ّ
ّ
للقضيـة
العـدوي بعنـوان :الخطـاب إالنسـاني
ّ
ّ
نجـدد فـي
وبيـن أنّـه علينـا أن ّ
الفلسـطينيةّ ،
ّ
الفلسـطينية ،فقد مـرت عقود
للقضيـة
خطابنـا
ّ
ّ
أ
نخاطب فيها أنفسـنا ونثيـر لجلها معتقداتنا ،ما
علينـا أن نقـوم بـه آ
الن في ّ
الرقمي
ظل إالعلام ّ
نتحـول بخطابنـا نحـو
وال ّتواصـل االجتماعـي أن ّ
نسـانية جمعـاء ،بلغتهـا وثقافتها ،وأن يسـاند
إال ّ
عالمية تسـتفيد من
قانونية ّ
هـذا الخطـاب رؤيّـة ّ
أ
للنسـان،
وليـة والمواثيق
الحقوقية إ
النظمـة ّ
ّ
الد ّ
إنسـانيا تحريريـا
كمـا علينـا أن نبنـي خطابـا
ّ
قـوي
السـينما و ّ
الفـن ،بإنتـاج ّ
لفلسـطين عبـر ّ
ومبهر.
أ
العيسـائي
وأخيـرا كانـت ورقة السـتاذ سـلطان
ّ
القضية
بعنـوان :الموقـف العمانـي فـي دعـم
ّ
الدعـم العمانـي
أن ّ
وبيـن ّ
الفلسـطينيةّ ،
ّ
الفلسـطينية يتضـح فـي مختلـف
للقضيـة
ّ
ّ
مراحـل تطورهـا فـي التركيـز علـى دعـم
الشـعب الفلسـطيني حقوقة ،وإقامة
اسـترداد ّ
السـلطان قابوس
دولته المسـتقلّةّ ،
وأن خطب ّ
الوطنيـة
طيـب هللا ثـراه  -فـي المحافـل
ّ
 ّالعمانيـة
للدولـة
اتيجية ّ
ّ
الـرؤى االسـتر ّ
تُم ِّثـل ّ
شـرع قوانينهـا،
بوصفـه حاكـم البلادُ ،
وم ِّ
والخارجيـة ،فرؤى
اخليـة
وراسـم سياسـتها ّ
ّ
الد ّ
جليـة فـي
السـلطان قابـوس وأفـكاره ظهـرت ّ
ّ
القضيـة
الراسـخ لدعـم
ُّ
ّ
التوجـه الحكومـي ّ
قضية العـرب المركزية،
بوصفهـا
ة
الفلسـطيني
ّ
ّ
السـلطنة في محيطها
دمج
على
حريصـا
فـكان
ّ
والسلامي؛ ِلمـا فـي ذلـك مـن ل ُْحمـة
العربـي إ
الدينـي
ال انفـكاك بينهـا فـي رابطتـي االنتمـاء ّ
الفلسـطينية بال ّنسـبة إلى
فالقضيـة
والقومـي؛
ّ
ّ
العقـد.
سـلطنة ُعمـان هـي واسـطة ِ
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إيران و فلسطين..

قضايا عادلة وأهداف مشروعة

د .عباس خامه يار
قبـل عـام مـن اليوم أعلن إالمام السـيد علـي الخامنئي أن “يـوم القدس
كان له دور فاعل في هذه العقود أ
الخيرة وسـيكون له في المسـتقبل مثل
هذا الدور» .فمسـألة فلسـطين مرتبطة بالوجدان إالنسـاني وهي مسـألةٌ
محوريـةٌ فـي العالـم إالسلامي وفـي طليعـة قضايـا العدالة فـي التاريخ
المعاصـر .فالمطالبة بتحقيـق العدالة ٌ
وحقوقي من
إنسـاني
إلهي،
ّ
ّ
هدف ّ
أجـل إنهاء الظلم الذي نزل بالشـعب الفلسـطيني.
الهم الشـاغل للقيـادة في إيـران منذ
المشـكلة الفلسـطينية طالمـا كانـت ّ
بداياتهـا ،فكانـت إيـران الداعـم أ
الول للحـركات إالسلامية رغـم ضغـوط
النظـام البائـد ،واعتبـرت ّأن هجـرة اليهـود إلـى فلسـطين هـي مؤامـرة
للنجليـز عـام  1948وكان
كبـرى .ورأينـا المظاهـرات الشـعبية المناهضـة إ
قادتهـا آية هللا الكاشـاني ونواب صفوي وآية هللا البروجردي والخوانسـاري
الذيـن دعـوا إلى تأييد نضال الشـعب الفلسـطيني ودعمه عسـكريًا وماديًا
ضد
ومعنويًـا .وكانـت المظاهـرات واالعتراضات مشـتعلةً في تلـك الفترة ّ
النظـام السـابق الـذي كانت له عالقات دبلوماسـية وتجارية مـع تل إبيب.

82

أمـا إالمـام روح هللا الخمينـي (قـده) ،فلقـد كانـت القضيـة الفلسـطينية
عاما منـذ بداية ظهوره
أهـم القضايـا التي شـغلت فكـره وقلمه طـوال ً 25
أ
أي
على المسـرح االجتماعي والسياسـي .فكانت فلسـطين ّ
همه الول مثل ّ
فلسـطيني .وقلما يجـد الباحث في كلمات االمـام الخميني (قده)
اطـن
مو ٍ
ّ
السياسـية والتعبويـة قضيـة حاضـرة وفاعلـة كقضيـة القدس وفلسـطين
ففـي البدايـة كان الهـدف أ
السـاس الذي اسـتوطن عقـل إالمام.
وقـد كان إالمـام الخمينـي مـن أوائـل المراجـع الشـيعة الذيـن خصصـوا
هاما من الرسـالة العملية لفتاواهم لقضايا العالقات السياسـية بين
ً
حيزا ً
الـدول إالسلامية والدول االسـتكبارية التي تعتدي على المسـلمين .وهذا
إن ّدل علـى شـيء فهـو يـدل علـى أن غايـة إالمام كانت حماية المسـلمين
الصهيونية رأينـاه يصدر
فـي العالـم .وضمـن مسـيرة جهـاد إالمـام ضـد
ّ
فتـوى أخـرى عـام  1968يجيـز فيها دفـع الزكاة للقضية الفلسـطينية.
يمكن القول إن إاليرانيين بشـكل عام دفعوا ثمناً باهظًا عبر السـنوات لقاء
دفاعهم عن الثورة الفلسطينية ومناهضتهم للكيان المحتل.
ليعلن إالمـام الراحل
وجـاء انتصـار الثورة إالسلامية إاليرانية عـام ،1979
َ
بـأن قضيـة القـدس وفلسـطين هي القضيـة المركزيـة للثورة والمسـلمين
كبيـرا فـي
يعـد
والمسـتضعفين .هـذا القـرار والموقـف الشـريف ّ
ً
إسـهاما ً
وتعبيـرا ً
هائلا عن عمق
تشـكّل الوعـي إالسلامي فـي المنطقـة والعالـم،
ً
التالحـم بيـن الضميـر إاليراني المسـلم وبيـن الثورة إالسلامية.
وكان مـن ضمـن الخطـوات العمليـة فـي هـذا الصـدد إيجـاد السـفارة
الفلسـطينية محل البعثة إالسـرائيلية في طهران ،بحضور ابو عمار رئيس
منظمـة التحرير الفلسـطينية ونجـل إالمام وسـط هتافات :اليـوم إيران،
وغدا فلسـطين.
ً
أ
ثـم كانـت تسـمية يوم الجمعـة الخير من شـهر رمضان المبـارك بـ «يوم
القـدس العالمـي» بعدمـا أصـدر إالمـام الخمينـي فـي يـوم  13رمضـان
 1399هــ ،الموافـق 7آب/أغسـطس عـام  1979دعوتـه ،وصـارت القضيـة
الفلسـطينية قضية محوريةً في العالم إالسالمي والعربي ،ال سيما بعدما
دينيـا أضفـى عليها سـمةَ القداسـة .وصارت قضيـةً تعني
اكتسـبت بُ ً
عـدا ً
العلـم أن قضية القدس أيضاً
كل المسـلمين وليس العـرب وحدهم .مع ِ
ظلّـت حاضـرة فـي الفكـر الثـوري بقيـاده إالمـام الخمينـي وبالتالـي فـإن
االحتفاليـة باليـوم العالمي للقدس الشـريف ،لل ّتذكيـر الدائم بمظلومية
الشـعب الفلسـطيني وك َْشـف االنحـراف الصهيونـي واالسـتكبار العالمي،
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واسـتمرار تفاعل الشـعوب السلامية مع أ
الشـقاء في فلسـطين.
إ
ُ
لقـد حاربـت إيـران علـى مـدى اثنيـن واربعيـن عامـاً المشـاريع المعاديـة
ووفـرت الدعـم للمقاومات في كل سـاحاتها ،أ
ولن القـدس محراب ثورتها،
سـعت إيـران بـكل ما بوسـعها لدعـم قـوى المقاومة.
واليـوم باتـت القـدس دعوة لمناهضـة التطبيع ،من فلسـطين الى لبنان،
فسـورية و أ
الردن ومصـر وإيـران وكل قطـر عربـي وإسلامي حمـل هـم
المواجهـة ،ذلـك أن مناهضـة التطبيـع تصبـح مهمـة كل أ
القطـار ،وهـي
مهمة كل أبناء أ
المتين العربية واالسلامية ،وعلى اعتبار أن معركة التحرير
تقـوم علـى محورين ،محور مقاومة االحتلال من جهة ،ومحور ومناهضة
التطبيـع مـع االحتلال ،وكال المحوريـن يصبان فـي القـدس ،وفي تحرير
مقدساتها.
بمناسـبة يـوم القـدس العالمـي ،الـذي يصـادف فـي آخـر يـوم جمعـة
الموحد لمحـور المقاومة يُوجه رسـالة
مـن شـهر رمضـان المبارك ،المنبـر ّ
للعالـم ،يؤكـد فيهـا التمسـك بالدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية بوجـه
اعتـداءات االحتلال إالسـرائيلي.
الحية في كل
يـوم القـدس هو باسـم فلسـطين ،يوم ّ
تتوحـد فيه القـوى ّ
أ
للصهاينة كفى قتال ً ألهل فلسـطين ،ونهبـاً لراضيها
أنحـاء العالـم لتقول ّ
أ
أ
قضي ِـة
وثرواتهـا ،إنّـه ٍّ
يـوم الحـرار والبطـال ،إنّـه ٌ
بحـق ُ
أكبـر مـن ّ
يـوم أ ُ
عالمي باسـم فلسـطين ،وهذا المر يذكرنا بال ّثائر
يوم
فلسـطين ،بل هو ٌ
ٌّ
«سـيديّ ،إن ثورتكم ينتمي لها ك ُّل
«مانديال» حيث قال إ
للمام الخامنئيّ :

ال ّث ّوار فـي العالم».
اني،
مـام
لقـد أراد إال ُ
الخميني في هذا اليوم ْأن يرسـم للخ ّط ال ّث ّ
ـوري إالير ّ
ّ
ياسـي في إيـران مصيره وانتماءه ومسـتقبله وهويّته،
ومسـيرة ال ّنظام ّ
الس ّ
انيـة ،لـذا كانـت الوجهـة
و ْأن ال يحـددوا ثورتهـم بحـدود الجغرافيـا إالير ّ
الخمينـيّ ،ثبـت إالمـام الخامنئـي المنهـج
فلسـطين ،ومـن بعـد إالمـام
ّ
ذاتـه .ويعتبـر سـماحة إالمام الخامنئـي (دام ظله) أن التخـاذل هو الذي
منـح الكيـان الغاصـب فرصـة الوجـود والنشـاء ،فهو يـرى أيضـاً أن أ
المة
إ
بأنظمتهـا وشـعوبها مسـؤولة أيضـاً عـن إزالـة هـذا الكيـان المغـروس في
قلـب عالمنا إالسلامي.
إن يـوم القـدس العالمـي فـي زمـن كورونا هو أبعد من السـير بمسـيرات
تضامنيـة مـع فلسـطين والمقاومـة ،إنـه يحمـل فـي هـذا العـام معنـى
التجـدد و إالبـداع ودخـول الفضـاء االفتراضي في صلـب التفعيل الثقافي
ّ
فـي إطـار تصليـب المواقـف إالسلامية والعربيـة لمواجـه التطبيـع ،مـن
أ
يـوم يدخل في صلب
خلال الندوات والنشـطة الثقافيـة المتنوعة .وهو ٌ
ّ
المحتـل.
اسـتراتيجية المقاومـة والمواجهـة مـع التطبيـع الثقافـي ومـع
بعدمـا جـاءت صفقة القـرن لتكـون ذروة الدفاع أ
الميركي المسـتميت عن
ّ
المحتل فـي كافة
«إسـرائيل» ،وبعدمـا صـار لز ًامـا علينـا أن نواجـه الغـزو
أ
شعارنا
البعاد السياسية ،االقتصادية ،العسكرية والثقافية ،على أن َ
يكون ُ
دومـا «القدس تصمـد ،تنتفـض ،تنتصر».
فـي المرحلـة ً
اليرانية في لبنان
السالمية إ
*المستشار الثقافي للجمهورية إ
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الوحـــدة

Al-Wahdah

عدد خاص

ذكرى يوم النكبة وانتفاضة ثالثة قد تغير
المعادالت الداخلية والخارجية في فلسطين
جمال بن ماجد الكندي(كاتب ُعماني)
مـا أشـبه اليـوم بالبارحـة ،المشـهد يتكـرر
والمعانـاه نفسـها ال تتغيـر ،الن العـدو واحـد،
فعقليتـه الصهيونيـة إالجراميـة مغروسـة فـي
وجدانـه ال يجملهـا ويبدلهـا النفـاق الدولـي
المسـاند لـه ،فإجرامه ال تقـدر أي دولة التعتيم
عليـه أو تجميـل صورتـه غيـر مـن تعهـد بهـذا
المسـخ الصهيوني بتربيته منذ الصغر إلى يومنا
هـذا وهـي أمريـكا ،وحدهـا مـن تكفلـت بذلـك
ومعهـا بعـض أعوانهـا مـن الشـرق والغـرب.
يـوم النكبـة بتاريـخ  15مايـو  1948هـو يـوم
أسـود في تاريـخ القضية الفلسـطينية ،في هذا
اليـوم تـم تهجيـر أكثر مـن  700الف فلسـطيني
مـن ديارهم بيـد العصابـات الصهيونية  ،حيث
تـم طرد الفلسـطينيين مـن بيوتهـم وأراضيهم
وخسـروا كلمـة أسـمها الوطـن ،مـن أجـل إقامـة
أرض تـم اغتصابهـا منهـم ليسـكن فيهـا اليهود
لتقـام عليهـا دولتهـم المزعومة ،التـي احتلوها
قسـراً وهجـروا أهلهـا علـى مسـمع ومـرأى مـن
العالـم فـي ذلـك الوقت.
يـوم النكبـة يتصـادف هـذا العـام مـع محاولة
الصهاينـة تكـرار مـا حـدث سـابقاً فـي الحـي
المقدسـي “حـي الشـيخ جـراح”  ،وهـو مخطـط
قديـم يـراد منـه فصـل هـذا الحـي الـذي يقـع
فـي القـدس الشـرقية وتهجير أهله منه إلسـكان
قطعـان المسـتوطنين اليهـود ،فموقـع الحـي
مهـم جغرافيا ،فهـو يربط بين القدس الشـرقية
بالغربيـة ،وإسـرائيل تريـد بذلـك التضییق أكثر
علـى المقدسـيين وهـي بدايـة مخطـط لتهويـد
كامـل القدس وتنفيـذ صفقة القرن المشـؤومة.
الصهاينـة ومن معهم لـم يدركوا بـأن الزمن قد
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تغيـر ،ومـا حصـل مـن تهجيـر إبـان النكبـة لـن
يحصل اليوم طالما هنالك سلاح اسـمه سلاح
المقاومـة الفلسـطينية بـكل فصائلها إالسلامية
والقومية .
رد المقاومـة الفلسـطينية أربـك المشـهد
العالمي وغير المعادالت العسـكرية والشـعبية
والدوليـة ،وخلـق خلخلة فـي البيئة إالسـرائيلية
وأوجـد تـوازن رعـب شـكلته صواريـخ المقاومـة
الفلسـطينية  ،وفـرض تسـاؤالت محيـرة وجهت
للقـادة السياسـيين والعسـكرين فـي إسـرائيل،
وهـو إذا كان فصيـل واحـد مـن جبهـة المقاومة
فـي غـزة ،وفـي جغرافيـا ضيقـة فـرض عليهـا
حصـار خانـق منـذ أكثـر مـن  15سـنة وفعلـت
صواريخهـا مـا فعلته في فلسـطين المحتلة من
رعـب وخيبـات أمـل من قبـة يقال انهـا حديدية
لم تستطع حماية إالسرائيليين ،وحسب الخبراء
فـإن فعاليتهـا كانـت أقـل مـن المطلـوب منهـا
بكثيـر ،ولتبريـر خيبـة أ
المل قالـوا أصابها “خلل
فنـي” فمـا بالـك إذا الجبهـات أ
الخـرى دخلـت
الحـرب ضـد إسـرائيل؟؟.
إن قوة الردع الفلسـطينية كسـرت هيبة إسرائيل
فـي الداخـل والخـارج ،وغيـرت المعـادالت
العسـكرية وسـوف تفـرض وضـع جديـد فـي
المنطقـة مجبـرة إسـرائيل علـى قبولـه لسـبب
بسـيط ،أنهـا ال تقـدر أن تتحمـل تبعـات هـذه
الصواريـخ فـي الداخـل إالسـرائيلي اقتصاديـاً
وسياسـياً واجتماعيـاً .
المعادلـة التـي غيرتهـا صواريـخ المقاومـة
الفلسـطينية هـي فـي قدرتهـا التدميريـة وفـي
مداهـا ،ومفاجئـة صاروخ عياش القسـامي الذي
مـداه  250كـم كان أولهـا ومـازال فـي جعبـة
المقاومة الكثير .كذلك في قدرة ومهارة مشغلي
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هـذه الصواريـخ بخـداع القبـة الحديديـة،
فصـاروخ قيمتـه ال تتجـاوز  300دوالر ال يقـدر
صـاروخ قيمتـه  50الـف دوالر أو أكثر ،ومنظومة
متكاملـة يقال أنها فخر الصناعة إالسـرائيلية عن
حمايـة إسـرائيل ،وقد ذكـر المحلـل االقتصادي
والسياسـي إالسـرائيلي “جدعون ليفـي” أن القبة
الحديديـة ليسـت الحـل فالكل يعلـم أن دقتها
مـن  %20إلـى  % 30وليـس كمـا يدعـي نتنیاهـو.
 .هـذا أ
المـر لـه أبعـاد سياسـية وعسـكرية فـي
أي تفـاوض مسـتقبلي مـع العـدو إالسـرائيلي
ألنـه يعلـم أن هنالـك قـوة معينـة تجبـره على
التفـاوض والـذي يسـمى سياسـياً “التفـاوض
بسـبب القـوة العسـكرية” ،والقـوة هي السلاح
الصاروخـي الـذي تملكـه قـوى المقاومـة
الفلسـطينية وأثبـت جدارتـه باعتـراف العـدو،
وكمـا هو معـروف مدخلات الميـدان مخرجات
السياسـة.
مـا حـدث في حـي الشـيخ جـراح غيـر المعادلة
الداخليـة كذلـك  ،ونحـن نقصـد هنـا عـرب 48
 ،الذيـن لـم يتوقـع المحتـل أن ينتفضـوا نصرة
للقدس و لحي الشيخ جراح  ،وأعتقد إالسرائيلي
انهـم قـد ذابوا فـي المجتمع الصهيوني ونسـوا
قضيتهـم  ،ولكـن مـا حدث ويحـدث في مدينة
“اللـد” مـن مواجهات مع الشـرطة واليهـود وفي
مناطـق غيرهـا ما هـو إال دليل على بقـاء الذاكرة
الفلسـطينية تجـاه القـدس ثابتـة ال تغيرهـا
السنوات.
ومـا كانـت تغذيـه وتدعمه الصهيونيـة في خلق
اضطرابـات فـي بعض البلـدان العربيـة ها هي
اليـوم تذوقـه فـي مناطق عـرب ، 48هـذا أ
المر
يزيـد مـن صعوبـة الوضع في إسـرائيل فعندها
جبهـة داخليـة خطيـرة تتـأزم ،ويشـار اليهـا من

قبل المحللين اليهود أنفسـهم بأنها بداية حرب
أهليـة ،وبهذا تتوحـد كامل فلسـطين التاريخية
فـي وجـه العدو الصهيونـي ،وهي قيمة مضافة
الي انتفاضـة فلسـطينية قادمـة سـتغير مـن
المشـهد السياسي الفلسـطيني القادم.
مـا حـدث فـي حـي الشـيخ جـراح غيـر مـن
المعـادالت الخارجيـة كذلـك ،فمنظـر التهجيـر
القسـري ال يقبلـه المجتمع الدولـي  ،والمجتمع
الدولـي ليـس كالسـابق تتحكـم فيـه الواليـات
المتحـدة وحدهـا ،وان كانـت تحـاول وتضغـط
بسـبب وجودها بين الخمسـة الكبار في مجلس
أ
المـن الذيـن لهـم حـق النقـد ،ولكـن هنالـك
مسـالك سياسـية أخرى تعجز أمريكا الدفاع عن
إسـرائيل فيها بسـبب عـدم وجود هـذه الميزة،
وهنالـك مؤشـرات فـي الداخـل أ
المريكـي بيـن
سياسـيها وإعالمها تظهر بأنهم ضاقـوا ذرعاً من
التصرفات السرائيلية  ،فما كان أ
بالمس في عام
إ
 48مباحـاً وال يوجـد عليـه رقيـب ،اليـوم أصبح
مـن الممنوعـات وما يحصـل من مظاهـرات في
أمريـكا وأوروبا وهما الكيانان الداعمان للسياسـة
إالسـرائيلية دليلا على فشـلها في اقنـاع العالم
بوجهـة نظرهـا وترديدهـا مـع بعـض الشـواذ
الذيـن يؤيدونهـا بـأن المقاومـة الفلسـطينية
إرهـاب هو فشـل ذريـع علـى أ
الرض ،فما تقوم
به هذه المقاومة الشـريفة هو حق مشـروع في
الدفـاع عـن أرضهـا المغتصبـة ،وهـو رد عدوان
يـراد منـه إعادة صـورة النكبة التي جـاءت اليوم
لتوحـد الفلسـطينيين تحـت رايـة المقاومة.
مـا حـدث فـي القـدس وحي الشـيخ جـراح هي
بداية انتفاضة ثالثة تختلف عن سـابقاتها بسبب
المعادالت التي تغيرت في الداخل الفلسـطيني
من لحمة وطنية شـملت عرب  ، 48وهذا ما لم
يحـدث سـابقاً مـع وجـود قـوة عسـكرية سـوف
تفـرض قواعـد اشـتباك جديـدة فـي فلسـطين
بفضـل صواريخهـا ،ومعادلـة خارجيـة تغيـرت
فهـي تراقـب تجـاوزات المحتـل إالسـرائيلي وال
تقبـل تكـرار نكبـة  ، 48مـع العامـل المهم وهو
التعاطـف مـع الشـعب الفلسـطيني شـعبياً
وسياسـياً ،وضعف موقـف أمريكا تجاه إسـرائيل
التـي سـحبت  120مـن عناصرهـا الفنيـة ،وكأنهـا
تقـول إلسـرائيل تدبـري أمـرك ،وهـذا مـا قالـه

المحلـل إالسـرائيلي “جدعـون ليفـي” أمريـكا لن
تنفعنا ورؤسـاء العرب لن يسـاعدونا ،وقال ايضا
“النهايـة قريبـة جـداً لنـا خصوصـاً أن شـعوب
المنطقـة بـدأت تفيق من سـباتها  ،الجحيم من
فوق رؤوسـنا ونحن فـي المالجئ ” هذه الكلمات
هـي واقـع إسـرائيل اليـوم وهـذا مـا يميـز هذه
االنتفاضـة الشـعبية غن غيرها  ،نحـن نعلم أن
الثمـن الذي تدفعه فلسـطين غالـي ،ولكن هم
يعلمون قبلنا ويعلمونـا أن وراءه العزة والکرامة
وتحريـر أ
الرض .
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عدد خاص

دعاة السالم
المزيف مع
الصهاينةالغاصبين
مصطفى كمال
ال شـك إن االعتـداء الوحشـي الـذي يقـوم بـه
الصهاينـة العتاة على الفلسـطينيين المسـلمين
عـد جريمة كبرى تُضاف
في القدس الشـريف ،يُ ّ
إلـى قائمـة الجرائـم التـي ارتكبهـا الصهاينـة
ضـد الشـعب الفلسـطيني أ
البـي ،وتذ ّكرنا هذه
المجـازر الوحشـية الكبـرى بالجرائـم السـابقة
التـي اقترفتهـا أيـادي الغـدر والجريمة البشـعة
في فلسـطين السـليبة.
والبـد مـن التأكيد مـن أن هذه الجرائـم الحالية
تفتـرق عـن سـابقاتها ،بأنها تُنفّذ بمرأى ومسـمع
مـن الـرأي العـام العالمـي ،فهـل تسـتيقظ
الضمائـر غيـر المكترثـة بمـا يصيـب الشـعب
الفلسطيني المسلم الغيور على دينه وقضيته،
بأيـدي الصهاينـة مـن جـراء هـذه الجرائـم
الوحشـية المتتابعـة؟ وهـل إن دعـاة السلام
المزيّـف مـع الصهاينـة الغاصبيـن ،سـيدركون
أخطائهـم التـي ارتكبوهـا؟ وهـل إن المحافـل
الدوليـة والحكومـات التـي ّتدعـي الدفـاع عـن
حقـوق إالنسـان لسـنوات مديـدة ،غيـر عابئـة
ضيعـة،
بالحقـوق الفلسـطينية المشـروعة ُ
الم ّ
سـتنهي شـكوكها المخجلـة ،علـى أثـر الجرائـم
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وتقـر بذنوبهـا السـابقة؟ وهل
الحاليـة
الكبـرىّ ،
أ
إن الحكومـة المريكيـة تسـتيقظ وتعتـرف بأنهـا
شـريكة فـي إراقـة دمـاء الفلسـطينيين أ
البريـاء،
أ
تقدم الدعـم المتواصل للعدو
لنهـا مـا برحت ّ
الصهيونـي أ
سـيمر مـن
الثيـم؟ أم أن الجميـع
ّ
أمـام هـذه الفجائـع دون االعتبـار بأبعادهـا
الراهنـة والمسـتقبلية ،كمـا تغافـل هـؤالء عـن
مأسـاة هـذا العصـر الدامية في اليمن ،والشـك
في أن الشـعب الفلسـطيني المسـلم المظلوم
سـيأخذ مـن هـذه الفاجعـة ،الـدروس والعبـر،
المرة
إذ تتضـح اليـوم مـرة أخرى هذه الحقيقـة ّ
التـي يعيشـها الشـعب الفلسـطيني بـكل فئاتـه
مـن رجـال ونسـاء وأطفـال ،أال وهـي أن هـذا
الشـعب يجـد نفسـه ُمجبـراً علـى الدفـاع عـن
ومقدسـاته في القدس الشـريف ورام هللا
أرضه ّ
وغـزة البطلـة المقاومـة.
وعسـقالن ّ
لقـد اتضـح جليـاً ،أن الصهاينـة البغـاة هـم
بحقيقتهـم إالجراميـة التـي عهدهـا المسـلمون
منـذ أكثـر مـن سـبعين عامـاُ ،والتـي تؤكـد
وحشـيتهم وعنصريتهـم وهمجيتهـم ،وهـم
يتحينون أدنى فرصة إلنزال الضربات بالشـعب
الفلسـطيني البـريء المقـاوم.
المهـم ،لقـد ثبـت للفلسـطينيين جميعـاً أن
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أ
تسـميه
النظمـة المسـتكبرة التـي تدافـع عن ما ّ
بأمـن الكيـان الصهيونـي ،ال تعير أدنـى اهتمام
ألمـن الشـعب الفلسـطيني المسـلم ،فكيـف
تجـرؤ القـوات الصهيونية المجرمة علـى القيام
بهـذه المجـازر الدمويـة ضـد المصلّيـن فـي
المسـجد أ
القصـى ،وانتهـاك حرماتـه؟
وال ريـب إن الفلسـطينيين أبـاة الضيـم
بمقدورهم الدفاع عن أرضهم السـليبة لتحقيق
الح ّـرة الكريمـة ،وهذه هـي العبرة من
حياتهـم ُ
فاجعـة القـدس الشـريف التي ابتـدأت في يوم
عـده إالمـام الراحل في
القـدس العالمـي الذي ّ
كل آخـر جمعة من شـهر رمضـان المبارك ،تبقى
على الحكومات والشعوب المسلمة مسؤوليات
جسـام ،وأقـل مـا يمكـن أن تطالـب بـه البلدان
إالسلامية مـن المنابـر الدوليـة ،هـو المطالبـة
بتسـليم القتلـة إلـى المسـلمين الفلسـطينيين
إلجـراء القصـاص العـادل ،و ّ
الحـل الطبيعـي
يكمـن في تجريـد أيدي الصهاينة من سـلطتهم
الغاشـمة ،وإعـادة فلسـطين إلـى أصحابهـا
الشـرعيين مـن أي ديـن أو طائفـة ،وينبغي على
المسـلمين فـي كل مكان تقديم العزاء للشـعب
الفلسـطيني ،خاصـة ذوي الشـهداء فـي قطـاع
غـزة أ
البـي وغيـره مـن مدن فلسـطين السـليبة.

هنـري کسـینجر :ان ایـة هللا الخمینـي جعـل الغـرب یواجـه ازمـة حقیقیـة في
مجـال التخطیـط ،فهـو کان یتکلم و یعمـل بمعاییر أخری تختلـف عن المعاییر
المعروفـة فـي العالـم و یبـدو کأنه یسـتلهم أفـکاره من مـکان آخر.

AL-WAHDAH
Al WAHDAH, 2021

87

اللوحات الفنية للخطاط العماني محمد مهدي جواد اللواتي

