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كــُثــر فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة الــحــديــث عـــن صــحــوة 
شــعــوب ونــهــضــة أمــــم، وهــــذا يــعــود إلـــى أّن هــذه 
الـــشـــعـــوب بـــــدأت تــســتــيــقــظ مـــن ســبــاتــهــا فــتــعــَي 
حاجاتها الضرورّية وتجيد بل تحاول أن تستعيد 
مــا أخــذتــه مــنــهــا حــكــومــات جــائــرة عــبــر األزمــنــة 
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حين كانت في حالة من الضعف واالستكانة.
كــمــا أّن لــلــتــطــّورات االجــتــمــاعــّيــة الــكــبــرى فــي الــعــالــم خــلــفــّيــة تــأريــخــّيــة 
وحــــضــــارّيــــة هــــي حــصــيــلــة تــــراكــــم مـــعـــرفـــّي وتـــــجـــــارب طـــويـــلـــة دعـــت 

المستضعفين للمطالبة بحقوقهم من القوى المستكبرة.
يأتي هذا الكتاب الصحوة اإلسالمّية المعاصرة للكاتب الشيخ محسن 
اآلراكي ضمن سلسلة هذه العناوين التي يفرضها الواقع اليوم ليؤّرخ 
الشهيد  إلــى  األفغاني  الــديــن  جمال  السّيد  مــن  ثــالث:  زمنّية  لحقبات 
وثورته  الخميني (قــده)  اإلمــام  إلــى  وصــوًال  الصدر  باقر  محّمد  السّيد 

التي غّيرت واجهة الطريق في العالم.
تسليط  فــي  ويساهم  الفائدة  مــن  مبتغاه  الكتاب  هــذا  يـــؤّدي  أن  نأمل 

الضوء على هذه الحقبات المفصلّية الزمنّية.

سكينة أبو حمدانسكينة أبو حمدان





١١

الطويل  ســبــاتــها  مــن  تستيقظ  األّمــــة  بـــدأت  إذ  الــيــقــظــة،  بــمــرحــلــة  تسميتها 
الذي استمّر عّدة قرون، فأخذت تستعيد حياتها، وتهّب من رقدتها، وكان 
هذه  رجل  باألفغانّي  المعروف  آبادي  األسد  الحسينّي  الدين  جمال  السّيد 

المرحلة ورائدها.
اإلسالمّي  النظرّي  الفكر  وصياغة  لألّمة،  الفكرّي  البناء  مرحلة  والثانيةوالثانية: 
الـــذي يــمــّكــن األّمــــة مــن الــصــمــود فــي وجـــه مــــدارس الــفــكــر الـــمـــادّي وأهّمــــها 
على  جديد  من  نفسها  بناء  لها  ويتيح  والرأسمالّية،  واالشتراكّية  الشيوعّية، 
في  خطيرة  مرحلة  المرحلة  هذه  وتــعــّد  ومــبــادئــه،  اإلســـالم  مفاهيم  ضــوء 
ورجلها  المرحلة  هذه  في  األعظم  رائــدها  وكان  اإلسالمّية.  الصحوة  تاريخ 

األّول الذي ال يدانيه نظير، اإلمام الشهيد محّمد باقر الصدر قّدس سّره.
وإعــادة  ميدانيًّا،  تماثًال  األّمـــة  وتماثل  الــدولــة  وبــنــاء  الــثــورة  مرحلة  والثالثةوالثالثة: 
جديد  بناء  فــي  اإلســالمــّيــة  الــدولــة  وتأسيس  مــقــّومــاتــها،  بكّل  كاملة  حياتها 
المرحلة  هذه  رائــد  وكــان  الحاضر.  ومتطّلبات  الزمن  تطّورات  مع  ينسجم 
قــّدس  الخمينّي  اهللا الــمــوســوّي  روح  السّيد  وقــائــدها األعــظــم اإلمـــام األكــبــر 

سّره.
الــمــراحــل  هذه  مــن  كـــالًّ  نـــدرس  أن  المقتضب  الــبــحــث  هذا  فــي  يسعنا  وال 
الثالث وإنجازات رّوادها على التفصيل، وإّنما نحاول في بحثنا الموجز هذا 
إلقاء شيء من الضوء على الــدور الــذي قام به كّل من هؤالء العظماء في 

بناء الصحوة اإلسالمّية المعاصرة بمراحلها الثالث.

على  والـــســـالم  والـــصـــالة  رّب الــعــالــمــيــن  هللا  الــحــمــد 
محمد وآله الطاهرين.

قبل  والدتـــها  منذ  اإلســالمــّيــة  الصحوة  قطعت  لقد 
قرن حّتى اآلن ثالث مراحل أساسّية:

يمكن  التي  المرحلة  وهي  الـــوالدة،  مرحلة  األولىاألولى: 
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وســــوف نــتــنــاول الــبــحــث عـــن كـــّل واحــــد مـــن هؤالء الـــقـــادة الــثــالثــة حسب 
ضمن  منهم  كّل  عن  البحث  ونضع  قــادها،  التي  للمرحلة  الزمنّي  الترتيب 
كّل  حــيــاة  عــن  مختصرة  صـــورة  األّول  الفصل  فــي  نــعــرض  فــصــول،  أربــعــة 
كان  الــذي  التغييرّي  المشروع  بإجمال  نعرض  الثاني  الفصل  وفــي  منهم، 
يتبّناه كــّل مــنــهم، وفــي الفصل الــثــالــث نــتــحــّدث عــن أهّم إنــجــازاتــهم، وفي 
الــفــصــل الـــرابـــع نــلــقــي نــظــرة تــقــيــيــمــّيــة عــلــى األطــــروحــــة واإلنــــجــــازات الــتــي 

قّدموها.

محسن اآلراكيمحسن اآلراكي
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وحـــّكـــام المسلمين وعــلــمــاؤهم ورجـــالـــهم فــي غــفــلــة مــن ذلـــك أو في 
سبيل  عليهم  ســّدت  والقّوة  الحول  وفقدان  والعجز  الضعف  من  حالة 
الــتــحــّرك والـــنـــهوض، هنـــاك كــانــت األّمـــة اإلســالمــّيــة، حين بــدأ السّيد 
وغــربــها،  شــرقــها  اإلســـالم  بــالد  فجاب  التوعوّية  نهضته  الــديــن  جمال 
األولى  المرحلة  فبدأت  والنهوض،  والحركة  الحياة  إلى  الدعوة  يحمل 
من الصحوة اإلسالمّية باستنهاض األّمة من سباتها واستثارة عناصر 
القّوة والحياة فيها وكان رائد هذه المرحلة ورجلها األّول السّيد جمال 

الدين األسد آبادي المعرف باألفغانّي.

الفصل األّول: صورة مجملة عن حياته
ولد السّيد جمال الدين في شعبان سنة ١٢٥٤ هـ في أسد آبادي من 
تــوابــع همـــدان وهي مدينة معروفة فــي إيـــران وتــوّفــي فــي شـــّوال سنة 

١٣١٤ هـ في إستانبول(١).
قال السّيد األمين العاملي:

«أّما بالنسبة إلى األفغان واشتهاره باألفغانّي فمن المشهورات التي ال 
أصل لها - ورّب مشهور ال أصل له - وسبب اشتهاره بذلك أّنه نسب 

|  السّيد محسن األمين، أعيان الشيعةأعيان الشيعة (بيروت: دار التعارف، ١٤٠٣ه  / ١٩٨٣م)، الجزء ٤، الصفحة   ١
.٢٠٦
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كانت األّمة اإلسالمّية غارقة في سبات مميت، 
والـــجـــهل والــتــخــّلــف الــمــطــبــق يــلــّفــها مـــن شــرقــها 
إلــى غــربــها، وكــانــت بــالد اإلســـالم معرًضا لغزو 
األجــانــب  وكـــان  الطامعين،  ونـــهب  المستعمرين 
يتصّرفون في مقّدرات هذه األّمة كما يشاؤون، 
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نفسه إلى األفغان في مصر وخالها، ال إلى إيران وتعمية لألمر، ولوال 
هذه  له  كانت  وال  الــشــرق،  وفيلسوف  اإلســالم  بحكيم  سّمي  لما  ذلــك 
الشهرة الواسعة، وال أنزله الصدر األعظم علي باشا في إستانبول منزلة 
يصاحبه  أن  عبده  محّمد  الشيخ  تمّكن  وال  يقول: -  أن  إلــى  الكرامة - 

ويأخذ عنه ويّتخذه مرشًدا وصديًقا حميًما إلى غير ذلك»(١).
وقــــال نــقــًال عــّمــا كــتــبــه عــنــه الــســّيــد صــالــح الــشــهرســتــانــي فـــي مجلة 

العرفان:
«إّن الــســيــد صــفــدر والــــد الــســّيــد جــمــال الـــديـــن جــــاء إلــــى طـــــهران مع 
يزيد  مــا  فيها  مكث  وبعدما  هـ   ١٢٦٦ عــام  أوائـــل  الــديــن  جمال  والـــده 
على خمسة أشــهر سافر إلى العراق ودخــال النجف في عصر الشيخ 
وبقي  الــديــن،  بجمال  األنــصــاري  الشيخ  فاعتنى  األنــصــاري،  مرتضى 

جمال الدين في النجف أربع سنوات»(٢).
وفي كتاب حاضر العالم اإلسالمّي، قال لوثورت ستودارد:

«كـــان جــمــال الــديــن ســّيــد الــنــابــغــيــن الــحــكــمــاء وأمــيــر الــخــطــبــاء الــبــلــغــاء، 
الجنان  ثبت  الــبــرهان  قاطع  الحّجة،  دافــع  الـــدهاة،  أعظم  مــن  وداهيـــة 
المغناطيسّية،  أســـرار  ناسوته  فــي  كـــأّن  الــمــهابــة،  شــديــد  الــعــزم  متوّقد 
فبلغ  كبيرة،  سيرته  وكــانــت  عظيًما،  نــهجــه  الـــذي  الــمــنــهاج  كــان  فــلــهذا 
من علّو المنزلة في المسلمين ما قّل أن يبلغ مثله سواه، وكان سائًحا 
جواًبا طاف العالم اإلسالمّي قطًرا قطًرا، وجال غربي أوروبا بلًدا بلًدا 
والتبّحر  العميق  االّطـــالع  ومــن  الكبرى  السياحات  هذه  من  فاكتسب 
الـــواســـع فــي ســيــر الــعــالــم واألمـــــم، عــلــًمــا راســـًخـــا واكــتــنــه أســــــراًرا خفية 
واستبطن غوامض كثيرة، فأعانه ذلك عوًنا كبيًرا على القيام بجالئل 

األعمال التي قام بها»(٣).
وقال الشيخ محّمد عبده في مقّدمته التي كتبها لرسالة السّيد جمال 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٠٧.  ١
|  أعيان الشيعة أعيان الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٢٠٧.  ٢

 ،١ الــجــزء  نــويــهض،  عجاج  ترجمة:  اإلسالمّي،  العالم  اإلسالمّيحاضر  العالم  حاضر  عــن:   .٢٠٩ الصفحة  نفسه،  |  المصدر   ٣
الصفحة ١٣٥.
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الدين في الرّد على الدهرّية:
الثامنة  في  دروســه  من  الغاية  الدين -  جمال  السّيد  أي  «واستكمل - 
عــشــرة مــن ســّنــه، ثـــّم عـــرض لــه ســفــًرا إلـــى الــبــالد الــهنــدّيــة فــأقــام بــها 
الطريقة  على  الــريــاضــّيــة  الــعــلــوم  بعض  فــي  ينظر  أشـــهر  وبــضــع  سنة 
األوروبّية الجديدة، وأّما مقصده السياسّي الذي وّجه إليه أفكاره وأخذ 
على نفسه السعي إليه مّدة حياته وكّل ما أصابه في سبيله، فهو إّنها 
الدولة اإلسالمّية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شؤونها حّتى تلحق 
األّمــــة بــاألمــم الــعــزيــزة والـــدولـــة بــالــدول الــقــوّيــة فــيــعــود لــإلســالم شأنه 
في  بريطانيا  دولــة  تنكيس  هذا  في  ويدخل  مجده،  الحنيفّي  وللدين 
وله  اإلسالمّية،  الطوائف  رؤوس  عن  ظّلها  وتقليص  الشرقّية  األقطار 

في عداوة اإلنجليز شؤون يطول بيانها»(١).
إلى أن قال:

«ما خاصم أحًدا إّال خصمه، وال جادله عالم إّال ألزمه، وقد اعترف له 
األوروبّيون بذلك بعدما أقّر له الشرقّيون، وبالجملة فإّني لو قلت بأّن 
ما أتــاه اهللا من قــّوة الــذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما 
قّدر لغير األنبياء لكنت غير مبالغ ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا 

ذو فضل عظيم»(٢).
أقام  هـ.   ١٢٧٢ سنة  أي  سنة   ١٨ وعمره  الهند  إلــى  سافر  إّنــه  وقــال 
بها سنة وبضعة أشهر، وأتى بعد ذلك األقطار الحجازّية ألداء فريضة 
الحّج، وطالت مّدة سفره إليها نحو سنة، وهو ينتقل من بلد إلى بلد 
ومن قطر إلى قطر، حّتى وافى مّكة المكّرمة سنة ١٢٧٣ هـ فوقف 
على كثير من عادات األمم التي مّر بها في سياحته، واكتنه أخالقهم 
وأصـــاب مــن ذلــك فــوائــد غــزيــرة، ثــّم رجــع بعد أداء فريضة الــحــّج إلى 
فلّما  الــهنــد.  طريق  عن  الحّج  إلــى  سافر  هـ.   ١٢٨٥ سنة  وفــي  بــالده 
وصل إلى التخوم الهندّية تلّقته حكومة الهند بحفاوة وإجالل إّال أّنها 
لم تسمح له بطول اإلقامة في بالدها ولم تأذن للعلماء في االجتماع 

|  المصدر نفسه.  ١
|  أعيان الشيعة أعيان الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٢١٠.  ٢
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من  سّيرته  ثــّم  شــهر  من  أكثر  يقم  فلم  من رجــالــها  عين  على  إّال  عليه 
إلى  فجاء  السويس،  إلــى  نفقتها  على  مراكبها  أحــد  في  الهند  سواحل 
مــصــر وأقــــام فــيــها نــحــو أربــعــيــن يــوًمــا تــــرّدد فــيــها عــلــى الــجــامــع األزهر 
إليها  وصوله  من  أّيــام  وبعد  األستانة  إلى  بالسفر  وســارع  يقول  أن  إلى 
الكرامة  منزلة  منه  ونــزل  باشا  عالي  األعظم  الصدر  مالقاة  أمكنته 

وعرف له الصدر فضله وأقبل عليه بما لم يسبق لمثله.
ثّم يشير إلى مؤامرة ُدّبرت ضّده في األستانة إلى أن يقول:

أشهر.  بضعة  األستانة  عن  بالجالء  إليه  الصدارة  أمر  صــدور  إلى  «وآل 
فــفــارق األســتــانــة مظلوًما فــي حــّقــه. وحمله بعض مــن كــان معه على 
التحّول إلى مصر، فجاء إلى مصر في أّول محّرم سنة ١٢٨٨ هـ - إلى 
أن يقول - واهتدى إليه بعد اإلقامة كثير من طلبة العلم واستوروا زنده 
فــأورى واستفاضوا بحره ففاض درًّا - إلــى أن يقول - ولــم يــزل شأنه 
في ارتفاع والقلوب عليه في اجتماع إلى أن توّلى خديوية مصر حضرة 
لمقاصده  المؤّيدين  من  السّيد  وكان  باشا،  توفيق  له  المغفور  خديويها 
الناشرين لمحامده إّال أّن بعض المفسدين ومنهم مستر فيفيان قنصل 
إنكلترا الجنرال سعى فيه حّتى غّير قلب الخديوّي عليه، فأصدر أمره 
بإخراجه من القطر المصرّي هو وتابعه أبو تراب ففارق مصر إلى البالد 
الهندّية سنة ١٢٩٦ هـ وأقام بحيدر آباد الدكن، وفيها كتب هذه الرسالة 
في نفي مذهب الدهرّيين، ولّما كانت الفتنة األخيرة بمصر ُدعي من 
حيدر آباد إلى كلكتا وألزمته حكومة الهند باإلقامة فيها حّتى انقضى 
أمر مصر وفتأت الحرب اإلنجليزّية. ثّم ُأبيح له الذهاب إلى أّي بلٍد آخر، 
فاختار الذهاب إلى أوروبــا، وأّول مدينة صعد إليها مدينة لونجرة أقام 
بها أياًما قالئل ثّم انتقل منها إلى باريس وأقام بها ما يزيد على ثالث 

سنوات وافيناه في أثنائها.
المسلمين  تدعو  جريدة  ُينشئ  أن  الوثقى  الــعــروة  جمعّية  كّلفته  ولّما 
إلــى الــوحــدة، كــانــت تحت لـــواء الــخــالفــة اإلســالمــّيــة أّيــــدها اهللا سألني 
أن أقــــوم عــلــى تــحــريــرها، فــأجــبــت، وُنــشــر مــن الــجــريــدة ثــمــانــيــة عشر 
خصوًصا  والمسلمين  عموًما  الشرقّيين  قلوب  من  أخــذت  وقــد  عــدًدا، 
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ما لم يأخذ قبلها وعظ واعــظ، وال تنبيه منّبه، ثّم قامت الموانع دون 
االســتــمــرار فــي إصـــــدارها حــيــث قــفــلــت أبــــواب الــهنــد عــنــها، واشــتــّدت 
الحكومة اإلنجليزّية في إعنات من تصل إليهم فيه، ثّم بقي بعد ذلك 
مقيًما في أوروبا، أشهًرا في باريس، وأخرى في الندرة إلى أوائل شهر 

جمادى األولى سنة ١٣٠٣ هـ، وفيه رجع إلى البالد اإليرانّية»(١).
وفي إيــران، لم يهدأ السّيد جمال الدين فأخذ يبّث الوعي بين الناس، 
ويبّين لهم حقيقة ما حّل بهم من الضعف والذّل والتخّلف نتيجة لفساد 
الحّكام وخنوع الشعب وهيمنة الجهل عليهم وضعف العزيمة فيهم. قال 
الميرزا صادق خان البروجوردي أحد أصحابه حسب نقل السّيد صالح 
الشهرستاني في مجّلة العرفان وكان في جميع مجالسه وأحاديثه ينتقد 
السلطان ناصر الدين ووزيره يومئٍذ ميرزا علي أصغر خان الملّقب أمين 
السلطان، ويدعو إلى اإلصالح ومقاومة االستبداد وانتهى به األمر إلى 
أن أخرجه وزير الشاه ناصر الدين من إيران قهًرا إلى العراق، وقد وصف 
السّيد جمال الحالة التي ُأخرج بها إلى العراق في رسالته المعروفة إلى 

اإلمام الشيرازي يقول فيها:
في  مسلسًال  بـــرزون  على  مــريــض  وأنـــا  األوغـــاد  زبانّيته  حملتني  «ثـــّم 
فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح الزمهريرّية، وساقتني جحفلة من 
ولقد  بغداد،  إلى  الشرطة  من  جمع  وصحبني  خانقين،  إلى  الفرسان 
منه  علًما  البصرة  إلــى  يبعدني  أن  منه  والتمس  قبل  من  الوالي  كاتب 
وشــأن  شأنه  لــك  وبثثت  الحبر  أّيـــها  ألتيتك  نفسي  إلــى  تركني  ولــو  أّنــه 
األّمــــة وشــرحــت لــك مــا حـــاق بــبــالد اإلســــالم مــن شـــّر هذا. ودعــوتــك 
أّيــــها الــحــّجــة إلـــى عـــون الــديــن وحــمــلــتــك عــلــى إغــاثــة المسلمين وكــان 
وزارتــه  دســت  على  يبقى  أن  يمكنه  ال  بك  اجتمعت  لو  أّنــي  يقين  على 

المؤسسة على خراب البالد وإهالك العباد»(٢).
ثـــّم إّن الــســّيــد اّتــجــه مــن الــبــصــرة إلـــى أوروبــــا مـــّرة أخـــرى واســتــقــّر في 
لــنــدن وأصـــدر فــيــها جــريــدة «ضــيــاء الخافقين» وقــد أّدى ذلــك إلــى أن 

|  أعيان الشيعة أعيان الشيعة، مصدر سابق، الصفحة ٢١٢.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٣١٤.  ٢
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الحميد  عبد  السلطان  فاستدعاه  اإلنجليزّية  الحكومة  عليه  تضّيق 
نشاطه  يــواصــل  فيها  وبقي  ١٣١٠هـ  سنة  إلــيــها  فتوّجه  األستانة  إلــى 
فــي ســبــيــل إقــامــة الـــدولـــة الـــواحـــدة ووحــــدة األّمــــة اإلســالمــّيــة وإيــقــاظ 
المسلمين، إلى أن قتل ناصر الدين شاه سنة ١٣١٣ هـ، على يد آقا 
المقّربين  الدين  جمال  السّيد  تالمذة  من  وكــان  الكرماني  خــان  رضــا 
ـــة مـــن الـــبـــالط الــعــثــمــانــّي تسليمها  لـــديـــه، فــطــلــبــت الــحــكــومــة اإليـــرانـــّي
كونه  حقيقة  العثمانّية  للسلطة  كشفت  أن  بعد  الــديــن  جــمــال  السّيد 
مدّرسي  مرتضى  المحّقق  يــراه  ما  بحسب  ذلــك  وأّدى  إيــرانــيًّــا،  شيعيًّا 
جوهاردي إلى أن تحتّل الحكومة اإليرانّية لقتله، وبعثت من أجل ذلك 
رجًال يدعى «ناصر الملك» فاستطاع وبالتنسيق مع السفارة اإليرانّية 
في إستانبول دّس السّم إلى السّيد جمال الدين، فقتل شهيًدا بالسّم 

سنة ١٣١٤ ه (١)ـ

الفصل الثاني: مشروعه التغييري
أقام السّيد جمال الدين مشروعه التغييرّي على أسس ثالثة:

األول: بّث الوعي بين المسلمين حكاًما وعلماء وشعوًبا وتنبيههم على 
واالجتماعّي  الثقافّي  واقــعــهم  يحكم  الــذي  الفظيع  والتخّلف  الفساد 
الفاسد  الواقع  ذلك  إصــالح  سبيل  في  الجّد  إلى  ودعوتهم  والسياسّي 
أهداف  مــع  ينسجم  بما  المسلمين  واقــع  فــي  الدينّية  الحالة  وتجديد 

الرسالة المحّمدّية ومبادئها وقيمها.
 ١٤ في  بجريدة «مصر»  نشرت  مقالة  في  الدين  جمال  السّيد  كتب 
 ،٤ عــدد  في  في «المنار»  نشرها  رضــا  رشيد  أعــاد  ثــّم   ١٨٧٩ فبراير 

١٤ نوفمبر ١٩٠٠م:
كان  الذين  المستبّدين  استبداد  نير  تحت  الشرقّيين  مكث  طــول  «إّن 
اخــتــالف أخـــوائـــهم الــنــاشــئ عــن تــضــاد طــبــائــعــهم، وســـوء تــربــيــتــهم، مع 
عــدم وجـــود رادع يــردعــهم ومــانــع يمنعهم، وقـــوى خــارجــّيــة تصادمهم 

|  سّيد جمال الدين وانديشه او سّيد جمال الدين وانديشه او، الصفحة ٤٩٠.  ١
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فــي ســيــرهم، سبًبا يــوجــب الــتــطــاول على رعــايــاهم وســلــب حقوقهم، 
فطرتهم  في  والتغّير  وسجاياهم،  غرائزهم  في  التصرف  اقتضت  بل 
اإلنــســانــّيــة، حــتــى كـــــادوا أن ال يــمــّيــزوا بــيــن الــحــســن والــقــبــيــح والـــضـــاّر 
عليه مــن القوى  أنفسهم، ومــا انــطــوت  ال يعرفوا  أن  والــنــافــع، وأوشــكــوا 
الطبيعة  عــالــم  عــلــى  المطلقة  والــســلــطــة  الــكــامــلــة  والـــقـــدرة  الــمــقــّدســة 
أمره  ويطيع  والمرّكبات،  البسائط  لديه  تخضع  الــذي  الفّعال  والعقل 
توّغلهم  زمــن  امــتــداد  وأّن  والنبات.  الحيوان  من  المواليد  جميع  النافذ 
والـــذهول  الــتــام  المحو  وتستوجب  البصيرة  تزيل  التي  الــخــرافــات  فــي 
المستغرق بل تستدعي التنّزل إلى المرتبة الحيوانّية، ومداومتهم من 
أحقاد متتالية على معارضة العلوم الحقيقّية التي تكشف عن حقيقة 
األســبــاب  لــه  وتبّين  معاشه  فــي  يلزمه  ومــا  بواجباته  وتعلمه  اإلنــســان، 
والسعي  دفــعــها  مــن  وتمّكنه  االجتماعّية،  الهيئة  فــي  للخلل  الموجبة 
في إطفاء نــورها بما ورثــوه عن آبائهم من سفه القول، وسخف الرأي 
والجدل في اضمحالل كتبها وضياع آثارها واستبدالها بما أوقعهم في 

ظلمات ال يهتدون إلى الخروج منها أبًدا»(١).
وينّبههم  المسلمين  بين  الوعي  يبّث  كان  الــذي  كالمه  من  نموذج  هذا 
إلــــى واقــــعــــهم الـــفـــاســـد الـــــذي يــعــيــشــونــه، ويــــدعــــوهم فــيــه إلــــى تــغــيــيــره 

وإصالحه.
الــثــانــي: إلـــغـــاء الــهيــمــنــة االســتــعــمــارّيــة عــلــى بـــالد الــمــســلــمــيــن، وإحــيــاء 
بل  المسلمة،  الــشــعــوب  بين  النفس  على  واالعــتــمــاد  االســتــقــالل  روح 
الذي  غار  بالصَّ والشعور  التبعّية  حالة  وعالج  كّلها،  الشرقّية  والشعوب 
كــان قــد خّيم على المسلمين حــّكــاًمــا وشــعــوًبــا، وقـــادًة وجــمــاهيــر، مّما 
وأمــام  الذليل،  المستسلم  موقف  األجانب  هيمنة  أمــام  يقفون  جعلهم 

ثقافتهم، وأفكارهم، موقف المقّلد التابع من غير دليل.
كــتــب الــســّيــد جــمــال الــديــن فــي مــقــال نــشــرتــه جــريــدة «الــبــصــيــر» التي 

كانت تنشر في باريس في العدد ٢٦ أبريل سنة ١٨٨٣م:

|  جمال الدين األفغاني، سلسلة األعمال المجهولةسلسلة األعمال المجهولة (نشر رياض الرّيس للكتب والنشر)، الصفحة ٦٢.  ١



٢٠

«إّن لــألمــم صـــعـــوًدا ونـــــزوًال، وإّن فــي ارتــفــاعــها وانــخــفــاضــها تــتــنــاوبــها 
السعادة والشقاوة، وتعتورها العزة والمسكنة، وما يطمح بصرها إلى 
يقول -  أن  إلــى  المذّلة -  حضيض  فــي  نفسها  وتــرى  إال  المجد  ذرى 
ولــيــســت أســبــاب هبـــوط األمـــم وعـــروجـــها، طــلــوع نــجــم، وأفــــول كوكب 
عن  مسّببين  سلطتها  ومــّد  قّوتها  جــذر  وليس  البعض.  إليه  ذهب  كما 
وُبعثت  شابت  بعدما  شّبت  كثيرة  أمًما  نــرى  ألّننا  الطبيعّية،  األســبــاب 
بعدما ماتت وصارت عظاًما نخرة، واألسباب الطبيعّية ال تحيد سننها 
وال تقف عن سيرها، وال تعتريها التبديالت وال يعيدها عن مسالكها 
يظهر  إليها  فانظر  أمامك  اإليطالّية  األّمــة  هي  ها  الحركات.  اختالف 
كانت  فيما  مــتــدّبــًرا  إسبانيا  عــن  النظر  تــغــّض  وال  مــقــالــي،  صــدق  لــك 
عليه مــعــتــبــًرا فيما آلـــت إلــيــه، وإّن األمـــم مــا صــعــدت إال بــنــفــســها، ومــا 
صدر  فــي  العربّية  األّمـــة  إّن  يــقــول -  أن  إلــى  نفسها -  مــن  إال  هبــطــت 
المدقع  الفقر  مع  وأّنـــها  المليونين،  عن  يزيد  عــددها  كــان  ما  اإلســالم 
وقــتــئــٍذ، وخــلــّوها عــن الــعــلــوم والصنائع قــد أرغــمــت األكــاســرة ودمغت 
القياصرة، واآلن بلغ عددها ٣٠ مليوًنا وهي قاصرة عن إدارة نفسها 
أرعبوا  قد  الــعــدد،  قّلة  مع  العثمانّيين  إّن  بـــالدها.  صيانة  عن  وعــاجــزة 
الـــدول الــغــربــّيــة وأذّلــــوا الــجــبــابــرة... وتــــراهم مــن نصف قــرن مــع سعة 
بــهم،  ويحتمون  اإلفــرنــج  مــلــوك  يسترحمون  رجــالــهم،  وكــثــرة  بـــالدهم 
ال  أن يــقــول -:  بـــهم. - إلـــى  إال  البسيطة  ال حــيــاة عــلــى  أن  ويــزعــمــون 
يمكن أن تنال أّمة من األمم سعادة ما إال بالتئام آحادها التئام أعضاء 
إال  الملك  وبسطة  الكلمة  علّو  لها  يحصل  وال  ببعض،  بعضها  الجسد 
أن تصير مسالك حركات أفرادها كأنصاف الدائرة منتهيًة إلى نقطة 
منها  كــّل  يالحظ  وأن  الجنسّية  محيط  عن  خارجة  غير  الكّل  سعادة 
وبالعرض،  ثانًيا  نفسه  منفعة  إلــى  وينظر  وبــالــذات،  أوًال  الكّل  منفعة 

حتى يكون خير الكّل كينبوع تتشعب منه جداول خيرات اآلحاد»(١).
الثالث: إحياء األّمة اإلسالمّية عن طريق رجوعها إلى تطبيق اإلسالم 

تطبيًقا كامًال وتوحيدها في ظّل حكومة إسالمّية واحدة.

|  سلسلة األعمال المجهولة سلسلة األعمال المجهولة، مصدر سابق، الصفحة: ١٠٧ وما بعدها.  ١



٢١

تحت  الــوثــقــى»  نشرتها «الــعــروة  مقالة  فــي  الــديــن  جــمــال  السيد  كتب 
عنوان «انحطاط المسلمين وسكونهم وسبب ذلك» كتب يقول فيها:

«للمسلمين شـــّدة فــي ديــنــهم وقـــوة فــي إيــمــانــهم وثــبــاًتــا عــلــى يقينهم 
يباهون بها من عداهم من الملل - إلى أن يقول -: ومع هذا نرى أهل 
اآلخر  بالبعض  يلّم  عّما  غفلة  في  بعضهم  األيــام  هذه  في  الدين  هذا 
وال يألمون لما يألم له البعض، فأهل (بلوجستان) كانوا يرون حركات 
اإلنــجــلــيــز فـــي (أفــغــانــســتــان) عــلــى مـــواقـــع أنــــظــــارهم وال يــجــيــش لــهم 
يشهدون  كانوا  واألفغانّيون  إخــوانــهم،  على  هّزة  لــهم  تكن  ولــم  جــأش، 
تمّسك  يقول -  أن  إلى  يتململون -  وال  يضجرون  وال  اإلنجليز  تدّخل 
مع  نفوسهم  فــي  الحق  بداعية  وإحــســاســهم  العقائد  بتلك  المسلمين 
الحيرة،  إلــى  ويدعو  بالعجب  يقضي  مّما  عليها  هم  التي  الحالة  هذه 
ويسبق إلى بيان السبب فخذ مجمًال منه: إّن األفكار العقلّية والعقائد 
الدينّية وسائر المعلومات والمدركات والوجدانّيات النفسّية وإن كانت 
العليم،  العزيز  بتقدير  تصدر،  حكمها  وعن  األعمال  على  الباعثة  هي 
يصير  حتى  عليها  األنفس  في  وتطبعها  وتقّويها،  تثبتها  األعمال  لكّن 
 - تالئمها  الــتــي  آثـــارها  عليها  وتــتــرّتــب  والــخــلــق،  بالملكة  عنه  يعّبر  مــا 
إلى أن يقول بعد تدّبر هذه األصــول البّينة والنظر فيها بعين الحكمة 
يــظــهر لــك السبب فــي ســكــون المسلمين إلــى مــا هم فيه مــع شــّدتــهم 
فــي ديــنــهم... فــإّنــه لــم يبَق مــن جامعة بين المسلمين فــي األغــلــب إال 
 :- يقول  أن  إلــى   - األعــمــال  مــن  يتبعها  عّما  مــجــّردة  الدينّية  العقيدة 
وكان من الواجب على العلماء قياًما بحق الوراثة التي شّرفوا بها على 
االختالف  ويتداركوا  الدينّية  الرابطة  إلحياء  ينهضوا  أن  الشارع  لسان 
ويجعلوا  الدين  إليه  يدعو  الــذي  االتفاق  بتمكين  الملك  في  وقــع  الــذي 
معاقد هذا االتفاق في مساجدهم ومدارسهم حتى يكون كّل مسجد 
وكــــّل مــدرســة مــهبــًطــا لــــروح حــيــاة الـــوحـــدة، ويــصــيــر كـــّل واحــــدة منها 
لــهّزتــه  اضــطــرب  أطـــرافـــها  أحـــد  اهتــــّز  إذا  واحــــدة  سلسلة  فــي  كحلقة 

الطرف اآلخر»(١).

|  العروة الوثقى العروة الوثقى (الطبعة األولى، مركز الثقافة اإلسالمّية في أوروبا، روما - إيطاليا)، الصفحة ٣٠.   ١
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الفصل الثالث: أهّم إنجازاته
بعض  إلــى  نشير  وهنــا  وكبيرة  كثيرة  الدين  جمال  السّيد  إنــجــازات  إّن 

أهّمها:
اإلسالمّي  الفكر  ونشر  اإلسالمّية  األّمــة  بين  واليقظة  الوعي  بّث  أ - 
والنهضوّي بين كوادرها ال سّيما علمائها ورجالها السياسّيين وال 
هذا  في  الدين  جمال  السيد  جهود  تركت  وقد  السياسّيين،  سّيما 
المجال آثــاًرا كبيرة وأّدت إلى كثير من التغييرات االجتماعّية في 
بجهود  تأّثرت  التي  واألحــداث  التغييرات  فمن  اإلسالمّية.  البلدان 
السيد جمال الدين، األحداث التي شهدتها بالد الهند والتي وقف 
فــيــها المسلمون مــوقــًفــا مــوّحــًدا ضــد االســتــعــمــار اإلنــجــلــيــزي وقد 
انتهت  والــتــي  اإلســالمــّيــة  هويــتــهم  حــّف  المسلمون  فــيــها  استطاع 
التغييرات  ومــن  اإلســالمــّيــة.  باكستان  دولــة  تأسيس  إلــى  بالتالي 
إيران  في  الدستورّية  الثورة  وبفكره  بجهوده  تأثرت  التي  الكبرى 
ــا عن  ســنــة ١٣٢٤ هـ، فـــإّن الــثــورة الــدســتــورّيــة وإن تــأثــرت زمــنــيًّ
عصر حياة السيد جمال الدين ولكّن المتأّمل في األحــداث التي 
سبقت الــثــورة الــدســتــورّيــة ومـــّهدت لــها يجد بــوضــوح أّن الخيوط 
األولـــــى مـــن الــنــهضــة الــفــكــرّيــة والــســيــاســّيــة الــتــي انـــتـــهت بــالــثــورة 
الدستورّية تحركت على يد السيد جمال الدين وهو أول من زرع 

بذور النهضة التغييرّية في إيران في نهايات عهد القاجار.
ــًرا بفكر  وأّمـــا ســاحــة مصر والــشــمــال األفــريــقــي، فــهي أكــثــر الــبــلــدان تــأّث
السيد األفــغــانــي أو األســد آبـــادي، فحركة الــوعــي اإلســالمــّي فــي هذه 
المنطقة، وما تالها من النشاط اإلسالمّي الحركّي والفكرّي، مدينة 
بكليتها وأســســها األولــــى لـــهذا الــرجــل الــعــظــيــم، يــقــول الــدكــتــور محمد 

البهي:
«مات جمال الدين في سنة ١٨٩٧م بعد صراع عنيف مع االستعمار 
حتى  اهللا  رحمه  توفي  إن  ما  ولكن  عاًما،  ثالثين  قرابة  استمر  الغربي 
انتشر كفاحه واتجاهه في التفكير في جميع أنحاء العالم اإلسالمّي، 
وبخاصة في تلك األنحاء التي تسّلط فيها األجنبي وعبث بمقّدسات 



٢٣

المسلمين وبكراماتهم واقتصادّياتهم ومواردهم في الثروة الطبيعّية.
مـــات جــمــال الـــديـــن، وظــــهر أثــــره فــي مــصــر، مــحــمــد عــبــده ومــدرســتــه 
الــســلــفــّيــة. وفــــي الـــجـــزائـــر، فـــي جــمــعــيــة عــلــمــاء الـــجـــزائـــر (لــمــؤســســها 
الــمــرحــوم عــبــد الــحــمــيــد بــن بــاديــس الــمــتــوفــي ســنــة ١٩٤٠ م). وفــي 
أنــدونــيــســيــا فـــي حــركــة تــجــديــد «الـــمـــنـــار». وفــــي الـــهنـــد، جــمــاعــة أهل 
الـــحـــديـــث، وفــــي نـــــدوة الــعــلــمــاء (لـــمـــؤســـســـها مــحــّمــد شــبــل الــنــعــمــانــي 
المتوفى سنة ١٩٤١ م)، وفي أزهر الهند في مدرسة دار العلوم في 
(ديوبند) التي نقلت بعد تقسيم ١٩٤٨ م إلى (أكــوري) ببيشاور في 

الباكستان»(١).
إعـــــداد جــيــل مـــن الــعــلــمــاء والــــكــــوادر الــحــركــّيــيــن الــحــامــلــيــن للفكر  ب - 
اإلسالمّي النهضوّي، والسائرين على خطى السيد جمال الدين، 
فـــي مــخــتــلــف أقـــطـــار الــعــالــم اإلســــالمــــّي، وقـــد اســتــمــّرت مــدرســة 
الوعي  وحملة  المفكرين  من  المجاميع  هذه  ضمن  الدين  جمال 
اإلســالمــّي حتى ظــهرت آثـــارها في كثير من بــالد اإلســالم سواء 

على الصعيد الفكرّي أو على الصعيد السياسّي.
يقول الدكتور البهي:

«خلق جمال الدين جيًال من القادة، خّلفه بعد وفاته على أساس من 
صحيح  فــهم  مــن  أســـاس  على  أو  الــرزيــن،  الــــهادئ  والتبصير  المعرفة 
لإلسالم وتعاليمه وفي توجيه العالم المجّرب. فلم يكن جمال الدين 
قائد شعب أو شعوب ضّد اعتداء أجنبّي قوي منّظم فحسب، بل كان 
مع ذلك رائد فكرة، ورائد فهم سليم لإلسالم. ولوال دفع جمال الدين 
األفــغــانــي وتــبــصــيــره الــعــلــمــّي اإلســـالمـــّي لــمــا رأيــنــا مــن بــعــده شخصّية 
كشخصّية الشيخ محمد عبده، تتمّيز كّل التمّيز عن أقرائنها [أقرانها] 
يومئٍذ في فهم اإلسالم، وفي تقدير قيمه، وفي فهم الحياة وظروفها، 
ظل  في  اإلسالمّية  للحياة  الشامل  اإلســالمــّي  النظام  هذا  وجــد  ولّما 

اإلسالم وتعاليمه الذي وضعه تلميذه المخلص محمد عبده»(٢).

|  الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي، الصفحة١١٢.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ١٠٨.  ٢



٢٤

الفصل الرابع: نظرة تقييمّية إلى إنجازات السّيد جمال الدين
نــلــّخــص الــنــظــرة التقييمّية إلـــى إنـــجـــازات الــســّيــد جــمــال الــديــن ضمن 

النقاط التالية:
وّفـــــق الــســّيــد تــوفــيــًقــا كــبــيــًرا فـــي نــشــر الـــوعـــي بــيــن األّمــــــة اإلســالمــّيــة 
الوعي  من  فاعًال  تياًرا  وخلق  ومفّكريها،  وعلمائها  رجالها  واستنهاض 
الحركّي والفكر النهضوّي بين الطبقة المفّكرة والمثّقفة في المجتمع 

اإلسالمّي في شّتى المناطق وبين مختلف شعوبه.
وُبناتها  اإلســالمــّيــة  الصحوة  قــادة  مــن  غيره  بين  مــن  السّيد  تمّيز  لقد 
بين  تحول  التي  العقبات  وتذليل  القومّية  الطائفّية  الحواجز  باقتحام 
وهو  استطاع  حتى  بعض،  مع  بعضها  وقطاعاتها  األّمــة  أجــزاء  تفاعل 
كما  وعلماء  حكاًما  األتـــراك  السّنة  مــع  يعمل  أن  إيــرانــّي  شيعّي  رجــل 
الفريدة  المقدرة  وكبار  األزهرّيين  بين  يعمل  وأن  اإليرانّيين،  بين  عمل 
كما  علمائهم  رجـــال  بين  التأثير  مــن  مّكنته  الــتــي  هي  شخصيته  فــي 
عمل بين علماء الشيعة في العراق وإيــران، وهذه األّمة على اختالف 

طوائفها وقومّياتها من شرق العالم اإلسالمّي إلى غربه.
بالرغم من الموقع المتمّيز الذي احتّله جمال الدين بين علماء السّنة 
إلى  ومــا  األكــبــر،  والحكيم  الشرق  بفيلسوف  عنه  يعّبرون  جعلهم  مّما 
في  المتمّيز  والعلمّي  الــفــكــرّي  موقعه  على  الــداّلــة  الــعــبــارات  مــن  ذلــك 
أوســاط أهل السّنة، لم يحتّل السيد بين أوســاط الشيعة موقًعا علميًّا 
كبير  كمفّكر  الشيعّية  العلمّية  األوســـاط  إليه  تنظر  ولــم  بـــارًزا،  وفكريًّا 
شخصّية  بــرزت  وإّنما  العلمي.  والتحقيق  الفكر  عالم  في  بجديد  جاء 
ذات  مصلحة  كشخصية  الشيعّية  األوســـاط  فــي  الــديــن  جمال  السّيد 
أفكار سياسّية جديدة تدعو إلى تحرير البالد اإلسالمّية ورقّيها، ونبذ 
األجنبّية  والهيمنة  الغاشم  االستعمار  أمام  والوقوف  والخالف،  الفرقة 
في صف واحد وبقوة واحــدة. ولــهذا، فالسيد جمال الدين كان يعوزه 
كّل  مــن   - بالرغم  كــان  ألّنـــه  االجتماعي  العمق  السّنة  أهل  بــالد  فــي 
عبقرّيته - رجًال دخل إليها من خارجها، وكان يعوزه في بالد الشيعة 
الذي  القيادّي  الموقع  يحتل  أن  يمّكنه  الــذي  والدينّي  الفكرّي  العمق 
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المجتمع  لذلك  الشامل  التغيير  من  إليه  يطمح  كــان  بما  للقيام  يؤّهله 
التقليدّي، وتحويله إلى مجتمع إسالمّي جديد، عامر بالعدالة، نابض 

بالحياة.
جمال  السيد  نشاط  على  السلبّيات  بعض  تركت  التي  األسباب  ومن 
معّينة،  منطقة  في  استقراره  وعــدم  تنّقله  النهضوّي،  وتحّركه  الدين 
المجتمعات  عمق  إلــى  الــنــفــوذ  مــن  الــتــوعــوّيــة  حركته  فــي  يتمّكن  فلم 
العالقات  شبكة  التغييرّي  بعمله  ينال  أن  استطاع  وال  فيها  عمل  التي 

التحتّية في بنائها االجتماعّي.
لــكــّل مــا ذكــرنــاه ولــغــيــرها مــن األســبــاب الــتــي يــطــول شــرحــها ضعفت 
العالقة بين جمال الدين والعاّمة من الجماهير المسلمة في المناطق 
ثقله  هزال  إلـــى  أّدى  هذا  الــعــالقــة  وضــعــف  إلـــيـــها.  يـــتـــرّدد  كـــان  الــتــي 
االجتماعّي، ومن ثّم فقدانه الحماية الكافية والسند الذي يستطيع أن 
التي  األسباب  أهّم  من  هذا  وكان  التغييرّي،  المشروع  في  عليه  يعتمد 
فيها  حــّل  التي  المناطق  جميع  فــي  عليه  والمفسدين  الحّكام  جـــّرأت 
من  األولــى  الخطوة  بدأ  أن  فما  والسياسّي،  الفكرّي  نشاطه  فيها  وبــدأ 
مشروعه التغييرّي حتى أحّس المفسدون منه خطًرا على مصالحهم 
وأفشلوا  وإذالل،  قسوة  بكّل  وعاملوه  سهولة،  بكّل  فطردوه  ومواقعهم 
بــذلــك مـــا كــــان يـــرومـــه مـــن إشـــــادة الـــوعـــي بــيــن الـــنـــاس ونــشــر أفــكــاره 

ومقاصده.
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مـــع مــتــطــلــبــات الــعــصــر الـــحـــاضـــر. ولـــقـــد أســـــهم كــثــيــر مـــن الــمــفــّكــريــن 
اإلســالمــّيــيــن فــي هذا الــمــجــال، ولــكــّن الــمــنــتــوج الــنــظــري الـــذي قــّدمــه 
اإلمــام الشهيد الصدر كــان األقــوى واألشمل واألعمق ســواء من حيث 
يقرب  ما  مضّي  وبعد  اآلن  إّننا  حّتى  المضمون،  جــهة  من  أم  المنهج 
المفّكرين  من  نجد  لم  الشهيد  السّيد  قّدمه  ما  على  قــرن  نصف  من 
المسلمين من قّدم نتاًجا فكريًّا لحّل مشاكل اإلنسان المعاصر سواء 
الذي  يداني  ما  االجتماعّي  أو  االقتصادّي  أم  الفلسفّي  الصعيد  على 

قّدمته مدرسة أستاذنا اإلمام الشهيد الصدر قّدس سّره.
ولقد استطاع فكر السّيد الشهيد أن يغطي مساحة واسعة من الفراغ 
هنا  ومــن  اإلسالمّية،  الصحوة  تواجهه  كانت  الــذي  والنظرّي  الفكرّي 
اإلسالمّية  الصحوة  رائد  الصدر  الشهيد  اإلمام  األستاذ  نعتبر  أن  يحّق 

األوحد على الصعيد الفكرّي والنظرّي.
وال يسعنا هنا الحديث عن اآلثار الكبرى التي خّلفتها مدرسة السّيد 
وفي  العموم،  على  اإلســالمــّي  للمجتمع  الفكرّية  الحالة  على  الشهيد 
الحالة  تــطــّور  يــواكــب  مــن  أّن  غــيــر  الــخــصــوص،  عــلــى  الشيعّية  الـــدائـــرة 
الــفــكــرّيــة بــيــن المسلمين فــي نــهايــات الــقــرن الــعــشــريــن يــجــد لمسات 
الــفــكــر اإلســـالمـــّي الــجــديــد الـــذي أنــتــجــه اإلمــــام الــصــدر واضــحــة على 
الصعيد  على  سّيما  ال  اإلسالمّي،  المجتمع  في  الفكرّية  الحالة  عموم 

الفلسفّي واالقتصادّي والفقهّي بمعناه الشامل لعلم األصول.

W Ò�ú� ÒÍdJH�« ¡UM³�« WKŠd� ∫WO½U¦�« WKŠdL�«

على  تملك  أن  اإلســالمــّيــة  بـــّد لــلــصــحــوة  ال  كـــان 
الــصــعــيــد الــنــظــري فــكــًرا إســالمــيًّــا يــقــّدم الحلول 
ويعرض  المعاصر،  اإلنــســان  لمشاكل  المناسبة 
اإلســـالم كنظام شــامــل يــواكــب الــزمــن وينسجم 
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وفــيــمــا يــلــي عـــرض مــجــمــل لــــهذه الــشــخــصــّيــة الـــرائـــدة وإنـــجـــازاتـــها في 
مرحلة البناء الفكرّي لألّمة اإلسالمّية:

الفصل األول: عرض سريع لحياة اإلمام الشهيد الصدر
ولد رحمه اهللا في مدينة الكاظمية في العراق بتاريخ ٢٥ ذي القعدة 
دراسته  أكمل  أن  بعد  األشــرف  النجف  إلــى  وانتقل  ١٣٥٣هـ(١)،  عــام 
اإلبتدائّية في مدرسة الكاظمّية، ويبدو أّنه كان يمارس الدراسة بجهد 
شخصّي خارج المنهج الدراسّي المتداول، حّتى أّنه بلغ مراحل عالية 
إلى  انتقل  وحينما  اإلبــتــدائــّيــة،  الــدراســة  مــراحــل  يكمل  ولــّمــا  العلم  مــن 
النجف واصل دراساته اإلسالمّية التي بدأها في الكاظمّية على أعلى 
فور  الــخــارج(٢)  بالبحث  يسّمى  ما  في  بالحضور  بدأ  وقد  المستويات، 
وصوله إلى النجف األشرف(٣) وهو في أوائل الثانية عشرة من عمره 
الشريف، وقد ترك التقليد منذ بلوغه سّن التكليف مّما يدّل على أّنه 
بلغ مرتبة االجتهاد أو كاد وهو في هذه السّن المبكرة(٤)، ولقد صّرح 
باجتهاده بعض فقهاء النجف الكبار وهو في سّن السابعة عشرة من 

عمره الشريف(٥).
ثّم إّنــه واصــل الــدراســات اإلسالمّية في جامعة النجف األشــرف لدى 
يعترف  ضليع  مجتهد  وهو  العليا  الدراسات  أكمل  حتى  أساتذتها  كبار 
التدريس  يمارس  بدأ  ثّم  هـ،   ١٣٧٨ سنة  والنبوغ  بالتفّوق  أساتذته  له 
والتأليف، وكان قد مارسها قبل ذلك بعض الشيء، فقد بدأ بالتأليف 
التي  األصولّية  آرائــه  بعض  التأليفي  نتاجه  أول  فكان  مبكرة  ســّن  في 
دّونها في ما أسماه بـ «غاية الفكر في علم أصول الفقه» واقترن ذلك 
بنتاج علمّي آخر درس فيه أحداث التاريخ اإلسالمّي بعد وفاة رسول 

العلمية،  المطبعة  (قــم:  الحصار  وأيام  المحنة  سنوات  الصدر،  الحصارالشهيد  وأيام  المحنة  سنوات  الصدر،  الشهيد  النعماني،  رضــا  محمد  | الشبخ   ١
الطبعة ١، ١٤١٧ه /١٩٩٦م)، الصفحة ٤٢.

|  البحث الخارج هو المرحلة العليا من الدراسات اإلسالمّية في حوزات العلم الشيعّية يؤهل فيها الطالب   ٢
لمرحلة االجتهاد.

الفكر  مــجــمــع  (طــبــعــة  األصول  علم  في  دروس  من  األولى  الحلقة  األصولمقدمة  علم  في  دروس  من  األولى  الحلقة  مقدمة  الصدر،  الشهيد  الصدر حياة  الشهيد  |  حياة   ٣
اإلسالمي)، الصفحة ٤٧.

|  مقدمة مباحث األصولمباحث األصول، جزء من القسم الثاني/ الصفحة ٥٢، الطبعة سنة ١٤٠٧ هـ.  ٤
|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٣.  ٥
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بدأ  ثّم  التاريخ.  في  التاريخفدك  في  فدك  بعنوان  صدر  وسّلم،  وآله  عليه  اهللا  صّلى  اهللا 
اإلســالمــّي  الفكر  عــرض  تتناول  دراســـات  مجموعة  إلصـــدار  يخطط 
العصر  متطلبات  مع  يتناسق  حديث  علمّي  بأسلوب  ونظاًما  عقيدة 
الــحــاضــر، ويــبــرز فــيــه اإلســــالم فــكــًرا ومــنــهًجــا ونــظــاًمــا بــالــصــورة التي 
السماء  قّدمتها  التي  األطروحة  استحكام  عن  الجديد  للعالم  تكشف 
إلنـــســـان األرض، وفــشــل الـــمـــدارس الــوضــعــّيــة واألفـــكـــار والــنــظــرّيــات 
الــمــادّيــة الــتــي تقطع عــالقــة اإلنــســان بــوحــي الــســمــاء، وتــشــّده بــتــراب 
األرض، وتــســّد الــطــريــق فــي وجــــهه نــحــو الــســعــادة الــكــبــرى والــكــمــال 

المنشود.
عرض  الـــذي  فلسفتنافلسفتنا  بكتاب  خــطــواتــه  أولـــى  بــدأ  المنطلق  هذا  ومــن 
وناقش  مثيل،  لــها  يسبق  لــم  بطريقة  اإلســالمــّي  الفلسفّي  الفكر  فيه 
فيه التيارات الفلسفّية األخرى، وأثبت قّوة منطق اإلسالم واستحكام 
ـــة ووهنـــــــها وعـــجـــزها  فــلــســفــتــه، وفـــشـــل الــــمــــدارس الــفــلــســفــّيــة الـــمـــادّي
البحث  مــيــدان  فــي  ومــبــاراتــه  اإلســالمــّي  الفكر  مــنــازلــة  عــن  المنطقّي 

الفلسفّي وعلى مستوى البرهان والدليل.
ثّم أردف ذلك بكتابه اآلخر اقتصادنااقتصادنا تناول فيه المذاهب االقتصادّية 
المادّية  الحضارة  قّدمته  ما  بين  فيها  وقارن  والــدرس،  بالنقد  الحديثة 
الــمــعــاصــرة بــوجــهيــها الــرأســمــالــّي واالشــتــراكــّي مــن الــحــلــول الــمــذهبــّيــة 
لــمــأســاة الــحــيــاة االقــتــصــادّيــة الـــحـــاضـــرة، ومـــا قــّدمــتــه رســـالـــة الــســمــاء 
متمّثلة في المذهب االقتصادّي اإلسالمّي، وقد كشف ضمن دراسة 
موضوعّية عن مواضع الخلل ومواطن الضعف الكبرى في االقتصاد 
االقتصاد  تفّوق  ومــدى  واالشــتــراكــّي،  الرأسمالّي  وجــَهْيــه  بِكال  الــمــادّي 
المذهبّي في اإلسالم على منافسيه في أسسه ومبادئه وفي أحكامه 
وتفاصيله، وقد وصف رحمه اهللا مجهوده الفكري في اقتصادنااقتصادنا فقال 

بتواضع:
 - االبتكار  وعناصر  النجاح  من  أوتــي  مهما   - بدائّية  محاولة  هو  إّنما 
للغوص إلى أعماق الفكرة االقتصادّية في اإلسالم، وصّبها في قالب 
ثــرّي  اإلســالمــّي،  لالقتصاد  شامخ  صــرح  أســاســها  على  ليقوم  فــكــرّي 
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واّتــجــاهاتــه  ومعالمه  طابعه  فــي  واضـــح  األســاســّيــة  وأفــكــاره  بفلسفته 
الـــعـــاّمـــة، مـــحـــّدد لــعــالقــتــه ومــوقــفــه مـــن ســائــر الـــمـــذاهب االقــتــصــادّيــة 

الكبرى، مرتبط بالتركيب العضوّي الكامل لإلسالم(١).
ثـــّم إّنــــه رحــمــه اهللا كـــان قــد أزمــــع أن تــكــون الــحــلــقــة الــثــانــيــة فــي نتاجه 
استجابة  ولكّنه  مجتمعنامجتمعنا  كتاب  هو  اإلســالم  عن  المتسلسل  الفكرّي 
صّرح  كما  الــقــّراء -  رغبة  عند  ونــزوًال  آنــذاك  الملّحة  الساحة  لحاجة 
بذلك قّدس سّره - رّجح تقديم اقتصادناقتصادنا فكانت الحلقة الثانية هذه 
السلسلة، ثّم حالت األقــدار دون إصــدار الحلقة الثالثة وهي مجتمعنامجتمعنا 
وبــقــيــت الــســاحــة الــفــكــرّيــة تــتــوّقــع صــــدور هذا األثــــر بــانــتــظــار وتــلــّهف 
باِلَغْين ثّم لم يقّدر له رحمه اهللا انتاج هذا األثر إلى أن استشهد قّدس 

سّره.
قال قّدس سّره في مقّدمة الطبعة األولى لكتاب اقتصادنااقتصادنا:

كـــّنـــا يــــا قـــــّرائـــــي األعــــــــــّزاء عـــلـــى مـــوعـــد مـــنـــذ أن افـــتـــرقـــنـــا فــــي كــتــاب 
دراساتنا  من  األولــى  الحلقة  هي  فلسفتنافلسفتنا  أّن  حّدثتكم  فقد  فلسفتنافلسفتنا، 
الصرح  الشامخ،  اإلسالمّي  الصرح  تعالج  دراسة  بوصفها  اإلسالمّية، 
بالبنيات  تتعلق  التي  الدراسات  ذلك  بعد  وتتلوها  للتوحيد،  العقائدّي 
الفوقّية فــي ذلــك الــصــرح اإلســالمــّي، لتكتمل لنا فــي نــهايــة المطاف 
ونظاًما  األعماق  في  حّية  عقيدة  بوصفه  اإلســالم،  عن  ذهنّية  صــورة 

ا في التربية والتفكير. كامًال للحياة، ومنهًجا خاصًّ
هو  مجتمعنامجتمعنا  يــكــون  أن  نــقــّدر  وكــّنــا  فلسفتنافلسفتنا،  مــقــّدمــة  فــي  هذا  قــلــنــا 
اإلنسان  عن  اإلســالم  أفكار  فيها  نتناول  بحوثنا،  في  الثانية  الــدراســة 
وحـــيـــاتـــه االجـــتـــمـــاعـــّيـــة وطــريــقــتــه فـــي تــحــلــيــل الـــمـــرّكـــب االجــتــمــاعــّي 
وتفسيره، لننتهي من ذلك إلى المرحلة الثالثة، إلى النظم اإلسالمّية 
صرحه  على  وترتكز  االجتماعّية،  اإلســالم  بأفكار  تتصل  التي  للحياة 
العقائدي الثابت، ولكن شاءت رغبة القّراء الملّحة أن نؤّجل مجتمعنامجتمعنا، 
ونبدأ بإصدار اقتصادنااقتصادنا عجًال منهم في االّطالع على دراسة مفّصلة 

|  اقتصادنا اقتصادنا، مقدمة الطبعة األولى، (الطبعة ١٦)، الصفحة ٣٥.  ١
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لالقتصاد اإلسالمّي، في فلسفته وخطوطه وتعاليمه(١).
ولكن توقف هذه السلسلة عند كتاب اقتصادنااقتصادنا لم يكن يعني توقف 
االنتاج الفكرّي لإلمام الشهيد الصدر فقد صدر عنه فيما بين الفترة 
فكرّية  مجموعة  استشهاده  فترة  حتى  اقتصادنااقتصادنا  عن  فيها  فــرغ  التي 
ضــخــمــة ذات أهمـــّيـــة كــبــرى كــالــبــنــك الـــالربـــوي فــي اإلســــالم ودروس 
لالستقراء،  المنطقّية  واألســس  الواضحة  والفتاوى  األصــول  علم  في 
ويعّد هذا األخير من أكبر نتاجات الفكر البشرّي في القرن العشرين 
قــّدس  وضــع  فقد  والــمــنــطــقــّي،  الفلسفّي  الفكر  صعيد  على  وأهّمــــها 
وهي  الــذاتــّي،  المنطق  بنظرّية  أسماه  ما  أســس  الكتاب  هذا  في  ســّره 
النظرّية التي تكشف عن األسس المنطقّية لليقين االستقرائّي، فهي 
المنطقّية  الــفــوارق  عن  وتكشف  االستقرائّي  اليقين  تحلل  جانب  من 
بينه وبين اليقين البرهانّي ومن جانب آخر تفلسف اليقين االستقرائّي 
وتكشف عن األسس التي يقوم عليها هذا اليقين، والقواعد المنطقّية 

التي يبتني عليها.
الفلسفّي  الفكر  على  األرسطّي  المنطق  حكومة  انتهت  الكتاب  وبهذا 
يشّكل  ال  اإلسالمّية  الفلسفة  في  جديدة  مرحلة  وبــدأت  اإلســالمــّي، 

المنطق األرسطّي إال جزًءا يسيًرا من أصول التفكير فيه.
إيــران  سماء  فــي  تلوح  اإلســالمــّيــة  الــثــورة  انتصار  بشائر  بــدأت  وحينما 
بـــدأ قــــّدس ســــّره بــتــألــيــف مــجــمــوعــة فــكــرّيــة تــتــنــاول قــضــايــا المجتمع 
ــة، وكـــان مــن أهّمــــها أطــروحــة  الــمــعــاصــر وتــقــّدم لـــها الــحــلــول اإلســالمــّي
دستور الجمهورّية اإلسالمّية في إيران والتي أفاد منها فقهاء مجلس 
الخبراء اإليرانّي األّول والذي انتخب من قبل الشعب لتدوين الدستور 

اإلسالمّي.
أحدثه  مــا  الشهيد  السّيد  مــدرســة  فــي  اإلبـــداع  جــوانــب  أهّم  مــن  إّن  ثــّم 
مـــن الــتــغــيــيــر الــشــامــل فـــي الــــدراســــات اإلســـالمـــّيـــة الــكــالســيــكــّيــة، فـــإّن 
الــتــجــديــد الـــذي حــصــل عــلــى يــد الــســّيــد الــشــهيــد فــي الــفــكــر األصــولــّي 

|  المصدر نفسه، الصفحتان ٢٧ و ٢٨.  ١
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والفقهّي على وجه الخصوص سواء على صعيد المنهج أو المضمون، 
تــجــديــد قـــّل نــظــيــره فـــي تـــاريـــخ هذا الــفــكــر عــلــى الــعــمــوم، فــلــقــد أقـــام 
قـــّدس ســـّره أســس مــدرســة أصــولــّيــة وفــقــهّيــة جــديــدة تتمّيز بالترابط 
البّناء. الفاعل  والنقد  التفكير  وعمق  المضمون،  واستحكام  المنهجّي 
وقــد أحـــدث الفكر اإلســالمــّي الــتــي جـــاءت بــه عبقرّية اإلمـــام الشهيد 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة اإلســـالمـــّيـــة الــجــديــدة أم عــلــى مستوى 
الساحة  على  بالتدريج  هيمن  قويًّا  فكريًّا  تياًرا  الكالسيكّية  الدراسات 
وإيران،  العراق  منها  وخاصة  اإلسالمّية،  البلدان  مختلف  في  الفكرّية 
وكـــان لــه أبــلــغ األثـــر فــي تحصين الــعــقــل الــثــقــافــّي المسلم أمـــام الــغــزو 
ـــة الــمــنــاســبــة لــلــتــحــرك الــســيــاســّي  الــفــكــرّي واألجـــنـــبـــّي، وخــلــق األرضـــّي
الــمــنــّظــم الــــــهادف نــحــو مــجــتــمــع إســـالمـــّي يــقــوم عــلــى أســــاس الــنــظــام 

اإلسالمّي والقرآن الكريم.
وقـــد تـــطـــورت الــحــركــة اإلســـالمـــّيـــة بــفــعــل مـــا أحــدثــتــه مـــدرســـة السيد 
فيها  تحاول  التي  االنفعالّية  مرحلتها  من  الفكرّية  النقلة  من  الشهيد 
الفكرّي  السقم  ومعالجة  األجنبّي،  الفكرّي  الزحف  وقف  بالغ  بجهد 
تسلل  نتيجة  المسلمين  المثقفين  أوســــاط  فــي  شـــاع  الـــذي  والــثــقــافــّي 
الثقافّية،  ومؤسساتنا  العلمّية  مــعــاهدنــا  أعــمــاق  إلــى  األجنبّية  الثقافة 
اإلمــام  بتنظير  اإلســالمــّي  الفكر  فيها  بــرز  جديدة  مرحلة  إلــى  تطورت 
الشهيد الــصــدر قــويًّــا فــاعــًال عمالًقا يــطــارد الفكر الــغــازي فــي معاقله 
ومعاهده، بعد أن قطع السبيل عليه في النفوذ والهيمنة على معاهد 

الفكر والثقافة في بالد اإلسالم، وعقول أبنائه المثّقفين.
ولقد كان للسيد الشهيد دوًرا قياديًّا فريًدا في تثوير الحالة اإلسالمّية 
فقد  وسياسيًّا  فكريًّا  وتوجيههم  الحركّيين،  أجيالها  وتربية  العراق  في 
وعناصر  اإلســالمــّيــة  الثقافّية  الــكــوادر  تربية  فــي  األول  الـــدور  لــه  كــان 
وإنمائه  الــحــركــّي،  اإلســالمــّي  التنظيم  وتــأســيــس  اإلســالمــّيــة،  الــحــركــة 
وتوجيهه، وكان له الدور األول في تحريك الساحة الحوزوّية وتفعيلها 
وتنشيطها فكريًّا وسياسيًّا، وكانت معاقل التحّرك الفكرّي والسياسّي 
العراق  وفــي  خاصة  األشــرف  النجف  في  العلمّية  الحوزة  في  الجديد 
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اإلسالمّية،  العلوم  ومدرسة  األدبّية،  والرابطة  العلماء،  كجماعة  عاّمة 
ومــنــتــدى الــنــشــر ومــــدارس اإلمــــام الـــجـــواد، والـــجـــهاز الــمــرجــعــّي لــإلمــام 
والسياسّية،  واالجتماعّية  الثقافّية  ومشاريعه  الحكيم  السّيد  الــراحــل 
أفكاره  من  تتغّذى  ومجتمعها،  قياداتها  بمختلف  اإلسالمّية  والحركة 

وآرائه، وتهتدي بتوجيهاته وإرشاداته.
رحيل  بعد  العراق  في  المسلمة  الجماهير  لقيادة  التصّدي  باشر  وقد 
اإلمام المجاهد السّيد الصابر الحكيم، فبدأ بتنظيم الجهاز المرجعّي 
وتــأســيــس شــبــكــة الـــعـــالقـــات الــديــنــّيــة الـــتـــي تـــربـــط الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــّيــة 
الثقافّية  والكودار  المدن،  علماء  خالل  من  القائدة  الدينّية  بالمرجعّية 
والمؤّهلة، وكــان قــّدس ســّره قد أعــّد قبل تصّديه للمرجعّية أطروحة 
تنظيرّي  عمل  أول  ذلك  وكــان  الصالحة(١)  الرشيدة  للمرجعّية  كاملة 
وترشيده  الــمــرجــعــّي  الــجــهاد  تنظيم  يــحــاول  المرجعّية  تــاريــخ  يــشــهده 

وتطويره من خالل أطروحة مدروسة، هادفة متكاملة.
الــثــورة  بانتصار  الشيعّية  األوســـاط  فــي  مرجعّيته  انتشار  اقــتــرن  ولــقــد 
بكّل  وتأييدها  بدعمها  انبرى  من  أول  من  فكان  إيــران،  في  اإلسالمّية 
ملزًما  المرموقة  القيادّية  مكانته  من  بالرغم  نفسه  يعتبر  وكــان  قــوة، 
الثورة  وحماية  ونصرته  الخميني  اإلمــام  بطاعة  الشرعّية  الناحية  من 
ــة ودعـــمـــها بــكــّل قــــوة، وبــــهذا أوصــــى تــالمــذتــه وتــابــعــيــه، وقــد  اإلســالمــّي
أيام  إيــران  في  تالمذته  إلــى  المعروفة  رسالته  في  بصراحة  ذلــك  أّكــد 

انتصار الثورة اإلسالمّية بقيادة اإلمام الخميني، وقد جاء فيها:
«إّن الـــواجـــب عــلــى كـــّل واحــــد مــنــكــم، وعــلــى كـــّل فـــرد قــــّدر لـــه حظه 
يبذل  أن  الرائدة  اإلسالمّية  التجربة  هذه  كنف  في  يعيش  أن  السعيد 
كّل طاقاته، وكّل ما لديه من إمكانات وخدمات، ويضع ذلك كّله في 
خــدمــة التجربة، فــال يتوقف فــي الــبــذل والــبــنــاء يــشــاد ألجــل اإلســـالم، 
وال حـــّد لــلــبــذل والــقــضــيــة تــرتــفــع رايــتــها بــقــوة اإلســــالم، وعملية البناء 
الــجــديــد بحاجة إلــى طــاقــات كــّل فــرد مــهمــا كــانــت ضئيلة. ويــجــب أن 

|  راجع لمالحظة األطروحة المذكورة، مقدمة الجزء األول من القسم الثاني من كتاب مباحث األصولمباحث األصول   ١
آلية اهللا السّيد كاظم الحائري كبير تالمذة اإلمام الصدر قّدس سّره، الصفحة٩٢. 
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آمال  جسدت  التي  الخميني -  السيد  مرجعّية  أّن  أيًضا  واضًحا  يكون 
اإلسالم في إيران اليوم - ال بّد من االلتفاف حولها، واإلخــالص لها، 
في  ذوبــانــها  بقدر  العظيم  وجـــودها  فــي  والــذوبــان  مصالحها،  وحماية 
هدف  هي  وإّنما  شخص  الصالحة  المرجعّية  وليست  العظيم،  هدفها 
وطريق، وكّل مرجعّية حققت ذلك الهدف والطريق، فهي المرجعّية 
الــصــالــحــة الــتــي يــجــب الــعــمــل لـــها بــكــّل إخــــالص، والــمــيــدان المرجعّي 
من  شــيء  أّي  عــن  بــها  االبــتــعــاد  يجب  إيـــران  فــي  المرجعّية  الساحة  أو 
الرشيدة  المرجعّية  على  الحفاظ  فــي  يــســاهم  ال  أو  يضعف  أن  شأنه 

القائدة»(١).
وقـــد صــّعــد قــــّدس ســــّره حــركــتــه الــثــورّيــة اإلســالمــّيــة فــي الـــعـــراق بعد 
التي  نداءاته  في  العراقّي  الشعب  يدعو  فبدأ  اإلسالمّية  الثورة  انتصار 
إلى  يبعثها  كــان  الــتــي  ورســائــلــه  محاضراته  أو  الكاسيت،  عبر  أطــلــقــها 
ثــورة  إلــى  وخــارجــه،  بــل  الــعــراق  مناطق  مختلف  فــي  وممّثليه  تالمذته 
إسالمّية شاملة في وجه البعثيين المتسلطين على الحكم في العراق، 
وكان يركز في نداءاته ورسائله على ضــرورة الثورة في وجه الطغاة، 
وضرورة العمل من أجل تطبيق اإلسالم في بالد اإلسالم كاّفة، وفي 
كــّل ربـــوع األرض، وضـــرورة التضحية والــفــداء مــن أجــل نــصــرة الدين 
وقــد  والمستضعفين،  المظلومين  عــن  والـــدفـــاع  الــحــنــيــف  اإلســـالمـــّي 
اشتهرت عنه نداءاته الثالثة األخيرة إلى الشعب العراقي نعرض فيما 

يلي بعض مقاطعها، فمن ندائه األول بتاريخ ٢٠ رجب ١٣٩٩هـ :
«وإّني أؤّكد لك - يا شعب آبائي وأجــدادي - إّني معك وفي أعماقك، 
ولن أتخلى عنك في محنتك، وسأبذل آخر قطرة من دمي في سبيل 
اهللا، وأود أن أؤكد للمسؤولين أن هذا الحكم الذي فرض بقوة الحديد 
من  وحرّياته  حقوقه  أبسط  من  حرمانه  العراقّي  الشعب  على  والنار 
ممارسة شعائره الدينّية ال يمكن أن يستمر، وال يمكن أن يعالج دائًما 

بالقّوة والمنع.
إّن الــقــّوة لــو كــانــت عــالًجــا حــاســًمــا دائــًمــا لبقي الــفــراعــنــة والــجــبــابــرة. 

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٤٦.  ١
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أســَقــطــوا اآلذان مـــن اإلذاعـــــة فــصــبــرنــا، أســَقــطــوا صـــالة الــجــمــعــة من 
ومنعوا  السالم  عليه  الحسين  اإلمــام  شعائر  وطّوقوا  فصبرنا،  اإلذاعــة 
الــقــســم األعــظــم مــنــها فــصــبــرنــا، وحـــاصـــروا الــمــســاجــد ومـــلـــؤوها أمــًنــا 
حزبهم  إلــى  االنــتــمــاء  على  اإلكــــراه  بحمالت  وقــامــوا  فصبرنا،  وعــيــوًنــا 
فصبرنا،  فيها  الشعب  تجنيد  يجب  انتقال  فترة  إّنــها  وقالوا:  فصبرنا، 
ولــكــن إلــى مــتــى؟! إلــى متى تستمر فــتــرة االنــتــقــال؟! إذا كــانــت فترة 
يختار  لكي  المناسب  الجّو  إليجاد  تكفي  ال  الحكم  من  سنين  عشرة 
فترة  كانت  وإذا  لذلك؟  تنتظرون  فترة  فأّية  طريقه،  العراقّي  الشعب 
إقناع  المسؤولون  أّيـــها  لكم  تتح  لــم  المطلق  الحكم  مــن  سنين  عشرة 
الــنــاس بــاإلنــتــمــاء إلــى حزبكم إّال عــن طــريــق اإلكــــراه، فــمــاذا تأملون؟ 
[إلى أن يقول]: وأطالب باسم كرامة اإلنسان باإلفراج عن المعتقلين 
بـــصـــورة تــعــّســفــّيــة وإيـــقـــاف االعـــتـــقـــال الــكــيــفــّي الـــــذي يـــجـــري بــصــورة 
القيم  وبــاســم  جميًعا  باسمكم  أطــالــب  وأخــيــًرا،  الــقــضــاء.  عــن  منفصلة 
التي تمّثلونها بفسح المجال للشعب ليمارس بصورة حقيقّية حّقه في 
عنه  ينبثق  انتخاب حــّر  إجــراء  طريق  عن  البالد، وذلــك  شــؤون  تسيير 

مجلس يمّثل األّمة تمثيًال صادًقا.
وإّني أعلم أّن هذه الطلبات سوف تكّلفني غالًيا وقد تكّلفني حياتي، 
ـــمـــا هذه  ولـــكـــّن هذه الــطــلــبــات لــيــســت طــلــب فــــرد لــتــمــوت بــمــوتــه، وإّن
تعيش  أّمــة  تموت  أن  يمكن  وال  أّمــة،  وإرادة  أّمــة،  مشاعر  هي  الطلبات 
في أعماقها روح محمد وعلّي والصفوة من آل محمد وأصحابه [إلى 

آخر ما يقول في ندائه األول للشعب العراقّي](١)».
وجـــاء فــي القسم الــثــانــي مــن نــدائــه إلــى الشعب الــعــراقــّي بــتــاريــخ ١٠ 

شعبان ١٣٩٩هـ :
غضبت  التي  المسلمة  الــعــراق  جماهير  يــا  العزيز،  الــعــراقــّي  شعبي  يــا 
ومثل،  قيم  من  به  آمنت  ما  ولكّل  وعــّزتــها  ولحرّيتها  لكرامتها  لدينها، 
أّيــــــها الــشــعــب الــعــظــيــم: إّنـــــك تــتــعــرض الـــيـــوم لــمــحــنــة هائـــلـــة عــلــى يد 

كبير  الحائري  كاظم  السّيد  اهللا  آلية  األصول  األصولمباحث  مباحث  كتاب  من  الثاني  القسم  من  األول  الجزء  |  مقدمة   ١
تالمذة اإلمام الصدر قّدس سّره، الصفحة ٩٢.



٣٥

الجماهير،  وتململ  الشعب  غضب  هالهم  الذين  والجّزارين  السّفاكين 
للسّفاكين  وخيل  الرعب،  ومــن  الحديد  من  بسالسل  قــّيــدوها  أن  بعد 
إّنهم بذلك انتزعوا من الجماهير شعورها بالعّزة، والكرامة، وجّردوها 
هذه  يــحــّولــوا  لكي  العظيم،  وبمحّمدها  وبــديــنــها  بعقيدتها  صلتها  مــن 
وآالت  دمــى  إلــى  األبـــّي  الــعــراق  أبــنــاء  مــن  المؤمنة  الشجاعة  الماليين 
يــحــركــونــها كــيــف يـــشـــاؤون ويـــزّقـــونـــها والء عــفــلــق وأمــثــالــه مــن عمالء 
عليهما،  اهللا  صلوات  وعلّي  محمد  والء  عن  بــدًال  واالستعمار  التبشير 
ولــكــّن الــجــمــاهيــر دائــًمــا هي أقـــوى مــن الــطــغــاة مــهمــا تــفــرعــن الــطــغــاة، 
تــزال  ومــا  بالحياة  ينبض  يــزال  ال  الشعب  بــأّن  الطغاة  وهكـــذا فــوجــىء 
لديه القدرة على أن يقول كلمته، وهذا هو الذي جعلهم يبادرون إلى 
المؤمنين،  مــن  اآلالف  عــشــرات  على  الــهائــلــة  الــحــمــالت  بـــهذه  الــقــيــام 
والــشــرفــاء مــن أبــنــاء هذا الــبــلــد الــكــريــم، حــمــالت الــســجــن واالعــتــقــال 
يبلغني  الذين  المجاهدون  العلماء  طليعتهم  وفي  واإلعــدام،  والتعذيب 

أّنهم يستشهدون الواحد بعد اآلخر تحت سياط التعذيب.
إلى أن يقول :

«وأنــــا أعــلــن لــكــم يــا أبــنــائــي أّنـــي صــّمــمــت عــلــى الـــشـــهادة ولــعــّل هذا هو 
قوافل  لتستقبل  فتحت  قد  الجّنة  أبــواب  وأن  مّني،  تسمعونه  ما  آخــر 
عنها  قال  التي  الشهادة  ألــذّ  وما  النصر،  لكم  اهللا  يكتب  حتى  الشهداء 
رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله أّنها حسنة ال تضر معها سيئة، والشهيد 
العراق،  في  مسلم  كل  فعلى  بلغت.  مهما  ذنوبه  كــّل  يغسل  بشهادته 
كّلفه  ولو  بوسعه  ما  كّل  يعمل  أن  العراق  خــارج  في  عراقّي  كل  وعلى 
عن  هذا الكابوس  إلزالــة  والنضال  الجهاد  إدامــة  أجــل  من  حياته  ذلــك 
صدر العراق الحبيب، وتحريره من العصابة الالإنسانية، وتوفير حكم 
ورحمة  عليكم  والسالم  اإلســالم  أســاس  على  يقوم  شريف  فّذ  صالح 

اهللا وبركاته»(١).
وقال في ندائه األخير الذي ال يعرف تاريخه بالضبط:

| المصدر نفسه، الصفحة ١٥٠.  ١



٣٦

يــا شــعــبــي الــعــراقــّي الــعــزيــز، أيــــها الــشــعــب الــعــظــيــم: إنـــي أخــاطــبــك في 
فئاتك،  بكّل  الــجــهادّيــة،  وحياتك  محنتك،  من  العصيبة  اللحظة  هذه 
تخص  ال  المحنة  ألّن  وشيعتك،  بسّنتك  وأكـــرادك  بعربك،  وطوائفك 
مذهًبا دون آخر، وال قومّية دون أخرى، وكما أّن المحنة هي محنة كّل 
البطولّي،  والـــرّد  الــجــهادّي،  الموقف  يكون  أن  فيجب  العراقّي  الشعب 

والتالحم النضالّي هو واقع كل الشعب العراقّي.
وإّنــــي مــنــذ عــرفــت وجــــودي ومــســؤولــّيــتــي فــي هذه األّمـــــة، بــذلــت هذا 
الـــوجـــود مــن أجـــل الــشــيــعــّي والــســّنــّي عــلــى الـــســـواء ومـــن أجـــل الــعــربــّي 
والــــكــــردّي عــلــى الـــســـواء حــيــث دافـــعـــت عـــن الـــرســـالـــة الــتــي تـــوّحـــدهم 
جميًعا، وعن العقيدة التي تهّمهم جميًعا، ولم أعش بفكري وكياني إّال 

لإلسالم طريق الخالص وهدف الجميع.
فــأنــا معك يــا أخــي وولـــدي الــســّنــي، بــقــدر مــا أنــا معك يــا أخــي وولــدي 
الــشــيــعــي، أنـــا معكما بــقــدر مــا أنــتــمــا مــع اإلســـــالم، وبــقــدر مــا تحملون 
واالضطهاد.  التسّلط  كابوس  من  العراق  إلنقاذ  العظيم  المشعل  هذا 
السنة  من  البررة  أبنائنا  إلى  يوحوا  أن  يحاولون  وأولــيــاءه  الطاغوت  إّن 
أّن الــمــســألــة مــســألــة شــيــعــة وســنــة ولــيــفــصــلــوا الــســنــة عـــن مــعــركــتــهم 
الحقيقية ضــد الــعــدو الــمــشــتــرك. وأريــــد أن أقــولــها لــكــم يــا أبــنــاء علي 
والــحــســيــن وأبـــنـــاء أبـــي بــكــر وعـــمـــر: إن الــمــعــركــة لــيــســت بــيــن الشيعة 

والحكم السني.
أســاس  على  يــقــوم  كــان  والـــذي  الخلفاء  مّثله  الـــذي  السّني  الحكم  إّن 
االسالم والعدل، حمل علّي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديًّا في 
تحت  نــحــارب  وكلنا  بكر،  أبــي  األول  الخليفة  لــواء  تحت  الـــرّدة  حــروب 
رايــة االســالم، مهما كان لونها المذهبي، إّن الحكم السّني الــذي كان 
بوجوب  قــرن  نصف  قبل  الشيعة  علماء  أفتى  قد  اإلســالم  رايــة  يحمل 
من  رخيًصا  دمهم  وبذلوا  الشيعة  من  اآلالف  وخرج  أجله،  من  الجهاد 
أجل الحفاظ على راية اإلسالم ومن أجل حماية الحكم السنّي الذي 
كان يقوم على أساس اإلسالم. إّن الحكم الواقع ليس حكًما سنيًّا، وان 

كانت الفئة المتسلطة تنتسب تاريخًيا إلى التسنن.
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إلى أن يقول:
دافع  التي  الدينّية  الشعائر  أسقطوا  أّنــهم  وأخــوانــي  أوالدي  يا  تــرون  أال 
وحقول  بالخمور  الــبــالد  مــألوا  أّنـــهم  تــرون  أال  مــًعــا؟!  وعمر  علّي  عنها 
الــخــنــازيــر، وكـــل وســائــل الــمــجــون والــفــســاد الــتــي حـــاربـــها عــلــي وعمر 

مًعا؟!.
إلى أن يقول:

«يا إخوتي وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة، من أبناء بغداد وكربالء 
والــنــجــف، مــن أبــنــاء ســـامـــراء والــكــاظــمــيــة، مــن أبــنــاء الــعــمــارة والــكــوت 
والــســلــيــمــانــيــة، مــن أبــنــاء الـــعـــراق فــي كــل مــكــان، إّنــــي أعـــاهدكـــم بــأّنــي 
الحاضر  فــي  هدفـــي  جميًعا  وإّنــكــم  جميًعا،  أجلكم  ومــن  جميًعا،  لكم 
اإلسالم  راية  تحت  صفوفكم  ولتتالحم  كلمتكم  فلتتوحد  والمستقبل، 
ومن أجل إنقاذ العراق من كابوس هذه الفئة المتسّلطة، وبناء عراق 
حــّر كــريــم، تحكمه عــدالــة اإلســـالم، وتــســوده كــرامــة اإلنــســان، ويشعر 
أخوة  بأّنهم  ومذاهبهم  قومّياتهم  اختالف  على  جميًعا  المواطنون  فيه 
يــســاهمــون جــمــيــًعــا فــي قــيــادة بــلــدهم وبــنــاء وطـــنـــهم، وتــحــقــيــق مثلهم 
تاريخنا  وفجر  اإلســالمــّيــة،  رسالتنا  مــن  المستمدة  العليا،  اإلســالمــّيــة 

العظيم، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته»(١).
هذا ولقد أشيع في العراق أّن اإلمام الشهيد عزم على مغادرة العراق، 
في  الــبــقــاء  الــشــهيــد  السيد  مــن  المطالبة  والتأييد  الــدعــم  وفـــود  وبـــدأت 
بمنزلة  ذلــك  وكـــان  األشــــرف،  النجف  فــي  بيته  على  تتقاطر  الــعــراق 
من  السلطة  مــواجــهة  فــي  الــعــراقــي  الشعب  إلعـــداد  جــمــاهيــرّيــة  تعبئة 
السلطة  عين  أمــام  الشهيد  للسيد  الشعبّي  للنفوذ  واستعراًضا  جانب، 
مـــن جــانــب آخــــر، إلـــى أن ارتـــــأى الــســيــد الــشــهيــد وقـــف حــركــة الــوفــود 
اســـتـــعـــداًدا لــلــمــراحــل األخــــرى مــن الــتــحــرك الـــثـــوري الــــذي كـــان السيد 

الشهيد قّدس سّره يعّد األّمة له.
وقد أقدمت السلطات البعثية على اعتقال اإلمام الشهيد الصدر في اليوم 

|  المصدر نفسه، الصفحة ١٥٣.  ١



٣٨

السابع عشر من رجب سنة ١٣٩٩ هـ، وقد أّدى اعتقاله إلى انتفاضة 
جــمــاهيــرّيــة كــبــرى فــي النجف األشـــرف قــادتــها السيدة الــشــهيــدة بنت 
الهدى أخت اإلمام الصدر انتهت إلى االشتباك المسّلح بين الجماهير 
وقوات األمن، ورافق ذلك احتجاجات جماهيرّية أخرى في مدن العراق 
إلى  السلطة  اضطّر  مّما  وغيرها،  والكاظمية  وديالى  كالبصرة  الكبرى 

اإلفراج المؤّقت عن اإلمام السّيد الشهيد قّدس سّره.
حول  الجماهيرّي  االلتفاف  هذا  أّن  رأت  عندما  البعثّية  السلطة  إّن  ثّم 
عليه  الــقــضــاء  مــن  السلطة  تمّكن  دون  يــحــول  الــصــدر  الــشــهيــد  اإلمـــام 
ـــها أقدمت  دّبـــرت خــّطــة جــديــدة فــي مــواجــهة اإلمـــام الــشــهيــد، وهي أّن
صلة  داره وقـــطـــع  فـــي  دار الــســّيــد الــشــهيــد واحـــتـــجـــازه  عــلــى تــطــويــق 
الجماهير المؤمنة وعلماء البالد به قّدس سّره، ولقد أفلحت السلطة 
الشهيد،  بالسيد  الجماهير  اتصال  منع  في  وفقت  حيث  خّطتها  في 
إلى أن اعتقل للمرة األخيرة بتاريخ ١٩ جمادى األولى ١٤٠٠ هـ وتال 
ذلك اعتقال أخته المظلومة بنت الهدى، وقد أقدمت السلطة البعثّية 
المذكور،  التاريخ  في  اعتقاله  فــور  الشهيد  اإلمــام  قتل  على  الحاقدة، 

فمضى لرّبه شهيًدا، صابًرا محتسًبا رضي اهللا عنه وأرضاه.

الفصل الثاني:  مشروعه التغييرّي
شـــهد نــجــم اإلمــــام الــشــهيــد الــصــدر فــي ســمــاء الــعــالــم اإلســـالمـــّي ذروة 
الــتــحــّدي الــمــضــاد لــلــوجــود اإلســـالمـــّي فــكــريًّــا وســيــاســيًّــا واجــتــمــاعــيًّــا، 
فــمــن جــانــب بـــدأت الــتــيــارات الــفــكــرّيــة تكتسح مــســاحــات واســعــة من 
التنظيمات  أخــــذت  آخـــر  جــانــب  ومـــن  والــجــامــعــّيــيــن،  المثقفين  عــقــول 
القوى  تلتهم  اإلســالم  بــالد  على  األجنبية  للهيمنة  الموالية  السياسّية 
ذوي  المتطوعين  من  جيوًشا  منهم  وتخلق  اإلســالم  أبناء  من  الفاعلة 
األّمة  أعداء  من  األجانب  لخدمة  تسخرهم  العليا  والكفاءات  الطاقات 
اإلســـالمـــّيـــة، حــتــى أضــحــى الــمــخــلــصــون مـــن أبـــنـــاء اإلســـــالم يــشــعــرون 
بالغربة بين أهليهم، ويستوحشون وهم في أوطانهم وفي بلدانهم التي 
المشروع  تمّثل  فقد  هنا  ومن  في أحضانها.  ونشأوا  تربتها  على  ولدوا 
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التغييرّي لإلمام الشهيد الصدر في ثالثة خطوط متوازية:

الخط األول: التغيير الفكرّي
تشهد  اإلسالمّية  الفكرّية  الساحة  أّن  الصدر  الشهيد  اإلمام  وجد  لقد 
تــحــّدًيــا لــإلســالم لــم يسبق لــه مــثــيــل، مــن جــانــب الــتــيــارات والــمــدارس 
الفكرّية اإللــحــادّيــة والــمــادّيــة، وكــان ذلــك يستدعي جـــهًدا جــديــًدا في 
التصدي للهجوم الفكري المضاد وتغييًرا جوهريًّا شامًال في الطرائق 
واألدوات واألســـالـــيـــب، ونـــوًعـــا جـــديـــًدا مـــن الـــمـــواجـــهة يــقــلــب مـــوازيـــن 
الـــصـــراع لــصــالــح الــفــكــر اإلســـالمـــّي عــقــيــدة ونـــظـــاًمـــا، ويـــخـــرج الــحــالــة 
الشعور  من  اإلسالمّي  العالم  ذهنية  على  المهيمنة  والروحّية  الفكرّية 
باالنهزامية واالنهيار أمام هجوم الفكر الغربي، إلى حالة من التماسك 
التيارات  يــهزم  الــذي  الفاعل  والتأثير  المضاد،  الــهجــوم  ثــّم  والــتــصــّدي، 
عالم  في  الالئق  موقعه  اإلســالمــي  الفكر  ويتبّوأ  المناهضة،  الفكرّية 
الفكرّية  القيادة  عرش  على  الترّبع  من  ويمّكنه  بل  والفكر،  الحضارة 
التغييرّي  مشروعه  أقام  فقد  هنا،  ومن  المعاصر.  اإلنسانّي  للمجتمع 

في المجال الفكري، على األسس التالية:
أصالته  على  يحافظ  معاصًرا  تجديًدا  اإلســالمــّي  الفكر  تجديد   -١
بالصورة  ويعرضه  المطّهرة،  والسّنة  الكريم  الكتاب  من  النابعة 
الــتــي تنسجم مــع مــتــطــّلــبــات الــحــيــاة الــحــاضــرة، ويــلــّبــي حــاجــات 
التي  لمشاكله  المناسبة  الــحــلــول  لــه  ويــقــّدم  الــمــعــاصــر،  اإلنــســان 

يعاني منها.
ومعاهد  العلمّية،  الــحــوزات  في  والتدريس  البحث  مناهج  تجديد   -٢
الــــدراســــات اإلســـالمـــّيـــة وتــطــويــر الــبــحــث الــعــلــمــّي فـــي الـــدراســـات 
الــديــنــّيــة الــمــدرســّيــة بــمــا يــجــعــلــها تــتــطــابــق مــضــمــوًنــا وشـــكـــًال مع 

تطّلعات اإلنسان المعاصر فرًدا ومجتمًعا، ومتطلباته.
عــــرض اإلســــــالم كــنــظــام مــتــكــامــل مــتــنــاســق يــنــطــلــق مـــن رؤيـــة   -٣
بــالــبــرهان  مــدعــومــة  واإلنـــســـان،  الــكــون  إلـــى  مستحكمة  فلسفّية 
المدرسة  استقاللّية  على  والتأكيد  المنطقّي،  والدليل  الفلسفّي 



٤٠

الــفــكــرّيــة لـــإلســـالم، وتــجــّنــب الــطــريــقــة االنــفــعــالــّيــة فــي الــخــطــاب 
بالحضارة  والمنبهرون  االنهزامّيون  عليها  دأب  والتي  اإلسالمّي، 
الــغــربــّيــة وثـــقـــافـــتـــها، والـــتـــي تــســعــى إلــــى تــطــويــر أحـــكـــام اإلســــالم 
وتـــحـــويـــرها بــمــا يــجــعــلــها مــنــســجــمــة مـــع مـــبـــادئ الــفــكــر الــغــربــي، 

ومتأّطرة بإطار قيم الحضارة الغربّية، وثقافتها.
الــتــصــّدي للفكر الــمــضــاد تــصــّدًيــا مــوضــوعــيًّــا يكشف مــن خــالل   -٤
الــبــحــث والـــحـــوار الــمــنــطــقــّي الــمــســتــدل وهن األســــس الــتــي يقوم 
عليها، وتناقضه الداخلّي وعجزه عن تقديم الحل الناجع ال دواء 

اإلنسانّية المعاصرة ومشاكلها.
الــحــوزوّيــيــن  العلماء  مــن  الــفــكــرّيــة  الــكــوادر  مــن  نــاشــط  جيل  تربية   -٥
المعّمقة،  اإلســالمــّيــة  بالثقافة  وتــزويــدهم  الجامعيين  والمثقفين 
والفكر اإلسالمّي الجديد، وزّجهم في ساحات المجابهة الفكرّية 

مع تيارات الفكر اإللحادي والماّدّي المضاد.

الخط الثاني: التغيير االجتماعّي
تعيشها  التي  االجتماعّية  الحالة  تغيير  أّن  الصدر  الشهيد  اإلمــام  وجد 
األّمــــة ال يمكن إّال مــن خـــالل جـــهاز قــيــادي تــثــق بــه األّمــــة مــن جــانــب، 
االجتماعي  الوضع  تغيير  من  تمّكنه  التي  القيادّية  بالمؤهالت  ويتمّتع 
تمّكنه  الــتــي  اآللــيــات  ويمتلك  آخـــر،  جــانــب  مــن  المطلوبة  الــحــالــة  إلـــى 
التركيب  فــي  يــوجــد  وال  ثــالــث،  جــانــب  مــن  التغيير  هذا  مــمــارســة  مــن 
االجــتــمــاعــّي لــألمــة جــــهاز مــــؤهل لــلــتــمــّتــع بــــهذه الــقــابــلــيــات عـــدا جــهاز 
الــمــرجــعــّيــة الــديــنــّيــة الــتــي تعتبر الــقــلــب الــنــابــض لــألّمــة ومــحــور العمل 
الفردّية،  الحالة  أّن  غير  أوســاطــها،  في  االجتماعّي  والتحّرك  الديني 
الدينّية  المرجعّية  جــهاز  يحكم  كــان  الــذي  المرتجل  الــبــدائــّي  والــوضــع 
السائدة كان يحول دون أن تحتّل موقعها القيادّي الفاعل في أوساط 
األّمــــة، فــكــان ال بـــّد مــن الــبــدء فــي عمليات التغيير االجــتــمــاعــّي بــهذا 
موضوعّية  مؤسسة  إلــى  فــردي،  جــهاز  من  وتحويله  المحورّي،  الجهاز 
والــتــغــيــيــرّي  الــقــيــادّي  دورها  مــمــارســة  مــن  الــديــنــّيــة  الــمــرجــعــّيــة  تتمكن 
فــي أوســــاط األّمــــة مــن خــاللــها وقـــد كــتــب قـــّدس ســـّره فــي أطــروحــتــه 



٤١

للمرجعّية الدينّية يقول:
الحقيقّية  لـــــألهداف  تــبــّنــيــها  الــصــالــحــة  الــمــرجــعــّيــة  يــمــّيــز  مــا  أهّم  «إّن 
اإلســالم،  لخدمة  تحقيقها  سبيل  فــي  المرجعّية  تسير  أن  يجب  اّلــتــي 
وامـــتـــالكـــها صــــورة واضـــحـــة مـــحـــّددة لــــهذه األهداف، فـــهي مــرجــعــّيــة 
هادفة بوضوح ووعي، تتصّرف دائًما على أساس تلك األهداف بدًال 
ضغط  من  وبدافع  تجزيئّية  وبروح  عشوائّية  تصّرفات  تمارس  أن  من 
الحاجات الجزئّية المتجّددة. وعلى هذا األساس كان المرجع الصالح 
قــــادًرا عــلــى عــطــاء جــديــد فــي خــدمــة اإلســــالم ، وإيــجــاد تغيير أفضل 

لصالح اإلسالم في كّل األوضاع التي يمتّد إليها تأثيره ونفوذه»(١).
لــقــد كـــان اإلمــــام الــشــهيــد الــصــدر يـــرى أّن أهّم مــا يــتــوجــب تــوّفــره في 
وسعيها  لــها  الــجــاّد  وتبّنيها  أوًال  ألهدافــــها  وعــيــها  الصالحة  المرجعّية 
التي  العملّية  والمراحل  الطريق  وسلوكها  ثانًيا،  تحقيقها  إلــى  الحثيث 
تضمن تحقيق تلك األهداف ثالًثا. وقد كتب يحّدد أهداف المرجعّية 

الصالحة فسّجلها في خمس نقاط:
نــشــر أحــكــام اإلســــالم عــلــى أوســــع مـــدى مــمــكــن بــيــن المسلمين،   -١
بتلك  التزامه  تضمن  دينّية  تربية  منهم  فــرد  كــل  لتربية  والعمل 

األحكام في سلوكه الشخصّي.
إيــــجــــاد تــــّيــــار فــــكــــرّي واســــــع فــــي األّمـــــــة يــشــتــمــل عـــلـــى الــمــفــاهيــم   -٢
بــأّن  يؤكد  الــذي  األســاســّي  المفهوم  قبيل  مــن  الواعية  اإلســالمــّيــة 
اإلسالم نظام كامل شامل لشّتى جوانب الحياة، واتخاذ ما يمكن 

من أساليب لتركيز تلك المفاهيم.
عن  اإلسالمّي، وذلك  اإلسالمّية للعمل  إشباع الحاجات الفكرّية   -٣ 
المجاالت  مختلف  في  الكافية  اإلسالمّية  البحوث  إيجاد  طريق 
االقتصادّية واالجتماعّية والمقارنات الفكرّية بين اإلسالم وبقية 
نحو  على  اإلسالمّي  الفقه  نطاق  وتوسيع  االجتماعّية،  المذاهب 
يجعله قـــــادًرا عــلــى مـــّد كــل جــوانــب الــحــيــاة بــالــتــشــريــع، وتصعيد 
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٤٢

الحوزة ككّل إلى مستوى هذه المهاّم الكبيرة.
الــقــيــمــومــة عــلــى الــعــمــل اإلســــالمــــّي واإلشـــــــراف عــلــى مـــا يعطيه   -٤
اإلسالمّي  العالم  أنحاء  مختلف  في  اإلســالم  سبيل  في  العاملون 
مــن مــفــاهيــم وتــأيــيــد مــا هو حــق مــنــها وإســـنـــاده وتصحيح مــا هو 

خطأ.
إعــطــاء مــراكــز الــعــالــمــيــة مــن الــمــرجــع إلـــى أدنـــى مــراتــب الــعــلــمــاء،   -٥ 
الصفة القيادّية لألّمة بتبّني مصالحها واالهتمام بقضايا الناس 

ورعايتها واحتضان العاملين في سبيل اإلسالم(١) .
األّول  كــان الــشــرط  وإن  ألهدافــــها  المرجعّية  وعــي  أّن  كــان يــرى  وقــد 
لوصول  يكفي  ال  ذلــك  لكن  الــصــالــحــة،  المرجعّية  تحقق  طــريــق  فــي 
الــمــرجــعــّيــة الــصــالــحــة ألهدافــــــها الــتــي يــتــطــلــب الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــّي لـــهذه 

األهداف أن تقوم المرجعّية الصالحة بخطوتين عملّيتين:
األولى: اإلعداد العملّي المسبق، وقد وّضح ذلك قائًال:

تعني  فــهي  الصالحة  المرجعّية  قيام  على  المسبق  العمل  فكرة  «أّمــا 
تتطلب  الذكر  اآلنفة  األهداف  تحمل  صالحة  مرجعّية  نشوء  بداية  أّن 
وجــود قــاعــدة آمنت بشكل وبــآخــر بــهذه األهداف داخــل الــحــوزة وفي 
وبناء  اإلســالم  خدمة  في  للمساهمة  وروحــيًّــا  فكريًّا  وإعـــدادها  األّمـــة، 

المرجعّية الصالحة»(٢).
وقال:

مرجعّية  إلى  المرجعّية  تطوير  بقيادة  يفّكر  من  على  لزاًما  كان  «بــهذا 
ممارسته  وعــدم  ما،  بدرجة  المسبق  العمل  هذا  يمارس  كان  صالحة 
هو الذي جعل جملة من العلماء الصالحين - بالرغم من صالحهم - 
لم  ألّنــهم  التغيير  عن  الكامل  بالعجز  المرجعّية  تسليم  عند  يشعرون 
الرشيدة  األهداف  مسبًقا  يــحــددوا  ولــم  المسبق،  العمل  هذا  يمارسوا 
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٤٣

للمرجعّية، والقاعدة التي تؤمن بهذه األهداف»(١).
المرجعّي  الجهاز  تطوير  من  بّد  فال  المرجعّية:  أسلوب  تطوير  الثانية: 
وتــحــويــل آلــّيــاتــه العملّية إلـــى آلــّيــات فــاعــلــة قــــادرة عــلــى إنــجــاز وظــائــف 
الــجــهاز  بتطوير  إال  يــتــّم  ال  وذلـــك  أهدافــــه  وتحقيق  الــمــرجــعــّي  الــجــهاز 

المرجعّي في دائرتين:
أوًال: الــــدائــــرة الـــخـــاصـــة، وذلـــــك بــتــحــســيــن الـــوضـــع الـــداخـــلـــّي لــجــهاز 
المرجعّية وتطويره في تركيبه الداخلّي، عن طريق إيجاد جهاز عملّي 
وتخطيطّي وتنفيذّي للمرجعّية يقوم على أساس الكفاءة والتخصص 
في  الرشيد  المرجعّي  العمل  مجاالت  كــّل  واستيعاب  العمل  وتقسيم 
في  الحاشية  محّل  الــجــهاز  هذا  وسيحّل  المخصصة،  األهداف  ضــوء 
الوضع التقليدّي للجهاز المرجعّي. وال بّد أن يشتمل هذا الجهاز على 

اللجان التالية:
مع  ينسجم  بما  وتطويره  الــحــوزوّي  الوضع  على  اإلشـــراف  لجنة   -١

األهداف الواعية للمرجعّية الصالحة، وتسييره وإدارته.
لــجــنــة االنـــتـــاج الــعــلــمــّي ووظــائــفــها إيــجــاد دوائــــر عــلــمــّيــة مختّصة   -٢
لــمــمــارســة الـــبـــحـــوث ومــتــابــعــة ســـيـــرها واإلشــــــــراف عــلــى االنـــتـــاج 

الحوزوّي وتشجيعه وتوظيفه في سبيل األهداف المطلوبة.
لجنة شؤون العلماء المختّصة بإدارة شؤون علماء المناطق.  -٣

لــجــنــة االتــــصــــاالت لــتــفــعــيــل صــــالت الــمــرجــعــّيــة بــالــمــنــاطــق غير   -٤
في  والعلماء  الفكرّية  والشخصّيات  المرجعّي،  بالجهاز  المّتصلة 

سائر مناطق العالم اإلسالمّي.
لجنة رعاية العمل اإلسالمّي ودعمه في مختلف مناطق العالم   -٥

اإلسالمّي.
اللجنة المالية التي تشرف على تنظيم األوضــاع المالّية وإدارتــها   -٦

وتوسيع مواردها.
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٤٤

للمرجعّية  حقيقّي  أفــقــّي  امــتــداد  بإيجاد  وذلــك  الــعــاّمــة،  الــدائــرة  ثانًيا: 
المنتسبة  والــقــوى  الــطــاقــات  كــّل  فيه  تنصب  قــويًّــا  مــحــوًرا  منها  يجعل 
إلـــى الــمــرجــعــّيــة فــي الــعــالــم وذلــــك عــن طــريــق تشكيل مــجــلــس يضّم 
عــلــمــاء الــشــيــعــة والـــقـــوى الــمــمــّثــلــة لــلــمــرجــع ديــنــيًّــا وســـــوف يــضــم هذا 
ويقوم  للمرجعّية،  العملّي  الــجــهاز  منها  يتكّون  التي  اللجان  المجلس 
المرجع بممارسة قيادته الدينّية مستعيًنا بهذا المجلس مستشيًرا لها 
التضامن  بمسؤولّية  االستشاري  دوره  إلى  باإلضافة  المجلس  ويقوم 
تتمّكن  وبـــهذا  أهدافـــــها(١).  وتحقيق  أوامــــرها  تنفيذ  فــي  المرجعّية  مــع 
المرجعّية الصالحة من القيام بدورها المطلوب، ومن خاللها يتحقق 

التغيير المطلوب في األّمة نحو أهداف اإلسالم المنشودة.

الخط الثالث: التغيير السياسّي
كان اإلمام الشهيد الصدر يرى أّن عملية التغيير الشامل في األّمة ال 
تتّم إال بتطبيق شريعة اهللا كاملة في شؤون الحياة اإلنسانّية وجوانبها 
كــافــة، وهو يتطلب إقــامــة دولـــة إســالمــّيــة تــتــوّلــى تطبيق اإلســـالم في 
المجتمع اإلنسانّي في كّل مناحي الحياة، وال بّد ألجل ذلك من إعداد 
األّمة في المجال السياسّي فكريًّا وعمليًّا. أّما إعــدادها الفكري فإّنما 
يتّم من خالل بّث الوعي السياسّي بين أبنائها، وقد أّكد على ضرورة 

هذا الوعي اإلسالمّي السياسّي وحّدد مضمونه قائًال:
«وقد حمل اإلسالم المشعل المتفّجر من نور، بعد أن بلغ البشر درجة 
أوســع  على  والخلقّية  المعنوّية  بــالــقــاعــدة  فبّشر  الــوعــي،  مــن  خــاصــة 
نطاق وأبعد مدى، ورفع على أساسها راية إنسانّية وأقام دولة فكرّية، 
وجمعه  كّله،  البشر  توحيد  واستهدفت  قــرن،  ربع  العالم  بزمام  أخــذت 
على قــاعــدة فــكــرّيــة واحـــدة تــرســم أســلــوب الــحــيــاة ونــظــامــها. فالدولة 
اإلســـالمـــّيـــة لـــها وظــيــفــتــان: إحـــداهمـــا تــربــيــة اإلنـــســـان عــلــى الــقــاعــدة 
مراقبته  واألخــرى  بطابعها،  وأحاسيسه  اّتــجــاهه  في  وطبعه  الفكرّية، 
مــن خــــارج وإرجـــاعـــه إلـــى الــقــاعــدة إذا انــحــرف عــنــها عــمــلــيًّــا. ولــذلــك 

|  المصدر نفسه، الصفحة ٩٦.  ١
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الحياة  مــن  الشكلّية  للناحية  وعــًيــا  لــإلســالم  السياسي  الــوعــي  فليس 
إلى  مـــرّده  عميق  سياسي  وعــي  هو  بــل  فحسب،  للحياة  االجتماعّية 
واالقتصاد  والسياسة  واالجتماع  والكون  الحياة  نحو  كاملة  كلّية  نظرة 
وكــّل  الكامل،  اإلســالمــي  الــوعــي  هو  الشاملة  النظرة  فــهذه  واألخـــالق 
وعي سياسي آخر فهو إّما أن يكون وعًيا سياسيًّا سطحيًّا ال ينظر إلى 
خاصة.  ارتكاز  نقطة  على  مفاهيمه  يقيم  وال  معّينة،  زاويــة  من  العالم 
أو يكون وعًيا سياسيًّا يدرس العالم من زاوية المادة البحتة، التي تمون 

البشرّية بالصراع والشقاء في مختلف أشكاله وأنواعه»(١).
ومن أهّم مفردات الوعي السياسّي اإلسالمّي اإليمان بضرورة الدولة 
اإلســالمــّيــة فـــإّنـــها الــطــريــق الــوحــيــد إلـــى تطبيق اإلســــالم عــلــى شــؤون 

الحياة كاّفة، وقد أّكد على هذه الحقيقة قائًال:
«إّن الدولة اإلسالمّية تارة تدرس بما هي ضرورة شرعّية ألّنها إقامة 
لحكم اهللا على األرض، وتجسيد لدور اإلنسان في خالفة اهللا وأخرى 
تدرس على ضوء هذه الحقيقة ولكن من ناحية معطياتها الحضارّية 
اجتماعّية  تجربة  أّي  عــن  بــها  تتميز  الــتــي  الــهائــلــة  وقـــدراتـــها  العظيمة 
أخـــرى. [إلــى أن قـــال]: إّن الــدولــة اإلســالمــّيــة ليست ضـــرورة شرعّية 
ــــها الــمــنــهج  ــة، ألّن فــحــســب بــل هي إضــافــة إلـــى ذلـــك ضــــرورة حــضــارّي
الــوحــيــد الـــذي يمكنه تفجير طــاقــات اإلنــســان فــي الــعــالــم اإلســالمــي 
اإلنسانّية  الحضارات  صعيد  على  الطبيعي  مركزه  إلــى  به  واالرتــفــاع 

وإنقاذه مّما يعانيه من ألوان التشتت والتبعّية والضياع»(٢).
أربعة  عــن  يقّل  ال  مــا  ضمن  يتّم  أن  ينبغي  فــإّنــه  العملي  إعـــدادها  وأّمـــا 

مشاريع:
المشروع األّولالمشروع األّول: إعادة بناء الجهاز المرجعّي (جهاز المرجعّية الدينّية) 

بما يجعله قادًرا على التصّدي األّمة فكريًّا وسياسيًّا(٣).
باإلسالم  تؤمن  واسعة  مؤمنة  شعبّية  قاعدة  تربية  الثاني:  الثانيالمشروع  المشروع 

|  مقدمة فلسفتنافلسفتنا (الطبعة الثانية عشرة) الصفحتان ٥١و ٥٢.   ١
|  منابع القدرة اإلسالمّية منابع القدرة اإلسالمّية، الصفحة ٥.   ٢

|  مقّدمة مباحث األصولمباحث األصول للسّيد الحائري، أطروحة المرجعّية الصالحة، الصفحة ٩٣.  ٣
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في  الشمولّية  مــبــدأ  على  مــرتــكــًزا  ــا  واعــًي فــهًمــا  وتــفــهمــه  حقيقيًّا  إيــمــاًنــا 
اإلســــالم، وأّنـــه نــظــام كــامــل شــامــل لشّتى جــوانــب الــحــيــاة وأّنـــه يتكّفل 
من  بــّد  وال  األخــــرى(١)،  الحياة  وفــي  الحياة  هذه  في  اإلنــســان  بسعادة 
الــتــركــيــز فــي تــربــيــة هذه الــقــاعــدة الــمــؤمــنــة عــلــى إعـــــدادها للتضحية 
ــة إلـــى أن تــتــمــّكــن من  والــصــمــود فــي ســبــيــل أهداف الــقــيــادة اإلســالمــّي

تحقيق أهدافها.
تتوّلى  األّمــة  صفوف  في  عاملة  واعية  كــوادر  إيجاد  الثالث:  الثالثالمشروع  المشروع 

تربية األّمة وتوجيهها نحو األهداف السياسّية المطلوبة(٢).
إشــراف  تحت  يعمل  حــركــّي  إســالمــّي  تنظيم  إيــجــاد  الرابع:  الرابعالمشروع  المشروع 
القيادة المرجعّية ويتبّنى أهدافــها ويسعى إلى تغيير الوضع السياسي 

الفاسد وتحقيق أهداف المرجعّية على المستوى السياسّي.
وفي هذا الصدد، قام رحمه اهللا بتأسيس حزب الدعوة اإلسالمّية في 

شهر ربيع األّول سنة ١٣٧٧ هـ وخّطط لعمله ضمن مراحل ثالث:
مرحلة تكوين الحزب وبنائه والتغيير الفكرّي لألّمة.

مــرحــلــة الــعــمــل الــســيــاســّي الــتــي يــتــّم بــضــمــنــها تــوعــيــة األّمــــة وتــعــريــفــها 
بــاألطــروحــة اإلســالمــّيــة الــتــي يــتــبــّنــاها الــحــزب، وبــمــواقــفــه السياسّية، 

وتربيتها على تبّني مواقف الحزب وحمايته.

مرحلة استالم الحكم
رعاية  مرحلة  وهي:  رابــعــة  مرحلة  الــمــراحــل  هذه  إلــى  أضيفت  وقــد 

مصالح اإلسالم واألّمة اإلسالمّية بعد استالم الحكم.
وقـــد كـــان يـــرى أن ظـــروف االســتــبــداد الــســيــاســّي الــغــاشــم الــتــي تحكم 
بعض البالد اإلسالمّية وخاصة منها العراق، يتطّلب دمج المرحلتين 
ضمن  المستويين  كال  على  والعمل  بــاآلخــر،  بعضهما  والثانية  األولــى 

مرحلة واحدة(٣).

|  المصدر نفسه، الصفحة ٩٢.  ١

|  المصدر نفسه، الصفحة ٩٣.  ٢
|  المصدر نفسه، الصفحتان ٩٠و ٩١.  ٣
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الفصل الثالث: أهم إنجازات اإلمام الشهيد الصدر رحمه اهللا
ـــــــداع فـــي عـــالـــم الــفــكــر يــتــطــلــبــان  عــلــى الـــرغـــم مـــن أّن الــعــبــقــرّيــة واإلب
االنهماك الفكرّي، واالبتعاد عّما من شأنه زعزعة االستقرار الذهنّي 
والــــهدوء الــروحــّي، لما بين اإلنــتــاج الــفــكــرّي المبدع والــتــحــرك الــثــورّي 
تمّتعت  التي  الــنــادرة  الــقــدرة  أّن  غير  الــغــالــب،  التناقض  مــن  الميدانّي 
استطاعت  ســـّره  قـــّدس  الــصــدر  الشهيد  اإلمـــام  شخصّية أســتــاذنــا  بــها 
أن تــحــّل الــتــنــاقــض بــيــن األمـــريـــن، فــلــم يــكــن اإلبـــــداع الــفــكــرّي الــغــزيــر، 
والــتــجــديــد الــنــظــرّي الــشــامــل الــــذي أنــتــجــتــه عــبــقــرّيــة اإلمــــام الــشــهيــد، 
للصحوة  الفكرّية  الــريــادة  صعيد  على  فريًدا  دوًرا  يحتّل  جعله  والــذي 
الثورّي  التحرك  قيادة  من  ليمنعه  ذلك  يكن  لم  المعاصرة،  اإلسالمّية 
أن  له  قــّدر  التي  الساحة  كانت  ولئن  التطبيق،  ميدان  في  الجماهيرّي 
يــمــارس مــنــها دوره السياسّي الــرائــد مــحــدودة بـــأرض الــعــراق غير أّن 
أرض  على  أم  والــنــظــرّي  الــفــكــرّي  الصعيد  على  ســـواًء  الـــريـــادّي  دوره 
معّينة  منطقة  أو  خاص  بلد  بحدود  محدوًدا  يكن  لم  والتطبيق  الواقع 
بل اّتسعت مساحته لكّل بالد اإلسالم بل جاوزتها إلى حيث حواضر 

التواجد اإلسالمّي من سائر بقاع األرض.
وفيما يلي نلخص أهّم إنجازات اإلمام الشهيد الصدر رحمه اهللا على 
أّمــا  ثانًيا.  والتطبيقّي  العملّي  الصعيد  على  ثــّم  أوًال،  الفكرّي  الصعيد 

إنجازاته على الصعيد الفكرّي فيمكن تلخيصها في نقاط:
الـــدراســـات  فـــي  الــمــنــهجــّي  الــبــحــث  ألســالــيــب  إبـــداعـــه  األولى:  األولىالنقطة  النقطة 
منهجّيته  الصدر  الشهيد  اإلمــام  فكر  سمات  أجلى  من  إّن  اإلسالمّية: 
المنطقّية النادرة التي قّل أن نجد لها مثيًال لدى رجاالت الفكر والبحث 
الــعــلــمــّي، فــقــد كـــان قــــّدس ســــّره ذا تــفــكــيــر مــنــهجــّي مــنــّظــم ال يــتــنــاول 
فكرة إال ويصوغها في قالب منطقّي متناسق، وكثيًرا ما تجده يتناول 
والبيان  البرهانّية  الصورة  من  عليها  فيضفي  نقدها  يريد  التي  الفكرة 
المنهجّي المنتظم حتى يخرجها بأفضل مّما كانت على لسان صاحبها 
بكثير، ثّم يقوم بمناقشتها ونقدها. ويمكن تلخيص أهم نقاط االبداع 

المنهجّي في تفكير السّيد الشهيد فيما يلي:



٤٨

الـــرؤيـــة الــنــظــامــّيــة الــمــتــكــامــلــة إلـــى تــــراث الـــوحـــي، الــتــي تــتــبــّنــى عــرض 
اإلسالم نظاًما متكامًال سواء في أسسه العقدّية أم بنائه التشريعّي.

كشف المنطق الذاتّي وهو ما قام به في كتابه األسس المنطقّية األسس المنطقّية   -١
لالستقراءلالستقراء واعتماده في البحث الدينّي زائًدا على منطق القياس 

البرهانّي.
األداء،  ودّقــة  البيان،  وسالسة  الصياغة،  جمال  مع  التعبير  وضوح   -٢

والتناسب األدبّي والمنطقّي بين المفردات.
التحليل المنطقّي للفكرة إلى أجزائها وجزئّياتها وكشف الترابط   -٣

المنطقّي بينها.
إفــــــراز الــمــواضــيــع الــمــنــدمــجــة بــعــضــها عـــن بـــعـــض، وإعــــطــــاء كل   -٤

موضوع نصيبه المنطقّي من البحث.
استقصاء احتماالت البحث، واعتبار المفروضات الممكنة وعدم   -٥

إهمالها على صعيد الدرس والبحث العلمّي.
ترتيب نقاط البحث ومواضيعه ترتيًبا يضع كّل موضوع منها في   -٦

تسلسله المنطقي المناسب.
صعيد  على  المنطقّية  ومنازلته  اآلخـــر  الفكر  درس  الثانية:  الثانيةالنقطة  النقطة 
البحث الــعــلــمــّي: على الــرغــم مــن أّن األبــحــاث الــمــدرســّيــة فــي معاهد 
الفكر  مع  العلمّي  الــحــوار  عرفت  الدراسّية  وحــوزاتــها  اإلسالمّية  العلم 
فتئ  ومــا  الــهجــري،  األول  القرن  في  العلمّي  نشاطها  فجر  منذ  اآلخــر 
الفكر  مــــدارس  يستطلعون  هذا  يــومــنــا  حــّتــى  والــفــكــر  الــعــلــم  رجــــاالت 
بالدرس  الخارج  من  يــرّدهم  الــذي  العلمّي  اإلنتاج  ويتناولون  األخــرى، 
الصدر  الشهيد  اإلمــام  األســتــاذ  بــها  قــام  التي  المحاولة  أّن  غير  والنقد 
فــي دراســـة المنتوج الــفــكــرّي لــلــمــدارس األخـــرى والــتــي بـــرزت بصورة 
لم  نــوعــها  مــن  فــريــدة  كــانــت  وفلسفتنافلسفتنا  اقتصادنااقتصادنا  كتاَبيه:  فــي  خــاصــة 
تـــعـــهدها مـــــدارس الــعــلــوم اإلســـالمـــّيـــة بــــهذا الــعــمــق والـــشـــمـــول، وبـــهذه 
اإلمــام  مــدرســة  بــه  تــمــّيــزت  مــا  تلخيص  ويمكننا  واألســـلـــوب،  الطريقة 

الشهيد على هذا الصعيد في ما يلي:
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عمق التأّمل والدقة الال محدودة في درس الفكر اآلخر وعرضه.
سعة البحث وشموله الذي عّم به كّل ما جاءت به المدارس األخرى 
فــي دائـــرة الــحــوار مــن فكر نــابــض بــالــحــيــاة، قــائــم على ســاحــة البحث 

النظرّي أو على أرض التطبيق الميدانّي والعملّي.
الذي  اآلخر،  الفكر  دراسة  في  المتين  الموضوعّي  المنطقّي  األسلوب 
أساليب  من  المنطقّي  التأّمل  بفضاء  يخّل  ما  كــّل  عن  بالبحث  يبتعد 

التهريج والسخرية وطرائق النقد الالذع أو ما شاكل ذلك.
توثيق البحث العلمّي واالعتماد الغالب على المصادر المعتمدة األولى 

في دراسة الفكر اآلخر.
التفّوق المنطقّي الناتج من القدرة العلمّية الفائقة التي تمّكن بها من 

منازلة الفكر اآلخر منازلة لم تترك له مهرًبا سوى االقرار والتسليم.
وقــضــايــاها  الــمــعــاصــرة  اإلنــســانــّيــة  مــشــاكــل  مــعــالــجــة  الثالثة:  الثالثةالنقطة  النقطة 
الــحــاضــرة: إّن مــن أهّم مــا تمّيزت بــه إنــجــازات اإلمـــام الشهيد الصدر 
ومشاكله  الحاضر  اإلنــســان  قضايا  على  وتــركــيــزها  جــّدتــها  الــفــكــرّيــة، 
ف  اقتصادنااقتصادنا،  لـــــها.  الــمــعــاصــر  اإلســــالمــــّي  الـــحـــّل  وتــقــديــمــها  الــقــائــمــة، 
والفتاوى الفتاوى  الحياة،  يقود  الحياةاإلسالم  يقود  واإلسالم  الالربوي،  الالربويالبنك  والبنك  وفلسفتنافلسفتنا، 
لالستقراء  المنطقّية  لالستقراءاألسس  المنطقّية  واألسس  األصول،  علم  في  األصولدروس  علم  في  ودروس  الواضحةالواضحة، 
مشكلة  يتناول  منها  واحــد  كّل  الكبرى،  الفكرّية  إنجازاته  من  وغيرها 
مــعــاصــرة عـــاّمـــة، أو خــاصــة لــشــريــحــة اجــتــمــاعــّيــة مــعــّيــنــة، ذات أهمــّيــة 

مصيرّية في مستقبل األّمة اإلسالمّية وحاضرها.
النقطة الرابعةالنقطة الرابعة: التجديد العلمي في حقل الدراسات اإلسالمّية: لقد 
مــارس اإلمـــام الشهيد الــصــدر مــهّمــة التحقيق والــتــدريــس فــي جامعة 
النجف األشرف في حقل الدراسات العليا لمّدة تزيد على ربع قرن، 
وقـــد تــصــّدى لــإلنــتــاج الــفــكــرّي فــي أهّم حــقــول الــمــعــرفــة اإلســالمــّيــة، 
به  تتمّيز  مــا  أهّم  مــن  وكــان  واألصـــول،  والفقه  الفلسفة  منها  وخــاصــة 
ممارساته العلمّية في هذه الحقول، اإلحاطة، والعمق، والتجديد، فقد 
المعاصرين،  أفكار  غور  ويسبر  الماضين،  تــراث  يستوعب  أن  استطاع 
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موضًعا  وجــده  مــا  منها  ونقد  بالتطوير،  جــديــًرا  وجــده  مــا  منها  فــطــّور 
للنقد، وأبدع فيها كثيًرا حتى اكتملت من آرائه وأفكاره مدرسة جديدة 
فللسّيد  الــجــديــد.  والــنــهج  الــبــديــع  والــــرأي  الفاحصة  بالنظرة  متمّيزة 
الشهيد مدرسة متكاملة سواًء في حقل الفلسفة، أم في حقل الفقه، 
أو في حقل األصــول، وفي رأيــي أّن عمق األفكار التي جاء بها السّيد 
الــدراســات  فــي  الكالسيكّية  العقلّية  على  وجــّدتــها  جـــهة،  مــن  الــشــهيــد 
اإلســالمــّيــة مــن جـــهة أخــــرى، ســّبــبــا شــيــًئــا مــن الــبــطء فــي نــفــوذ أفــكــاره 
أوســاط  في  التفكير  فضاء  على  هيمنتها  وأّخـــرا  الــحــوزوّي،  العقل  في 
مساحات  تحتّل  اليوم  أفكاره  بــدأت  وقــد  العليا،  اإلسالمّية  الــدراســات 
ترّبع  القريب  المستقبل  يشهد  أن  بّد  وال  الحوزوّيين  أفكار  من  واسعة 
المدرسة الصدرّية بأفكارها وإبداعاتها على عالم العقل والتفكير في 

حوزات العلوم الدينّية ومعاهد الدراسات اإلسالمّية العليا.
معالم  خاطًفا  عرًضا  ولو  نعرض  ألن  العجالة  هذه  في  لنا  مجال  وال 
حقول  شّتى  فــي  الشهيد  السّيد  مــدرســة  أبدعته  الــذي  الجديد  الفكر 
الــمــعــرفــة اإلســـالمـــّيـــة. وقـــد قــمــنــا بــعــرض صــــورة خــاطــفــة مـــن معالم 
عنوان  تحت  كتبناها  التي  الــرســالــة  فــي  الــجــديــدة  األصــولــّيــة  مدرسته 
الفكر  لــمــعــالــم  مــوجــزة  دراســــة  وهي  الجديد  األصولي  الفكر  الجديدمعالم  األصولي  الفكر  معالم 
األصــولــّي لــإلمــام الــشــهيــد الــصــدر مــقــارنــة بــمــدرســة الشيخ األنــصــاري 
األصولّية، وكّلنا أمل أن ينبري أهل البحث والتحقيق للقيام بدراسات 
مــعــّمــقــة لــفــكــر الــســّيــد الــشــهيــد فــي شــّتــى حــقــول الــمــعــرفــة اإلســالمــّيــة 
عظمة  للباحثين  يظهر  وعندئٍذ  واألفــكــار،  المدارس  من  بغيره  مقارًنا 
بناء  في  وتأثيره  وعمقه  سعته  ومــدى  الشهيد  للسّيد  الفكرّي  اإلنجاز 

الفكر اإلسالمّي الجديد.
األهّم  تلخيص  فيمكن  الصدر  الشهيد  لإلمام  العلمّية  اإلنــجــازات  وأّمــا 

منها ضمن النقاط التالية:
ــقــّيــة الــراقــيــة فـــي الـــحـــوزة الــعــلــمــّيــة  تــربــيــة الـــكـــوادر الــعــلــمــّيــة والــُخــُل  -١
وخارجها، والتي كان لها أكبر األثر في ترشيد الحركة اإلسالمّية، 

وتربية األّمة وتوجيهها بمختلف قطاعاتها وشرائحها.
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تــحــصــيــن فــكــر الــمــثــّقــف الــمــســلــم أمــــام هجــــوم الــفــكــر اإللـــحـــادّي   -٢
الـــغـــربـــّي، بــالــرغــم مــّمــا تـــجـــّهز بـــه مـــن عــنــاصــر اإلغـــــراء والــنــفــوذ، 
كــإمــبــراطــورّيــتــه اإلعــالمــّيــة الــكــبــرى الــتــي اكتسحت الــعــالــم شرًقا 
في  العالم  على  المسيطرة  والتكنولوجّية  العلمّية  وقدراته  وغرًبا، 
عواصم القدرة السياسّية والمعاهد العلمّية والثقافّية، واإلغراءات 
المادّية الكبرى التي تدعمه في نفوذه وتحقيق أهدافــه، والقدرة 

االقتصادّية الجّبارة التي تسنده.
نوعّية  نقلة  يعتبر  والـــذي  اإلســالمــي،  الحركي  للتنظيم  تأسيسه   -٣

في تاريخ النهضة اإلسالمّية في الوسط الشيعّي.
تــأســيــســه لــجــهاز الــمــرجــعــّيــة الــرشــيــدة عــلــى ضـــوء مــن أطــروحــتــه   -٤
تدم  لم  للمرجعّية  تصّديه  مــّدة  أّن  غير  الصالحة،  المرجعّية  في 
لم  مرجعّيته  أّن  مع  سنين،  عشر  عن  تزيد  ال  مــّدة  وهي  طــويــًال، 
قــّدس  اســتــشــهاده  قــبــل  األخــيــرة  الــخــمــس  السنين  فــي  إال  تنتشر 
تطمح  كانت  بما  للقيام  يــؤهلــها  واســًعــا  انــتــشــاًرا  تنتشر  ولــم  ســّره 
إلــيــه مـــن أهداف، لـــوجـــود مــرجــعــّيــات مــنــافــســة عــمــيــقــة الــجــذور 
االنتشار  دون  تحول  بالطبع  كانت  األمــد،  طويلة  االنتشار  واسعة 
الـــواســـع لــمــرجــعــّيــتــه الــعــاّمــة رحــمــه اهللا، بــاإلضــافــة إلـــى مــا كانت 
تمارسه السلطة البعثية الحاكمة في العراق من أساليب الضغط 
المختلفة ومحاوالت التحجيم المتنّوعة لمرجعّيته والحؤول دون 
البالد  في  وكالئه  اعتقاله  قبيل  من  األّمــة  أوســاط  في  انتشارها 
وزّجـــــهم فــي الــســجــون، وتــشــديــد الــمــراقــبــة عــلــى الــمــتــعــاونــيــن مع 

مرجعّيته والمرتبطين بها، وغير ذلك من المحاوالت واألساليب.
الضمان  تقديم  ثّم  وقيادتها،  العراق،  في  اإلسالمّية  الثورة  تفجير   -٥
وجه  في  العظيم  البطولّي  بالصمود  وذلــك  الستمرارّيتها  الــالزم 

الطغاة حّتى الشهادة.
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يمكن  الصدر  الشهيد  اإلمــام  إنجازات  ألهّم  موجزة  تقييمّية  نظرة  في 
تسجيل النقاط التالية:

قــّدمــها  الــتــي  الــكــبــرى  الفكرّية  اإلنــجــازات  أّن  شــكّ  ال  األولى:  األولىالنقطة  النقطة 
اإلمـــــام الــشــهيــد كــانــت بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــمــقــها وجــــّدتــــها ومــــا أحــدثــتــه 
مــن الــتــأثــيــر الــبــالــغ فــي الــنــهضــة الــفــكــرّيــة اإلســالمــّيــة وفـــي الـــدراســـات 
اإلســـالمـــّيـــة الــكــالســيــكــّيــة، مـــن أهّم الــعــوامــل الــتــي حــّصــنــت الــذهنــّيــة 
الغربّية  الثقافة  هجــوم  أمــام  اإلســالمــّي  الثقافّي  الوسط  في  المفّكرة 
الفكرّي  بــالــوقــود  اإلســالمــّيــة  الشخصّية  وأمــــّدت  وأفـــكـــارها،  الملحدة 
الـــالزم الـــذي مــّكــنــها مــن مــواجــهة عــوامــل الــتــذويــب الثقافّي والــروحــّي 
التي كانت تحيط بها من كّل جانب. بيد أّنا ال نعلم بالضبط تفاصيل 
الظروف والعوامل التي اكتنفت حياة اإلمام الشهيد الصدر بعد فراغه 
أبحاثه  سلسلة  إكــمــال  دون  حــال  مّما  وفلسفتنافلسفتنا  اقتصادنااقتصادنا  كتابيه  مــن 
التي كان قد عزم على إنجازها، وخاصة مجتمعنامجتمعنا بالرغم من حاجة 
المجتمع اإلسالمّي الماّسة إلى مثل هذا اإلنجاز. ومهما يكن من أمر 

فإّن األسف ال ينقضي من حرمان األّمة اإلسالمّية من هذا اإلنجاز.
وفــــي ظـــّنـــي أّن الــتــخــّلــف الــســيــاســّي الـــــذي كــــان يــهيــمــن عــلــى بعض 
الخانقة  السياسّية  والــظــروف  جــانــب،  مــن  الخاّصة  الدينّية  األوســـاط 
العوامل  أهّم  من  كانا  آخــر،  جانب  من  العراق  على  تهيمن  كانت  التي 
كان  اإلســالمــّي  المجتمع  بحث  فــإّن  الــمــشــروع،  هذا  دون  حالت  التي 
ووجــوب  وضـــرورتـــها  اإلســالمــّيــة  الحكومة  نــظــرّيــة  بــالــضــرورة  يتضمن 
ذلك  كّل  الكبرى،  دعامتها  تشّكل  التي  العادل  الفقيه  وواليــة  إقامتها، 
وال ريب كان مّما يجّن له جنون الطغاة والمستكبرين، الحاقدين على 
الحمقى  من  بالّدين  المتظاهرين  يستفّز  كما  حفيظتهم  ويثير  الدين 
في  واحــدة  لعملة  وجــهان  دائًما  وهمــا  والمتحّجرين،  والغفلة  والسذج، 
األكثر  هي  الثانية  الفئة  كانت  وإن  الــوحــي،  ومــدرســة  األنبياء  مــواجــهة 

ضرًرا واألقوى أثًرا، واألشّد خطًرا.



٥٣

النقطة الثانيةالنقطة الثانية: إّن الخطوة الكبرى التي قام بها سّيدنا اإلمام الشهيد 
نقلة  شــك  بــال  كــانــت  وإن  التنظيمّي،  العمل  تأسيس  فــي  ســـّره  قـــّدس 
لم  الشيعّي،  الوسط  داخــل  اإلسالمّي  العمل  تاريخ  في  عظيمة  نوعّية 
اإلسالمّية  الحركة  ترشيد  في  البالغ  التأثير  له  وكان  نظير،  لها  يسبق 
وتقويمها وتوجيهها، غير أّن هناك بعض اإلشارات الالفتة للنظر في 

هذا المجال تراود الذهن مّما ينبغي هنا تسجيلها:
إّن العمل التنظيمّي ال يمكن أن يقوم إال على أساس الوالء التنظيمّي 
والطاعة الحركّية للقيادة والوسائط القيادّية األخرى حسب التشكيلة 
نقاش.  أو  تــرديــد  يشوبه  ال  مطلًقا  الـــوالء  يكون  أن  بــّد  وال  التنظيمّية، 
وخاصة عندما يواجه العمل التنظيمّي ظروًفا سياسّية خانقة ونظاًما 
وخاصة  اإلسالمّية  البلدان  معظم  منه  تعاني  كالذي  شرًسا  بوليسيًّا 
مــنــها الــعــربــّيــة، ســّيــمــا الـــعـــراق. إّن كـــّل عــمــل تــنــظــيــمــّي يفتقد عنصر 
ظــروف  فــي  خاصة  بالفشل،  محكوم  فــإّنــه  للقيادة  المطلقة  الطاعة 

المواجهة السياسّية الحاّدة مع األنظمة الدكتاتورّية البوليسّية.
ال  البوليسّية  األنظمة  هيمنة  ظــروف  في  الموّفق  التنظيمّي  العمل  إّن 
يمكن أن يستغني عن المتابعة الدقيقة واإلشراف المتواصل من قبل 
بناء  على  المشّددة  الحراسة  وتحكيم  المنتمين،  مراتب  لكّل  القيادة 
لالختراق  محاولة  أّي  عن  توّقًيا  وكـــوادره،  الشعبّية  وقــواعــده  التنظيم 
التنظيمات  قبل  مــن  أو  المتسّلط،  الحاكم  الــجــهاز  قبل  مــن  النفوذ،  أو 
الــمــنــافــســة األخــــرى، أو مــن قــبــل أجــــهزة االســتــخــبــارات الــعــالــمــّيــة التي 
التنظيم  حماية  أن  شــّك  وال  العالمي.  السياسي  الــوضــع  على  تهيمن 
أو  المدسوسة  العناصر  تصفية  أحياًنا  يتطلب  والنفوذ  االخــتــراق  عن 
على  معّينة  تنظيمّية  عقوبات  فــرض  أو  تنظيمّية  تصفية  المشبوهة، 
ذلك  وغير  القيادة  قـــرارات  عن  والمتخّلفة  المنضبطة  غير  العناصر 

من أساليب الحراسة والضبط في البناء التنظيمّي.
ال بـــّد لــقــيــادة الــعــمــل الــتــنــظــيــمــّي وخـــاصـــة فـــي ظــــروف الـــمـــواجـــهة مع 
توفر  أن  الــعــراق  في  الحاكم  كالنظام  الشرسة  الديكتاتورّية  األنظمة 
وقيادته  التنظيم  إدارة  مــن  خــاللــها  مــن  لتتمكن  آمنة  ظــروًفــا  لنفسها 
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قــيــادة حكيمة تــتــحــّرى الـــدّقـــة والــمــوضــوعــّيــة فــي قـــراراتـــها ويــتــاح لــها 
االرتـــبـــاط الــســهل بــقــواعــدها التنظيمّية وكـــــوادرها الــعــامــلــة وتــوجــيــهها 
الخلل  لــمــواطــن  السريعة  والمعالجة  العمل  سير  ومتابعة  ورعــايــتــها، 

العارض فيه.
العمل  إلدارة  الكافي  الوقت  توفير  التنظيمّي  العمل  قيادة  على  يجب 

التنظيمّي والتفّرغ لمهامه.
إّن الــعــمــل الــتــنــظــيــمــّي - أيًّــــا كـــان إســالمــيًّــا أو غــيــره - ال بـــّد أن يــتــوّفــر 
وتحقيق  المطلوب  دوره  أداء  ليستطيع  األربــعــة  العناصر  هذه  على 
القيادة  على  التنظيمّي  العمل  نتائج  تنقلب  فقد  وإال  أهدافه المرجّوة، 
وأهدافــــــــها، وتــلــعــب فــيــه االخـــتـــراقـــات والـــعـــوامـــل الــدخــيــلــة مـــن جــانــب، 
يؤدي  قد  هّداًمــا  تخريبيًّا  دوًرا  آخر  جانب  من  المنتمين  تصّرف  وسوء 
قبل  من  تستغل  وقــد  بل  محمودة،  غير  نتائج  إلــى  األحــيــان  بعض  في 
الــكــوادر  لكشف  الــدولــّيــة،  االســتــخــبــارات  أجـــهزة  أو  الحاكمة  السلطات 
اإلجــهاز  على  السبيل  لفتح  خاصة  ممارسات  في  وتوريطها  النشيطة 
عليها وإبــادتــها، بل والقضاء على كــّل ظــواهر العمل اإلســالمــي تحت 
أن  دون  مــن  ذلــك  شــاكــل  مــا  أو  اإلرهاب  أو  الشغب  مكافحة  عــنــاويــن 
وتخطط  ذلـــك  لــكــّل  تــتــحــّســب  أن  الــتــنــظــيــمــي  الــعــمــل  قـــيـــادة  تستطيع 

لمواجهته بطريقة حكيمة.
وال ريـــب أّن أكــثــر مــن شـــرط مــن الـــشـــروط الــمــذكــورة أعــــاله لــم يكن 
الشهيد  اإلمام  أستاذنا  بتنفيذه  قام  الذي  التنظيمّي  العمل  في  متوفًرا 
الصدر قــّدس ســّره، ويبدو أّنــه رحمه اهللا إّنما أقــدم على ذلــك بالرغم 
مـــّمـــا ذكـــرنـــاه عــلــى أســـــاس مـــبـــدأ مـــا ال يـــــدرك كـــّلـــه ال يـــتـــرك بــعــضــه، 
واستجابة لمتطلبات الظروف الزمنّية التي كانت تحّتم على الساحة 
الــكــوادر  لتربية  يــتــصــّدى  تنظيمّي  عمل  وجـــود  الــعــراق  فــي  اإلســالمــّيــة 
وإعــــــدادها مــن جــــهة، ثـــّم إعــــداد األّمــــة لــلــقــيــام بــمــســؤولــّيــتــها فــي هذه 
الالزم  بالسند  المرجعي  الجهاز  تعضيد  ثّم  أخــرى  جهة  من  المراحل 

جماهيريًّا، وجامعيًّا، من جهة ثالثة.
الـــثـــورة  ســـــّره  قـــــّدس  الـــصـــدر  الـــشـــهيـــد  اإلمــــــام  فـــّجـــر  الثالثة:  الثالثةالنقطة  النقطة 
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اإلســالمــّيــة فــي الـــعـــراق، وهو لــم يبلغ فــي نــفــوذه الــمــرجــعــّي، واتــســاع 
األّمــة  تعتبرها  التي  العليا  العاّمة  المرجعّية  مرحلة  الشعبّية  قــواعــده 

صاحبة الكلمة األخيرة في القرار الدينّي.
وال شـــّك أّنـــه لــم يــكــن لــســّيــدنــا الــشــهيــد الــصــدر آنــــذاك خــيــار آخـــر، غير 
النظام  مــع  الصريحة  الــمــواجــهة  وإعـــالن  الــســيــاســّي،  الــمــوقــف  تفجير 
الــديــكــتــاتــورّي، كــســًرا لــحــاجــز الــخــوف الــــذي كــانــت الــســلــطــة تفرض 
هيــمــنــتــها عــلــى الــشــعــب تــحــت ظـــّلـــه، وفــتــًحــا لــلــطــريــق أمــــام الــثــائــريــن 
لــمــواصــلــة الــعــمــل الـــثـــورّي اإلســـالمـــّي حــتــى بــلــوغ الــنــتــيــجــة الــمــطــلــوبــة، 
ولــــوال الـــتـــصـــّدي الــشــجــاع الــــذي قــــام بـــه شــهيــدنــا الــعــظــيــم ألجــهضــت 
الديكتاتورّية  والستأصلت  والدتـــها،  قبل  العراق  في  اإلسالمّية  الثورة 
القاسية التي خّيمت على صدور هذا البلد وشعبه كّل جذور النشاط 
اإلســالمــّي، ولقضت على حــيــاة الشعب الــعــراقــي قــضــاء ال يــرى معه 

الحياة لعّدة قرون.
هي  عندها  الوقوف  دون  نتجاوزها  أن  يسعنا  ال  التي  النقطة  أّن  غير 
األســتــاذ،  ســّيــدنــا  فــي  المتمّثلة  العليا  الــمــرجــعــّيــة  أبــدتــه  الـــذي  الــضــعــف 
وأســـتـــاذ أســاتــذتــنــا آيـــة اهللا الــعــظــمــى الــمــرحــوم الــســّيــد الــخــوئــي قـــّدس 
ســـّره فــي إســنــاد الــمــوقــف الــثــورّي العظيم الـــذي وقــفــه اإلمـــام الشهيد 
أّدى  العليا  الــمــرجــعــّيــة  مــوقــف  فــي  الــمــشــهود  الــضــعــف  هذا  إّن  الــصــدر 
السلطة  مع  المواجهة  ظــروف  أشــّد  في  الدينّي  الموقف  انقسام  إلــى 
الــشــرســة، وبــالــتــالــي عـــدم شمولية الــتــعــاطــف الــجــمــاهيــرّي مــع اإلمـــام 
الــشــهيــد شــمــولــّيــة تـــهز الــكــيــان االجــتــمــاعــّي بـــأســـره، وتــبــدو آثــــاره على 
في  شّك  وال  الشعب.  فئات  من  كغيرهم  والحزبيين  المسّلحة  القوات 
يمنعنا  ال  بذلك  إيماننا  ولكن  نــوايــاها،  وحسن  العليا  المرجعّية  نــزاهة 
مــن األســـف عــلــى مــا أصــيــبــت بــه الــمــرجــعــّيــة الــعــلــيــا آنــــذاك مــن ضعف 
النهضة  على  ليس  سلبّية  آثـــاًرا  تــرك  السياسّي،  والموقف  الوعي  في 

اإلسالمّية في العراق فحسب بل وفي المنطقة كّلها.
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تحمل  أّمــة  التاريخّية  الناحية  من  كانوا  وإن  المسلمين،  فــإّن  هنــا  ومــن 
مـــواصـــفـــات األّمــــــة الــــواحــــدة، غــيــر أّنــــــها ومـــنـــذ أمــــد غــيــر بــعــيــد فــقــدت 
إال  يجمعها  ال  مبعثرة  مجاميع  إلى  وتبّدلت  هوّيتها،  عناصر  بالتدريج 
اإليمان القلبّي باإلسالم، وبعض طقوسه العبادّية التي فقدت بدورها 
مضمونها االجتماعّي والسياسّي، وتحّولت إلى تقاليد اعتاد ممارستها 

المسلمون، كما اعتاد غيرهم على غيرها من التقاليد والعادات.
ـــة الـــثـــورة اإلســـالمـــّيـــة الــكــبــرى الــتــي قـــــادها اإلمــــام  وهنــــا تــتــجــّلــى أهمـــّي
الــخــمــيــنــي، فـــإّنـــها وألّول مـــرة فــي الــعــصــر الــجــديــد والــقــريــب، أعـــادت 
للمسلمين هوّيتهم، ونفثت في الجسد اإلسالمّي حياة جديدة، فُبعثت 
الهائم  المبعثر  اإلســالمــّي  الوجود  وتحّول  جديد،  من  اإلسالمّية  األّمــة 
فــي خضم الــتــيــارات الــذاهبــة شــرًقــا وغــرًبــا، إلــى وجــود إســالمــّي فاعل 

متماثل على أرض الواقع، يعرف نفسه، ويؤمن بأهدافه وقيمه.
الخميني  اإلمــام  حمل  عندما  جديد،  من  اإلسالمّية  األّمــة  ولــدت  لقد 
فيه  تمّثلت  الــذي  المسلم  اإليراني  الشعب  فقاد  اإلسالمّية  الثورة  رايــة 
العالمي  االستكبار  مــواجــهة  في  وآمــالــها،  قيمها  بكّل  اإلسالمّية  األّمــة 
بكّل ثقله، وخيله ورجله، حّتى مّده اهللا سبحانه بالنصر الكامل والفتح 
القريب، فنكس أعالم الكفر واإللحاد التي رفعها أذناب االستكبار في 
إيــران، ونشر مكانها رايــة القرآن واإلســـالم، وأقــام دولــة عصرّية على 

أساس شريعة اإلسالم وقوانينه وأحكامه.
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لــيــس مــن شـــّك أّن األّمــــة - أّيــــة أّمــــة - ال يمكن 
أن يتحقق لـــها وجـــود فــي الـــواقـــع الــخــارجــّي، ما 
إرادتــها،  يمّثل  موّحد  سياسّي  كيان  لــها  يوجد  لم 
ويحمي  ومــثــلــها،  قيمها  ويحّقق  هوّيــتــها  ويجّسد 

مصالحها.
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ومن أجل أن نوّضح شيًئا من معالم هذه المرحلة من تاريخ الصحوة 
اإلسالمّية والتي تعتبر أهّم مراحلها وأصعبها على اإلطالق، وشيًئا من 
سيرة رائدها األكبر اإلمام روح اهللا الموسوي الخميني نضع بحثنا في 

أربعة فصول:

الفصل األول: 
عرض سريع ألهّم مراحل حياة اإلمام الخميني قّدس سّره

اإلمــام  إلــى  الشريف  نسبه  ينتهي  الخميني،  الموسوي  اهللا  روح  اإلمــام 
موسى ابن جعفر الصادق حفيد رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم، 
ولهذا ُلّقب بالموسوي شأنه شأن غيره من السادة الشرفاء المنتسبين 

إلى اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم.
هـ   ١٣٢٠ سنة  الثانية  جمادى  من  العشرين  في  الخميني  اإلمــام  ولد 
في مدينة خمين إحدى المدن التابعة لوالية «آراك» الوالية المركزّية 

في إيران.
كان أبوه السّيد مصطفى الموسوي عالًما كبيًرا درس على يد الزعيم 
الــديــنــي األكــبــر فــي عــصــره اإلمــــام الــحــســن الــشــيــرازي، وبــعــدمــا أنــهى 
دراســاتــه العليا فــي النجف األشـــرف وســامــراء قفل راجــًعــا إلــى خمين 

ليحّل محّل أبيه السيد أحمد الموسوي كبير علماء مدينة خمين.
األشرف،  النجف  يسكن  كبيًرا  عالًما  الموسوي  أحمد  السّيد  كان  وقد 
فاستدعاه أهالي مدينة خمين إليها ليرشدهم ويتوّلى شؤونهم الدينّية 

فاستجاب لهم، وهاجر إلى خمين واستقّر فيها.
الخميني)  اإلمــــام  الــمــوســوي (والــــد  مصطفى  الــســّيــد  اســتــشــهد  وقـــد 
في  الخميني،  اإلمــام  فيها  ولــد  التي  السنة  أي   ، هـ   ١٣٢٠ السنة  في 
الــطــريــق مــا بــيــن آراك وخــمــيــن عــلــى يــد بــعــض األشـــــرار والــمــفــســديــن، 
وهكــــذا قــــّدر لــــروح اهللا، الــولــيــد الــصــغــيــر أن يــنــشــأ يــتــيــًمــا تــرعــاه يــد اهللا 
نذرت  التي  عّمته (صاحبة)  سّيما  ال  وأقــاربــه  أّمــه  وعــواطــف  سبحانه 

نفسها لرعايته واالهتمام بحسن تربيته.
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درس اإلمــام أوائــل العلم في مدينة خمين لدى مجموعة من علمائها 
مدينة  إلى  هاجــر  ثّم  يــده،  بسند  مرتضى  السّيد  األكبر  أخيه  وخاصة 
آنــذاك  أراك  كانت  وقــد  فــيــها،  دراســاتــه  ليواصل  هـ   ١٣٣٩ سنة  آراك 
العلوم  أســاتــذة  بكبار  حافلة  وكانت  إيـــران،  في  العلم  حواضر  أهّم  من 
اإلســالمــّيــة، وعــلــمــاء الــديــن، وعــلــى رأســــهم زعــيــم الشيعة فــي عصره 

اإلمام الشيخ عبد الكريم الحائري.
هـ   ١٣٤٠ سنة  قــم  إلــى  على الــرحــيــل  اإلمـــام الــحــائــري  عــزم  وحينما 
صحبه مع من صحبه إليها فاستقّر فيها، وحّضر عند اإلمام الحائري 
ودرس  االجــتــهاد،  مرتبة  بلغ  حتى  واألصـــول  الفقه  في  العليا  دراســاتــه 
على الشيخ علي أكبر اليزدي في علم الهيئة والنجوم، ودرس العرفان 
والفلسفة على يد العارف اإللهّي الفيلسوف الكبير الشيخ محّمد علي 

شاه آبادي(١).
وتزكيتها  النفس  بتربية  األولــى  أيامه  منذ  الخميني  اإلمــام  اهتــم  ولقد 
األخــالق،  بمبادئ  االلــتــزام  شديد  شبابه  منذ  كــان  وقــد  بليًغا،  اهتماًما 
كّل  على  هللا  ا  ذاكــرً سيرته،  في  زاهًدا  اإلسالمّية،  اآلداب  على  مواظًبا 
حـــال، مــتــهّجــًدا نــاســًكــا، مــتــواضــًعــا وقــــوًرا ال يحيد عــن ســيــرة المّتقين، 
ما  في  إال  صامًتا  اللغو،  عن  معرًضا  الصالحين،  شيمة  عن  يعدل  وال 
يقضي  كــالم  أو  خــشــوع،  فيه  ذكــر  أو  علم،  فيه  حديث  مــن  اهللا  يرضي 
حــاجــة أو يــقــود إلـــى هدى. وقـــد كـــان مــنــذ أيــامــه األولــــى مــثــاًال للخلق 
حــوزة  فــي  الكبار  العلماء  مبلغ  بلغ  حتى  والــتــقــوى،  والفضيلة،  الرفيع، 
قــم الــمــقــدســة، فــقــام بــــدور الــمــرّبــي الــصــالــح، والــمــعــّلــم الــــــهادي، فبدأ 
بتدريس األخالق إلى جانب تدريسه للعلوم األخرى كالفقه واألصول 
واكتساب  النفس  تــهذيــب  إلــى  المشتاقون  حــولــه  واجتمع  والفلسفة، 
المهّذبة،  النفوس  ألصحاب  مجمًعا  حوزته  فصارت  األخــالق،  مكارم 

والعلماء الجامعين لفضيلتي العلم والعمل.
أّول  وكـــان  الفلسفة،  بتدريس  لــألخــالق  تدريسه  جــانــب  إلــى  بــدأ  وقــد 

|  سّيد حميد روحاني، بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينيبررسى و تحليلى از نهضت امام خميني، الجزء ١، الصفحة ٢٧.  ١
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بدئه بتدريس الفلسفة سنة ١٣٤٧ هـ(١)، ثّم اهتم بعد ذلك بتدريس 
الــعــرفــان، وكــــان إلـــى جــانــب ذلـــك يــــدّرس الــســطــح الــعــالــي فــي الفقه 
البحث  مستوى  على  واألصـــول  الفقه  بتدريس  بــدأ  أن  إلــى  واألصـــول، 
الــخــارج ســنــة ١٣٦٤ هـ، وقـــد كــتــب تــالمــذتــه الــمــجــتــهدون كــثــيــًرا من 
الشيخ  اهللا  آيــة  تلميذه  عنه  كتبه  مــا  مــنــها  واألصــولــّيــة،  الفقهّية  أبحاثه 
مجتبى الطهراني في الفقه، وما كتبه عنه تلميذه اآلخر آية اهللا الشيخ 
جعفر السبحاني في األصــول. وهكــذا واصــل اإلمــام الخميني جهوده 
أهّم  تدريسه  حــوزة  أضحت  حّتى  النفوس  وتهذيب  العلماء  تربية  في 
الــحــوزات الــتــدريــســّيــة فــي قــم على اإلطـــالق وأصــبــح اإلمـــام الخميني 
األستاذ األّول للتربية والتعليم فيها(٢)، وقد جاوز عدد المتخّرجين من 

حوزة بحثه مّمن بلغوا مرتبة االجتهاد، الخمسمئة فقيٍه(٣).
نذكر  كثيرة  كتب  اإلسالمّية  المعرفة  فروع  شّتى  في  له  صدرت  وقد 

منها ما يلي:
مصباح الهدايةمصباح الهداية - في العرفان.

شرح دعاء السحرشرح دعاء السحر - في العرفان.
األربعون حديًثااألربعون حديًثا - في األخالق والعرفان.

تعليقة على فصوص الحكمتعليقة على فصوص الحكم - في العرفان.
تعليقة على مفتاح الغيبتعليقة على مفتاح الغيب - في الفلسفة والعرفان.

أسرار الصالةأسرار الصالة - أو معراج السالكين - في األخالق والعرفان.
رسالة في الطلب واإلرادةرسالة في الطلب واإلرادة - فلسفة وأصول.

تعليقة على شرح حديث رأس الجالوت للقاضي سعيد، وشرحه أيًضا 
شرًحا مستقًال.

ذلك  أّن  ويبدو  الــســبــزواري،  منظومة  لشرح  تدريسه  الخميني  اإلمــام  على  حضر  أّنــه  والــدي  لي  |  حكى   ١
كان في حدود سنة ١٣٥٠ هـ قبل أن يهاجر والدي إلى النجف األشرف، وكان اإلمام الخميني آنذاك 

من ألمع أساتذة الفلسفة في حوزة قم حسب حديث والدي رحمه اهللا. 
|  سّيد حميد روحاني، بررسى وتحليلى از نهضت امام خمينيبررسى وتحليلى از نهضت امام خميني، مصدر سابق، الجزء١، الصفحة ٥١ وما   ٢

بعدها. 
|  المصدر نفسه، الصفحة ٤٢.  ٣



٦٠

كشف األسراركشف األسرار - في الكالم.
شرح حديث جنود العقل والجهلشرح حديث جنود العقل والجهل - في األخالق والعرفان.

آداب الصالةآداب الصالة - في األخالق والعرفان.
التالية:  األبحاث  ضّمت  الفقه  أصول  في  رسائل  مجموعة  الرسائلالرسائل - 
والتقليد،  االجتهاد  والترجيح،  التعادل  االستصحاب،  ضرر،  ال  قاعدة 

التقية.
تحرير الوسيلةتحرير الوسيلة - دورة كاملة في فقه الفتوى.

كتاب الطهارةكتاب الطهارة - في ثالثة مجلدات - في الفقه االستداللي.
الشيخ  تلميذه،  عنه  كتبها  الــتــي  األصــولــّيــة  أبــحــاثــه   - األصول  األصولتهذيب  تهذيب 

جعفر السبحاني، في ثالثة مجّلدات.
كتاب البيعكتاب البيع - في خمسة مجلدات - في الفقه االستداللي.

وواليــة  اإلسالمّية  الحكومة  حــول  بحثه  تقرير   - اإلسالمّية  اإلسالمّيةالحكومة  الحكومة 
الفقيه.

المكاسب المحّرمةالمكاسب المحّرمة - مجلدان - في الفقه االستداللي.
الجهاد األكبرالجهاد األكبر - تقرير عن محاضرة أخالقية ألقاها على تالمذته في 

النجف األشرف.
ســـورة  حـــول  الــتــفــســيــرّيــة  مــحــاضــراتــه  تــقــريــر   - الحمد  سورة  الحمدتفسير  سورة  تفسير 

الحمد.
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كان  إذ  األولـــى،  شبابه  أيــام  منذ  السياسّية  حياته  الخميني  اإلمـــام  بــدأ 
كان  إّنــه  حّتى  بدّقة،  إيــران  وفــي  العالم،  في  السياسّية  األحــداث  يتابع 
إيــران  في  الشعبي  الشورى  مجلس  في  السياسّية  المناقشات  يراقب 
على  تتابعت  التي  السياسّية  األحــداث  وعــاش  شبابه،  مقتبل  في  وهو 
على  خــان  رضــا  استيالء  إلــى  انتهت  حتى  الدستورّية  الثورة  بعد  إيــران 
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مــقــالــيــد الــحــكــم، ومـــا نــجــم عــن ذلـــك مــن هيــمــنــة الــحــكــم االســتــبــدادي 
المطلق على إيران، وسياسة التغريب الشامل الذي قام بتنفيذه رضا 
كبت  أســاس  على  قائمة  حديدّية  دكتاتورّية  عن  أسفرت  والتي  خــان 
الدينّية  الحالة  إلغاء  مشروع  على  وانطوت  األنفاس  وخنق  الحريات 
فرض  الحملة  هذه  رافــق  وقــد  كامل  بشكل  االجتماعّي  الــوســط  عــن 
السفور على النساء، ومشروع توحيد الزّي الذي حّظر على اإليرانّيين 
والتضييقات  الغربّي  الزي  ارتداء  عليهم  وفرض  الوطنّية  األزياء  ارتداء 
الديني  النشاط  وتحجيم  الــديــنــّيــة،  والــحــوزات  العلماء  على  الــشــديــدة 
أّدى  وقــد  المناضلين،  العلماء  ومــطــاردة  الحسينّية،  الشعائر  وحــظــر 
هذا الــمــنــهج اإلرهابــــــــّي إلــــى مــــواجــــهات عــنــيــفــة بــيــن الــشــعــب ورجــــال 
السلطة كــان مــن أهمـــها مذبحة گــوهرشــاد فــي مشهد والــتــي حاصر 
داهمتهم  ثم  المسجد  في  المحتشدة  الجموع  خان  رضا  جــالوزة  فيها 
قتيل  بين  الناس  من  العشرات  سقوط  إلــى  أّدى  مّما  الناري  بالسالح 

وجريح.
وقد استمرت الهيمنة الغربّية على السلطة في إيران بعد رضا خان، 
فـــي عــــهد حــكــومــة ولــــده مــحــمــد رضــــا، بـــل اشـــتـــّدت وتــــطــــّورت ضمن 
وفن،  وثقافة،  فكر،  من  الحياة  نواحي  مختلف  شملت  معّقدة  أساليب 
وأدب، وتقاليد، وسياسة، واقتصاد، وغيرها، وغيره، كّل ذلك في ظّل 
مهما  مــعــارض  صــوت  كــّل  بتصفية  قــامــت  قاسية  دكــتــاتــورّيــة  سياسة 
وقد  الشاه،  إلرادة  يخضع  ال  سياسّي  نشاط  كــّل  وحّظرت  لونه،  كــان 
كّلفت هذه السياسة الدكتاتورّية حكومة الشاه، عبًئا ثقيًال، اضطّرها 
إلى تأسيس أجهزة أمنّية ضخمة، قامت بأقسى الممارسات الوحشية 
مع المناضلين والمجاهدين من تعذيب، وحرق، وإعدام، وسجن وغير 

ذلك.
النهضة  على  قضى  أن  بعد  أوجــها  رضا  محّمد  ديكتاتورّية  بلغت  وقد 
القاسم  أبــو  اإلمــام  الديني  الزعيم  قــادها  التي  النفط  لتأميم  الشعبّية 
الــكــاشــانــي عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي، والــدكــتــور مــحــمــد مــصــدق على 
الشاه  اضــطــّر  والــتــي  م)   ١٩٥٣ (ســنــة  والــدولــي  السياسي  المستوى 
على أثـــرها إلــى مــغــادرة إيـــران، ولــكــّن الجيش اإليــرانــّي بقيادة زاهدي 
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الزعيمين  مقّر  فيه  حاصر  عسكرّي  بانقالب  قــام  الشاه  من  القريب 
العسكرّية  الرقابة  من  حصار  تحت  الجبرّية  اإلقــامــة  عليهما  وفــرض 
مضاعف  أمريكي  بدعم  إيــران،  إلى  الشاه  عاد  ثّم  المشّددة،  واألمنّية 
السياسّي،  الدكتاتوري  اإلرهاب  إلى  تضم  جديدة  سياسة  بتنفيذ  وبدأ 
مــشــاريــع عــمــرانــّيــة واقـــتـــصـــادّيـــة تــــهدف إلــــى تــوفــيــر حــالــة مـــن الــرفــاه 
االقــتــصــادي وتنمية الــدخــل الـــفـــردي، جــلــًبــا لــقــلــوب الــعــامــة، ولضمان 
بفعل  تماًما  شعبّيتها  فقدت  أن  بعد  الــشــاه،  لحكومة  الشعبي  الــدعــم 

ممارساتها القاسية أبان النهضة الشعبّية لتأميم النفط.
ويـــدرس  ووعــــي،  بيقظة  األحــــداث  هذه  يــراقــب  الخميني  اإلمــــام  كـــان 
الــحــركــات الــســيــاســّيــة ويــســتــوعــبــها تــأمــًال وفـــهًمـــا، لــيــتــمــّكــن مــن خــالل 
درسها الدقيق معرفة المنهج السليم الذي يضمن للتحرك السياسّي 
الــشــعــبــّي الـــنـــجـــاح والـــتـــوفـــيـــق فـــي ســبــيــل تــحــريــر الـــبـــالد مـــن الــســلــطــة 
يضمن  شعبي  إســالمــّي  حكم  وإقــامــة  الــغــربــّيــة،  والهيمنة  الــدكــتــاتــورّيــة 

لفئات الشعب كافة حرّياتهم وحقوقهم.
وقد انتهى من خالل تجربته الشخصّية ومواكبته لألحداث السياسّية 
داخل إيران وخارجها، وأيًضا متابعته لماضي التاريخ السياسي لألّمة 
اإلسالمّي  المجتمع  داخل  الشعبّية  التحرير  حركة  أّن  إلى  اإلسالمّية، 

ال يكتب لها التوفيق والنجاح إال بعد أن تتوفر على المقومات التالية:
فإن  وأساليبها،  أهدافــها  وفي  منطلقاتها  في  الحركة  إسالمّية  األولىاألولى: 
ويضمن  األصيلة،  هوّيته  اإلســالمــّي  للمجتمع  يعيد  الــذي  هو  اإلســالم 
السياسّي  العمل  ويمّد  والطريق،  الــهدف  وحــدة  االجتماعّي  للتحرك 
الصمود  قوة  الحركّية  للكوادر  توّفر  التي  اإليمانّية  بالطاقة  اإلسالمّي 
في وجه العقبات والمشاكل، والقدرة على الثبات في سبيل األهداف 
والمبادئ، وتنّمي في اإلنسان الحركي المسلم روح اإليثار والتضحية 

والفداء.
الحركة  مــع  الــجــمــاهيــري  الــتــفــاعــل  فـــإّن  الــحــركــة،  جــمــاهيــرّيــة  الثانيةالثانية: 

وأهدافها، من الشروط األساسّية لنجاح الحركة التحريرّية.
استبداًدا  الغالب  في  تواجه  فسوف  كانت  أينما  التحريرّية  الحركة  إّن 
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بشّتى  محمًيا  والعسكرّية  والسياسّية  المالية  بالقدرة  متمتًعا  شرًسا 
رادع  أي  يردعه  وال  يتنازل،  وال  يرحم  ال  والــقــوى،  االســتــعــدادات  أنــواع 
السلطة،  عــرش  على  الحفاظ  سبيل  فــي  الجرائم  أبشع  ارتــكــاب  عــن 
تحكيم  أجــل  مــن  والترغيبّية  الترهيبّية  األســالــيــب  مختلف  ويستعمل 
في  جـــهًدا  يــألــو  وال  واالجــتــمــاعــّيــة،  السياسّية  األوضــــاع  على  سيطرته 
ألوان  من  لون  أي  على  بها  يقضي  التي  واألساليب  الوسائل  استخدام 
الــنــشــاط الــســيــاســّي الــمــنــاهض. فــال بـــّد فــي مـــواجـــهة هذا االســتــبــداد 
الشرس، من التعبئة الجماهيرّية الشاملة، وال بّد من التفاعل الشعبّي 
السلطة  زعــزعــة  مــن  التحريرّية  الحركة  لتتمّكن  المتواصل،  الــواســع 

وإضعافها أوًال، ثّم اإلطاحة بها وتحقيق األهداف التحريرّية ثانًيا.
فمن  الــتــحــريــرّيــة،  للحركة  األســــاس  الــمــقــّومــة  وهي  الــقــيــادة،  الثالثةالثالثة: 
لم  مــا  أهدافـــــها  فــي  الــنــجــاح  الــتــحــريــرّيــة  للحركة  يــقــّدر  أن  المستحيل 
تتمتع بقيادة صالحة توّجه الحركة التحريرّية في مسيرتها النضالّية 
الموقف  وتوّحد  المواجهة،  حــاالت  في  الحاسم  القرار  وتّتخذ  الشاقة، 
الــجــمــاهيــرّي فــي دعـــم الــتــحــرك الــتــحــريــرّي، وتــمــّد الـــكـــوادر الــحــركــّيــة 
فيهم  وترفع  والصمود  والثبات  العزيمة  وتلهمهم  والتخطيط  بالفكرة 
حتى  الطريق  مواصلة  من  تمّكنهم  التي  الروحّية  والقدرة  المعنويات 
تحقيق األهداف التحريرّية. وال يمكن للقيادة أن تحقق أهدافها ما لم 

تتوفر على شرطين أساسّيين:
ذا  عادًال،  فقيًها  القائد  يكون  بأن  وذلك  والعملّية،  العلمّية  الكفاءة   -١
التحرير  طريق  في  الجماهير  قيادة  من  تمكنه  قيادّية  مــؤهالت 

وإقامة الحكم اإلسالمّي العادل.
الــثــقــة الــمــتــبــادلــة بــيــن الــقــائــد الــكــفــوء والــجــمــاهيــر، وذلـــك بـــأن تثق   -٢
الجماهير بأهلّية القائد وكفاءته، فتسلم له قيادتها وتطيع أوامره 
وتواصل دعمه حتى النهاية. وأن يثق القائد أيًضا بجماهيره وأّنها 

وفّية له في طريق التحرير وتحقيق أهدافه الثورّية الكبرى.
وعلى هذا األساس تبلور الفكر السياسّي لدى اإلمام الخميني قّدس 

سّره، فقد أقام نظريته السياسّية على األسس التالية:
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وأسلوًبا،  هدًفــا،  اإلســالم  من  السياسّية  الحركة  تّتخذ  أن  بّد  ال  األولاألول: 
القادرة  الوحيدة  الثورّية  األطــروحــة  هو  اإلســالم  ألّن  ونظاًما  وعقيدة 
طريق  عــلــى  لـــها الــنــجــاح  ثـــورّيـــة تــضــمــن  تعبئة  تعبئة الــجــمــاهيــر  عــلــى 
اإلنسانّية  الحياة  إرادة  على  القادر  الكفوء  النظام  هو  أّنه  كما  التحرير، 

بما يضمن لها العدل والرقّي والرفاه.
فال  الجماهير،  عــن  تستغني  أن  اإلســالمــّيــة  للحركة  يمكن  ال  الثانيالثاني: 
بـــّد أن تــحــاول جــــاهدة فــي ســبــيــل تــوفــيــر الــدعــم الــشــعــبــّي والــتــعــاطــف 
الجماهيرّي معها في مختلف مراحل جهادها وتحركها السياسّي، وال 
بّد للحركة اإلسالمّية أن تستثمر األدوات والفرص الزمنّية التي توفر 

لها هذا الدعم الجماهيرّي الشامل.
الثالث: ال بّد للحركة اإلسالمّية أن تتمّتع بقيادة فقهّية عادلة كفوءة 

تثق بالجماهير، وتثق بها الجماهير.
متعّددة  فترات  في  الخميني  اإلمــام  حــاول  فقد  األســـاس،  هذا  وعلى 
من الزمن أن يقوم بتحركه السياسّي، فلم يجد الظروف االجتماعّية 
التي  الــظــروف  يجد  ولــم  الــثــورّيــة  وطموحاته  تتناسب  التي  السياسّية 
يتمكن خــاللــها مــن تــوفــيــر الـــشـــروط الـــالزمـــة اآلنــفــة الــذكــر للتحرك 

اإلسالمّي السياسّي(١).
وقـــد عــاصــر اإلمـــــام الــخــمــيــنــي ثــالثــة أدوار لــزعــامــات ديــنــّيــة تعاقبت 
عــلــى الــمــجــتــمــع اإليــــرانــــّي: األّول زعـــامـــة اإلمـــــام الــشــيــخ عــبــد الــكــريــم 
السّيد  الثالثة:  الفقهاء  زعامة  والثاني  خــان،  رضــا  عــهد  في  الحائري 
الدين  صدر  والسّيد  الحّجة،  محمد  والسّيد  الخونساري،  تقي  محمد 
الــصــدر، والــثــالــث: زعــامــة اإلمـــام الــســّيــد حسين الــبــروجــوردي، وأدنــى 
مــا كــانــت تعاني منه هذه الــزعــامــات الــديــنــّيــة، أّنـــها لــم تكن على ثقة 
دعًما  التحريرّية  الحركة  في  لــها  ودعــمــها  ألهدافـــها  الجماهير  بوعي 
مــتــواصــًال حــّتــى تحقيق الـــــهدف. وقـــد كــانــت الــتــجــربــة الــقــاســيــة التي 
إلى  أّدت  والتي  الدستورّية،  الحركة  خــالل  الدينّية  الزعامة  بــها  مــّرت 

| بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينيبررسى و تحليلى از نهضت امام خميني، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحات ٩٥ - ١١٢.  ١
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من  وكــان  والسجن،  بالقتل  الدينّية  الزعامة  األثيمة  األيــدي  تطال  أن 
ذلك أّن إعدام الزعيم الديني الكبير الشيخ فضل اهللا النوري، ثّم قتل 
قضوا  الذين  أولئك  عدا  المدّرس،  حسن  السّيد  اآلخر  الدينّي  الزعيم 
أعمارهم في النفي والسجن، ثّم ما أعقب ذلك من انتكاسة الحركة 
وتضاعف  األجنبّي  النفوذ  وتنامي  الدينّي  النشاط  وركـــود  التحررّية 
كّل  القمعّية.  سياساتها  في  السلطة  وتوّغل  والدينّي  السياسّي  الكبت 
تركت  بعيد  زمن  عليها  مضى  قد  يكن  لم  التي  القاسية  التجربة  هذه 
آثاًرا سلبّية ليس على معنوّيات الجماهير فحسب، بل وأيًضا على ثقة 
الجماهير  استعداد  ومدى  الجماهيرّي  الدعم  بجدية  الدينّية  الزعامة 
لمواصلة الدعم للقيادة الدينّية في مواجهتها مع السلطة الدكتاتورّية 

المهيمنة على مقدرات الشعب المسلم في إيران.
على  فــتــعــّرف  اإليـــرانـــّي  الــشــعــب  نــفــســّيــة  الخميني  اإلمــــام  درس  لــقــد 
أّن  عليه  مزيد  ال  بما  وأيــقــن  الشعب  هذا  فــي  والضعف  الــقــّوة  مــواطــن 
الروح الدينّية والحالة المعنوّية في الشعب اإليرانّي بلغت مرحلة من 
النضج واالستعداد للتضحية والصمود - خاصة بعدما قاساه الشعب 
مــن األمــّريــن طيلة حكومة الــشــاهيــن الــبــهلــوي األول والــثــانــي - جعلته 
حّتى  تخمد  وال  تنتصر،  حتى  تـــهدأ  ال  شعبّية  بنهضة  للقيام  مــؤهلــة 

تتحّقق أهدافها.
وبــقــي يــنــتــظــر الــفــرصــة الــمــنــاســبــة، وهي الــفــرصــة الــتــي تــتــوفــر فــيــها 

العناصر التالية:
لطاعته  يــذعــن  ديــنــّي  كــقــائــد  الــجــمــاهيــر  مخاطبة  لــه  يتسّنى  أن   -١

المؤمنون.
أن تتوفر لديه مجموعة من الكوادر الحركّية على مستوى العلماء   -٢
التنفيذّي  الجهاز  بــدور  ليقوموا  والمثّقفين  العلمّية  الحوزة  وطلبة 
األهداف  نحو  وهدايــتــها  وترشيدها  الجماهيرّية  الحركة  لتوجيه 

المطلوبة.
الجماهيرّية  لــإلثــارة  كــمــوضــوع  يّتخذ  الـــذي  االجــتــمــاعــّي  الــحــدث   -٣
السلطة  ضد  وشحذها  ولتعبئتها  فيها،  السياسّي  الوعي  وتركيز 
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وأجهزتها اإلعالمّية والقمعّية.
وبــعــد رحــيــل اإلمـــــام الـــبـــروجـــردي آخـــر الــزعــمــاء الـــذيـــن ســبــقــوا اإلمـــام 
الخميني  اإلمــام  ُعرف  اإليرانّي،  للشعب  الدينّية  القيادة  في  الخميني 
العليا،  المرجعّية  مستوى  على  ديــنــّي  كقائد  الشعبّية  األوســــاط  فــي 
ومــــن نــاحــيــة أخــــرى كــــان قـــد تــخــرج عــلــى يـــد اإلمـــــام الــخــمــيــنــي حتى 
لإلمام  وّفــر  مّما  والعلماء،  المجتهدين  من  كبيرة  مجاميع  الحين  ذلك 
كانت  الــتــي  الــديــنــّيــة  والـــكـــوادر  الــعــلــمــاء  مــن  كــبــيــرة  مجموعة  الخميني 
مستعدة  وكــانــت  واالجــتــمــاعــّيــة،  السياسّية  وأفــكــاره  بمرجعّيته  تــؤمــن 
أهدافــه.  وتحقيق  السياسّية  أفكاره  نشر  سبيل  في  جــاهدة  تعمل  ألن 
ليبدأ  ال بــّد من تــوّفــرها  كــان  التي  عنصران من الفرصة  توفر  وهكــذا 
اإلمام الخميني ثورته اإلسالمّية والجماهيرّية، وكان ال بّد من العنصر 
يكون  لكي  يصلح  الــذي  والسياسّي  االجتماعّي  الــحــدث  وهو  الثالث، 

منطلًقا لثورة شعبّية شاملة.
ثــــّم إّن حــكــومــة الـــشـــاه هي بــــــدورها أيـــًضـــا زعــمــت فـــي رحــيــل اإلمــــام 
الــبــروجــردي الـــذي كــانــت السلطة تخشى نــفــوذه الــديــنــي فــراًغــا على 
فرصة  وبالتالي  الــواســع  الشعبي  النفوذ  ذات  الدينّية  القيادة  مستوى 
ذهبــّيــة لتبدأ بتنفيذ الــخــّطــة الــتــي كــانــت قــد أعــــّداها ســلــًفــا، تلك التي 
كــانــت تـــهدف أوًال إلـــى الــقــضــاء الــكــامــل عــلــى الــــروح الــديــنــّيــة والــحــالــة 
اإلسالمّية في الشعب اإليرانّي وقطع صلته بماضيه اإلسالمّي وتراثه 
مصدر  يكون  أن  شأنه  من  شــيء  كــّل  على  القضاء  إلــى  وثانًيا  الديني، 
تنفيذ  في  قدرتها  على  أو  استقرارها  على  منه  تخشى  للحكومة  قلق 
خــطــطــها وســيــاســاتــها، وثــالــًثــا عــلــى تــغــريــب إيــــران تــغــريــًبــا كــامــًال تــزول 
والعاطفة  الــديــنــّي،  الــحــّس  جـــذور  بــه  وتستأصل  الــديــنــّيــة،  هوّيــتــه  معه 

اإلسالمّية نهائيًّا.
فــكــانــت الــخــطــوة األولــــى الــتــي خــّطــتــها سلطة الــشــاه فــي هذا السبيل 
تــجــمــيــدها لــلــبــرلــمــان الـــوطـــنـــّي ومــجــلــس األعـــيـــان وإعــــالنــــها لــمــشــروع 
محّل  لتحّل  وواليــتــي»  ايــالــتــي  هاى  انجمن  قــانــون  المحلّية،  «الــلــجــان 
الكريم  بالقرآن  الحلف  شــرط  مــرة  وألّول  فيه  ُألــغــي  والـــذي  البرلمان 
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السماوي»  كلمة «الكتاب  الكريم  الكريم القرآن  القرآن  من  بدًال  وذكرت  للمنتخبين، 
إلى  تــعــّمــًدا  والمنتخبين  الناخبين  مــن  اإلســـالم  شــرط  فيه  وُألــغــي  كما 
هويته  لسرقة  وتمهيًدا  الكريم،  والــقــرآن  باإلسالم  الشعب  صلة  قطع 
الدينّية وسحق شخصّيته العقائدّية والحضارّية، ووصوًال إلى تسليط 
الكريم،  والقرآن  باإلسالم  الشعب  مقدرات  على  وأعــوانــهم  الصهاينة 
وتمهيًدا لسرقة هويته الدينّية وسحق شخصّيته العقدّية والحضارّية، 
ووصــــــوًال إلــــى تــســلــيــط الــصــهايــنــة وأعــــوانــــهم عــلــى مــــقــــّدرات الــشــعــب 

اإليرانّي المسلم وثروات بالده وخيراتها(١).
اجتمع اإلمام الخميني بغيره من كبار علماء قم وشرح لهم المؤامرات 
الرفض  موقف  على  معهم  واتفق  الشاه  حكومة  تنويها  التي  الخطرة 
واالســتــنــكــار لــحــكــومــة الـــشـــاه فـــي إعـــالنـــها لــمــشــروع الــلــجــان المحلّية 
الحلف  وإلـــغـــاء  والمنتخبين  الــنــاخــبــيــن  فــي  اإلســــالم  لــشــرط  وإلــغــائــها 
بــالــقــرآن الــمــجــيــد، وبــــدأ اإلمــــام الخميني بـــإصـــدار بــيــانــات اســتــنــكــارّيــة 
نداءاته  وانتشرت  أخــرى،  والحكومة  تــارة  الناس  بــها  يخاطب  عديدة، 
للموقف  وكــان  النظير،  منقطع  تفاعًال  معها  فــأبــدت  الجماهير،  بين 
الــمــســانــد الـــــذي أبــــــداه مـــراجـــع الـــديـــن فـــي قــــم، وفــــي مـــشـــهد لــإلمــام 
نفوس  فــي  بــالــغ  تأثير   - النجف  علماء  ذلــك  فــي  وتبعهم   - الخميني 
الحكومة  بــها  خاطب  التي  رسائله  إحــدى  فــي  صــّرح  وقــد  الجماهير، 

قائًال:
تعملوا  وأن  سبحانه  اهللا  لطاعة  تذعنوا  أن  أخــرى  مــّرة  أنصحكم  «إّنني 
ـــنـــي أحــــّذركــــم مـــن الــنــتــائــج الـــمـــّرة الــتــي ســوف  بــمــوجــب الـــدســـتـــور، وإّن
يدلي  الــتــي  اإلســالمــّيــة  واألحــكــام  الــقــرآن  مخالفة  جـــّراء  مــن  تلحقكم 
هذا  في  بأنفسكم  تلقوا  وال  الدستور،  مخالفة  ومــن  األّمـــة،  علماء  بــها 
يترددوا  لن  سوف  اإلســالم  علماء  فــإّن  وإال  باألخطار،  الملغم  الميدان 

في إعالن رأيهم فيكم»(٢).
ولــقــد اضـــطـــرت حــكــومــة الـــشـــاه بــعــد أن واجـــــهت مـــواقـــف االســتــنــكــار 

| بررسى وتحليلى از نهضت امام خمينىبررسى وتحليلى از نهضت امام خمينى، مصدر سابق، الجزء١، الصفحات ١٤٦- ١٤٨.   ١
|  صحيفة نور صحيفة نور، الجزء١، الصفحة ١٥.  ٢
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والشعبي  الديني  االعــتــراض  تفاقم  وشـــاهدت  الجماهيري،  والــرفــض 
المحلّية  اللجان  لمشروع  إلغائها  وأعلنت  موقفها  عن  تتراجع  أن  إلــى 
واحتفل  م)   ١٩٦٢ نوفمبر   ٢٨ الموافق  ١٣٤١ه  ش،  آذر   ٧ (بتاريخ 
الشعب اإليرانّي بهذا اليوم واعتبره انتصاًرا كبيًرا للعلماء وعلى رأسهم 

قائد هذه النهضة اإلمام الخميني.
على  المّتحدة  الــواليــات  من  وبإيعاز  أصــّرت  الشاه  حكومة  ولكن  هذا 
١٣٤١/١٠/٩ه  ش  بـــتـــاريـــخ  الـــشـــاه  فــأعــلــن  مــخــطــطــاتــها،  مـــواصـــلـــة 
الــتــي  الـــبـــيـــضـــاء»  «الـــــثـــــورة  مــــشــــروع  عــــن  ١٩٦٣/١/٩م  الـــمـــصـــادف 
تضمنت ســت مـــواد، كــانــت الحكومة تــرمــي مــن ورائــــها إلــى بسط يد 
وقد  وثقافيًّا،  واقتصاديًّا  سياسيًّا  البالد  مقاليد  على  األمريكّية  الهيمنة 
أطــروحــة  ضمن  الخطة  هذه  تنّفذ  أن  العميلة  الــشــاه  حكومة  حــاولــت 
خطة  تنفيذ  إلــى  تــهدف  كأّنها  لتبدو  والعمران،  اإلصــالح  شعار  تحمل 
إصــالحــّيــة تــخــدم الــعــّمــال والــفــالحــيــن وتضمن لــهم حــقــوقــهم الــعــادلــة، 
إال  واقــعــها  في  تكن  لم  ولكّنها  األمــّيــة،  ومحو  الثقافة  نشر  إلــى  وترمي 
خطة مرسومة من قبل السياسة األمريكّية تضمن للواليات المّتحدة 
ســيــادتــها الــدائــمــة عــلــى إيـــــران، وبــســط نـــفـــوذها الــثــقــافــّي والــســيــاســّي 
واالقـــتـــصـــادّي، فــي هذا الــبــلــد االســتــراتــيــجــّي، تــحــت غــطــاء الــمــشــروع 

اإلصالحّي.
البيضاء  بالثورة  أســمــاه  مــا  فــي  الــشــاه  أعلنها  التي  الست  الــمــواد  كانت 

عبارة عن:
إلغاء النظام اإلقطاعّي على أساس قانون اإلصالح الزراعي.  -١

تأميم الغابات والمراعي.  -٢
بيع أسهم الشركات الحكومّية لدعم مشروع اإلصالح الزراعي.  -٣

إسهام العّمال في ريع المصانع والمعامل.  -٤
إصالح قانون االنتخابات.  -٥

تأسيس «سپاه دانش» أي: جيش العلم لتعميم التعليم اإلجباري.  -٦
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الحكومة  كانت  اللتان  األخيرتان  المادتان  الــمــواد  هذه  في  ما  وأخطر 
تهدف من خاللهما إلى بسط الهيمنة األمريكّية سياسيًّا وثقافيًّا، كما 
كانت المواد األخرى تهدف في واقعها إلى بسط النفوذ األمريكي في 

البالد على المستوى االقتصادي.
وحــيــن أعــلــن الــشــاه ثــورتــه البيضاء نــهضــت الــقــيــادة الــديــنــّيــة فــي إيــران 
وعــلــى رأســـــها اإلمـــــام الــخــمــيــنــي بـــإعـــالن الـــرفـــض لــــهذه الـــثـــورة جملًة 
وتــفــصــيــًال، وضــّمــت إلـــى رفــضــها لــثــورة الــشــاه رفــضــها لــســيــاســتــه في 

التبعّية للواليات المّتحدة ودعمها للكيان الصهيوني.
لقد استطاع اإلمام الخميني أن يضم إلى موقفه موقف سائر العلماء 
بالثورة  الشاه  أسماه  ما  ضــّد  مــوحــًدا  موقًفا  فاّتخذوا  ومــشــهد،  قم  في 
البيضاء، وأعلنوا جميًعا وبكلمة واحدة حرمة المشاركة في االستفتاء 
الشعبي على الثورة البهلوية الذي قررت حكومة الشاه أن تقوم به في 
اإلمــام  وأصـــدر  ١٩٦٣م)  يناير   ٢٦  / ١٣٤١ه  ش  بــهمــن   ٦) تــاريــخ 
بياًنا  م   ١٩٦٣ يــنــايــر   ٢٢  / ١٣٤١ه  ش  بــهمــن   ٢ بــتــاريــخ  الخميني 
هذا  مخالفة  للناس  وبــّيــن  االستفتاء  فــي  االشــتــراك  حرمة  فيه  أعلن 
حكومة  تخفيه  ومــا  الشعب،  ولمصالح  اإليــرانــّي،  للدستور  االستفتاء 
الـــشـــاه وراء هذا الــمــشــروع مـــن نـــوايـــا خــطــيــرة تــــهدد اســتــقــالل الــبــالد 
السياسة  مقاليد  على  الصهيوني  والــنــفــوذ  األجنبّية  الهيمنة  وتبسط 

والثقافة واالقتصاد في إيران.
االستفتاء  تحريم  حول  الخميني  اإلمــام  أعلنه  الــذي  البيان  انتشر  لقد 
واســتــنــكــار الــثــورة الــبــهلــويــة الــتــي أطــلــق عــلــيــها الــشــاه «الـــثـــورة البيضاء» 
النظير،  منقطع  تفاعًال  الجماهير  معه  فتفاعلت  الناس،  بين  بسرعة 
ففي طهران انتفضت الجماهير وبدأت تجوب شوارع طهران يتقّدمها 
التي  االستفتاء  ولعملية  البهلوية  للثورة  باالستنكار  تهتف  العلماء  كبار 
أعلنتها حكومة الشاه وأعلن البازار (سوق طهران المركزي) مساندته 
الــمــطــلــقــة لــمــوقــف الــعــلــمــاء وأعـــلـــن اإلضــــــراب الـــعـــام وأغــلــقــت أبــــواب 
بقيادة  الشعبّية  الــنــهضــة  مــع  تضامًنا  الــتــجــارّيــة  والــمــحــالت  الحوانيت 
الــعــلــمــاء، ولــقــد واجــــهت قـــوى األمــــن والــشــرطــة جــمــاهيــر الــنــاس التي 
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خرجت إلى الشارع بقسوة واستطاعت أن تكبح هذه الغضبة الشعبّية 
إلى حين.

كـــان هذا الــتــضــامــن الــجــمــاهيــرّي مــع الــعــلــمــاء مــع مــخــالــفــتــهم لنهضة 
الثقافة  هيمنة  لفرض  دّبــرها  كان  التي  للخطة  قاصمة  ضربة  الشاه 
يبادر  أن  للشاه  بــّد  ال  كــان  هنــا  ومــن  إيـــران،  على  األمريكّية  والسياسة 
وأن  ضّده  الديني  الموقف  انقسام  الفروض  أدنى  في  تضمن  بخطوة 
يوفر لخطته شيًئا من الدعم الشرعي، فقّرر أن يزور مدينة قم بتاريخ 
٤ بهمن ١٣٤١ه  ش/ ٢٤يناير ١٩٦٣ م ليلتقي فيها بعلمائها ويوجه 
منها نداء إلى الشعب يؤكد فيه على مساندة العلماء لثورته البيضاء، 
وبــذلــك يضمن الــدعــم الــجــمــاهيــرّي لــها ويــفــّوت الفرصة على اإلمــام 

الخميني وَمن معه من العلماء لتحريض الناس ضّدها.
واّتفق  الــشــاه،  الستقبال  رفضه  بــشــّدة  أعلن  الخميني  اإلمـــام  أّن  غير 
مع سائر العلماء على المقاطعة التاّمة للشاه ورفض مقابلته في كّل 
فيه الخروج الستقبال  األحـــوال، ثــّم أصــدر اإلمــام الخميني بياًنا حــّرم 
الشاه وطلب فيه من الناس أن يالزموا بيوتهم في يوم قدوم الشاه وأن 

يقاطعوا مراسيم االستقبال مقاطعة تامة.
وقــــد تــضــامــنــت الــجــمــاهيــر فـــي قـــم مـــع عــلــمــائــها فــقــاطــعــت مــراســيــم 
اســتــقــبــال الــشــاه مقاطعة تــاّمــة وأغــلــقــت الــحــوانــيــت والــمــحــالت والزم 
الــنــاس بــيــوتــهم فــخــلــت مــراســيــم اســتــقــبــال الــشــاه مــن حــضــور العلماء 
العادّيين  السّكان  من  خالية  وكــأّنــها  المدينة  وأصبحت  بل  والجماهير 
وال يــتــردد فــي شــوارعــها غير قــوى األمـــن والــشــرطــة والــجــيــش، وعــّدة 
قليلة من الفالّحين والعّمال الذين جلبتهم قوى األمن قسًرا للمشاركة 

في مراسيم استقبال الشاه.
وجــــــاء الــــشــــاه إلـــــى قــــم فـــأغـــاظـــه بــــشــــّدة مــــا واجــــــــهه مــــن الــمــقــاطــعــة 
في  واستعجل  المعصومة،  الــســيــدة  مــرقــد  زيـــارة  فــتــرك  الــجــمــاهيــرّيــة 
صياغة النداء الذي أزمع على أن يخاطب به الجماهير، فخرج النداء 
هزيــــًال هاجـــم فــيــه عــلــمــاء قــم ووصـــفـــهم بــالــرجــعــّيــة والــتــخــّلــف، وأشـــاد 
ظافر  غير  حنين،  بخّفي  طــهران  إلى  راجًعا  قفل  ثّم  البيضاء  بنهضته 
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لقم  الشاه  زيــارة  من  يومين  وبعد  بشيء.  والشعبّي  الدينّي  الدعم  من 
الشاه  حكومة  أجــرت  م)   ١٩٦٣ يناير   ٢٦  / ١٣٤١ه  ش  بهمن   ٦)
برغم  والشرطة  األمن  لقوى  واسع  انتشار  ظل  في  الشعبّي  االستفتاء 
وتضامنت  السياسّية،  والــقــوى  العلماء  أعلنها  التي  الــتــاّمــة  المقاطعة 

فيها معهم الجماهير.
بعد ذلك، اجتمع اإلمــام الخميني بكبار علماء قم وأصــدروا بياًنا هاًما 
تفصيليًّا  وشرًحا  االستفتاء  لعملية  رفضهم  على  العلماء  تأكيد  تضّمن 
يــبــرهن بلغة الــقــانــون والــديــن عــلــى مخالفة مــا أســمــاه الــشــاه بــالــثــورة 
وّقع  وقــد  الشريعة،  وألحــكــام  األّمــة  ولمصالح  الدستور  لمواد  البيضاء 
هذا البيان تسعة من كبار علماء إيران، مّما جعل البيان يعرف بالبيان 

ذي التواقيع التسعة، وكان الذين وقعوا هذا البيان هم:
١- روح اهللا الموسوي الخميني.

٢- محمد رضا الموسوي الگلبيگاني.
٣- محّمد كاظم شريعتمداري.

٤- محمد الموسوي اليزدي (المعروف بالداماد).
٥- مرتضى الحسيني اللنگرودي.

٦- أحمد الحسيني الزنجاني.
٧- محمد حسين الطباطبائي.

٨- هاشم اآلملي.
٩- مرتضى الحائري.

فرصة  كـــّل  يستثمر  وغـــدا  الــثــورّيــة  خــطــابــاتــه  الخميني  اإلمــــام  واصـــل 
يــجــدها لــلــحــديــث مــع الــنــاس ليكشف لـــهم عــن الــنــوايــا الــخــبــيــثــة التي 
للدين  يبيتها  التي  المشؤومة  األهداف  وعــن  الــشــاه  حكومة  تضمرها 

وأهله، وللبالد وشعبها.
ومــع قــرب أيـــام عيد الــنــوروز اتــفــق اإلمـــام الخميني مــع ســائــر العلماء 
العيد حــداًدا عاًما لما حــّل بالشعب اإليــرانــّي من مصيبة  على إعــالن 
الـــتـــجـــاهر بــمــخــالــفــة الــــديــــن واســـتـــئـــصـــال الــمــؤمــنــيــن وفــــــرض هيــمــنــة 
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الخبيثة  ونــوايــاه  الشاه  بحكومة  فيه  نــّدد  ثــوريًّــا  بياًنا  وأصــدر  الكافرين، 
للهيمنة  المجال  وفسح  الحرمات  وهتــك  والعلماء  الدين  محاربة  في 
في  العام  الحداد  فيه  وأعلن  ومقّدراته،  الشعب  مصالح  على  األجنبّية 
الشعب  جماهير  بين  واسًعا  صــًدى  البيان  هذا  لقي  وقــد  الــنــوروز،  عيد 

اإليرانّي، وخاصة المثقفين منهم.
وفــي يــوم الخامس والعشرين مــن شـــّوال الــمــصــادف ٢ فــرورديــن من 
جــالوزة  قــام  السلطة  من  فعل  وكــرّد  شمسّية،  هجرّية   ١٣٤٢ السنة 
(المدرسة  قم  في  الدينّية  للعلوم  المركزّية  المدرسة  بمداهمة  الشاه 
السنوّية  الــذكــرى  بمناسبة  ديــنــّي  جــمــاهيــرّي  احتفال  أثــنــاء  الفيضّية) 
الستشهاد اإلمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السالم، وقد أسفر 
هذا الهجوم عن مقتل جماعة من طلبة العلوم الدينّية وآخرين ومنهم 
العاديين،  والناس  الطلبة  من  كثيرين  وجرح  الــرودبــاري،  يونس  السّيد 
وقــد حــدث فــي الــيــوم نفسه هجـــوم مماثل مــن قبل جـــالوزة السلطة 

على طالب العلوم الدينّية في المدرسة الطالبّية بتبريز.
طالب  ومقتل  والطالبّية،  الفيضّية  المدرسة  على  الــهجــوم  نبأ  انتشر 
ضّد  الدينّية  العواطف  فيهم  وأثــار  بسرعة  الناس  بين  الدينّية  العلوم 
لها  سبق  أن  قّل  بصورة  الثورّية  معنوّياتهم  من  وصّعد  الشاه،  حكومة 

مثيل.
وقـــد اســتــثــمــر اإلمـــــام الــخــمــيــنــي هذا الـــحـــادث خــيــر اســتــثــمــار وبــــدأ في 
بيته،  على  الترّدد  اعتادوا  الذين  الناس  على  يلقيها  كان  التي  أحاديثه 
وكذا في بياناته التي كان ينشرها بكشف نوايا السلطة في استئصال 
ـــــران وشــعــبــها  جـــــذور اإلســـــالم وفـــــرض هيــمــنــة الــمــســتــعــمــريــن عــلــى إي
المسلم، ويــؤكــد على ضـــرورة مــواصــلــة الــنــاس حــركــتــهم الــثــورّيــة ضد 

السلطة وسياساتها االستعمارّية القمعّية(١).
ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر تــضــامــن عــلــمــاء الــشــيــعــة فـــي الـــعـــراق وخــاصــة 

والدينّية  الشعبّية  الفعل  ردود  وكــذا  المناسبة  بــهذه  وبياناته  الخميني  اإلمــام  خطابات  لمالحظة  |  راجــع   ١
الصفحات  الجزء١،  خميني،  امام  خمينينهضت  امام  نهضت  كتاب  الفيضّية،  المدرسة  على  الهجوم  حادثة  خّلفتها  التي 

٣٥٦ إلى ٤٢٠. 
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كــربــالء والــنــجــف مــع نــهضــة الــعــلــمــاء فــي إيــــران وعــلــى رأســــهم اإلمـــام 
الحكيم وقد بعث إلى اإلمام الخميني وسائر علماء قم - بعد مذبحة 
ودعمه  الشاه  لسياسة  شجبه  فيها  يعلن  ببرقية   - الفيضّية  المدرسة 
لنهضة علماء قم، طالًبا منهم الهجرة الجماعّية إلى النجف استنكاًرا 
موّحد  موقف  الّتــخــاذ  وتمهيًدا  والشعب،  الدين  ضــّد  الشاه  لسياسات 
يشترك فيه العلماء كاّفة في مواجهة نظام الشاه القمعي الدكتاتوري.
اإلمــام  السّيد  برقية  على  جــواًبــا  ببرقية  بعث  الخميني  اإلمــام  أّن  غير 
له  واعتذر  إيــران  في  اإلسالمّية  للقضية  رعايته  فيها  له  شكر  الحكيم 
عن الــهجــرة إلــى الــعــراق مــؤكــًدا على أّن هجــرة علماء قم إلــى النجف 
يغادر  أن  والشعب  الدين  مصلحة  من  وليس  عظيمة  أخطاًرا  يتضمن 
وكـــوادرها  علمائها  مــن  خــلــًوا  إيـــران  فــي  الساحة  ويتركوا  إيـــران  العلماء 

القيادّية األولى.
أصدر  الفيضّية  المدرسة  شهداء  لذكرى  األربعينّية  الذكرى  وبمناسبة 
السلطة  مع  المواجهة  مستوى  فيه  صّعد  ــا  هامًّ بياًنا  الخميني  اإلمــام 
ولــــّوح فــيــه تــحــّمــل الــشــاه مــســؤولــيــة األحـــــداث وأعــلــن عــن عــزمــه على 
مــواصــلــة الــثــورة وكــتــب إلــيــه الــعــلــمــاء مــن مختلف الــمــنــاطــق فــي إيـــران 

يعلنون تضامنهم معه، فكتب إليهم جواًبا قال فيه:
«إّن خــطــر إســرائــيــل عــلــى اإلســــالم وإيــــران لــقــريــب جــــًدا، لــقــد عــقــد أو 
إّننا  اإلسالمّية.  الدولة  مواجهة  في  إسرائيل  مع  الميثاق  قريًبا  سيعقد 
لحًقا،  علينا  لــإلســالم  إّن  شــيء،  كــّل  نفقد  ســوف  واعتزالنا  بسكوتنا 
نرى  التي  العصيبة  الظروف  هذه  في  لحًقا،  علينا  اإلســالم  لنبّي  وإّن 
جــــهود الــنــبــّي الــعــظــيــم الــكــبــرى مــعــّرضــة لـــإلبـــادة والــــــزوال يــجــب على 
علماء اإلسالم وكل َمن ينتمي إلى اإلسالم أن يقوم بواجبه ويؤدي ما 
عليه... إّني عزمت على أن ال أحيد عن موقفي وال أكّف عن مواصلة 

طريقي حّتى تكّف هذه السلطة الغاشمة عن سياستها»(١).
وحـــان شـــهر مــحــرم الــحــرام مــن الــســنــة ١٣٨٢ هـ (يــونــيــو ١٩٦٣ م) 

|  صحيفة نور صحيفة نور، الجزء ١، الصفحة ٤٤.  ١
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لــهذا  حسبت  قــد  السلطة  وكــانــت  ١٣٤٢ه  ش)  الــمــصــادف (خــــرداد 
الــمــوســم حــســابــه الـــخـــاص، واّتـــخـــذت إجـــــراءات مــعــّيــنــة لضبط األمـــور 
والــســيــطــرة الــتــاّمــة عــلــى األنـــديـــة الــعــاّمــة ومــحــافــل الـــعـــزاء الحسينّي 
والــخــطــبــاء وقـــــّراء الــمــآتــم الــحــســيــنــّيــة، وبــــهذه الــمــنــاســبــة أصــــدر اإلمـــام 
الــخــمــيــنــي بــيــاًنــا نـــــّدد فــيــه بــــإجــــراءات الــســلــطــة فـــي تــحــديــد الــشــعــائــر 
بالشعائر  والقائمين  الخطباء  فيها  ودعــا  عليها  والسيطرة  الحسينّية 
الحسينّية إلى تذكير الناس باألخطار التي تحيط باإلسالم وإيران وأّن 
ما يحّل باإلسالم والمسلمين في هذا العصر وخاصة خطر إسرائيل 
على اإلســـالم واألّمـــة اإلســالمــّيــة ليس بــأقــّل مــن نظام الحكم األمــوّي 
الذي ارتكب جريمة قتل اإلمام الحسين عليه السالم وأصحابه وكان 

عازًما على استئصال جذور اإلسالم(١).
لــقــد تــحــّولــت إيــــران فــي مــحــّرم هذه الــســنــة إلـــى ســاحــة تــضــج بــالــثــورة 
ـــة في  والـــهتـــف الــمــنــّدد بــالــســلــطــة واعـــتـــبـــارها تــجــّســد الــســلــطــة األمـــوّي
الثورّية  الحركة  تصاعدت  وقــد  بيته،  وأهل  اهللا  رســـول  مــع  مــواجــهتــها 
بين الــجــمــاهيــر فــي يــوم عــاشــوراء فــبــدأت الــجــمــاهيــر تطالب بسقوط 
الخميني  لــإلمــام  والءها  وتعلن  الــشــرســة،  بــدكــتــاتــورّيــتــه  وتــنــّدد  الــشــاه 

واستعدادها للتضحية والفداء في سبيل تحقيق أهدافه المقّدسة.
ــــه ســــوف يــخــطــب أمــــام الــجــمــاهيــر فـــي يــوم  أعــلــن اإلمـــــام الــخــمــيــنــي أّن
جــهدها  غاية  السلطة  وبــذلــك  بقم،  الفيضّية  المدرسة  فــي  عــاشــوراء 
ا على ضرورة مخاطبته للجماهير في  لتصّرفه عن ذلك، فأبى مصرًّ
هذا اليوم مهما كّلف األمر، وقد احتشد عشرات اآلالف من الجماهير 
فـــي الـــمـــدرســـة وحـــوالـــيـــها الســـتـــمـــاع خــطــبــتــه، وفــــي عــصــر عـــاشـــوراء 
اإلمــام  ألقى  الجماهير  مــن  ملتهب  غفير  حشد  وفــي  هـ   ١٣٨٣ سنة 

الخميني خطبته التاريخّية التي قال فيها:
إّنــها  العلماء،  وتــعــادي  أســاســه،  مــن  اإلســـالم  تــعــادي  السلطة  هذه  «إّن 
هذا  لصغير  تبقي  ال  أن  تــريــد  إّنـــها  بــاقــيــة،  لــإلســالم  تبقي  ال  أن  تــريــد 
الشعب وال لكبيره باقية، إّن إسرائيل تريد أن ال تبقي للقرآن في البلد 

|  نهضت امام خمينى نهضت امام خمينى، مصدر سابق، الجزء١، الصفحة ٤٢٩.  ١
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باقية، إّن إسرائيل تريد أن ال تبقي لعلماء اإلسالم وال ألحكام اإلسالم 
في هذا البلد باقية، تريد أن ال تبقي للعلم والعلماء أثًرا في هذا البلد، 
تهاجمنا،  إّنـــها  عمالئها،  بــأيــدي  الفيضّية  المدرسة  دّكــت  إسرائيل  إّن 
تهاجم شعبنا، تريد أن تسيطر على اقتصادكم، تريد أن تبيد تجارتكم 
إّنــها  ثرواتكم،  تنهب  أن  تريد  ــها  إّن ثرواتكم،  تنهب  أن  تريد  وزراعتكم، 
تريد أن تزيل كّل العقبات التي تقف في طريقها وتحول دون تحقيق 
أن ال  تحقيق أهدافـــــها هو الــقــرآن فــتــريــد  أهدافـــــها، الـــذي يمنعها مــن 
يبقى القرآن، والذي يقف في طريقها ويمنعها دون تحقيق أهدافــها، 
تزيل  أن  بــّد  فال  العلم  مراكز  من  وغــيــرها  الفيضّية  المدرسة  العلماء، 

هذه العقبات من طريقها لتصل إلى أهدافها ومآربها... إلخ»(١).
منشّدة  والــجــمــاهيــر  الــحــمــاســيــة  خطبته  فــي  الخميني  اإلمــــام  اســتــمــر 
إلــى كــالمــه، تهتف تـــارًة وتضج بالبكاء أخـــرى، حتى فــرغ مــن خطبته 
الــعــصــمــاء وقـــد وضـــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، وهاجــــم ســلــطــة الــشــاه 
بــأقــصــى حـــــدود الــبــالغــة والــحــكــمــة، وقــــد انــتــشــرت تــســجــيــالت هذه 
الــخــطــبــة فــي أقــصــى نــقــاط الــبــلــد لتنقل مــعــها إلـــى قــلــوب الــجــمــاهيــر 
حــمــاًســا حسينيًّا وتــعــاطــًفــا ديــنــيًّــا، ووعــًيــا ســيــاســيًّــا، وعــزًمــا خــالــًصــا قّل 

نظيره في تاريخ شعوبنا اإلسالمّية على مدى قرون.
لقد حّقق اإلمام ومن خالل خطبه وبياناته غايات مهّمة منها:

األولىاألولى: كــســر حــاجــز الــخــوف فــي قــلــوب الــجــمــاهيــر ومـــــّدها بــالــجــرأة 
الثورّية، والروح المعنوّية العالية.

الثانيةالثانية: تحطيم الهيبة المفتعلة التي خلقتها أجهزة اإلعالم لشخصية 
الـــشـــاه، ومــهاجــمــتــه فـــي شــخــصــه واعـــتـــبـــاره الــمــســؤول األول عـــن كــّل 
الثقافّي  التخّلف  مــن  الــشــاه  حكومة  طـــوال  وعــانــاه  الشعب  يعانيه  مــا 
واالقتصادّي، وعن كّل الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها أجهزة السلطة 

األمنّية والعسكرّية وغيرها.
أقنعتها  ونــزع  والمستعمرين  لألجانب  السلطة  عمالة  كشف  الثالثةالثالثة: 

|  نهضت امام خميني نهضت امام خميني، مصدر سابق، الجزء١، الصفحة ٤٥٦.  ١
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الــجــمــاهيــرّي  ونـــفـــوذها  الــشــعــبــّيــة  قـــواعـــدها  وهدم  المفتعلة  الــشــعــبــّيــة 
بالكامل.

على  وعـــقـــولـــها  الـــنـــاس  بــعــواطــف  الــتــالعــب  فــرصــة  تــفــويــت  الرابعةالرابعة: 
الــســلــطــة وعــّمــالــها، والـــحـــؤول دون االلــتــفــاف عــلــى الـــثـــورة اإلســالمــّيــة 
وقـــيـــادتـــها عـــن طـــريـــق زرع الــنــفــاق والـــخـــالف بــيــن تـــيـــاراتـــها وقـــادتـــها 
وعــــنــــاصــــرها الــــحــــركــــّيــــة، أو تـــشـــويـــه حـــقـــائـــقـــها وتـــحـــريـــف أهدافــــــــها 

ومقاصدها.

œ«œdš s� dAŽ f�U
�« W{UH²½«

لــم تــطــق الــســلــطــة خــطــبــة اإلمــــام الــخــمــيــنــي فــي يـــوم عـــاشـــوراء (سنة 
محرم  مــن  عــشــر  الــثــانــي  ليلة  فــي  أي  فــقــط  ليلتين  فبعد  هـ)   ١٣٨٣
دار  السلطة  جـــالوزة  داهمـــت  خـــرداد  مــن  عشر  للخامس  الــمــصــادف 
واعتقلته  الــلــيــل  منتصف  بــعــد  الــثــالــثــة  الــســاعــة  فــي  الــخــمــيــنــي  اإلمــــام 
مّتجهة إلى طهران العاصمة. وقد رافق ذلك هجوم واسع على بيوت 
مجموعات  نفسها  الليلة  في  فاعتقلت  العلم،  وأهل  والخطباء  العلماء 
كــبــيــرة مــن الــعــلــمــاء والــنــاشــطــيــن فــي الــحــركــة اإلســالمــّيــة مــن مختلف 

الفئات وبخاصة علماء الدين والخطباء وطالب العلوم اإلسالمّية.
وفـــــي صــبــيــحــة الــــيــــوم الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن مـــحـــرم الــــحــــرام ١٣٨٣ هـ 
انتشار  وفــور  ١٣٤٢ه  ش)  خــرداد   ١٥) المصادف  (١٩٦٣/٦/٥م) 
فــي طـــهران  انتفضت الــجــمــاهيــر  الخميني  اإلمــــام  الــســيــد  نــبــأ اعــتــقــال 
وقم وشيراز وأصفهان وتبريز ومشهد وغيرها من مدن إيران ومألت 
الـــشـــوارع تــهتــف بــالــحــيــاة لــإلمــام الــخــمــيــنــي وبــالــمــوت لــلــشــاه وتــطــالــب 
الــســلــطــة بـــاإلفـــراج عــن اإلمـــــام، وتـــنـــّدد بــدكــتــاتــورّيــة الــشــاه وســيــاســاتــه 
الــقــمــعــّيــة. ومـــن جـــهة أخــــرى، اّتــخــذت السلطة وبــأمــر مــن الــشــاه قــرار 
األساليب  بكّل  وقمعها  الجماهيرّية  االنتفاضة  مع  المسّلحة  المواجهة 
وبمنتهى العنف والقسوة مّما أّدى إلى مقتل جماعة كثيرة من الّناس 
وبخاصة في طهران وقم، وبذلك سّجلت انتفاضة الخامس عشر من 
الدموّي  بالقمع  وتــواجــه  البالد  تعّم  جماهيرّية  انتفاضة  كــأول  خــرداد 
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منذ استالم الشاه للسلطة في إيران.
استمّرت االحتجاجات الجماهيرّية ضّد حكومة الشاه تنّدد باعتقالها 
لإلمام وتطالب بإطالق سراحه، واّتفقت كلمة العلماء في قم ومشهد 
وغيرهما من المدن في إيــران وكــذا علماء النجف على إدانــة حكومة 
للعلماء  الــصــامــدة  الــوقــفــة  لــوال  الخميني  اإلمـــام  على  بالقضاء  الــشــاه 
والجماهير في وجه الشاه، وخاصة ما قامت به جماعة من علماء قم 
من الهجرة الجماعّية إلى طهران محّذرين حكومة الشاه من أن تمّس 

اإلمام الخميني بسوء، ومطالبين إّياها باإلفراج السريع عنه.
م)   ١٩٦٤ أبــريــل  ١٣٤٣ه  ش (٧  فـــرورديـــن   ١٨ وبــتــاريــخ  بــالــتــالــي، 
أطــلــقــت الــســلــطــة ســــراح اإلمـــــام الــخــمــيــنــي، وقـــد زعــمــت الــســلــطــة أّن 
واعتقالها  خــرداد  من  عشر  الخامس  لثورة  القاسية  القمعّية  المواجهة 
كبيرة  أعــداد  ونفي  السجون،  في  وزّجـــهم  الثورّية  الــكــوادر  من  للمئات 
أخـــرى مــنــهم إلــى الــنــقــاط النائية فــي البلد أخــمــدت وإلـــى الــنــهايــة نار 
القيام  عــن  يعجز  أو  يكّف  ســوف  الخميني  اإلمـــام  وأّن  الشعبّية  الــثــورة 
وســيــاســاتــها،  السلطة  ضــّد  ثــورّيــة  تعبئة  أخـــرى  مــرة  الــجــمــاهيــر  بتعبئة 
كالتي حدثت في الخامس عشر من خرداد وما سبقتها من األحداث 

والمواقف.
اإلمــام  عــاد  حّتى  الخميني  اإلمــام  ســراح  السلطة  أطلقت  إن  ما  ولكن 
يمارس خطابه الثوري، وخاصة بعد أن قامت سلطة الشاه في إيران 
بمنح األمريكان حق الحصانة أو ما يعبر عنه بـ «كابيتوالسيون» الذي 
في  مخالفة  أّيــة  ارتــكــاب  عند  اإليــرانــّي  القضاء  من  األمريكان  يحمي 
إيران، وكان ال يحق بموجبه أن يبادر القضاء اإليرانّي بالحكم على أّي 
التي ارتكبها، وإّنما  األمريكّية مهما كانت جريمته  الدولة  منتسب إلى 
في  لترى  األمريكّية  السلطة  إلــى  األمــر  إرجــاع  اإليــرانــّي  القضاء  على 

المّتهم أمرها، إن شاءت حكمت عليه وإن شاءت خّلت عنه.
ــــة بــتــاريــخ ٤ آبــــان سنة  خــطــب اإلمــــام الــخــمــيــنــي خــطــبــة ســيــاســّيــة هاّم
بــهذا  فيها  نــّدد  مــيــالدّيــة،   ١٩٦٤ اكتوبر   ٣٦ المصادف  ١٣٤٣ه  ش 

القانون االستعماري وقال فيها:
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الشعب  كــرامــة  أهدرت  إيـــران،  كــرامــة  وأهدرت  عــّزتــنــا،  سحقت  «لقد 
اإليراني، إّنهم صادقوا على قانون يلحقنا بمعاهدة فينا، إّنها تعني أّن 
وخدمهم،  وموظفيهم،  وعوائلهم  األمريكان  العسكريين  المستشارين 
مــصــونــون محمّيون فــي غــيــران مــهمــا ارتــكــبــوا مــن جــرائــم ومخالفات، 
الخطر،  هذا  مــن  اإليــرانــي  الجيش  ـــها  أّي حـــذار  بالخطر،  أنــذركــم  إّنــنــي 
السكوت  إّن  واهللا  الخطر،  هذا  مــن  اإليــرانــّيــون  السياسّيون  أّيـــها  حـــذار 
اإلنسان  يصرخ  ال  أن  واهللا  كبيرة  خطيئة  عليها،  اهللا  يعاقب  لجريمة 
أنقذوا  النجف،  علماء  يــا  اإلســـالم،  أنــقــذوا  اإلســـالم  قــادة  يــا  معترًضا، 

اإلسالم، يا علماء قم أنقذوا اإلسالم»(١).
ثّم أصدر بياًنا هاًما في التاريخ نفسه أعلن فيه:

«ليعلم العالم أّن مشاكلنا ومآسينا كّلها من صنع األجانب، من صنع 
أمــريــكــا، إّن الــشــعــوب اإلســالمــّيــة تــكــره الــمــســتــعــمــريــن عــمــوًمــا وتــكــره 
أمــريــكــا بــالــخــصــوص، أّن أمــريــكــا هي الــتــي تــدعــم إســرائــيــل وحــمــاتــها، 
من  العرب  المسلمين  بتهجير  لتقوم  إسرائيل  تساند  التي  هي  أمريكا 

فلسطين»(٢).
عــلــى أثـــر هذا الــمــوقــف الـــثـــورّي الــــذي أعــلــنــه اإلمــــام الــخــمــيــنــّي بـــادرت 
نوفمبر   ٤ بتاريخ  وذلك  تركيا  إلى  الخمينّي  اإلمــام  بنفي  الشاه  سلطة 
١٩٦٤ م وبــقــي فــيــها تــحــت اإلقـــامـــة الــجــبــرّيــة وفـــي حــصــار مــن قــوى 
األمــن التركّية فــي مدينة بــورســه إلــى أن هاجــر إلــى الــعــراق بتاريخ ٥ 

أكتوبر ١٩٦٥ م.
هاجــــر اإلمـــــام الــخــمــيــنــي إلــــى الـــعـــراق واســـتـــقـــّر فـــي الــنــجــف األشــــرف 
يمارس  وبدأ  والعلماء  الفضالء  إليه  واجتمع  الكبرى،  العلمّية  الحاضرة 
الحوزات  أهّم  من  تدريسه  حــوزة  وأصبحت  االجــتــهادّي  الفقه  تدريس 
عام  يناير  وفــي  األشـــرف،  النجف  في  األّول  طـــرازها  ومــن  التدريسّية 
١٩٦٩ م بدأ البحث عن «واليــة الفقيه» وأرســى نظرّيته الفقهّية عن 

أساس الحكم في اإلسالم على مبدأ الوالية.

|  كوثر كوثر، الجزء ١، الصفحة ١٦٩.  ١
|  صحيفة نور صحيفة نور، مصدر سابق، الجزء ١، الصفحة ١٠٩.  ٢
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لم يكن اإلمام الخميني أّول فقيه إمامّي يقول بوالية الفقيه بل سبقه 
إلى ذلك كثير من فقهاء المذهب اإلمامّي اشتهر منهم المولى أحمد 
النراقي الذي كتب بحًثا واسًعا تحت هذا العنوان، وصاحب الموسوعة 
الخمينّي  اإلمــام  به  تمّيز  الــذي  ولكّن  الكالم،  الكالمجواهر  جواهر  الكبرى  الفقهّية 
كبيرة  لدولة  وتأسيسه  النظرّية  لــهذه  تطبيقه  الفقهاء  من  غيره  عن 

حديثة على أساس مبدأ والية الفقيه.
المكتوبة  بــرســائــلــه  يبعث  العلمّية  مــمــارســاتــه  جــانــب  إلـــى  اســتــمــر  وقـــد 
ضّد  النضال  مواصلة  على  يحّثه  اإليــرانــّي  الشعب  إلــى  والمسموعة 
اإلمــام  ثــورة  بــها  تعامل  الشاه  سلطة  كانت  التي  القسوة  برغم  الظلم 
الخميني وكـــّل مــا يــمــّت إلـــى اإلمــــام الــخــمــيــنــّي بــصــلــة، حــتــى أصبحت 
سلطة  عليها  تعاقب  جريمة  أفكاره  وإلــى  الخميني  اإلمــام  إلى  الدعوة 
العلماء  مــن  كثير  السبيل  هذا  فــي  استشهد  وقــد  الــعــقــاب،  أشــّد  الــشــاه 
استشهدوا  َمــن  مقدمة  فــي  وكــان  الثائر  المؤمن  والشباب  والمثّقفين 
علماء  كبار  مــن  الــغــفــاري،  اهللا  وآيــة  السعيدي  اهللا  آيــة  الطريق  هذا  فــي 

طهران.
أكتوبر  الــمــصــادف (٢٣  ١٣٥٦ه  ش  سنة  أبـــان  شــهر  مــن  األول  فــي 
األكبر  الخميني  اإلمــام  نجل  مشبوهة  وبصورة  فجأة  توفي  ١٩٧٧م) 
عناصر  تــدّخــل  فــي  يشتبه  (وكـــان  الخميني  مصطفى  السّيد  اهللا  آيــة 
الــســافــاك، أي جــهاز استخبارات الــشــاه فــي الــحــادث) وكــان رحمه اهللا 
مراحل  في  ألبيه  قوًيا  سنًدا  وكان  الصابرين،  المجاهدين  العلماء  من 
الثورة كاّفة منذ بدايتها، وعلى أثر ذلك بدأ الشعب اإليرانّي يتعاطف 
مع الحادث تعاطًفا منقطع النظير، وانطلقت فئات الشعب في جميع 
الــمــنــاطــق والــمــدن تقيم مــجــالــس الــتــأبــيــن والـــعـــزاء بشكل واســــع، وقــد 
استثمرت هذه االجتماعات من قبل الثّوار لنشر أفكار اإلمام الخمينّي 
القمعّية  بالسياسة  والتنديد  جديد،  من  الشعب  فئات  بين  التحّررية 
واالستعمارّية التي تنتجها سلطة الشاه، حّتى عّمت البالد موجة من 
التعاطف اإليجابّي مع اإلمام وأفكاره من جانب، وأمواج من االستياء 

العام والكراهية للشاه وسلطته وسياسته، من جانب آخر.
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وبـــــهذه الــمــنــاســبــة ألــقــى اإلمـــــام الــخــمــيــنــي عــلــى تــالمــيــذه فـــي النجف 
وحــّدد  خفيًّا،  إلــهيًّــا  لطًفا  نجله  وفــاة  فيها  اعتبر  هاّمـــة  كلمة  األشـــرف 
فيه أهداف ثورته وقّدم فيها توصيات هاّمة للشعب اإليراني كان من 
نضاله  فــي  الشعب  فــئــات  جميع  بين  الــثــورّي  التالحم  ضـــرورة  أهّمـــها 
ضّد استبداد الشاه واالستكبار العالمّي، وأّكد فيها بصورة خاصة على 
جانب  من  الدينّية  الحوزات  وطلبة  الدين  علماء  بين  التالحم  ضــرورة 

والمثّقفين والجامعّيين من جانب آخر.
التعاطف  هذا  بوجه  للوقوف  مضطّرة  نفسها  الــشــاه  سلطة  وجــدت 
الــجــمــاهيــرّي مــع اإلمــــام وثـــورتـــه، وتــنــفــيــذ خــّطــة إعــالمــّيــة تــــهدف إلــى 
زعــزعــة شــعــبــّيــة اإلمــــام ونـــفـــوذه الــجــمــاهيــرّي الــــذي كــشــفــت مــراســيــم 
فقامت  وعــمــقــها،  سعتها  مــدى  عــن  الخميني  مصطفى  السّيد  تأبين 
 ١٧ بتاريخ  اطــالعــات  صحيفة  فــي  اإلمـــام  شخصية  عــن  مقال  بنشر 
وقد  مستعار،  بتوقيع  م   ١٩٧٨ يناير   ٧ المصادف  ١٣٥٦ه  ش  دي 
إلى  أّدى  مــّمــا  بــســوء  الخميني  اإلمـــام  لشخصّية  الــمــقــال  هذا  تــعــرض 
تأجيج الرأي العام ضّد السلطة، فعّطلت الحوزة العلمّية بقم دروسها 
انتفض  ثــّم  الــمــقــال،  نشر  فــي  السبب  لكونها  السلطة  على  اعــتــراًضــا 
دي   ١٩ (بتاريخ  الناس  فئات  مختلف  ومعهم  الدينّية  العلوم  طــالب 
وكنت  قم،  شــوارع  ومــألوا  ١٩٧٨م)  يناير   ٩ المصادف  ١٣٥٦ه  ش 
شــــاهًدا وحـــاضـــًرا آنــــذاك مــع َمـــن حــضــر مــن جــمــاهيــر الــنــاس والطلبة 

لالعتراض على السلطة والتنديد بسياساتها االستبدادّية القمعّية.
مــن هنـــا، بـــدأت االنــتــفــاضــة الــجــديــدة الــتــي جــابــهتــها السلطة بأقسى 
األســالــيــب مــن القتل الــجــمــاعــّي والــســجــن والــتــعــذيــب، واّتــســعــت دائــرة 
الكبرى  المدن  جميع  فعّمت  الجماهيرّية  واالحتجاجات  المظاهرات 
وجاء  الــبــالد.  أنحاء  كــّل  عّمت  وبالتدريج  الصغرى،  المدن  من  وكثيًرا 
لتعميق  الفرصة  هذه  والخطباء  الدين  علماء  فاستثمر  رمضان  شهر 
والتركيز  الصمود  بــروح  ومـــّدها  الجماهير  نفوس  في  الثورّية  الحركة 

على ضرورة الصبر ومواصلة الدرب حتى الغاية المنشودة.
وبدأ اإلمام الخميني يؤكد في نداءاته وبياناته أّن الثورة مستمّرة حّتى 
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ســقــوط الــشــاه وقــيــام حكومة عــادلــة إســالمــّيــة تعمل بــالــقــرآن وتطّبق 
اإلســـالم، فــحــّدد أهداف الــثــورة بــوضــوح فــي هذيـــن األمــريــن: سقوط 

حكومة الشاه وقيام الحكومة اإلسالمّية العادلة.
وبـــعـــد شــــهر رمـــضـــان، اســتــثــمــرت كـــــوادر الـــثـــورة فـــرصـــة صــــالة الــعــيــد 
مواصلة  فيها  أعلنوا  ثــّم  السلطة  ضــّد  صاخبة  مظاهرة  إلــى  فحّولوها 
االحتجاج الجماهيرّي وحــّددوا وقًتا الحًقا لمظاهرة احتجاجّية عاّمة 
أيــلــول   ١٨ الـــمـــصـــادف  ١٣٥٧ه  ش  شـــهريـــور   ١٧ الـــيـــوم  فـــي  وذلـــــك 
فجابهتها  المعترضة  بالجماهير  طـــهران  شـــوارع  فامتألت  ١٩٧٨م، 
سلطة الشاه بعنف، وفتحت قوات الشاه النار على الجماهير، فسقط 
مــن جـــراء ذلـــك عــشــرات الــقــتــلــى بــل الــمــئــات مــنــهم فــكــانــت المذبحة 

المعروفة بمذبحة شهريور.
زادت مــذبــحــة شـــهريـــور لــهيــب الـــثـــورة، واشـــتـــد الــحــمــاس الـــثـــورّي بين 
والعّمال  والحرفّيون  والتجار  المعّلمون  فأعلن  الــنــاس  فئات  مختلف 
دائرة  واّتسعت  الشاه،  نظام  سقوط  حتى  العمل  عن  العام  اإلضــراب 
اإلضرابات التي شملت الموّظفين والعّمال في شركة النفط اإليرانّية، 
كّل ذلك بتوجيه من اإلمام وعبر نداءاته ورسائله المستمّرة التي كان 
التي  المسموعة  أم  المكتوبة  الــرســائــل  ســـواء  الــجــمــاهيــر،  بــها  يخاطب 

كانت تنتشر بسرعة في أنحاء البالد كاّفة.
بدأت الحكومة العراقّية، وبإيعاز من حكومة الشاه التي كانت تربطها 
الخميني  وطيدة، تضغط على اإلمــام  عالقة  البعثيين آنــذاك  بحكومة 
وتــطــالــبــه بــالــكــّف عــن نــشــاطــه الــســيــاســّي ضـــّد حــكــومــة الـــشـــاه، ولــكــّن 
اإلمـــــام الــخــمــيــنــي رفـــض ذلـــك رفـــًضـــا حــاســًمــا، وأصـــــّر عــلــى مــواصــلــة 
نشاطه الــســيــاســّي معلًنا عــن أّن ذلــك واجــبــه الــشــرعــّي الـــذي ال يرى 
الخميني  السلطات الــعــراقــّيــة اإلمـــام  عند ذلــك أجــبــرت  مــحــيــًدا عــنــه. 
عــلــى مــغــادرة الــعــراق فــتــوجــه إلـــى الــكــويــت ولــكــّن الــســلــطــات الكويتّية 
دول  أّن  الخميني  اإلمــــام  وجـــد  وعــنــدمــا  أراضـــيـــها،  دخــــول  مــن  منعته 
المنطقة ترفض دخوله لموقفه من حكومة الشاه وعالقاتها الوطيدة 
بــالــشــاه وحــكــومــتــه، تـــوّجـــه إلــــى بـــاريـــس، فـــغـــادر مــطــار بـــغـــداد مــّتــجــًها 
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نوفمبر   ٤ الــمــصــادف  ١٣٥٧ه  ش،  آبــــان   ١٣) بــتــاريــخ  بـــاريـــس  إلـــى 
١٩٧٨م).

لقد صدقت في ثورة اإلمــام الخميني آيات الكتاب الكريم ووعــود اهللا 
العظيم وكان من جملة ذلك قوله تعالى: {َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا 
مكر  فكّلما  ْم}(١)  َمــْكــِرِهْمِ َعاِقَبُة  َكــاَن  َكْيَف  َمــْكــِرَفانُظْر  َعاِقَبُة  َكــاَن  َكْيَف  َفانُظْر  َيْشُعُروَن *  َال  ْم  َيْشُعُروَن ُ َال  وََوُهْم 
على  المنطقة  فــي  ضّيقوا  فقد  مــكــرهم،  عليهم  انقلب  المستكبرون 
يغادر  لكي  الخميني  اإلمــام  اضطر  مّما  منهم،  مكًرا  الخميني،  اإلمــام 
مناسبة  فرصة  لديه  توفرت  حيث  عليهم  المكر  فانقلب  باريس  إلــى 
المتوّفرة  االّتــصــال  ووســائــل  العالمّية،  اإلعــالم  وسائل  من  لالستفادة 
هناك، فيوضح من جانب للرأي العام العالمّي أهداف ثورته ويكشف 
عن الممارسات القمعّية والال إنسانّية التي ترتكبها سلطة الشاه، ومن 
جانب آخر يستفيد من المنابر اإلعالمّية المتاحة له ووسائل االّتصال 
وفي  بسهولة  اإليــرانــّي  الشعب  إلى  الخطاب  لتوجيه  هنــاك  المتيّسرة 
الزمنّية  الفترة  هذه  في  باريس  إلى  هجرته  فكانت  المناسب،  الزمن 

فرصة مناسبة لتصعيد الثورة اإلسالمّية ومواصلتها.
للثورة  الجديدة  االنطالقة  منذ  العكسّي  عـــّدها  الــشــاه  حكومة  بــدأت 
هذا  سرعة  واشــتــّدت  ١٩٧٨م)  يناير   ٩) ١٣٥٦ه  ش  دي   ١٩ يــوم 
الــعــّد الــعــكــســّي بــعــد مــذبــحــة الــســابــع عــشــر مــن شـــهريـــور حــيــث بــدأت 
أخرى  تلو  حكومة  يقيل  الشاه  وبدأ  مواقفها  في  تتخّبط  الشاه  حكومة 
آموزگار،  جمشيد  حكومة  ثّم  هويــدا،  حكومة  الثورة  سنة  خالل  فأقال 
لهيب  إخماد  في  شيًئا  ينفع  لم  ذلــك  وكــّل  إمــامــي،  شريف  حكومة  ثــّم 
حكومة  وأقــال  الجيش،  إلى  الشاه  فلجأ  البالد،  على  والسيطرة  الثورة 
فبالغ  العسكرّي،  القائد  أزهاري  حكومة  محّلها  وأحــّل  إمامي  شريف 
في استعمال الشّدة وفرض األحكام العرفّية على البالد، وحكم بمنع 
االجــتــمــاعــات، ومــنــع الــتــجــّول لــيــًال، ونــشــر الجيش فــي الــمــدن الكبرى، 
ولكن  وميادينها  المدن  شــوارع  العسكرّية  والناقالت  الدبابات  فمألت 

من دون جدوى.

|  سورة النملالنمل، اآليتان ٥٠ و٥١.  ١
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لــقــد واصـــل الــشــعــب ثــورتــه بــقــيــادة اإلمــــام الخميني الـــذي كـــان يرعى 
الـــثـــورة لــحــظــة فلحظة ويـــحـــّدد الــمــواقــف مــوقــًفــا مــوقــًفــا، وهو يــتــقــّدم 
يغّير  أن  إلى  الشاه  فاضطّر  فخطوة،  خطوة  ينشدها  التي  غايته  نحو 
بالتحايل  ويواجهها  عليها  يلتّف  أن  فقّرر  الثورة،  مواجهة  في  سياسته 
من  الشعب  يعانيه  مــا  وعــى  وأّنـــه  للشعب  اعــتــذاره  فأعلن  والــخــديــعــة، 
سياسة  وانــتــهاج  السياسّيين  السجناء  ســراح  بإطالق  ووعــد  المشاكل 
المجال  وفسح  السياسّية  الحريات  وإطـــالق  الــحــّر  السياسّي  الفضاء 
لحرّية التعبير وغير ذلك من الوعود، وأقال الحاكم العسكرّي، واختار 
للحكومة وجــــًها ســيــاســيًّــا كـــان يــعــّد مــن الــشــخــصــّيــات الــمــعــارضــة وهو 
شــابــور بــخــتــيــار، زعــًمــا مــنــه أّن الــخــديــعــة ســـوف تنطلي عــلــى الشعب، 
تستثير  أن  تستطيع  الــذي  المبّرر  بذلك  تفقد  ســوف  الثورة  قيادة  وأّن 
أّن  علًما  طريقها  في  والصمود  الثورة  لمواصلة  وتدعوها  الجماهير  به 
الثورة بدأت تضغط على الشعب وتكّلفها كثيًرا من الخسائر الروحّية 
والمالّية من جانب، ومن جانب آخر بدأت تدخل مداخل صعبة سّببها 
والمصانع  والــمــعــامــل  التعليم  ومــعــاهد  األســــواق  فــي  الــعــاّم  اإلضــــراب 
عجلة االقتصاد  توقف  التي سّبب إضرابها العاّم  شركة النفط  ومنها 
في البلد من جهة وانعدام الوقود من جهة أخرى، والفصل هو فصل 

الشتاء وموجة البرد الشديد لّفت البالد شرًقا وغرًبا وشماًال وجنوًبا.
وفي اليوم ٢٦دي ١٣٥٧ ه  ش، المصادف ١٦ يناير ١٩٧٩م غادر 
شاه إيران البالد فاحتفل الناس بذلك وابتهجوا أشّد االبتهاج وامتألت 
والنصر  وبالحياة  للشاه  بالموت  تهتف  كانت  التي  بالجماهير  الشوارع 

لإلمام الخميني.
وفي  الوقت نفسه، أعلن اإلمام الخميني عن تأسيسه لمجلس قيادة 
الجماهير  فرّحبت  البالد  إلــى  العودة  على  عزمه  عن  أعلن  ثــّم  الــثــورة، 
شابور  حكومة  ولــكــن  اإلمــــام،  الستقبال  تستعد  وبـــدأت  الــقــرار،  بـــهذا 
بــخــتــيــار عـــارضـــت هذا الــــقــــرار، فــأغــلــقــت الـــمـــطـــارات وألـــغـــت رحـــالت 

الطيران القادمة من خارج البالد.
غير أّن الناس عندما بلغهم قرار اإلمــام بالعودة مألوا شــوارع طهران 
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مطالبين بعودة اإلمام، وهاجر علماء قم وطالبها إلى طهران وأعلنوا 
والتحق  اإلمــام،  بعودة  مطالبين  طهران  جامعة  في  مستمًرا  اعتصاًما 
بهم الجامعّيون أساتذة وطالًبا، فتحّولت طهران إلى شعلة من اللهيب 
وإخالء  الموانع  بإزالة  الحكومة  على  الضاغط  الجماهيرّي  والحماس 
السيل  هذا  أمــام  للتراجع  الحكومة  اضطّر  مّما  اإلمــام،  لعودة  الطريق 

المتدفق من الجماهير وإصرارها على عودة اإلمام.
١٣٥٧ه  ش، الــمــصــادف لــــألول مـــن فــبــرايــر  ١٢ بــهمــن  وفـــي الـــيـــوم 
١٩٧٩م هبطت الطائرة التي كانت تقّل اإلمام في مطار مهراباد في 
العاصمة طهران، فكان يوم عيد الجماهير وأقبلت الماليين من أرجاء 
فاستقبلته  الخميني.  اإلمـــام  المظّفر  قــائــدها  لتستقبل  كــاّفــة  الــبــالد 
الطريق  في  الجماهير  واصطّفت  النظير،  منقطع  استقباًال  الماليين 
الذي كان يصل بين المطار ومقبرة الشهداء لترّحب بالقائد المظّفر 
ليلقي  الــشــهداء،  مقبرة  إلــى  المطار  من  اإلمــام  فانطلق  عليه،  وتسّلم 
أّول خــطــاب جــمــاهيــرّي لــه بعد وصــولــه إلــى الــبــالد ولــيــحــّدد خطوات 

الثورة المستقبلّية.
ــا، وأعلن  خطب اإلمـــام فــي الــجــمــاهيــر الــحــاشــدة خــطــاًبــا سياسيًّا ثــورًي
من  بقرار  البالد  في  األســاســّي  النظام  تغيير  ضــرورة  عن  خطابه  في 
الشعب، وعن تأسيس الدولة اإلسالمّية، وبعد أربعة أيام أي في اليوم 
الــســادس عــشــر مــن بــهمــن الــمــصــادف ٥ شــبــاط ١٩٧٩م أعــلــن عن 
اإلمام  أعلن  إن  وما  بازرگان.  مــهدي  السيد  برئاسة  اإلسالمّية  الدولة 
عن تأسيسه للدولة اإلسالمّية برئاسة بازرگان حّتى مألت الجماهير 

شوارع المدن وأعلنت عن إسنادها لهذه الدولة وتأييدها لها.
١٩٧٩م  شــبــاط   ٨ الــمــصــادف  ١٣٥٧ه  ش،  بــهمــن   ١٩ الــيــوم  وفـــي 
أعــلــنــت قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الــقــوة الــجــوّيــة تــأيــيــدها لــلــثــورة وطــاعــتــها 
فعلى  الجيش،  معنويات  على  بالغ  تأثير  لذلك  وكــان  الخميني  لإلمام 
لــإلمــام،  والءها  تعلن  اإليـــرانـــّي  الــجــيــش  مــن  مجاميع  بـــدأت  ذلـــك  أثـــر 
ــا طــلــب فــيــه مــن الــجــنــود أن يــتــركــوا ثكناتهم  وأصــــدر اإلمــــام بــيــاًنــا مــهمًّ
الضباط  من  ذلك  مثل  وطلب  الشعب،  بجماهير  ويلتحقوا  العسكرّية 
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الجيش  مــع  الــســلــوك  حسن  الشعب  مــن  وطــلــب  العسكرّيين  والــقــادة 
لذلك  فكان  الثورة،  في  مساهًما  وشريًكا  للشعب  أًخــا  واعتباره  عاّمة 
األثـــر الــبــالــغ فــي جــلــب قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الــجــيــش وانــضــمــامــها إلــى 
صــفــوف الــشــعــب وتحييد قــطــاعــات أخــــرى، حــّتــى شــعــر قـــادة الجيش 
حول  ال  أن  طاعته  على  ومقيمين  للشاه  أوفــيــاء  زالـــوا  مــا  كــانــوا  الــذيــن 
هي روح الـــوالء  وأّن الــــروح الــســائــدة فــي قــطــاعــات الــجــيــش  وال قـــوة 
األوفياء  والقادة  الشاه  على  والتمّرد  وقضيته،  والشعب  وقائدها  للثورة 

لسلطته وحكومته.
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سنة  فــبــرايــر   ١٠ الـــمـــصـــادف  ١٣٥٧ه  ش،  بـــهمـــن   ٢١ الـــيـــوم  وفــــي 
ومنع  الــمــشــّددة  العرفّية  األحــكــام  عــن  الجيش  قــيــادة  أعلنت  ١٩٧٩م 
الــتــجــّول الــعــام فــي طــــهران، ولــكــن اإلمــــام الخميني دعـــا الــشــعــب إلــى 
واالحــتــجــاج  الــشــوارع  إلــى  والــخــروج  جماعيًّا  نقًضا  الــقــرار  هذا  نقض 
الجماهير  صفوف  إلــى  انضّمت  ثــّم  الظالمة،  وقــراراتــها  السلطة  على 
قـــطـــاعـــات مــــن الـــجـــيـــش اإليــــــرانــــــّي فـــارتـــفـــعـــت مـــعـــنـــويـــات الــجــمــاهيــر 
واألمنّية  العسكرّية  الدولة  ومؤسسات  العسكرّية  الثكنات  فاقتحمت 
تسقط  الحكومّية  اإلدارة  ومــراكــز  والجيش  الشرطة  مــقــّرات  وبـــدأت 
واحــدة تلو األخــرى بيد الجماهير، حّتى انتهى األمــر إلى اقتحام الثّوار 
لمبنى اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون، وذلـــك مــســاء ذلــك الــيــوم وهو ٢١ بهمن 

١٣٥٧ه  ش/ ١٠ فبراير ١٩٧٩م.
من  الخميني  اإلمــام  بقيادة  اإلسالمّية  الثورة  انتصار  نبأ  أذيــع  وعندئٍذ 
اإلذاعـــة والــتــلــفــزيــون، وتشّكلت لــجــان الــثــورة بــقــرار مــن مجلس الــثــورة 
السّيد  برئاسة  اإلسالمّية  الدولة  بــدأت  أن  إلــى  البالد  إدارة  فاستلمت 

بازرگان عملها وبدأت تمارس دورها في إدارة أمور البالد.
اإلسالمّية  وبدأ اإلمام الخميني منذ اللحظة األولى من انتصار الثورة 
بتأسيس مؤسسات الدولة اإلسالمّية وتشييد أسس النظام اإلسالمّي 
أّن  وهل  النظام،  نوع  الختيار  العام  الشعبّي  االستفتاء  عن  أوًال  فأعلن 
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الشعب يختار النظام اإلسالمّي أو يختار لوًنا آخر من النظام، فجرى 
االستفتاء الشعبي العام بتاريخ ١٢ فروردين ١٣٥٨ه  ش، المصادف 
إيجاًبا  اإلسالمّية  الجمهورّية  اختيار  على  ١٩٧٩م،  نيسان  من  لألول 
اختيار  على  الشعبّي  اإلجماع  يجمع  ما  عن  النتائج  فأسفرت  سلًبا  أو 
الجمهورّية اإلسالمّية وذلك بنسبة ٩٨،٢٪ من مجموع الناخبين في 

استفتاء حّر وهو األول من نوعه في تاريخ إيران.
إلـــى جــانــب هذا، بــــدأت األحــــــزاب الــمــعــاديــة لـــإلســـالم مـــن الــقــومــّيــيــن 
اإلسالمّي  للنظام  والكيد  المؤامرة  أنواع  تدّبر  والشيوعّيين  والليبرالّيين 
الجديد كــان من أهّمـــها االضــطــرابــات التي مــّهدت لــها هذه األحــزاب 
فــي آذربــيــجــان وكــردســتــان وتــركــمــان صــحــرا وخــوزســتــان، تحت شعار 
وغيرها  والعربّية  والكردّية  التركّية  للقومّيات  الذاتّي  بالحكم  المطالبة 
مــن الــشــعــارات وأعــقــب ذلـــك مــحــاولــة بــعــض الــقــطــاعــات مــن الجيش 
اإلمام  حكمة  ولكّن  عسكرّي،  بإنقالب  القيام  للشاه  الموالي  اإليرانّي 
أفشلت  وأهدافــها  للثورة  الجماهير  ووفــاء  وحزمه  اإلدارة  في  الخميني 
كّل تلك المؤامرات رغم كثرتها وتنّوعها، وظّلت الجمهورّية اإلسالمّية 

تخطو نحو أهدافها إلى األمام.
ثــــّم بــــدأت مــؤســســات الــنــظــام اإلســــالمــــّي تــقــام واحـــــدة تــلــو األخــــرى، 
فــانــتــخــب الـــنـــاس مــمــثــلــيــن لــــهم فـــي مــجــلــس الـــخـــبـــراء إلقــــــرار الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـّي وتــــدويــــن مــــســــوّدة الـــدســـتـــور اإلســــالمــــّي ثــــّم ُعـــــرض على 
االســتــفــتــاء الــشــعــبــّي فــصــادقــت الــجــمــاهيــر عــلــى الــدســتــور اإلســالمــّي 
الدستور  من  ضــوء  على  انتخب  ثــّم  الــعــاّم،  الشعبي  اإلجــمــاع  يشبه  بما 
أعــضــاء مجلس الـــشـــورى اإلســـالمـــّي، ثـــّم انــتــخــب رئــيــس لــلــجــمــهورّيــة، 
وهكـــــذا بــــدأت مــؤســســات الـــدولـــة اإلســـالمـــّيـــة الــجــديــدة طــريــقــها إلــى 
الوجود فقامت دولة إسالمّية حديثة هي األولى من نوعها في العصر 

الجديد، بل األولى في التاريخ اإلسالمّي بعد عصر اإلمامة الراشدة.
كان أبو الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورّية في إيران وفي عهده 
شّن الجيش العراقّي بقرار من صدام حسين الرئيس البعثي للحكومة 
عليها  القضاء  بنّية  اإلسالمّية  الجمهورّية  على  واسًعا  هجوًما  العراقية 
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زعــًمــا منه أّن انــفــراط الجيش اإليــرانــّي بعد الــثــورة اإلســالمــّيــة وعــدم 
األجنبي  االعتداء  من  البالد  حماية  تتوّلى  أخــرى  عسكرّية  قــّوة  وجــود 
وّفرت له الفرصة الذهبّية لكي يحقق انتصاًرا سريًعا على الجمهورّية 
ويحتّل بذلك لدى أسياده الغربّيين والشرقّيين موقع البطل المنتصر. 
وكان مّما يشجعه على ذلك وجود بني صدر على رأس نظام الحّكام 
فــي الــبــالد، والـــذي كــان بـــدوره غير مؤمن بالثورة وأهدافــــها رامــًيــا إلى 
من  التخّلص  في  ويرغب  البالد  إدارة  على  الليبرالّية  توّجهاته  فــرض 

اإلمام والمؤسسات الثورّية واالستبداد بالحكم.
استمّرت قوات النظام العراقي في احتاللها لقسم كبير من األراضي 
ـــة مـــن بــيــنــها إحـــــدى عـــشـــرة مــديــنــة مــثــل خــرمــشــهر وبــســتــان  اإليـــرانـــّي
وســوســنــگــرد ومــــهران ودهلـــــران وإســــالم آبـــاد وقــصــر شــيــريــن، وظــّلــت 
جانب  ومــن  جانب،  من  هذا  اإليرانّية  األراضـــي  داخــل  تقّدمها  تواصل 
آخر بدأ بني صدر يهاجم المؤسسات الثورّية ويمّهد السبيل لألحزاب 
الحكم  مقاليد  على  للسيطرة  القومّية  والليبرالّية  والشيوعّية  العلمانّية 
في البالد ولم تثمر كّل المحاوالت التي قام بها اإلمام الخميني وغيره 
من قادة الثورة ورجالها إلعادة بني صدر إلى رشده، وإقناعه بالعمل 
أن  الخميني  اإلمام  فاضطّر  والقانون،  اإلسالمّي  الدستور  مواد  ضمن 
يعلن عن إقالة بني صدر عن قيادة الجيش (وكان حّتى ذاك التاريخ 
ينوب عن اإلمام في قيادة الجيش) وكان ذلك يعني سلب الثقة عنه 
في  النظر  ويعيد  اإلســالمــّي  الــشــورى  مجلس  يجتمع  أن  إلــى  أّدى  مّما 
منح الثقة له، ثّم أعلن مجلس الشورى عن سلب الثقة عن بني صدر 
١٩٨١م،  حــزيــران   ١٠ الــمــصــادف  ١٣٦٠ه  ش،  خـــرداد   ٢٠ بتاريخ 

وبذلك سقطت حكومة بني صدر أول رئيس للجمهورّية في إيران.
خلق»  بـــ «مــجــاهدي  يسّمى  مــا  منظمة  مــع  متحالًفا  صــدر  بني  كــان 
من  بــغــالف  مــغــّلــًفــا  مــضــمــوًنــا  الــمــاركــســي  الــفــكــر  تحمل  منظمة  وهي 
في  الحكم  على  السيطرة  إلــى  تطمح  كانت  لــة  الــمــَؤوَّ القرآنّية  اآليـــات 
إيـــــران وكـــانـــت تــتــلــّقــى الـــدعـــم الــســيــاســّي والــمــالــي مـــن جــــهات غــربــّيــة 
منظمة  أعلنت  صــدر  بني  حكومة  ســقــوط  أثــر  فعلى  أمــريــكــا،  ومــنــها 
مــجــاهدي خلق الــحــرب ضــّد الــجــمــهورّيــة اإلســالمــّيــة وبـــدأت باغتيال 
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السّيد  اهللا  آية  باغتيال  شيء  أّول  فهّمت  والعلماء،  الثورّية  الشخصّيات 
الـــشـــورى  مــجــلــس  فــــي  بــــــــارًزا  عــــضــــًوا  آنـــــــذاك  وكــــــان  علي خامنه اي 
اإلســـالمـــّي وإمــــام جــمــعــة طــــهران ومــمــّثــل اإلمــــام فــي مــجــلــس الــدفــاع 
األعــلــى وفـــي الــجــيــش، لــكــّن االغــتــيــال لــم يسفر إال عــن جــراحــات تــّم 
عالجها وتركت بعض اآلثار على يده اليمنى التي لم تعد إلى حالتها 

السليمة األولى حتى اآلن.
وتال ذلك تفجير مبنى الحزب الجمهورّي اإلسالمّي الذي راح ضحّيته 
أكــثــر مــن ٧٢ شخصّية مــن أكــبــر شخصّيات الــثــورة وعــلــى رأســـهم آية 
وكان  الخميني  لإلمام  قويًّا  عضًدا  يعّد  كان  الذي  بهشتي  الدكتور  اهللا 
لــه الــــدور األكــبــر فــي قــيــادة الــثــورة فــي لــحــظــاتــها الــحــرجــة بــعــد اإلمـــام 
رئيس  ضحّيته  راح  الذي  الجمهورّية  رئاسة  مبنى  تفجير  ثّم  الخميني، 
محّمد  الشيخ  الــــوزراء  ورئــيــس  رجــائــي  علي  محّمد  السّيد  الــجــمــهورّيــة 
التي  والتفجيرات  االغتياالت  عشرات  من  ذلــك  غير  إلــى  باهنر  جــواد 
أودت بحياة عــشــرات مــن رجــال الــثــورة وشخصّياتها وحــّتــى قــواعــدها 

المؤمنة من رجال األعمال والناس العادّيين.
تخطو  صالبتها  على  استمّرت  اإلسالمّية  والــدولــة  الــثــورة  ولكّن  هذا، 
جميع  على  تتغلب  أن  استطاعت  حّتى  ثابتة  بخطوات  أهدافــــها  نحو 
فاستقّرت  الداخلّية  واالضــطــرابــات  السياسّية  والــمــؤامــرات  المشاكل 
من  قصيرة  فترة  بعد  ــا  تــامًّ اســتــقــراًرا  الــداخــل  فــي  السياسّية  األوضـــاع 
سقوط بني صدر وهروبــه إلى خارج البالد، واستطاعت قيادة الثورة 
أن تعيد بــنــاء الــجــيــش اإليـــرانـــّي وأن تــطــّور اســتــعــدادات حـــرس الــثــورة 
وتحرس  داخليًّا  البالد  أمــن  تحمي  ضاربة  عسكرّية  قــّوة  منه  وتجعل 
كقّوة  اإليــرانــّي  اإلســالمــّي  الجيش  جانب  إلــى  وتقاتل  خارجيًّا  حـــدوده 

عسكرّية صامدة وجريئة.
عندئٍذ، بدأت انتصارات القوات اإلسالمّية اإليرانّية على قوات النظام 
الــعــراقــّي حــّتــى انــتــهى األمـــر إلــى تحرير كــّل األراضــــي اإليــرانــّيــة ونقل 
كانت  بعدما  العراقّية  األراضــي  داخل  إلى  العسكرّي  التماس  خطوط 

في عمق األراضي اإليرانّية.
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وقف  الخميني  اإلمــام  أعلن  ١٩٨٨م  يوليو   / تموز  من  العشرين  وفــي 
صدام  حكومة  اإليرانّية  اإلسالمّية  القوات  لقنت  أن  بعد  النار  إطــالق 

وقّواته دروًسا ال تنسى.
بعث  ١٩٨٨/١٢/٣١م  الــمــصــادف  ١٣٦٧/١٠/١١ه  ش،  وبــتــاريــخ 
السوفياتي  االّتـــحـــاد  زعــيــم  إلـــى  الــتــاريــخــّيــة  بــرســالــتــه  الخميني  اإلمــــام 
غــوربــاتــشــوف تــنــّبــأ لـــه فــيــها بــقــرب زوال الــشــيــوعــّيــة ودعـــــاه فــيــها إلــى 
الــتــأّمــل فــي الــحــقــائــق الــديــنــّيــة وأّن الــمــشــاكــل الــتــي تــعــانــيــها اإلنــســانــّيــة 
الــمــعــاصــرة ويــعــانــي مـــنـــها إنـــســـان االّتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي إّنـــمـــا تستمد 
جــــذورها مــن عــدم اإليــمــان بـــاهللا. وحــــّذره مــن الــوقــوع فــي فــّخ الهيمنة 
ليست  األســــاس  مشكلتكم  الــرســالــة: «إّن  هذه  فــي  وجـــاء  األمــريــكــّيــة 
هي  األســاس  مشكلتكم  إّن  بل  الحرّية،  أو  االقتصاد  أو  الملكّية  قضّية 
تجّر  بــدأت  التي  المشكلة  وهي  سبحانه،  بــاهللا  الحقيقّي  اإليمان  عــدم 
الطريق  إلــى  به  تنتهي  وســوف  السقوط  هاويــة  إلــى  الغربّي  المجتمع 

المسدود»(١).
اإلمام  أعلن  ١٩٨٩/٣/٢٨م  المصادف  ش،  ١٣٦٨/١/٨هـ  وبتاريخ 
الخميني عن عدم صالحية الشيخ منتظري لخالفته في قيادة الثورة 
اإلسالمّية ودولتها فاستقال الشيخ المنتظري من خالفة اإلمام وكان 
١٩٨٣م،  عام  تموز  في  الخبراء  مجلس  قبل  من  للخالفة  انتخب  قد 
المناسبة  بــهذه  إليه  بعثها  التي  رسالته  فــي  الخميني  اإلمـــام  أّكــد  وقــد 
ـــه لــم يرغب  أّنـــه ومــنــذ الــبــدايــة لــم يكن يـــراه أهًال لـــهذه المسؤولّية وأّن
أن يــتــدّخــل فــي صــالحــّيــات مجلس الــخــبــراء وحـــاول جــــاهًدا أن ينّبهه 
السياسّية  وتصّوراته  مواقفه  في  الضعف  نقاط  إلى  مختلفة  بوسائل 
وإلى فساد العناصر التي يعتمد عليها في مكتبه ومدى الخطر الذي 
ســوف يـــهّدد مستقبل الــثــورة والــدولــة مــن جـــّراء الــنــوايــا الــشــّريــرة التي 
يــنــطــوي عــلــيــها الــمــقــّربــون لــديــه، فــلــم ينفعه الــّنــصــح، وال اســتــطــاع أن 
يتخّلص من شبكة أصحاب المطامع السياسّية التي أحاطت به والتي 
من  للنيل  الــعــّدة  وتعّد  البالد  مــقــّدرات  على  لالستيالء  تخطط  كانت 

|  آواى توحيد آواى توحيد، نشر مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني.   ١
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الــثــورة اإلســالمــّيــة وأهدافــــها، فوجد اإلمـــام نفسه مضطًرا إلــى إعــالن 
المسؤولّية  هذه  لتحّمل  منتظري  أهلــّيــة  عــدم  بشأن  الصريح  موقفه 

الكبرى وهي قيادة الثورة والدولة اإلسالمّية.

wMOL
�« ÂU�ù« qOŠ—

لم تمِض إّال أّيام حّتى ساءت صّحة اإلمــام، واستمّر به المرض حتى 
انــتــقــل إلـــى جــــوار رّبــــه راضـــًيـــا مــرضــيًّــا مــســاء الـــرابـــع عــشــر مــن خـــرداد 
سكن  وهكــذا  ١٩٨٩م.  حــزيــران  من  الــرابــع  المصادف  ١٣٦٨ه  ش، 
ذلــــك الــقــلــب الــكــبــيــر الــــذي حــمــل همــــوم الــمــســتــضــعــفــيــن ونـــاضـــل من 
أجلهم ودافــع عن المحرومين وعبد رّبــه وجــاهد في سبيله ورفــع راية 
به  وأعــزّ  بالنصر  اهللا  مّده  حّتى  اإلسالمّية  الدولة  وإقامة  بدينه  العمل 

المؤمنين وأذّل به الطغاة والجبابرة والمستكبرين.
وقـــد خــّلــف اإلمـــــام الــخــمــيــنــي إلـــى جــانــب تـــراثـــه الــعــلــمــّي الــكــالســيــكــّي 
أفــكــاره  تضمنت  الــتــي  والــرســائــل  والكلمات  الــوصــايــا  مــن  ضخًما  تــراًثــا 
الفكر  أنتجه  ما  أرقــى  من  تعّد  التي  والتربوّية  واالجتماعّية  السياسّية 
اإلنـــســـانـــّي، ومــــن أروعــــــها وأهمــــــها وصــيــتــه الــســيــاســّيــة والــديــنــّيــة الــتــي 

تضمنت خالصة أفكاره السياسّية ومواقفه الفكرّية.

الــفــصــل الــثــانــي: عـــرض إجــمــالــي لــلــمــشــروع الــتــغــيــيــرّي لـــدى اإلمـــام 
الخميني

يمكن تلخيص المشروع التغييرّي الذي تبّناه اإلمام الخميني ودعا إليه 
في مبدأين أساسّيين، وعّدة مشاريع ميدانّية، أّما المبدآن فهما:

الــمــبــدأ األول: بـــنـــاء اإلنـــســـان الـــفـــرج بـــنـــاًء صــالــًحــا مــطــابــًقــا لــمــا أمــر 
ضمن  وتـــطـــهيـــرها  وتــربــيــتــها  الــنــفــس  بــتــزكــيــة  إال  يــتــّم  ال  وهذا  بـــه  اهللا 
سّنة  وفّصلتها  الكريم  الكريمالقرآن  القرآن  بّينها  التي  والتعاليم  واألصــول  المبادئ 

المعصومين عليهم السالم. يقول اإلمام الخميني:
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نقطة الــبــدء فــي كــّل إصـــالح، هو اإلنــســان نفسه، إّن اإلنــســان إذا لم 
يصلح نفسه ولــم يــرّبــها ال يمكنه تربية اآلخــريــن. لقد شــاهدتــم على 
كثير  أدركــها  التي  األخيرة  الفترة  وسالطين  السالطين  حكومة  مــدى 
منكم، وأدرك بعضكم بعًضا منها، إّن الذين توّلوا أمور المسلمين كانوا 
وألجل  نصيب،  الصالح  من  لهم  يكن  ولم  اإلسالمّية  التربية  يفقدون 
شعبنا  وجــــّروا  تـــرون،  حيث  إلــى  بــالدنــا  جـــّروا  الــكــبــرى،  النقيصة  هذه 
إلــى الحالة التي ال يتّم إصــالحــها إلــى على مــدى سنين. وألجــل ذلك 
فإّن علينا جميًعا أن نبدأ من قلوبنا ومن عقولنا. ال بّد أن نسعى ألن 
يكون غدنا خيًرا من يومنا. إّنني آمل أن يحصل لنا جميًعا هذا الجهاد 

النفساني، ثّم يتلوه الجهاد من أجل بناء البالد(١).
نظيره  تـــراث تـــربـــوّي ضــخــم قـــّل  اهللا  الخميني رحــمــه  ولــلــســّيــد اإلمــــام 
ف  األربعون األربعون  غــيــرهم،  عــن  فضًال  التربوّيين  وقادتنا  علمائنا  مــن  لغيره 
بعض  األكبر،  األكبرالجهاد  والجهاد  السحر،  دعاء  السحرشرح  دعاء  وشرح  الصالة  الصالةسّر  وسّر  حديًثاحديًثا، 
وإعدادها  وتهذيبها  النفس  بتربية  تهتّم  التي  والتربوّية  األخالقّية  كتبه 
من  كان  ولقد  والكمال،  التزكية  من  العليا  المراتب  يبلغ بها إلى  روحيًّا 
الليلّية  عباداته  وخــاصــة  العبادّية  التزاماته  اهللا  رحمه  اهتماماته  أكبر 
ومداومته على األدعية واألذكــار التي وردت عن النبي صّلى اهللا عليه 
االهتمام  كثير  وكان  السالم  عليهم  المعصومين  بيته  وأهل  وسّلم  وآله 
السالم،  عليهم  البيت  أهل  أئمة  عن  ُرويــت  التي  الشعبانّية  بالمناجاة 
وكان كثيًرا ما يــرّدد هذا الدعاء: «إلــهي هب لي كمال االنقطاع إليك 
وأنـــر أبــصــار قلوبنا بــضــيــاء نــظــرها إلــيــك، حــتــى تــخــرق أبــصــار القلوب 
بعّز  معّلقة  أرواحــنــا  وتصير  العظمة  مــعــدن  إلــى  فتصل  الــنــور،  حجب 

قدسك».
الصالحة،  الحكومة  بإقامة  وذلك  المجتمع الصالح  الثاني: بناء  المبدأ 
وهي الحكومة التي تقوم على أساس العدل ومبادئ اإلسالم والقرآن 

راجــع  ٦٠/١٠/٢٣ه  ش  بتاريخ  الــدولــة  وأعــضــاء  الــجــمــهورّيــة  رئيس  لقائه  عند  الخميني  اإلمـــام  |  كلمة   ١
صحيفة نورصحيفة نور، الجزء ١/ الصفحة ٢٨٢.
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العظيم، وال طريق لبناء المجتمع الصالح غير هدم حكومة الطواغيت 
وتأسيس الحكومة اإلسالمّية العادلة، يقول اإلمام الخميني:

اإلسالمّية  غير  الحكومات  نــدع  ال  أن  علينا  يحكمان  والعقل  الــشــرع 
اإلسالمّي  غير  السياسّي  النظام  قيام  ألّن  عليه،  هي  ما  على  تستمّر 
يــعــنــي عــــدم تــطــبــيــق الــنــظــام الــســيــاســّي اإلســــالمــــّي، وألّن كــــّل نــظــام 
الطاغوت،  لحكومة  لخضوعه  مشرك  نظام  إســالمــّي،  غير  سياسّي 
ــنــا  وأّنـــنـــا مــكــّلــفــون بـــإزالـــة آثــــار الـــشـــرك مـــن الــمــجــتــمــع اإلســــالمــــّي، وألّن
مكّلفون بإعداد األرضّية االجتماعّية الصالحة والمناخ التربوي السليم 
لــتــربــيــة أنــــاس مــؤمــنــيــن صــالــحــيــن، وهذه األرضـــّيـــة والــمــنــاخ يستحيل 
توفرها في ظّل حكومة الطاغوت - إلى أن يقول - ال بّد لنا أن نطيح 
الظالمين  الفاسدين  الخونة  الحّكام  نزيل  وأن  الفاسدة  الحكم  أنظمة 

الجائرين. إّن هذا واجب المسلمين في جميع بالد اإلسالم(١).

ويقول أيًضا: «إّن سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم تدّل على 
لزوم تأسيس الحكومة ألّنه أّوًال أسس حكومة وقام بإدارتها كما يشهد 

به التاريخ - إلى أن يقول - وألّنه عّين الحاكم من بعده...»(٢).

مرحلة  مشاريع  إلى  تقسيمها  ويمكن  فكثيرة  الميدانّية  مشاريعه  وأّمــا 
فنلّخصها  الــثــورة  مرحلة  مشاريع  أّمــا  الــدولــة،  مرحلة  ومشاريع  الــثــورة 

في ما يلي:

اعتماد جهاز المرجعّية الدينّية محوًرا للعمل السياسّي والتعبوّي.  -١

اعــتــمــاد الــجــمــاهيــر والــقــواعــد الــشــعــبــّيــة ســنــًدا أســاســيًّــا فــي العمل   -٢
النهضوّي.

يــًدا  واستخدامها  والشعبّية  الدينّية  والتنظيمات  األجـــهزة  تفعيل   -٣
ضاربة وعضًدا فاعًال في ميدان العمل السياسّي الثورّي.

| اإلمام الخميني،  الحكومة اإلسالمّية الحكومة اإلسالمّية (طبعة بيروت ١٩٧١ م)، الصفحتان ٤٠ و ٤١.  ١
|  المصدر نفسه، الصفحة ٢٨.  ٢
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تكوين قاعدة فكرّية فاعلة في صميم المجتمع تتبّنى نشر أفكار   -٤
القيادة المرجعّية وأهدافها السياسّية الفكرّية.

تفعيل الجهاز العلمائّي المتمّثل في شبكة علماء البالد المختلفة   -٥
واستثمارها كحلقة ربط بين القيادة المرجعّية والقواعد الشعبّية.

اعتماد الطبقة المثّقفة الجامعّية وزّجها في عملّية التغيير الثورّي   -٦
إلى جانب الحوزة العلمّية وشبكة العالقات الدينّية.

ثّم  أوًال  الجيش  تحييد  ومحاولة  الجيش  بقوى  االصــطــدام  تجّنب   -٧
التأثير عليه وجلبه إلى صف الثورة، واعتماده كقاعدة من قواعد 

الثورة.

اعتماد المرأة كطاقة حركّية ثورّية مؤهلة ألن تلعب دوًرا طليعيًّا   -٨
على ساحة العمل الثورّي التحررّي.

محّدد  كــإطــار  الفقيه  وواليـــة  اإلســالمــّيــة  الــدولــة  أطــروحــة  اعتماد   -٩
للعمل السياسّي الثورّي وإعطاء فكرة محّددة عن طبيعة النظام 

السياسّي المنشود.

وأّمـــــا مــشــاريــع مــرحــلــة الـــدولـــة فـــهي كــثــيــرة تــشــمــل جــمــيــع مــؤســســات 
الدولة اإلسالمّية على اختالف أنواعها غير أّن المقصود هنا اإلشارة 
إلـــى الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي جـــرت ضــمــنــها عملية تــأســيــس الــدولــة 

اإلسالمّية، وهي باختصار:

استحداث مؤسسات تحمل قيم الثورة وتتبّنى أهدافها سواء على   -١
على  أو  والبناء  اإلعمار  أو  والخارجّي  الداخلّي  األمن  توفير  صعيد 

صعيد اإلدارة، أو القضاء، أو التقنين.

بمهام  للقيام  الــثــورة،  مرحلة  في  الضاربة  والــكــوادر  القوى  تفعيل   -٢
إسناد الدولة وحمايتها وخدمة أهدافها في مرحلة الدولة.

اســتــخــدام أجــــهزة الـــدولـــة الــســابــقــة بــعــد تــصــفــيــتــها مــن العناصر   -٣



٩٤

الــمــضــادة لــلــثــورة أو الــحــاقــدة على اإلســـالم وإصــالحــها وتغييرها 
وفق ما ينسجم مع أهداف الدولة اإلسالمّية.

وبــالــصــورة  اإلســالمــّيــة  الشريعة  وفــق  الــدســتــورّي  الــنــظــام  تشريع   -٤
التي تضمن تطبيق الشريعة في كّل مرافق الحياة.

تأسيس المجتمع المدنّي اإلسالمّي وإقامة مؤسساته المدنّية بما   -٥
ينسجم مع الدستور اإلسالمّي وأهداف الثورة اإلسالمّية وقيمها.

الفصل الثالث: أهّم إنجازات اإلمام الخميني
الواقع إّن عظمة الرجل وسعة إنجازاته تجعل من الصعب لمن يدرس 
بعٍض  انتقاء  أيًضا  الصعب  من  تجعل  كما  جــهة،  من  استيعابه  حياته 
منها، ألّنها جميًعا إنجازات عمالقة يصعب تجاوزها أو المرور السريع 
أهّم إنــجــازات  إّن  عليها، ومــهمــا يكن مــن أمــر فــإّن مــن الممكن الــقــول 

اإلمام الخميني قد يمكن تحديدها في ما يلي:
بــعــث األّمـــــة اإلســـالمـــّيـــة مـــن جـــديـــد، وبــــّث روح الــحــركــة والــحــيــاة   -١
واألمـــل فــيــها، فقد أصــابــت األّمـــة اإلســالمــّيــة بعد ســقــوط الــدولــة 
واالنتكاسات  فلسطين  أرض  اغــتــصــاب  بعد  وخــاصــة  العثمانّية 
واقتصاديًّا،  وثقافيًّا  عسكريًّا  للعدو  مواجهتها  في  بها  ُمنيت  التي 
حــالــة مــن الــيــأس والــخــذالن والــضــعــف والــشــعــور بالصغار والــذل 
والتبعّية، قّل نظيرها في سائر األمم وفي سائر األزمنة والعصور.
وكانت ثــورة اإلمــام الخميني كنفخة روح في جسد األمــة بعثتها   -٢
مــن جــديــد وأعـــــادت إلــيــها هويـــتـــها اإلســـالمـــّيـــة، وشـــعـــورها بــالــقــوة 

والعز، وأعادت إليها ثقتها بنفسها وبدينها وبعزتها وكرامتها.
فيها  اإلســـالم  تمّثل  صــامــدة  مؤمنة  شعبّية  قــاعــدة  وتربية  إعـــداد   -٣
عقيدة وسلوًكا تجاهد في سبيل اهللا ال تخاف لومة الئم، إّن هذه 
ـــاها اإلمـــام هي الــتــي صمدت  الــقــاعــدة الشعبّية الــواســعــة الــتــي رّب



٩٥

الدولة  وعلى  وقيمها  الــثــورة  على  هّبــت  التي  األعاصير  وجــه  فــي 
اإلسالمّية ومؤسساتها ومصالحها، والتي كادت لوال صمود تلك 
الصفوة الخالصة المؤمنة أن تقضي على حياة الثورة وأهدافــها. 
األقــوى  الضمانة  هي  الصامدة  الشعبّية  القاعدة  هذه  زالــت  ومــا 

الستمرارّية الثورة وصمود الدولة.
الــقــضــاء عــلــى أســـطـــورة فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة أو الــســيــاســة،   -٤
بل  إســالمــيًّــا،  بينهما  الفصل  عــدم  على  وعمليًّا  نظريًّا  والــبــرهنــة 
وبشريًّا على أساس ما يحكم به العقل من استحالة إقامة العدل 

االجتماعّي بمعزل عن الدين ورعاية السماء.
واالجتماعّي  السياسّي  والتمهيد  اإلسالمّية،  الوحدة  فكرة  إحياء   -٥
والتمهيد  داخليًّا،  األصعدة  من  كثير  على  عمليًّا  وإيجادها  بل  لها 
لــــها خـــارجـــيًّـــا، ووضـــــع األطـــــر الــعــمــلــّيــة لـــوحـــدة األّمــــــة وتــأســيــس 

المؤسسات المهتّمة بها والمتابعة لخطواتها التنفيذّية.
اإلطـــاحـــة بــنــظــام الــحــكــم الــمــلــكــي الــعــتــيــد فــي إيــــران بــالــرغــم من   -٦
إسناد معظم القوى الكبرى له، إسناًدا بال حدود، ومن أعظم ما 
ثورته  في  يعتمد  لم  الخميني  اإلمــام  أّن  هنا  إليه  االلتفات  ينبغي 
الموفقة هذه على تنظيم سياسي معّين، وال على قوة عسكرّية 
أو اقتصادّية داخلّية أو خارجّية، ولم يستخدم إال الكلمة المؤمنة 
والــتــوعــيــة الـــثـــورّيـــة الــنــابــعــة مـــن االخـــــالص هللا ســبــحــانــه والــشــعــور 

بالمسؤولية الشرعّية والوجدانّية.
إقـــامـــة الــنــظــام اإلســــالمــــّي عــلــى أســــاس مـــن دســـتـــور مــنــبــثــق من   -٧
مدنّي  مجتمع  وتأسيس  اإلسالمّية،  الدولة  وبناء  والسّنة  الكتاب 

إسالمّي جديد يحكمه نظام إسالمّي في كّل مرافق حياته.

الفصل الرابع: نظرة تقييمّية ألطروحة اإلمام الخميني وإنجازاته
ال شــّك أّن األطــروحــة التي جــاء بــها اإلمـــام الخميني، وإنــجــازاتــه التي 
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والـــدرس  المراجعة  مــن  كــثــيــًرا  تستحق  وللمسلمين،  للبشرّية  قــّدمــها 
العمل  وتطوير  المحتملة  األخطاء  ولتصحيح  أوًال  واالعتبار  لالستلهام 

في مراحله المستقبلّية ثانًيا.
وليس من شّك أيًضا أّن من أهّم ما تتمّيز به أطروحة اإلمام وإنجازاته 
أطروحة  نعرف  وال  الــواقــع،  أرض  على  وعملّيتها  جــدارتــها  أثبتت  أّنـــها 
استطاعت أن تنال من التوفيق جزًءا يسيًرا مّما بلغته أطروحة اإلمام 

وأفكاره.
هذا  لعظمة  إجـــالًال  يخضع  أن  الــبــاحــث  على  تــفــرض  الــمــيــزة  هذه  إّن 
ولعّل  الفّذة  شخصّيته  نواحي  شّتى  في  بالعبقرّية  له  يقّر  وأن  الرجل 
الواقعّية  النقدّية  الرؤية  أمــام  المجال  يفسح  أن  يستطيع  اآلتــي  الزمن 
بــأحــســن مــّمــا يــتــوفــر لـــدى الــبــاحــث الــيــوم وهو يـــرى أّن تــجــربــة الــثــورة 
على  المعاصر  اإلنــســان  شـــهدها  تجربة  خير  هي  ودولــتــها  اإلســالمــّيــة 
هذه الـــثـــورة والـــدولـــة من  عليه  صعيد الـــثـــورة والـــدولـــة، مــهمــا انــطــوت 
مــالحــظــات ســلــبــّيــة جــزئــّيــة قــد يــصــعــب أو يمتنع تـــجـــاوزها ضــمــن أّيــة 
لرعاية  تخضع  وال  الممكن  لمقاييس  تخضع  أخـــرى  بــشــرّيــة  تجربة 

معصومة يسّددها وحي السماء.
هذه  لمراجعة  الــقــريــب  المستقبل  فــي  يوفقنا  أن  سبحانه  اهللا  نــســأل 
التجربة  حــجــم  تــنــاســب  تقييمّية  نــقــدّيــة  مــراجــعــة  الــمــبــاركــة  الــتــجــربــة 

وعظمة اإلنجاز.
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يوم الفداء مقاربة اجتماعّية ــــ تاريخّية إلحياء شعيرة  عاشوراء  في لبنان• 
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