النظام اإلسالمي
السيّد عبّاس نور الدين
علي اخلامنئي؛ اجملتمع؛ األنظمة السياسيّة؛ إيران؛ الثورة اإلسالميّة.
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اإلسالمي؛ ّ
ّ

قال اإلمام اخلامنئي:
اإلسالمي  ،وأعين به هنا اهلويّة الكلّيّة ذات التعريف احمل ّد د ،واليت خيتارها البلد والشعب وأصحاب
النظام
ّ
الثورة – وهم الشعب .بالنسبة لنا ،فقد اختار شعبنا اجلمهوريّة اإلسالميّة أي النظام الذي تنبثق حاكميّة

الشعب فيه من اإلسالم ،ويتوافق مع القيم اإلسالميّة .وحنن قد عربنا هذه احللقة.1

مير هبا اجملتمع املؤمن يف حركته التكامليّة هي مرحلة بناء النظام وفق القيم واألصول اليت
املرحلة الثانية اليت ّ
سيعرب  ،يف حركته السياسيّة ،ويف
آمن هبا واعتنقها .وأل ّن اجملتمع اإليراينّ آمن باإلسالم كنظام للحياة ،فإنّه ّ

عمليّة بناء الدولة ،عن هذا اإلميان ،وذلك من خالل تشييد األسس االجتماعيّة بناءً على اإلسالم ،فينبثق
اإلسالمي .
النظام
ّ
ليست املكتسبات الفرديّة واالجتماعيّة يف احلركة اإلميانيّة سوى عطايا إهليّة ،هتدف إىل تقوية هذه احلركة
اإلسالمي  ،هو من أكرب العطايا للشعب الذي اعتنق اإلسالم وثار
العام ة .والنظام
وتوجيهها يف مسلك اهلداية ّ
ّ
على طريقه يف سبيل اهلل تعاىل .واملقصود احلريفّ من هذه الكلمة ،أ ّن بناء النظام ،وإن كان نتيجة هذه احلركة
دائما ،تكون النتيجة يف احلركة اإلميانيّة أكرب بكثري من احلركة،
ّ
املضح ية والفدائيّةّ ،إال أنّه أمر أكرب وأعظم منهاً .

جليال  ،لكن يفرض مسؤوليّات ويتطلّب لياقات ،ويدل على أ ّن ما
أمرا ً
واألثر أعظم من الفاعل .وهذا وإن كان ً
املضح ي كثري ،إن على مستوى املهام أو النتائج الطيّبة.
ينتظر الشعب
ّ
اإلهلي  ،عندما
يبّي أ ّن العامل ،يف النظام
ويشرح مساحة اإل مام اخلامنئي هذه املسللة يف مواقف ع ّدة ،حيث ّ
ّ

تؤد ي إىل
يبدأ احلركة ّ
باالّت اه الصحيح ،فإ ّن اهلل سيعطيه ومي ّد ه وجيعل نتاج هذه احلركة آالف التفاعالت اليت ّ
تستمر  ،والعطايا تزيد.
االّت اه الصحيح ،فإ ّن النتائج
نتائج عظيمة .وطاملا أ ّن احلركة
مستمرة يف ّ
ّ
ّ
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جيب أن يكون هناك ماليّي العوامل والتفاعالت لنجاة بلد ما :كالعوامل الطبيعيّة ،واإلنسانيّة ،والعامليّة،
التحول يف
والسياسيّة ،واالقتصاديّة؛ وينبغي أن تُستخدم هذه العوامل من أجل أن يتم ّك ن الشعب من حتقيق
ّ

مستقيما بإرادتناّ ،إال أنّنا عندما نقوم هلل
حياته .إ ّن هذه العوامل ،ليست من اختيار البشر ،وال ترتبط ارتباطًا
ً
التحركات والتفاعالت يف حياتنا ،نتيجة خلطوة واحدة من قبلنا،
تعاىل ،فإ ّن اهلل تعاىل يوجد آالف وماليّي
ّ
متاما ،فعندما تغرسون شجرية صغرية يف الرتبة – تقومون هبذا العمل
فيتح ّقق
التحول حينها .مثل الطبيعة ً
ّ
تتحول إىل شجرة كبرية ،نتيجةً ملاليّي األفعال والتفاعالت .إ ّن عملكم يُع ّد بسيطًا مقابل
البسيط – سوف ّ

تلك األفعال واالنفعاالتّ ،إال أنّكم لو مل تقوموا هبذا العمل البسيط – الذي ميثّل زراعة الشجرية يف األرض –
ووج ه الشعب حنو
بكل وجوده ّ
فسوف لن تتح ّقق مجيع هذه التفاعالت .لقد قام اإلمام هلل ،ودخل امليدان ّ
العمل بندائه وسعيه وجهاده .من أجل هذه اخلطوة ،وهذا العزم ا لراسخ ،قام اهلل تعاىل بتحقيق ماليّي العوامل
إسالمي يف منطقة حيويّة ،ولقد حت ّقق
واألسباب هلذه احلركة ،فإ ّن ما حت ّق ق كان يشبه املعجزة؛ وهو تلسيس نظام
ّ
العدو وعداء أصحاب القدرة يف مجيع أحناء العامل.2
ذلك نتيجة حلركة اإلمام ،على خالف أهداف ّ

املهم هو أن تثبت تلك الفئة املناضلة
عندما تتواجد اجلماهري يف الساحة ،ستنعقد كلّ األمور علی أحسن وجهّ .
تبّي أ ّّنا تروم بلوغ الغاية بصدق ،وعندها سريسل اهلل تعالی
املصم مة ،صدقها يف السري علی النهج ،وأن ّ
ّ
نصره.3

أهم عوامل خسارة الثمار الطيّبة للحركة السياسيّة السليمة أن يفقد العاملون الرؤية الصحيحة هلذه احلركة
وإ ّن من ّ

العام الذي ينبغي
نفسها؛ وهو ما ّ
نعرب عنه بفقدان البصرية .من هنا ،كانت احلاجة إىل امتالك رؤية واضحة للمسار ّ

العزة والكرامة.
تتحرك عليه اجملتمعات الطالبة للهداية و ّ
أن ّ

هذا هو املسار الذي لطاملا قام مساحة قائد الثورة ببيانه ،وتوضيحه ،وشرح مراحلهِ ،
وذكر ما أُجنز منها ،وما هي
كل مرحلة ،واآلفات اليت تعرتض املسري ،وكيفيّة ّتاوزهاّ .أما اآلفّة الكربى واملشكلة األكرب ،فتكمن
املسؤوليّات ّتاه ّ

يف افتقاد الرؤية السياسيّة بالكامل .فهناك من يضيّع الطريق وال يعرف مراحله ،وأين هو على هذا الطريق ،وهناك من
ال يعرف بوجود طريق من األساس.
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يتحمل
السياسي والوعي
اإلسالمي من قاموس الفكر
وإ ّن غياب معىن النظام
ألي إنسان يريد أن ّ
االجتماعيّ ،
ّ
ّ
ّ

املسؤوليّة ّتاه جمتمعه وقومه ،يُع ّد كارثةً كربى وخسارًة فادحة .هلذا ،سعى قائد الثورة اإلسالميّة دام ظلّه إىل التلكيد

لكن هذه املرحلة ليست ممّا ينبغي نسيانه وّتاوزه،
على أ ّن النظام
اإلسالمي يُع ّد مرحل ًة أساسيّةً يف احلركة التق ّدميّةّ .
ّ

وكل ّّنا قشر أو لباس يبلى بعد م ّدة وينبغي انتزاعه وّتديده ،بل تُعترب بنيةً حتتيّةً ،وقاعد ًة صلبةً ،ينبغي االنطالق منها.

يتم متتّي األصل وتقوية القاعدة ،فإ ّن املسري الالحق يصبح أيسر وأسهل.
ومبقدار ما ّ

اإلسالمي هبذه اخلصائص – يرى أ ّّنا ال تبلى
اإلسالمي – أي اجملتمع
عندما ينظر اإلنسان إىل أهداف وقيم النظام
ّ
ّ

اإلسالمي لديه هذه القابليّة .إذا كان نظام ما يسعى للمثل العليا ،هذه املثل ال تبلىّ ،أما
بدا .النظام
وال تصبح قدميةً أ ً
ّ
املؤسسات اليت يُراد أن توصلنا إىل تلك األهداف فهي قابلة للتج ّدد .وعليه ،ميكننا أن نستنتج ،بل ّن املثل العليا
النظم و ّ
ُ
ألّنا ُمثل فطريّة .النظرة إىل هذه املثل ليست شهوانيّةً أو لتلبية نزوات
يف النظام
اإلسالمي هي غري قابلة للتغري؛ وذلك ّ
ّ
ُ
للحريّة ،واحلاجة للتق ّدم ،واحلاجة
عابرة ،بل هي حاجة طبيعيّة نابعة من فطرة اإلنسان .فاحلاجة للعدالة ،واحلاجة ّ

اإلسالمي هو هذا ،وهذا ما
العامة ،واحلاجة لألخالقيّات السامية ،هي حاجات اإلنسان الفطريّة .اجملتمع
للرفاهية ّ
ّ
توصلنا إليها ،قابلة للتغيري أحيانًا ،هذا يتعلّق بالظروف الراهنة
نسعى إليه .هذا ليس ً
لكن النظم اليت ّ
قابال للتغيريّ ،

وكيفيّتها.

نلخص هذا الكالم ،يف اجلواب على السؤال حول مسللة شيخوخة وشباب النظام
بناءً على هذا ،لو أردنا ان ّ
وكيفيّة حلّها ،ينبغي أن نقولّ :أوًال ،إ ّن التجديد ممكن ،لكن ليس مبعىن ّتديد النظر يف املثل العليا ،أل ّن هذه املثل
عملي وممكن،
فطريّة .ثانيًا ،إ ّن التجديد مبعىن تغيري النظم ،تغيري وسائل العمل وأساليبه ،تغيري السياسات ،هو أمر ّ
أيضا،
وواجب يف بعض األحيان ،وهو مانع من
يتم بناءً لألصول .والنقطة الثالثة ،هي هذه ً
ّ
التحجر ،لكن ينبغي أن ّ
يتم على أساس األصول .فإذن ،املثل العليا ،واليت استلهمت منها الشاكلة واهلويّة الكلّيّة للنظام،
بل ّن التغيري ينبغي أن ّ

نظاما ميكن أن يبلى ويهرم أو
غري قابلة للتغيري .نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة هو هكذا نظام .وهبذه النظرة فهو ليس ً
دائما.4
ّ
يتحجر ،ليس متخلًّفا ولن يكون كذلك ،ميكنه أن يبقى شابًّا ً

اإلسالمي – بعد حتديد موقعيّته يف املسرية االجتماعيّة – عن األنظمة
إ ّن القدرة على متييز طبيعة النظام
ّ
مكونات الوعي
السياسيّة األخرى يف العامل،
ً
أهم ّ
وخصوصا تلك اليت تتح ّداه وتريد فرض نفسها على شعبه ،تُع ّد من ّ

السياسي .ويبدو أ ّن بعض الشخصيّات اليت ابتُليت مبصيبة التع ّدي على األصول ،يف ّتربتها السياسيّة واإلداريّة،
ّ
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االعتقادي .وذلك أل ّن املنطقة األساسيّة اليت جيري فيها النزاع ،بّي
الفكري و
كانت تعاين من هذا اخللل يف بنائها
ّ
ّ
الغرّي ،،هي نفس ساحة النظام .فبعد انتصار
ياّي،
مي والنظام
ّ
التسلطيّ ،
اّي ،اإلمرب ّ
االستكباري االليرب ّ
ّ
النظام اإلسال ّ
حّت يصابوا باليلس – من يتح ّدث
بكل ما أوتوا من ّقوةّ ،
الثورة ،حياول أعداؤها إرجاع األوضاع إىل سابق عهدها ّ
اليوم عن إرجاع أبناء الشاه املقبور إىل احلكم؟! – فيسعون إىل منعها من إكمال حركتها التغيرييّة ،اليت تتمثّل يف
حتويل نفسها إىل نظام مغاير للوضع السابق وخمالف ألنظمتهم.

العام للمجتمع ،وحيكي عن آفاق مسريته .فلو أ ّن ثورة حدثت واستطاعت أن تقضي
التوجه ّ
فشكل النظام حي ّدد ّ

على النظام احلاكم ،ومل تتم ّكن من إرساء دعائم نظام مغاير لنظام أعدائها ،ستصبح بعد م ّدة فريسةً سائغ ًة هلم،
القوي يلكل الضعيف .كيف ال! وهي تسري على الطريق الذي عبّدوه وجعلوا ّنايته عندهم.
حبكم أ ّن ّ
امللكي أمام أمواج
الغرّي ،بنسخته الربيطانيّة أو األمريكيّة ،سوى عمليّة إصالح للنظام
اطي ّ
ّ
مل يكن النظام الدميقر ّ

االعرتاضات الشعبيّة العاتية ،حيث متّ توزيع اجلبنة على عدد أكرب من الرأمساليّّي ،وإيهام اجلماهري بانفتاح باب
وحب التملّك وقيمة الثروة
لكل من يريد أن ينال ّ
مبين على أصالة النزعة الفرديّة ّ
الفرص ّ
حصة من اجلبنة .إنّه نظام ّ

بالعَرض
املاديّة
ّ
ّ
اخلاصة؛ ّأما توزيع الفرص بالعدل ،وتوجيه اجملتمع حنو رفاهه وسعادته الواقعيّة ،فإّنا أمور ملخوذة َ
والتَّبَع.
العام،
أمساّي ،على صعيد التنمية واالزدهار ّ
كم هو مغ ّفل وجاهل باألوضاع من ال يعلم أ ّن ّ
أهم ما أجنزه النظام الر ّ

العامة فلم تكن مقصود ًة بالذات
مل يكن سوى نوع من االستثمار يشبه ما تقوم به الشركات الكربى .و ّأما املنفعة ّ
يوما ،وإّّنا حصل منها ما حصل ،نتيجة تدفّق الثروات يف تلك املشاريع االستثماريّة .واحلديث هنا يطول .وما يعنينا
ً
اإلسالمي وغريه من
اجلوهري بّي ماهيّة النظام
السياسي ،أن ندرك الفارق
أهم عناصر الوعي
ّ
يف هذه النقطة ،أ ّن من ّ
ّ
ّ

وخصوصا األنظمة املعادية.
األنظمة السياسيّة،
ً

باّتاه
اطي ،حبسب زعمها ،فإ ّن هذا يُع ّد خطوًة ّ
ملكي ،يف بلد ما ،بنظام دميقر ّ
عندما تسعى أمريكا لتبديل نظام ّ

اطي بنسخته األمريكيّة ،قائم على وصول أصحاب
تلمّي مصاحلها واحلصول على املزيد من املكتسبات .النظام الدميقر ّ

الطبيعي أن تصبح السلطة اجلديدة تابع ًة هلا.
رؤوس املال إىل السلطة .وأل ّن أمريكا هي مركز رأس املال يف العامل ،فمن
ّ
فهي عمليّة استثماريّة خمادعة ،ال تنطلي ّإال على البسطاء والس ّذج .وما أسوأ عاقبة الغفلة يف السياسة.
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اإلسالمي من داخل منظومة القيم اليت ينتمي إليها
مقومات النظام
وعلى هذا األساس ،ينبغي البحث عن ّ
ّ
فاحلريّة واالستقالل ،يضمنان استمرار الشعب يف تبنّيه
حرا
ً
الشعب ويق ّدسها ،هذا بالطبع عندما يكون شعبًا ًّ
مستقالّ .

متسكه هبا .وعندما يفقد الشعب استقالله ،فسوف يتخلّى عن قيمه ومق ّدساته.
للقيم و ّ

شبيه ا ببقيّة احلكومات واجلمهوريّات وغريها يف العامل؛ بل هو نظام ذو
إ ّن نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة ليس ً
اإلسالمي ممّا تتعطّش إليه شعوب العامل ،فهو نظام ميتاز عن تلك الدولة أو احلكومة –
رسالة .إ ّن رسالة النظام
ّ

السياسي – اليت ال تف ّك ر ّإال ضمن حدودها اجلغرافيّة ،مثلما أنّه يتميّز عن أولئك املرتئّسّي
مهما كان نظامها
ّ
ملوثون بالشهوات البشريّة املختلفة .فهنا القضيّة قضيّة القيم ،قضيّة اإلنسانيّة ،قضيّة جناة الشعوب من
وهم ّ

اإلسالمي لديه رسالة للبشريّة .نفس هذه ال رسالة هي اليت جعلت ناهيب
قبضة القوى املهيمنة واملتسلّطة .فنظامنا
ّ
العامل يقفون يف مقابل شعب إيران.5

نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة يرفض هذا النوع من الدميقراطيّة
العزة احلقيقيّة لإلنسان ،وحركة غالبيّة
فالدميقراطيّة الدينيّة تعين ّ

القائمة على أساس األصول الغربيّة اخلاطئة.
اإلهلي  ،وليس يف إطار
اجلماهري يف إطار الدين
ّ

وطال ب احلروب ،بلنفسهم.
التقاليد اجلاهليّة ،ومطالبات الشركات االقتصاديّة ،واملبادئ اليت يضعها العسكريّون ّ

اإلهلي ،وإرادة الشعب هي
احلركة يف نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة ختتلف عن حركتهم؛ فهي حركة يف إطار الدين
ّ
العامل الرئيسي يف تعيّي املصري.6

اإلسالمي ،إّّنا يعارضونه أل ّّنم اّنزموا ،نفسيًّا وثقافيًّا ،أمام األنظمة األخرى؛
بعض الّذين يعارضون النظام
ّ
والبعض اآلخر ،عندما ربطوا مصاحلهم ،اليت هي سبب بقائهم ،بتلك األنظمة؛ بيد أ ّن الكل مشرتك يف ٍ
نقطة واحدة
وهي االنسحاب من القيم والرتاجع عنها.
سر بقائه وسبب دميومته .وأل ّن معركة القيم قويّة
وكون النظام
أي شيء ،هو ً
اإلسالمي ً
نظاما قيميًّا قبل ّ
أيضا ّ
ّ
اإلسالمي ،بصموده وثباته ،سيكون
انتصارا وهزميةً ،تظهر للجميع .فلو انتصر النظام
املدوية،
وشديدة ،فإ ّن آثارها ّ
ً
ّ

وتفوقه آثار أكرب بكثري من آثار االنتصارات العسكريّة .وكذلك ،لو ُهزم ،بتخلّي الشعب عن قيمه ،فإ ّن
لنصره هذا ّ
العواقب ستكون وخيمةً جدًّا.
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قديرا وحمرتفًا ،فمن املتوقّع أن تقوم
خبريا خسر ماله كلّه ،لكنّه بقي
تصور لو أ ّن
ً
ً
ولتقريب املعىنّ ،
مهندسا ً
مهندسا ً

عزته وكرامته .هناك
لكن وقع اخلسارة سيكون أكرب بكثري فيما لو خسر شرفه أو ّ
هذه املعارف واملهارات بنجدته .و ّ
سيكون من الصعب أو املستحيل أن يعود إىل سابق وضعه.

التمسك
مجيع القيم يف النظام
اإلسالمي ترجع إىل مبدأ اإلميان باهلل تعاىل .وهذا املبدأ ّ
يتم التعبري عنه من خالل ّ
ّ

لكل شؤون احلياةّ .أما الشريعة فهي قاعدة هذه القيم ،واإلطار الذي
بدينه ،الذي ّ
يتضمن منظومة القيم الشاملة ّ
التمسك بشرع اهلل
يصوّنا وحيفظها .وليست الدولة أو احلكومة ،اليت تسعى لتطبيق الشريعة ،سوى التعبري
العملي عن ّ
ّ
وأحكامهّ .أما والية الفقيه ،فإ ّّنا ّتلّي هذه احلكومة الدينيّة.

التام هلذه املنظومة القيميّة .فهو العارف بلحكام
فالنظام
اإلسالمي يقوم على مبدأ والية الفقيه ،باعتبار أنّه املمثّل ّ
ّ

اإلسالم ،والعامل هبا ،والورع الزاهد املظهر للقيم املعنويّة بلعلى درجاهتا حينما ميسك بالسلطة يف أعلى مستوياهتا،
العامة الرافضة للظلم واهليمنة االستكباريّة.
فال تسوقه حنو الشهوات واألهواء .وهو اجملاهد ،الذي يع ّرب عن اإلرادة ّ
بكل تلك القيم اليت آمنت هبا .إنّه نائب الشعب
الوّيّ ،
فإّنا تعلن عن ّ
عندما ّ
متسكها ّ
تتمسك اجلماهري بالفقيه ّ

الوّي وفق هذه
يف القضايا املصرييّة ،وصوته الصادح مبواقفه الكربى؛ هو الشعب
ً
خمتصرا ،والشعب هو يف إرادته .و ّ
هم أو عمل سوى أن يكون
يهتم مبستقبله
الشخصي بتاتًا ،ليس له من ّ
الرؤية ،ال ميلك لنفسه شيئًا ،وال يف ّكر وال ّ
ّ
املثاّي.
ً
تعبريا عن إرادة الشعب يف سعيه حنو بناء جمتمعه ّ

اإلسالمي:
وهكذا ّتتمع لدينا العناصر األساسيّة للنظام
ّ
.1

هو مرحلة على طريق األهداف الكربى.

.2

ضل املسري.
لكنّه قاعدة لالنطالق ،إذا فُقدت ّ

.3

مستمرة من أجل تبديل مجيع النظم االجتماعيّة.
وهو ثورة
ّ

.4

مبين على أساس منظومة القيم الدينيّة الراقية.
ّ

.5

يعرب عن نفسه بنظام والية الفقيه وحاكميّته.
ّ
6

.6

العام.
وهو خيار الشعب وإرادته ومسريه ّ

وعرب عن ذلك يف املظاهرات املليونيّة ،ويف صناديق االستفتاء
وقد مت ّكن الشعب اإليراينّ من إقامة هذا النظامّ ،
مؤسسايتّ حيفظ النظام ويزيده ّقوةً
ّ
العام بصورة أدهشت العامل كلّه .وكان عليه أن يرتجم هذا الوعي من خالل كيان ّ

يتفوق يف إجنازاته
اقتدارا ليواجه التح ّديات العاصفة واملؤامرات اللئيمة ،لينتقل إىل مرحلة بناء النموذج األفضل ،الذي ّ
و ً
التواقة للعدالة والقيم اإلنسانيّة.
لكل شعوب العامل ّ
احلضاريّة على مجيع األنظمة ،ويعرض نفسه كقدوة ُحتتذى ّ

حّت
السياسي للبالد عن طريق االستفتاء
يوماُ ،ح ّدد النظام
الشعيب .انظروا أنتم يف الثورات املختلفة ّ
بعد الثورة خبمسّي ً
ّ
ّ
أي نظام يريدون .لقد نزلوا بلنفسهم إىل
ّ
تتبّي لكم أمهّيّة هذا الكالم .فبعد مخسّي ً
يوما من انتصار الثورة عرف الناس ّ
التارخيي ّأّنم يريدون نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة.7
صناديق االقرتاع ،وح ّددوا يف هذا التصويت العجيب و ّ

احلرة ،إىل مجيع أنواع املؤامرات
ومن
تتعرض احلركة الشعبيّة املؤمنة بالدين ،وهي تسعى لتكميل ّتربتها ّ
الطبيعي أن ّ
ّ

شك يف أ ّن أش ّد املؤامرات فت ًكا هي تلك اليت هتدف إىل فصل اجلماهري عن
املتضررين من النظام
الشعيب .وال ّ
من قبل ّ
ّ
النظام ،من خالل فصل النظام عن القيم اليت آمنت هبا .هذه املؤامرة اليت تعمل حتت عنوان إسقاط مشروعيّة النظام،

العامة
أمر ٌ
وتستخدم ّ
خمالف لإلرادة الشعبيّة ّ
شّت الوسائل واألساليب ،وعلى رأسها إيهام الناس بل ّن نظام والية الفقيه ٌ

ومسا ٍو لالستبداد.

املؤسسة األوىل للنظام،
وهلذا ،كانت املسؤوليّة األساسيّة يف املرحلة األوىل من تشييد النظام
اإلسالمي الدفاع عن ّ
ّ

مؤسسة والية الفقيه .وكان على املؤمنّي هبذه القيمة ،أن يبيّنوا عدم تعارض
واليت هي ضمانة بقائه ومستقبله ،وهي ّ

حاكميّة الفقيه مع حاكميّة الشعب وإرادته .وقد شاهدنا مساحة اإلمام اخلامنئي بطل هذا امليدان وفارسه املقدام.

إ ّن ضوابط القيادة ووالية الفقيه وفق املدرسة السياسيّة إلمامنا اجلليل هي ضوابط دينيّة ،وليست كضوابط
أيضا هلم ضوابطهم
تتلخص فـي التبعيّة هلذا التيّار
القوي والغن ّـي أو ذاك .أولئك ً
البلدان الرأمساليّة التـي ّ
ّ

وينتخبون فـي إطار هذه الضوابطّ ،إال أ ّن ضوابطهم هي هذه :االنتماء إىل هذه العصابة املقتدرة والثريّة أو
تلك ،ومن كان خارج تلك العصابة مل تنطبق عليه الضوابط .الضوابط فـي املدرسة السياسيّة اإلسالميّة ليست

هذه .الضوابط هنا ضوابط معنويّة .الضابطة هنا عبارة عن العلم والتقوى والدراية .العلم يفرز الوعي ،والتقوى
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األمة .هذه هي الضوابط الرئيسيّة طب ًق ا ملدرسة اإلسالم
تورث الشجاعة ،والدراية تضمن مصاحل البالد و ّ
حّت لو وقف كافّة
السياسيّة .إذا ُس لبت من املسؤول إحدى هذه الضوابط وافتقدها ،ستسقط عنه األهليّة ّ
الشعب فـي البالد إىل جانبه.8
فمثال
للتوج هات وصيانةً للشعبً ،
إ ّن الوالية يف اإلسالم تنشل من القيم ،هذه القيم اليت يكون حت ّققها صيانةً ّ
اخلاص – أي تلك امللكة النفسانيّة – من مجلة شروط الوالية .وإذا حت ّقق هذا الشرط تكون
العدالة مبعناها
ّ
أي عمل خاليفّ خارج احلدود
مبجرد أن يصدر من الوّيّ أو الواّي ّ
أمرا مصونًا من أيّة آفة؛ ذلك ألنّه ّ
الوالية ً
وخمال ًف ا لألوامر والنواهي اإلسالميّة ،فإ ّن شرط العدالة يُسلب ويزول .إ ّن أدىن ظلم وأقلّ احنراف يكون خمال ًفا
أي متييز أو عمل خمالف أو معصية أو ترك تكليف ينتزع العدالة من الواّي .وعندما
للشرع يسلب العدالة .إ ّن ّ
تزول العدالة فإنّه يُعزل من منصبه .وعلى مستوى القيادة يكون األمر أعلى وذلك أل ّن للقيادة املعنويّة
احد ا فإنّه
احد ا .ولو ارتكب ذنبًا و ً
حّت ذنبًا و ً
مسؤوليّات معنويّة ويتوقّع اخلرباء والشعب منه أن ال يرتكب ّ
حجةً على نفسه وال على الناس.9
يتم إسقاطه .فكالمه لن يكون ّ
يسقط دون احلاجة إىل أن ّ

اإلسالمي ال يقف بوجه اجلماهري .املواجهة بّي السلطة واجلماهري تنتمي ألدبيّات األنظمة االستبداديّة
النظام
ّ
حّت وإن كانت دميقراطيّةً وشعبيّةً فـي
والدكتاتوريّة .مثّة أنظمة ،إىل جانب األنظمة االستبداديّة والدكتاتوريّةّ ،
أيض ا تقف بوجه اجلماهري،
خاص ة .هذه األنظمة ً
ظاهرهاّ ،إال أ ّن باطنها قائم على الثروة واملال ومصاحل طبقات ّ
اإلسالمي ،فاحلكومة موظّفة لدى اجلماهري ،وهي بيد
سواء اعرتفت بذلك أم مل تعرتفّ .أم ا فـي النظام
ّ
احلق هم اجلماهري .فـي مثل هذه املنظومة تُع ّد السلطة
اجلماهري .إ ّّنا نائبة الشعب وخادمته وموظّفته .أصحاب ّ

القضائيّة ذراعًا قويًّا ،أينما حصل احنراف عن هذه احلالة أو خمالفة ،جيب أن ميسك هذا الذراع بتالبيب
املخالف وال يرتكها.10
إ ّن القيادة يف الواقع هي إدارة قيميّة كلّيّة .يف بعض األحيان ّترب الضغوط واألزمات والضرورات اإلدارات
لئال يقع هكذا أمر،
املختلفة لسلوك بعض املنعطفات غري الالزمة أو غري اجلائزة ،وهنا على القيادة أن تراقب ّ
تدخ ًال يف األعمال ،مع أ ّن البعض
هذه املسؤوليّة ثقيلة جدًّا ،هذه املسؤوليّة ليست مسؤوليّةً تنفيذيّةً ،وليست ّ
كال ليس األمر
حيبّون أن يتح ّدثوا هبذا الشكل ،ويقولون بل ّن القرارات الفالنيّة ال تتّخذ بدون رأي القيادةّ ،
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السياسي،
االقتصادي ،ويف القطاع
كذلك ،املسؤولون يف األقسام املختلفة لديهم مسؤوليّات حم ّد دة ،يف القطاع
ّ
ّ
فلكل
ونواب اجمللس يف أقسامهم ،ومسؤولو السلطة القضائيّة يف جمال عملهم،
ويف القطاع
ٍّ
الدبلوماسيّ ،
ّ
احلق يف ذلك وال القدرة عليه .ال
مسؤوليّات حم ّد دة .ويف مجيع هذه األمور ال القيادة قادرة على
ّ
التدخ ل وال هلا ّ
يتم ّاخت اذ الكثري من القرارات االقتصاديّة ممّا ال تقبله القيادة ،ولكنّها ال
يوجد ً
أصال إمكانيّة لذلك .ميكن أن ّ

يؤدي ّاخت اذ سياسة ما إىل احنراف طريق
تتدخ ل ،هناك مسؤولون هلذا ،وعليهم أن يعملوا ،نعم يف املكان الذي ّ
ّ
الثورة ،يصبح هناك مسؤوليّة على القيادة ،على القيادة أن تضع العقالنيّة يف خدمة األصول ويف ّاخت اذ القرار

التوج هات حنو املثل العليا.
والعمل ،وأن تضع الواقعيّة يف خدمة ّ

النووي ،يف تلك املرحلة األوىل حيث كان هناك ّتاذبات ،كان البعض يتّخذ إجراءات لعلّها مل
امللف
يف ّ
ّ
يتم القيام هبذه األعمال ،فسلنزل بنفسي إىل امليدان ،وهكذا
تكن مناسبةً ،حينها قلت يف خطاب عامّ إذا مل ّ
حدث ،هذا هو معىن القيادة ،وهذا أمر مستنبط من اإلسالم.11

الكلّ يعلم واخلرباء العامليّون يعلمون أ ّن هذه القضيّة من االبتكارات العظيمة والبارزة واملميّزة لإلسالم .ففكرة
حكومة الوّيّ الفقيه باملعىن الصحيح للكلمة هي فكرة تُع ّد اليوم تلبيةً لالحتياجات الواقعيّة للبشر ،فالناس يف
التوج ه إىل املعنويّات .فقد أضحت حياة البشر ضحيّة
عصرنا هذا يعانون من الفاقدين للتقوى ومن عدم ّ
املاد يّات .لو تش ّك لت حكومةٌ – حيث أنّه من الطبيعي أن يكون للحكومة األثر األكرب يف حياة
االستغراق يف ّ
الناس ومصريهم – على رأسها هو ذلك اإلنسان العامل بالدين واملعنويّات والذي يصون نفسه من املعاصي
تلثريا يف خالصهم.12
ويطيع مواله فلن يكون هناك ما هو أكثر فائدةً للبشر وأكثر ً
إ ّن إعداد الع ّد ة والعدد لتحريف مبدأ والية الفقيه أو التشكيك هبذا األصل – الذي يعترب الركن الركّي يف هذا
البناء الشامخ – ومبا يعنيه من سيادة الدين والتقوى على احلياة االجتماعيّة للشعب ،نابع من هذه الدوافع
املاد يّة البعيدة
الشيطانيّة التسلّطيّة؛ ففي عامل تعكس فيه احلكومات
مظهرا لالستكبار والتسلّط واجلور والنزعة ّ
ً

اإلسالمي والقيم املعنويّة ،حيث ال متثّل فيه احلكومة تسلّطًا
عن التقوى ،يفخر النظام
مستبد ا وال رئاسةً قائمةً
ً
ّ
بدال من املعايري الشائعة حاليًّا
قليب وإمياينّ ،وتعتمد – ً
على اخلداع والتصنّع ،وإ ّّنا هي والية وحمبّة وترابط ّ
معيارا هلا.13
واملبتنية على املال والدعايات الزائفة – الفقاهة والعدالة ً
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القوة هذه ،واليت كان عليهم أن جيعلوا منها نقطة ضعف
وقد عرف الّذين يستهدفون النظام
اإلسالمي نقطة ّ
ّ
ظ أعداء النظام من هذا اجلهل كان األوىف
النظام باستغالل اجلهل
التارخيي مبعىن الوالية ومفهوم الفقاهة .ويبدو أ ّن ح ّ
ّ

من اجلميع يف هذه القضيّة الدقيقة .وكما هو متوقّع يف نظام السنن الكونيّة ،سيمنع اجلهل صاحبه من حتقيق أهدافه
والوصول إىل مآربه.

األول ،عزل
أهم األعمال اليت يقوم
أهم ما يقوم به هو نوعان من العملّ :
ّ
هبا[العدو ] ،بل لعلّنا نقول إ ّن ّ
إ ّن من ّ
الشعب عن النظام ،والثاين ،إبعادهم عن بيّنات الدين وأصوله ،وواضحات األحكام اإلسالميّة والشريعة

األساسي للنظام هو الشعب .فهم يعلمون أ ّّن م لو فصلوا
اإلسالميّة .لقد عرفوا جيّ ًد ا ما يقومون به ،أل ّن الداعم
ّ

الناس عن النظام فسيكون النظام بدون سند وظهري .فكيف يفعلون ذلك؟ بكلّ صراحة من خالل القضاء على
وحتركوا وقاموا بلعمال مفيدة ،فسيكون له تفسري سيّئ يف
ثقة الناس باملسؤولّي .فمهما حاول املسؤولون وسعوا ّ

دائم ا.
اخلارجي  ،ممّا يشاهده املرء بوضوح .وبالطبع ،فإ ّن هذا األمر كان
اإلذاعات األجنبيّة ،واإلعالم
ً
موجود ا ً
ّ
ففي مجيع العهود كان فصل الناس عن املدراء والعاملّي والقضاء على ثقتهم هبم من أعمال األعداء .فطوال
العشرين سنة بعد رحيل اإلمام ،ويف حياته املباركة رضوان اهلل تعاىل عليه ،كان هذا األمر من األعمال اليت
يقومون هبا .هلذا كان إمامنا العظيم يف ذلك الزمان ،ورغم وجود اعرتاضات على بعض ممارسات املسؤولّي

ولكن
كال،
دوما عنهم .وهذا ال يعين أ ّن اإلمام كان يدافع عن جزئيّات األعمالّ .
والعاملّي يف البالد يدافع ً
ّ
اإلمام كان جيعل من نفسه درعًا .وكان اإلمام يقف يف مواجهة العاملّي وا ملسؤولّي يف النظام فيما لو رمى أحد

أدى إىل تضعضع ثقة الناس هبم؛ وأنا العبد على هذا املنوال.14
حجرا ،و ّ
ً

احد ا ،بل كانوا يف جبهة واحدة – كلّ ما استطاعت من اجلهود
بذلت جبهة األعداء – ومل يكن
العدو و ً
ّ
واملساعي ،وفعلوا كلّ ما كانوا يستطيعون فعله ،ابتداءً من حروب الشوارع ،إىل احلروب القوميّة ،إىل االنقالب
االقتصادي  ،إىل إطالق ماكنة هائلة من احلرب النفسيّة
العسكري ،إىل فرض حرب السنوات الثمانية ،إىل احلظر
ّ
ّ

عاما ،واحلرب النفسيّة ض ّد الشعب اإليراينّ ،وض ّد الثورة ،وض ّد
عام ا .منذ اثنَّي وثالثّي ً
طوال اثنَّي وثالثّي ً
وبث اإلشاعات ،وسعوا لزرع اخلالفات ،وحتريف السبل يف
اإلمام قائمة  .مارسوا الكذب ،وتوجيه التّهمّ ،
الداخل.

األهداف اليت كانوا يسعون هلا هي:
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األول اإلسقاط .وهدفهم الثاني :هو
بالدرجة األولى :إسقاط الثورة ونظام اجلمهوريّة اإلسالميّة .كان هدفهم ّ
أنّه إذا مل يتح ّقق إسقاط نظام اجلمهوريّة اإلسالميّة فسيسعون ملسخ الثورة و تبديلها ،فال يبقى من الثورة ّإال
صورهتا ،ويزول باطنها وسريهتا وروحها .حاولوا الكثري يف هذا اجملال ،وكان آخر مسرحيّاهتم اليت عُرضت على
اخلشبة فتنة عام  .88كانت يف احلقيقة مسعًى من املساعي .ووقع البعض يف الداخل أسرى هذه املؤامرة ،بسبب

املصم م
وحب املناصب وما إىل ذلك من األمراض النفسيّة اخلطرية .وقد قلت مر ًارا ،إ ّن املخطّط و ّ
حب الذات ّ
ّ
واملدير كان ،وال يزال ،خارج احلدود .وقد تعاونوا معهم يف الداخل ،بعضهم عن علم ،والبعض اآلخر عن غري
علم .هذا هو اهلدف الثاين.
دس عناصر من ضعيفي
وكان الهدف الثالث ،وال يزال ،هو أنّه لو بقي النظام
اإلسالمي فيمكن ّ
ّ
النفوس فيه ،واالستفادة منهم ،وجعلهم أطرافه األصليّّي الذين يتعامل معهم يف خصوص قضايا البالد .وبالتاّي

عميال
املهم هو أن يكون ً
يريدون أن يكون هناك نظام ال ميتلك القدرة الكافية ،ويكون ضعي ًف ا ومطيعًا – ّ
ومطيعًا – وال يقف يف وجه أمريكا .هذه هي أهدافهم.

وقد أخفقت هذه األهداف وهذه املراحل حل ّد اآلن ،ومل يستطيعوا حتقيقها .بالطبع ،لقد بذلوا الكثري من
أي جهد ،لكنّهم مل ينجحوا ،أل ّن الشعب كان يقظًا.15
متنوعة .ومل ي ّد خروا ّ
املساعي ،وتابعوا ممارسات ّ

السياسي ،وحتديد
االجتماعي و
اإلسالمي وماهيّته وأمهّيّته ،يكون مبثابة بناء الوعي
إ ّن احلديث الدائم عن النظام
ّ
ّ
ّ

العام للدولة والشعب والطاقات واملوارد .وميثّل الدستور تلك القاعدة الصلبة ،اليت ينبغي أن يلجل إليها اجلميع
التوجه ّ
ّ

وحل النزاعات .وجيب أن يعلم اجلميع أ ّن طبيعة التعامل مع الدستور هي امليزان الذي ميكن من
يف رسم ّ
التوجهات ّ
العام الذي يشتمل على كلّيّات القيم ،اليت
خالله معرفة حجم االنتماء للقيم اإلسالميّة .فالدستور هو اإلطار ّ
يتمسك هبا الشعب يف انتمائه لإلسالم.
ّ
اإلسالمي – املتمثّلة
العدو ،هو األسس املتينة والبىن القويّة للنظام
العنصر اآلخر الذي حال دون جناح
ّ
ّ
املشرع على بلورة دستور يوفّق بّي اإلرادة واألصوات واملطالب الشعبيّة من جهة،
بالدستور – فقد حرص ّ
اإلسالمي
كل مفصل من مفاصل النظام .فالنّظام
والرؤية اإلسالميّة من جهة أخرى ،واحلفاظ على ذلك يف ّ
ّ

الرصّي املتّكئ على الشعب ،صوتًا وبرملانًا وحكومةً ،كان مبثابة الس ّد احلصّي أمام كلّ هجمة أو خمطّط أراد
أبد ا .فكلّ املبادئ اليت
العدو متريره .بالطبع ،ال خيفى أ ّن
يوم ا ممارساته العدوانيّة ولن يرتكها ً
العدو مل يرتك ً
ّ
ّ
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متس كهم بالنظام،
سامهت يف صمود هذه الثورة وبقائها ،كانت وال تزال هدفًا ملخطّطات ّ
العدو .فإميان الناس و ّ
العدو  ،الطامع بالعودة إىل البلد ،وبسط نفوذه ،وزرع عمالئه ،وإفشاء
هو أحد أبرز العناصر اليت استهدفها
ّ

كل أرجاء البلد.16
الظلم والفساد يف ّ

اإلسالمي .قضيّة
جيب ّأوًال إيضاح نقطة تلسيسيّة وهي أنّ حالة نيابة الشعب هلا جذور ج ّد عميقة يف الفكر
ّ
هذه النيابة ليست قضيّة اتّباع للعرف الدارج يف العامل ،وأل ّن يف العامل انتخابات ودميقراطيّة لذا جيب علينا أن ال
وتؤس س شيئًا
نتخلّف عن العامل .نظري بعض هذه البلدان ،اليت ترون أ ّّن ا تصطنع ً
شكال ظاهريًّا للدميقراطيّةّ ،
باسم جملس الشورى ليست له أيّة حقيقة .وكذلك احلال يف األحناء اليت تقام فيها انتخابات.

خاصة باهلل .أي ال
أساس أفكارنا ليست من هذا القبيل .لدينا أسس واضحة .الوالية يف الرؤية اإلسالميّة ّ
ٍ
مثال ،ويقول لعمرو ،وهو
ألي إنسان والية على
إنسان آخر .ليس لدينا يف اإلسالم أن يليت زيد ،وهو أنا ً
يوجد ّ

مثال ،جيب عليك أن تعمل مبا أقوله أنا.
أنتم ً

اضح ا فسيكون هذا املن ّف ذ
ليس ألحد واليةً على غريه .الوالية هلل .وإذا رسم اهلل هلذه الوالية من ّف ًذ ا حم ّد ًد ا و ً
مقبوال ميكن اتّباعه .وقد رسم اهلل تعاىل هذا املن ّف ذ ومتّ حتديده يف اإلسالم .القانون والتنفيذ جيب أن
من ّف ًذ ا إهليًّا ً

يكون طب ًق ا للمعايري والضوابط اإلهليّة .أي جيب أن يتّفقا وال يتعارضا مع األحكام اإلسالميّة ،أو مع الكلّيّات
العام ة املعروفة واملفهومة عن اإلسالم .واألفراد املسؤولون عن التنفيذ هلم مميّزات وخصائص معيّنة :جيب
والقواعد ّ
ذي وقناة العبور
أن يكونوا عُ ً
دوال ،غري فاسقّي – اخلصائص املرسومة يف دستورنا – والدستور هو الشكل التنفي ّ
حنو الشيء الذي رمسته لنا الوالية اإلهليّة .ومسللة األقلّيّة واألكثريّة بطبيعة احلال مسللة ضروريّة .مع أنّه ال يوجد
نرجح مبوجبه األكثريّة على األقلّيّة ،حينما ختتلف اآلراءّ ،إال أنّه شيء ال ب ّد منه يف
لدينا يف اإلسالم شيء حم ّد د ّ

معّي ،ويتّفق ثالثة منهم على قرار
خمتلف الشؤون اإلنسانيّة .حينما يتّخذ مخسة أشخاص قر ًارا حول شيء ّ
عقالئي ّبّي يقبله
اآلخرين أن يذعنا بطبيعة احلال .هذا شيء
الشخص ّي
يرتبط مبصري اخلمسة مجيعهم ،فعلى
َ
َ
ّ
اإلسالم وميضيه.

إذن [إذًا] ،الوالية اليت لكم اليوم – والتشريع والية – والية إهليّة ،وهلا جذورها يف الوالية اإلهليّة .إ ّّن ا تنبع
وتنبثق من الوالية اإلهليّة .هذا هو معىن الدميقراطيّة الدينيّة اليت ننادي هبا .معناها أن يكتسب النائب يف جملس

اإلسالمي ،بالطريق احمل ّد د يف الدستور ،كقناة إلعمال الوالية اإلهليّة .أن يكتسب والية ُّ
تعد تكلي ًفا
الشورى
ّ
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اإلسالمي واجب االتّباع بالنسبة ّي ،كشخص وكفئة ،ال
وواجبًا عليه .إذن ،ما يصادق عليه يف جملس الشورى
ّ
إسالمي.17
مبىن
ب ّد أن أعمل بناءً عليه .هذا املبىن ً
ّ
اإلسالمي متساوون أمام القانون ،ويف جمال التمتّع باإلمكانات واملواهب اإلهليّة
كل األفراد يف النظام
إ ّن ّ
ّ
ألي مقتدر أن يفرض سلطته ،وال ألحد أن يفرض إرادته خالفًا للقانون
املتوفّرة يف الوطن
اإلسالمي؛ وليس ّ
ّ
على اآلخرين.18
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