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من  فهي  واالجمتاعّي،  والسيايّس  الفكرّي  املستوى  عىل   
ً

إشكالية الثورة  أطروحة  تعترب 
بشكل  بينها  فميا  تختلف  اليت  والتصورات،  التنظريات  من  الكثري  تنتج  اليت  السيالة  األطاريح 
ا من الزاوية والرؤية اليت ينظر من خاللها الفكر وأصحاب الطروحات. وإذا وضعنا 

ً
جذرّي انطالق

جانًبا أطاريح للثورة مبفهومها الغربي، سرنى أّن التنظري لهذا املوضوع مل يشغل الباحثني املسلمني، 
 متكاملة، 

ً
قدم نظرية

ُ
وإن كان مثة وجهات تناولته، فهي أخذته من الزاوية الغربية نفسها، ومل ت

العقد  من  ابتداًء  معاملها  ظهرت  اليت  اإلسالمية  الحركات  وحىت  الذات.  خصوصية  من  تنطلق 
الثالث من القرن العرشين، مل متتلك الشجاعة أو الثقة الكافيَتني يف صياغة نظرية إسالمية يف 
 النخبوية أو الفكر االنقالبّي، إىل أن قامت مدرسة 

ّ
الثورة، كما أّن هذه الحركات وقعت يف فخ

 حول 
ً

 متقّدمة
ً

اإلمام الخميين )قدس رسه( واسمترت مع اإلمام الخامنيئ )دام ظله(، فبنت رؤية
 ،

ً
هذه األطروحة، وانتقلت بها من إطارها الخاص إىل إطارها العام، حيث أصبحت الرؤية متكاملة

 
َ

 اإلسالمية
َ

قدم المنوذج الذي ميكن أن ُيطبق يف جميع املجمتعات اإلنسانية، فعّم التأثري الحركة
ُ
ت

 ما يتعلق بجماهريية العمل الثوري.
ً

والحركات التحررية يف العامل، خاصة

 يف البعد العميّل والتطبيقي ألطروحة 
ً

 نوعية
ً

ل نقلة
ّ
فمسرية الثورة اإلسالمية يف إيران متث

زت أفكارها، اليت انطلقت مع شخصيات مثل الشهيد مرتىض مطهري والشهيد 
ّ
الثورة، حيث حف

دستغيب والشهيد بهشيت والشهيد محمد باقر الصدر، عىل بث وعي جديد يف الوسط اإلسالمّي، 
كما جاءت تجربة المنوذج اإلسالمّي يف إقامة الدولة مع اإلمام الخميين )قدس رسه( واسمترارها 
مع اإلمام الخامنيئ )دام ظله( لتؤكد إمكانية قيام تجربة حضارية جديدة، متتاز بالثورية الجذرية، 

وال تستقي فاعليتها من الرؤية الكونية املؤسسة يف الغرب.

عن   
ً
عبارة تعد  مل  اليت  الثورة  ومنها  متعددة،  أطاريح  غرّيت  إيران  يف  اإلسالمية  فالثورة 

القطاعات،  كافة  إىل  وممتدة  مسمترة  حركة  فالثورة  السلطة.  إىل  بوصولها  ينقيض  آين،  حراك 
حياة  مفاصل  من  مفصل  كّل  تعّم  وهي  بحركيتها،  تتحرك  بل  الدولة،  حدود  عند  تتوقف  ال 
بناء  إىل  تسعى  التاريخ،  يف  هادفة  حركة  ها 

ّ
ألن واالجمتاعية،  واالقتصادية  السياسية  اإلنسان 

أبًدا  الخامنيئ )دام ظله(: “ال تتوهموا  بناء اإلنسان، وبحسب قول اإلمام  ا من 
ً
املجمتع انطالق

انتهاء الثورة، فالثورة مسمترة، فإذا كانت الثورة تعين إيجاد التحوالت الجذرية وإنقاذ الطبقات 
املحرومة واملقهورة، وحيث األعداء قد اصطفوا ملواجهتها، فمن الطبيعي أّن ذلك يعين اسمترارها 
ودوامها”. فالثورة ترتبط بالهوية الذاتية اليت ترتبط بحركة النبوة يف التاريخ، من آدم )عليه 
الحركة  ومن معني هذه  م(، 

ّ
وسل وآله  عليه  )صىل هللا  الخامت محمد  النبّي  إىل   

ً
السالم( وصوال

وأهدافها تسمتد هذه الثورة مرجعياتها؛ أي من السرية النبوية وسري املعصومني واألنبياء، لتوصل 
املجمتعات إىل كماالتها، وهذا ما يجعل الحديث عنها مهًما جًدا.

تثري هذه املقدمة الكثري من األسئلة:

ما هي نظرية الثورة املتولدة يف حاضنة الفكر الواليئ؟

 عن املفاهمي األخرى للثورة؟ وما هي هذه 
ً
 أو خصوصيات تجعلها ممتايزة

ً
هل متتلك خصوصية

الخصوصيات؟ وما هي املرجعيات اليت ُبنيت عليها؟
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هل هذه الـمـرجعيات ذاتية وخاصة؟ أو أن من الـممكن اتخاذها نـموذًجا يـمكن البناء عليه 
يف مجتـمعـــــات أخرى؟

روا لهذا املفهوم؟ وما هي أهم األفكار اليت تحدثوا عنها؟
ّ
من هم أبرز من نظ

هل يعترب مفهوم الثورة من املفاهمي اآلنية اليت تنتهي بعد انتصار الثورة؟ أو هو من املفاهمي 
الدامئة اليت تسمتر بأشكال أخرى مختلفة؟

كيف يتجىل مفهوم الثورة مضن هيكلية الدولة؟ أال يوجد تنافٌر بني فكرة الثورة والدولة؟

وغريها من األسئلة اليت تحتاج إىل إجابات، ويأيت هذا املؤمتر ليوضحها ويتحدث عنها، من 
خالل املحاور التالية، اليت تهدف إىل:

أ . التعرف إىل أطروحة الثورة يف النهج الواليئ عند اإلمام الخميين )قدس رسه( واإلمام الخامنيئ 
)دام ظله الرشيف(، عىل أن تمشل هذه املقاربة كّل من ينمتي إىل هذا النهج.

ب . رؤية تجليات هذا النهج عىل املستوى الداخيل ولدى الشعوب والحركات اليت آمنت بهذا النهج.

ت . تلّمس تأثرياتها يف الوعي اإلسالمّي، وعلومه، وقميه.

 غري مبارش، يمتثل يف البعد التثقيفي ملثل هذه املؤمترات.
ٌ

ويضاف إىل هذه األهداف هدف

الـمحاور:

الـمحور األول: أطروحة الثورة اإلسالمية ومرجعياتها 

     أطروحة الثورة )دراسة مقارنة بني األطروحة اإلسالمّية واألطاريح الغربية( 
      يف العالقة بأطروحة مفهوم الثورة والنظرة الكونية )دراسة مقارنة يف أثر النظرة الكونية يف 

أطروحة الثورة(
      املرجعيات الفكرية ألطروحة الثورة يف اإلسالم

      عالقة أطروحة الثورة بالتجربة النبوية الرشيفة وسرية املعصومني
      موقعية أطروحة الثورة يف الفكر الواليئ

      أطروحة الثورة كتجيل للقمي املعنوية

الـمحور الثاين: نطاق أطروحة الثورة وتجلياتها

      تجيل أطروحة الثورة يف ممارسة السلطة ومؤسساتها وبرامجها
      أثر أطروحة الثورة يف بناء املنظومة الرتبوية

      الثورة وتجلياتها يف االقتصاد املقاوم
      انعكاس أطروحة الدولة يف السياسة الخارجية

      أطروحة التثوير الديين وانعكاساته يف العلوم واملمارسات الدينية
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الـمحور الثالث: تأثريات أطروحة الثورة اإلسالمية يف خارج الجمهورية وداخلها

     الثورية مسة الوالية
     أطروحة الثورية ودورها يف بناء مجمتع االقتدار

     العالقة بني أطروحة الثورية وقيام محور املقاومة
     أثر أطروحة الثورة يف إعادة تشكيل عامل متعدد األقطاب

     أطروحة الثورية وأثرها يف الحركات التحررية
     الثورية ودورها يف إعادة تشكيل مفهوم العدالة يف القانون الدويل

الـمحور الرابع: قضايا وإشكاليات تتعلق بالثورة

     إشكالية الثورة والدولة
     الثورة وعصبية األيديولوجيا

     تأثري أطروحة الثورة اإلسالمية عىل الفعل الجهادي املقاوم ومفهوَمي الشهادة واالنتصار 

الـمحور الخامس: يف العالقة بني الحضارة والثورة

     الثورة ودورها يف نشأة الحضارة )دراسة مقارنة(
     مفهوم الثورة وأثره يف بناء الحضارة اإلسالمية )دراسة تاريخية(

     موقعية مفهوم الثورة يف الخطوة الثانية لبناء الحضارة اإلسالمية

الـمحور السادس: مراحل الثورة اإلسالمية يف أدبيات اإلمام الخامنيئ

     النهضة اإلسالمية
     النظام اإلسالمي
     الدولة اإلسالمية

     الـمجـمتع اإلسالمي
     الحضارة اإلسالمية

سُيصدر معهد الـمعـارف الحكـــميـــة
للدراســـــــات الدينيــــة والفلسفيـــــة
أعمال هذا الـمؤتـمـر يف كتاب خاص
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االفتتاح

تالوة آيات من القرآن الكريـم	 
مة	 

ّ
كلمة الجهة املنظ

كلمة الجهة الّراعية	 

4:30

املحارضة االفتتاحية

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة سعادة النائب 	 
الحاج محمد رعد

حوار مفتوح

اليوم األول 
الثالثاء، 28 حزيران | يونيو 2022

ُيقّدم االفتتاح سـماحة الشيخ ماهر مزهر
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تسجيل أسـماء 9:30 - 9:15

الجلسة األوىل 
أطروحة الثورة اإلسالمية ومرجعياتها

بإدارة اإلعالمية ليىل مزبودي

السيد محمد مصطفوي | إيران:	 

      نظرية الثورة، وجهة نظر إسالمية

الدكتور إياد األرناؤوطي | العراق:	 

      اإلمام الخميين يف ثوراته الثالث

الشيخ عباس مشس الدين | العراق:	 

      ملاذا انترصت الثورة اإلسالمية؟

الدكتور أحمد ماجد | لبنان:	 

      أطروحة الثورة: دراسة مقارنة بني األطروحة

      اإلسالمية واألطاريح الغربية

11:00 - 9:30

استـراحة لـُمّدة ربع ساعة 

اليوم الثاين 
األربعاء، 29 حزيران | يونيو 2022
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الجلسة الثانية
نطاق أطروحة الثورة وتجلياتها

بإدارة اإلعالمية بثينة عليق

الشيخ الدكتور صادق النابليس | لبنان:	 

       العالقة بني أطروحة الثورية وقيام محور املقاومة

الدكتور عبد الحلمي فضل هللا | لبنان:	 

      يف الثورة وعالقتها باالقتصاد - محاولة تأسيس

األستاذ عيل الشاب | لبنان:	 

      السياسة اإلسالمية يف عصـر الهيـمنة والتباس

      مفهوم السلطة

الدكتورة مريـم رضا خليل | لبنان:	 

      دور القيادة يف إعادة إنتاج مبادئ الثورة

      اإلسالمية )االقتصاد الـمقاوم أنـموذًجا(

1:00 - 11:30

استـراحة 2:00 – 1:00
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الجلسة الثالثة
تأثيـرات أطروحة الثورة اإلسالمية يف خارج 

الجمهورية وداخلها
بإدارة األستاذة مريـم مريزاده

آية هللا الشيخ عيل ذو علم | إيران:	 

      الـمنظومة الفكرية للثورة اإلسالمية

آية هللا الشيخ عبد الحسني خرسوبناه | إيران:	 

      تبیین نظریة النظام الثوري

الشيخ الدكتور حبيب هللا بابايئ | إيران:	 

 تبّدل الـمعــــاين يف
ُ
 اإلسالمّيـــة وضـرورة

ُ
      الثـورة

      الـمسيـرة الحضارية )من وجهة نظر آية هللا السيد

      الخامنيئ(

الشيخ الدكتور رضا غالمي | إيران:	 

      دور الثورة اإلسالمية يف بناء الحضارة اإلسالمية

      الحديثة

4:00 - 2:00

استـراحة لـمدة 10 دقائق

اختتام الـمؤتـمـر 
الـبـيــــان الخـتــــامي

5:00 - 4:10
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مدير قسـم الدراسات وأستاذ مادة منهجية البحث العلمي 
يف معهد املعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية. حاز عىل 
شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من الجامعة اإلسالمّية يف بريوت. 
ة املحّجة. شارك يف 

ّ
ت، منها مجل

ّ
عمل مدير تحرير لعدد من املجال

تاريخ  والخارج. كتب يف  لبنان  يف  والندوات  املؤمترات  من  العديد 
األديان وله العديد من املؤلفات: “الخطاب عند السيد حسن نرص 
التاريخي”،  والتطور  املعرفية  البنية  العلمانية:  و”الدولة  هللا”، 

و”الحاكمية: دراسة يف املفهوم وتشكله”. 

عنوان البحث:
اإلسالمية  األطروحة  بني  مقارنة  دراسة  الثورة،  أطروحة 

واألطاريح الغربية

يسعى البحث إىل تحليل مفهوم الثورة من خالل مراجعة خمس 
نظريات أساسية حولها، فيقوم الباحث بتحليلها وإظهار محتواها، 
حىت إذا ما اكمتلت القراءة التفكيكية لها، عاد وربط بينها وأظهر 
نظرية  ذلك  بعد  ليطرح  فيها،  الضعف  ونقاط  بينها  املشرتكات 
اإلمام الخامنيئ )دام ظله(، مظهًرا بذلك الفرادة والخصوصية لهذا 

املرشوع واإلسهام الذي قدمه يف هذا املجال.

 الكلمات املفتاحية: اإلمام الخامنيئ، الثورة، االصطالح، النظرية 
البنيوية،  النظرية  الثورة،  نظرية  النفسية،  النظريات  املاركسية، 

التدّين، املعنوية، الشعب.

الدكتور أحمد ماجد | لبنان
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شهادة  عىل  حائز  بغداد.  جامعة  يف  القرآن  علوم  أستاذ 
غة العربية من كلية اآلداب يف جامعة بغداد. أعّد 

ّ
الدكتوراه يف الل

وقّدم برامج تلفزيونية وإذاعية عدة. اشرتك ببحوث يف مؤمترات 
له  متخصصة.  علمية  مجالت  يف  نرشت  كثرية،  ومحلية  عاملية 
العرشات من املؤلفات، نذكر منها: “لباب األربعون حديثا لإلمام 
والعرفاين  األخاليق  الفكر  يف  قراءة  اإللهية:  و”القافلة  الخميين”، 
لإلمام السزبواري”، و”النص القرآين بني التزنيل اإللهي والتأويل 
من  مستخلصة  دراسة  البالغة:  نهج  ضفاف  و”عىل  النحوي”، 

محارضات آية هللا محمد تقي مصباح الزيدي”. 

عنوان البحث:
مع اإلمام الخميين يف ثوراته الثالث

 بدأ الكاتب بحثه بتعريف الثورة لغة واصطالًحا، ومزّي بني العرفان مبعىن العزلة واالنزواء 
عن مرسح الحياة السياسية واالجمتاعية، وما أراده اإلمام الخميين )قده( من تجسيد لظاهرة 

فريدة، تنضوي تحتها ثالث ثورات: 

الثورة األوىل: عىل الذات، لصقلها وإعادتها ناصعة إىل فطرتها اإللهّية. حيث يشري اإلمام 
– هنا – إىل نوعني من الحجب اليت ينبغي إزالتها للوصول إىل الغاية الكربى: حجب نورانّية، 

وأخرى ظلمانّية. 

والثورة الثانية: عىل الحوزة العلمّية؛ عرب إصالحها من خالل رفض التقوقع، والسعي إىل نرش 
اإلسالم، وبيان مفاهميه وتوضيح معامله، وترسيخ الثقة بالحوزة واملعمّمني، وطرد األفكار 

املشّوهة واملشبوهة منها، وحثها عىل االنفتاح عىل وسائل العرص.

 مبؤّسسة 
ً

الداخيل ممثال ببعديه:  بالطاغوت  مبا يمّسى  الفاسد  الواقع  الثالثة: عىل  والثورة 
 بقوى االستعمار الطامع ببالد املسلمني.

ً
الدولة اليت توّجه حركة املجمتع، والخارجي ممثال

ورأى الكاتب أّن ثورة اإلمام الخميين )قده( هي صناعة إلهّية مبا تحمله من قمي، فهي مل 
تهمل أّي جانب من جوانب النفس والحياة واملجمتع.

الكلمات املفتاحّية: اإلمام الخميين )قده(، الثورة، الذات، الحوزة، الطاغوت، اإلسالم.

 الدكتور إياد محمد عيل األرناؤوطي | العراق
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عنوان البحث:

 تبّدل املعاين يف املسرية الحضارية
ُ
 اإلسالمّية ورضورة

ُ
الثورة

من وجهة نظر آية هللا السيد الخامنيئ

 – إشكالّية العالقة بني املعىن والحضارة، حيث يتجاوز املعىن، يف نظره، حدود 
ً

يطرح الباحث – أّوال
اللغة، وال يبقى حبيس األلفاظ؛ إذ هو مرتبط بنوع الفكر والتفكري أكرث من ارتباطه باللغة. وهذه 
تمتّتع  حضارة  أّي  بل تمشل  اإلسالمّية،  الحضارة  تقترص عىل  ال  و”الحضارة”  “املعىن”  بني  العالقة 

ل هوّية تلك الحضارة وروحها.
ّ

شك
ُ
بنظاٍم معنايّئ وشبكات من املفاهمي األساسّية اليت ت

فينطلق من هذه املقّدمة، ليدخل إىل املعاين الجديدة للحضارة اليت رّسخها اإلمام الخميين، كمفهوم 
ا بعنوان الجهاد، ومصطلح “الشيطان األكرب” الذي مل يرتّسخ حول أمريكا 

ً
“البسيج” الذي بات ملتصق

ا يف العامل الغربّي بخصوص أمريكا نفسها بوصفها 
ً

يف العامل اإلسالمّي فحسب، بل مّت استخدامه أيض
ا تثبيت آخر جمعة من شهر رمضان املبارك بعنوان “يوم 

ً
بـ)Great Satan( . ومن املفاهمي األخرى أيض

القدس العاملي”، وغريها.

أّما املفاهمي اليت أرساها اإلمام الخامنيئ، فكان منها: املفاهمي الوطنية الجديدة كاالقتصاد املقاوم، 
والعدوان الثقايف، وحلف الناتو الثقايف، والكمني الثقايف. ومن املفاهمي املهّمة اليت أثارها القائد يف 
مواجهة القضايا الثقافّية الغربّية، والهجمات الثقافّية عىل إيران وجيل الشباب فيها، كان مفهوم 
ثورة الربمجّيات، وموضوع الدميقراطّية الدينّية والتوّجه إىل ُبعدي: الدين والشعب، اإللهّي واإلنسايّن، 
ا، موضوع الفتنة وموضوع البصرية يف مواجهة االضطرابات 

ً
واملرشوعّية واملقبولّية. وكان مما أثار أيض

الذي يقتيض السعي إىل مواجهة  التبيني بوصفه “فريضة فورية”، األمر  الداخلّية، ومفهوم جهاد 
فة مع املوجة الضخمة لعملّيات الحرب النفسّية للعدّو يف الفضاء االفرتايض.

ّ
رسيعة ومكث

ًرا 
ّ
ومؤخ التاريخي،  املنعطف  ومفهوم  الهمينة،  نظام  مفهوم  الخامنيئ  أرىس  العاملّية،  املفاهمي  ويف 

بحث النظام الجديد يف العامل يف خطاباته.
الثورة  الجديدة يف  املعاين  املهّمة يف صريورة  املصادر  الكرمي مصدًرا من  القرآن  كل ذلك عرب ترسيخ 

اإلسالمّية، ويف الحركة الحضارّية للتّيار املقاوم.

الكلمات املفتاحية: الثورة اإلسالمّية، اإلمام الخميين، اإلمام الخامنيئ، الحضارة، املعىن.

حائز عىل شهادة الدكتوراه يف مجال تاريخ الحضارة واملذاهب 
نشاطات  له  “جامعة طهران”.  اإللهّيات يف  كلّية  من  اإلسالمّية 
والجامعّية.  الحوزوّية  املؤّسسات  مختلف  يف  متعّددة  تدريسّية 
شارك يف تدوين دروس حكمة اإلرشاق للسّيد يد هللا يزدان بناه، 
بلغاٍت   

ً
مقاال الخمسني  عىل  يزيد  ما  تأليف  إىل  باإلضافة  هذا 

من  كبرٍي  عدٍد  يف  واملشاركة  الكتب،  من  عدٍد  وترجمة  متعّددة، 
“اإلسالم  منها:  فات 

ّ
مؤل عّدة  له  والعاملّية.  الوطنّية  املؤمترات 

الحضاري”، و”الحضارة والتجّدد يف الفكر العربي املعارص”، و”بحث 
نظري يف الحضارة”، و”التأويل العرفاين والتفسري الباطين”.

الشيخ الدكتور حبيب هللا بابايئ | إيران



17

عنوان البحث:
دور الثورة اإلسالمّية يف بناء الحضارة اإلسالمّية الحديثة

 تتناول هذه الورقة البحثية الدور الذي تلعبه الثورة اإلسالمّية يف بناء الحضارة اإلسالمية الحديثة، 
 باملنهجني الوصفي 

ً
ا لها، مستعينة  نظرية اإلسالم السيايس لإلمام الخميين )قد( إطاًرا نظريًّ

ً
مّتخذة

التحلييل واالستنباطي.

 – الجذَر التاريخي ملوت اإلميان، وبالذات يف ما يخّص الحضارة يف  إيران، وكيفّية إحياء 
ً

تتناول – بداية
قامٍئ عىل  تأسيس مجمتٍع مدينٍّ حديٍث  اإلسالمّية يف  الثورة  دور  إىل  اإلشارة  تجري  مّث  اإلميان؛  هذا 
التعاميل اإلسالمية. مّث تتطّرق يف الخطوة التالية إىل سبيل مواجهة الثورة اإلسالمّية للتحديات يف 
تلعبه  الذي  االستثنايئ  الدور  البحث  يعرض  ذلك،  وبعد  لديها.  الحضارّية  للقدرات  إيضاحها  سياق 
التطّورات العلمّية والتقنّية يف بناء الحضارة، ويوضح كيف ميكن للعامل اإلسالمي أداء دوره اإلبداعّي 
اُر إىل الدور االستثنايئ الذي تلعبه جبهة املقاومة يف 

َ
يف بناء الحضارة اإلسالمّية الحديثة. ومن مث، ُيش

بناء  حلقات  من   
ً

مهّمة  
ً

حلقة كونها  أساس  عىل  بها  تمتتع  اليت  والقدرة  العاملّية،  العالقات  تغيري 
الحضارة، وذلك يف إطار التعريف بالظروف الراهنة للحضارة الغربّية وانحدارها وغروبها النسبي.

ي العقبات واملشكالت اليت تواجهها 
ّ
ُص الورقة إىل أّن الثورة اإلسالمّية ليس مبقدورها تخط

ُ
ل
ْ
خ

َ
وت

مستفيدة من قدراتها االستثنائّية فحسب، بل هي قادرة عىل لعب دور محورّي يف بناء الحضارة 
اإلسالمّية الحديثة ونرشها يف العامل اإلسالمّي عرب إيجاد األرضّيات الالزمة لذلك، وبخاصة نظام 

العقالنّية اإلسالمّية املتكامل.

الكلمات املفتاحّية: الثورة اإلسالمية، الحضارة اإلسالمية الحديثة، العامل اإلسالمي، الغرب، املقاومة، 
العقالنية اإلسالمية.

الثقافّية.  والدراسات  السياسة  فلسفة  يف  وأستاذ  باحث 
العلوم  “مركز  يف  العلمّية  الهيئة  يف  عضو  منصب  حالًيا  يشغل 
اإلنسانّية والدراسات الثقافّية للبحوث”. عمل عضًوا يف هيئة أمناء 
لـ”مؤّسسة  األعىل  واملجلس  اإلسالمّية”  الثورة  نارشي  “مجمع 
ُيعىن  الذي  للبحوث”  صدرا  “مركز  وترأس  والتلفزيون”،  اإلذاعة 
شهادة  عىل  حائز  اإلسالمّية.  للثورة  التوعوّية  الحركة  بإحياء 
يف  املؤلفات  من  العرشات  له  السياسّية.  العلوم  يف  الدكتوراه 
منها:  نذكر  وغريها،  والفكرّية  والسياسّية  الثقافّية  املجاالت 
اإلسالم  يف  و”تأّمالت  الحديثة”،  اإلسالمّية  الحضارة  “فلسفة 

والتقّدم”، و”ماهّية العلوم اإلنسانّية اإلسالمّية ومبانيها”.

الدكتور رضا غالمي | إيران
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عنوان البحث:
العالقة بيـن أطروحة الثورّية وقيام محور الـمقاومة

عالج الكاتب يف ورقته خمسة عناوين. تحّدث يف األّول عن مفهوم الثورّية الذي ارتكز – يف رأيه – 
عىل نقاط أساسّية منها: الَنظم واملرونة واالنضباط والتفكري العقالين والنباهة والبصرية، واألمل 
بلغت  مهما  بصّحتها  الجازم  واالعتقاد  األهداف  عىل  والثبات  وااللزتام  واملبدئية  اليأس  وعدم 
الشعبّية والجدّية  القوى  للقوى املستكربة واالستفادة من  الخضوع  الصعوبات والتحّديات، وعدم 

واملبادرة واالبتعاد عن الشكلّيات.

ومنها:  خاللها،  من  الثورّية  مفهوم  تسييل  ميكن  اليت  املوارد  تقدمي  الثاين عىل  العنوان  يف  عّرج  مّث 
ف، خارجة عن 

ّ
 ال متناهية وتطبيقاتها ال تتوق

ً
التقّدم واإلدارة واملتانة الداخلّية. وقد عّد الثورّية حالة

حدود الزمان واملكان.

أّما يف العنوان الثالث، فقد تطّرق إىل بحث العالقة املتينة بني الثورّية ومحور املقاومة املمتّد من 
فلسطني إىل العراق ولبنان وسوريا وكّل دول املمانعة.

رؤيتني:  مضن  ا،  ثوريًّ املقاومة  محور  يكون  أن  إمكانية  فيه  عالج  الذي  الرابع  العنوان  يف  وُيكمل 
األوىل، املقاومة السلبّية عرب تعطيل حيل العدو بوجود انقسامات خطرية بني أعضاء املحور، والتحذير 
والثانية،  وغريها.  الثورّية  األفكار  عن  الشباب  جيل  انفصال  إىل  يؤّدي  الذي  الثقايف  الهجوم  من 
بناء  يف  االسمترار  وأصالتها، ورضورة  الثورّية  األفكار  خلود  مسألة  تكريس  عرب  اإليجابّية  املقاومة 

 بالبصرية، والعمل عىل اقتدار الشعوب.
ّ

التشكيالت التعبوّية، والتحيل

عات مستقبل محور املقاومة يف املنطقة، الذي طّور إمكاناته 
ّ
ويف العنوان الخامس، عالج الكاتب توق

وتجربته وإدراكاته، وبات أكرث قدرة عىل مواجهة العدّو وتحّسس تهديداته.

الكلمات املفتاحّية: املقاومة، الثورّية، العدو، االقتدار، محور املقاومة، البصرية، الشباب.

 )LIU( أستاذ العلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية الدولية
وأستاذ مادة القانون الدستوري يف الجامعة اللبنانية. حاصل عىل 
شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من الجامعة اإلسالمية يف 
بريوت. له العديد من الكتابات يف الشؤون السياسية والشؤون 
“الرصاع  فاته: 

ّ
مؤل من  متخصصة.  دوريات  يف  نرشت  اإلسالمية 

عىل القدس: الفاتيكان يف اللعبة الدولية”، و”حزب هللا من فتنة 
إيران  املقاوم،  املنطقة”، و”االقتصاد  العربي إىل جيبولتيك  الربيع 

من صناعة األباريق إىل تقنية النانو”، و”جدل الحب والحياة”.

 الشيخ الدكتور صادق النابليس | لبنان
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عنوان البحث:
لـماذا انترصت الثورة اإلسالمية؟

ا من النظريات اليت تحاول تفسري نجاح الثورة اإلسالمّية بهذه  أحىص الكاتب يف بحثه ستًّ
القّوة والرسعة والحمس، وفّصل فيها. وهذه النظرّيات هي: نظرّية التآمر، ونظرّية اإلخفاق 
التحدييّث، والنظرية االقتصادّية، والنظرّية الدينّية، والنظرّية الديكتاتورّية، ونظرّية القيادة 

الدينّية.

النظام  بني  ا 
ً
تعاون تفرتض  ها 

ّ
أن إىل  نظًرا  وسخيفة،  متهافتة  األوىل  النظرية  الكاتب  عّد 

.
ً

اإلسالمّي وأمريكا وبريطانيا واالتحاد السوفيايت إلسقاط الشاه، وهو أمر غري ممكن عقال
الشاه يف  عند  رغبة  ا تفرتض 

ً
أيض ها 

ّ
ألن فاشلة،   – الكاتب  برأي   – الثانية  النظرية  وكانت 

تحديث إيران وتغريبها، وهو أمر مستغرب.

ورفض الكاتب النظرّية الثالثة، اليت بىن عليها اليسار يف فهم حركة التاريخ؛ حيث ربطوا 
ارتفاع أسعار النفط الذي حدث بعد حرب ترشين 1973 بالسياسة اليت اتخذها الشاه ملواجهة 

العجز االقتصادّي، مّما أّدى إىل غضب الجماهري وخروجهم عليه.

ها تقترص عىل العامل الديين فقط يف نجاح 
ّ
كما رأى الكاتب النظرّية الرابعة غري مقبولة؛ ألن

ا. يف حني افرتضت النظرّية 
ً

الثورة، وأن لو كان هناك قائد غري الخميين )قده( لنجحت أيض
الخامسة أّن ظلم الشاه هو الذي أّدى إىل انفجار الجماهري، فرأى الكاتب أّن هذا العامل 

غري كاٍف لنجاح الثورة.

القائد  مبدأ  تعمتد عىل  اليت  الثورة  نجاح  تفسري  السادسة يف  النظرّية  الدين  فرّجح مشس 
ا إىل العوامل األساسّية؛ 

ً
امللهم، الخميين )قده(، بخصائصه وصفاته ورجاحة قيادته، مضاف

لت يف نظرّية والية الفقيه.
ّ
الدينّية والسياسّية واالجمتاعّية، واليت متث

الكلمات املفتاحّية: الثورة اإلسالمّية، اإلمام الخميين )قده(، الشاه، السياسة، الدين.

تاريخ  يف  ومؤلف  باحث  لإلبداع،  سنحاريب  مركز  مدير 
الفنون  درس  ب”. 

ّ
و”املنق “املوعود”  برنامجي  وقّدم  أعّد  األديان. 

التشكيلية إضافة اىل دراسته للعلوم الدينية. له مؤلفات عديدة، 
نذكر منها: “موجز تاريخ املسيح”، و”كتاب آدم”، و”أطلس أمري 

املؤمنني”، و”أنبياء العرب” )طبعتان(، و”سارق األساطري”.

الشيخ عباس شـمس الدين | العراق
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الواليئ  النظام  وفقه  اإلسالمّية  الحكمة  يف  أستاذ   
له  والفقه.  والكالم  الفلسفة  يف  وباحث  كاتب  والسيايس. 
الحوزوّية والجامعّية.  املؤّسسات  نشاطات تدريسّية يف كثرٍي من 
نال شهادة الدكتوراه من مؤّسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(، 
البارزين يف  اجتهاد من مجموعة من األساتذة  إجازة  وحاصل عىل 
الوطنّية  املختلفة  واملحافل  املؤمترات  يف  شارك  واألصول.  الفقه 
والدولّية، وقّدم مجموعة من النظرّيات واآلراء الخاّصة يف العديد 
فات من قبيل: “معرفة اإلسالم”، 

ّ
من املسائل. له العديد من املؤل

و”املسائل  والنبّوة”،  و”الدين  اإلسالمّية”،  اإلنسانّية  و”العلوم 
الجديدة يف الكالم وفلسفة الدين”.

عنوان البحث:
تبیین نظریة النظام الثوري

 حاول كاتب هذا البحث طرح نظرية اإلمام الخامنيئ يف النظام 
النظام  نظرية  ستخرج 

َ
ت بحٍث  منهجية  معمتًدا  وتبيينها،  الثوري 

الثوري وُبنَيَتها، باالعمتاد عىل آراء اإلمام الخامنيئ ووجهات نظره، 
الثوري  النظام  ولنظرية  أفكاره.  إىل  اجتهادية  نظرة  خالل  ومن 
وبناء  االجمتاعية،  والتنشئة  الذات،  بناء   ثالثة، هي: 

ٌ
أركاٌن عملية

الحضارة. كما يمتتع النظام القامئ عىل هذه النظرية مبجموعة من 
، يتقّبل النقد وحكمي،  ه نظام ذو فكر جديد؛ َحيٌّ

ّ
الخصائص، أهّمها: أن

قابٌل  وهو  وعاملّية،  فطرّية  شعارات  ولديه  باملبادئ،  وملزتم 
للتكامل، ومقتدر ويف ريعان الشباب، ولديه إسرتاتيجّيات وحقائق 
ق عميل.

ّ
وشعارات منسجمة، ولديه منجزات وواجبات ومسار تحق

هي:  خطوات  مثاين  من  الثوري  النظام  تحقيق  مسار  ف 
ّ
ويتأل

وتقوية  االجمتاعّيني،   – الثقافّيني  الفاعلني  وتقوية  التفكري، 
وصناعة  عاّم،  حراك  وإيجاد  االجمتاعّية،   – الثقافّية  الجماعات 

الخطاب، وبناء الشبكة، وبناء الجبهة، والحكم اإلسالمي.

الكلمات املفتاحّية: نظرّية النظام الثوري، اإلمام الخامنيئ، الذات، 
الحضارة، الشباب، الجبهة.

آية هللا الشيخ عبد الحسني خرسوبناه | إيران
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بريوت،  يف  والتوثيق  للدراسات  االستشاري  املركز  رئيس 
يف  األعمال  وإدارة  االقتصادية  العلوم  كلية  يف  محارض  وأستاذ 
يف  شارك  االقتصاد.  يف  دكتوراه  عىل  حاصل  اللبنانية.  الجامعة 
العديد من املؤمترات وحلقات النقاش يف لبنان والخارج. نرش عدًدا 
وإصالح  التمنية  قضايا  يف  األبحاث  من  والعديد  الكتب  من 
 واالقتصاد السيايس واملعرفة، 

ّ
السياسات العامة واالقتصاد الكيل

نذكر منها: “أزمة العلم يف زمن الجائحة”، و”مشكلة الدين العام 
يف  مقاربة  من؟  خدمة  اإلنسانية يف  “العلوم  وحلولها”،  لبنان  يف 

عالقة املعرفة بالهمينة والسلطة والقهر االقتصادي”. 

الدكتور عبد الحليـم فضل هللا | لبنان



22

عنوان البحث:
السياســــة اإلسالمّيــــة يف عصـــر الهيـمنة والتبــــاس مفهوم 

الســـــلطة

ا 
ً
إّن الحكم عىل إسالمّية أي حركة سياسّية يجب أن يكون مرتبط

بشكل أسايّس بتوّجه هذه السياسة نحو الرصاع مع نظام الهمينة 
لالنفكاك  والسعي  أدواته،  الصهيوين كأداة من  والكيان  الغربي 
فيه  لالنخراط  موضوعي  أو  إرادي  بشكل  تتوّجه  ها 

ّ
أن أو  عنه، 

به  القدمي  البيدق  استبدال  فيمت  بيادقه؛  من  بيدق  إىل  والتحّول 
العتبارات تغرّي إسرتاتيجّية الهمينة يف اختيار أدواتها، ومبعزل عن 

كونها تحمل رايات وشعارات إسالمّية.

كذلك يكون الحكم عىل إسالمّية أّي نظام من األنظمة السياسّية 
النظام  هذا  خضوع  مبستوى  ا 

ً
مرتبط املسلمني  بالد  يف  القامئة 

وارتباطه بنظام الهمينة العاملي واستسالمه أمام سياساته اليت 
 الشعب الفلسطيين، 

ّ
تهدر حقوق شعوب املنطقة وعىل رأسها حق

ص منها عرب 
ّ
أو ممانعته ومقاومته لهذه السياسات وسعيه للتخل

 األساليب والتحالفات، وتخندقه يف خندق الرصاع مع العدّو 
ّ

شىت
الصهيوين وعدم االستسالم له.

الكلمات املفتاحية: السلطة، الهمينة، النظام السيايس، اإلسالمّية، 
الشعوب، العدو الصهيوين.

دورات  عدة  فلسطينية. ومشارك يف  كلية عسكرية  خريج 
للشؤون  السوفيايت. متابع  االتحاد  عربية ويف  بلدان  عسكرية يف 
السياسية العربية والدولية. وله كتابات وبحوث منشورة يف موقع 

معهد املعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية.

األستاذ عيل الشاب | لبنان
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عنوان البحث:
الـمنظومة الفكرية للثورة اإلسالمية

الخميين )قده( واإلمام  الثورة اإلسالمية من منظور اإلمام  إجابات عن فكر  املقالة   تقدم هذه 
مسار  وأسسه،  اإلسالمية  الثورة  فكر  مبادئ  ثالثة:  عناوين  مضن  الوارف(  ظله  )دام  الخامنيئ 

التحقيق املوضوعي لهذا الفكر، وغايات هذا الفكر وأهدافه. 

يمتثل املستوى املحوري واملركزي لهذا الفكر باملصادر األصيلة والجذور الخاّصة بفكر الثورة اإلسالمّية، 
وهي: العقالتّية والقرآن الكرمي والنبّي األعظم )ص( وأهل البيت )ع(، وهو ما اصطلح عليه باإلسالم 
للبرش،  الدامئة  ل 

ُ
ث
ُ
امل تحكمها  اليت  األساسية  القمي  وأما  التوحيد.  مبدأ  القامئ عىل  األصيل  املحمدي 

ة واألخّوة. 
ّ
وخاصة يف األنظمة االجمتاعّية، فهي: الحرية واألخالق واملعنوّية والعدالة والعز

ل يف 
َّ
ث
َ َ
كما أّن هدف الثورة اإلسالمية مل يكن مقترًصا عىل تغيري النظام السيايّس فحسب، بل مت

التوّصل إىل املجمتع املنشود يف إطار نظام سيايّس جديد وتحّول  إيجاد تحّول داخل املجمتع بهدف 
للثورة  ا  منطقيًّ امتداًدا  النظام  ذلك  ليكون  بها؛  واالرتقاء  الحياة  لمنط  إصالح  وتحقيق  ثقايف 
غايات هذا  تحقيق  دورها يف  واالقتصاد وغريها  والتكنولوجيا  والعلم  للثقافة  اإلسالمية. فكان 

الفكر واسمتراره.

الكلمات املفتاحية: الثورة اإلسالمّية، اإلمام الخميين )قده(، اإلمام الخامنيئ، اإلسالم املحّمدي 
األصيل، التوحيد. 

ا مديًرا للشؤون الرتبوّية يف وزارة الرتبية والتعلمي، 
ً
 عمل سابق

ا يف  ومستشاًرا لوزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، ومستشاًرا ثقافيًّ
رئيس  منصب  شغل  باكستان.  يف  اإلسالمّية  الجمهورّية  سفارة 
والتعلمي،  الرتبية  وزارة  يف  التعلميي  والتخطيط  البحث  مؤّسسة 
للبحوث  اإلسالمّية  الثورة  مؤّسسة  يف  فعالّياته  إىل  باإلضافة 
والثقافة. حائز عىل شهادة الدكتوراه يف الكالم اإلسالمي من حوزة 
قم العلمّية. له العرشات من املؤلفات، نذكر منها: “الثورة والقمي”، 
اإلسالمّية  و”الثقافة  الفقيه”،  لوالية  القرآنّية  املباين  إىل  و”نظرة 

.
ً

األصيلة”، باإلضافة إىل ما يزيد عن خمسة وثالثني مقاال

آية هللا الشيخ عيل ذو علم | إيران
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عنوان البحث:
نظرية الثورة - وجهة نظر إسالمية

املاركيس  الفكر  يف  السيايس  مبفهومها  األّول: الثورة  أمرين.  ورقته  يف  الكاتب  يبحث 
التحّرر،  وإرادة  الرضورة،  بـ:  صها 

ّ
لخ اليت  مرّبراتها  يستعرض  مّث  واإلسالمي.  والليربايل 

أّما عن  العاّمة.  الدينّية واملصلحة  واالستعمار والسيادة، والتمنية واأليديولوجيا، والنهضة 
اجمتاع سيايّس،  الثورة هي  أّن  إىل  ها تعود 

ّ
أن الكاتب  عاّم، فيوضح  الثورة بشكل  مبادئ 

بـ:  ثورة  كل  مقّومات  وتتحّدد  والعقالنّية.  والحرّية  والعفوّية،  العمومّية  فيه:  ر 
ّ
تتوف

األهداف، والثقافة، واللغة، والقيادة، واأليديولوجيا. 

من  غريها  عن  تختلف  ات 
ّ
وآف خصائص   - والعام  الشامل  للتغيري  كعامل   - للثورة  كما 

النسبّيني،  والعنف  واالنفالت  الجذري،  منها: التغيري  والسياسّية،  االجمتاعّية  التحّوالت 
والطوباوّية النسبّية، واألنانّية الثورّية. مّث يسأل الكاتب عّما إذا كان هناك ثورة منوذجّية، 
ولكّنه يرى أّن ذلك غري ممكن، وغري واقعّي طاملا أّن الثورات مختلفة يف الرؤى واألهداف 

واألساليب. 

ويتنقل الكاتب يف القمس الثاين من بحثه للحديث عن الثورة اإلسالمّية، فريى أّن حركة 
التاريخ  شهد  وقد  والبّناء،  الجذري  التغيري  إىل  دعوة  هي  الفكرّية  الناحية  من  األنبياء 
اإلسالمي مناذج من ثورات بغية اإلصالح املايل والسيايس، ذكر الكاتب منها: ثورة اإلمام 

الحسني )ع(، ثورة زيد بن اإلمام الحسني )ع(، وثورة محمد النفس الزكية.  

ل نقطة عطف 
ّ

وأنهى بحثه يف الحديث عن الثورة اإلسالمّية يف إيران كمنوذج تطبيقي شك
يف التاريخ اإلسالمّي الشيعّي، وأّدت إىل نتائج خطرية عىل الوضع السيايس واالجمتاعي يف 

إيران ويف محيطه العربي واإلسالمي. 

الكلمات املفتاحية: الثورة اإلسالمّية، اإلسالم، التغيري، التحّرر، نظرّية الثورة، السياسة.

والفكر  اإلسالميني  والفكر  الفقه  وباحث يف مجال  مدّرس 
وقم  األرشف  النجف  حوزيت  خّريج  العام.  والقانوين  الفلسفي 
القانون  املقارنة،  الفلسفة  املقدسة، يحمل شهادات عليا يف مجال 
الدويل العام والتواصل االجمتاعي من جامعات عدة. له العديد من 
املنهجية  األسس  دراسة يف  الفقه؛  “فلسفة  منها:  نذكر  املؤلفات، 
دراسة  الترشيع،  لنظام  العامة  و”األصول  اإلسالمي”،  للفقه 
الحكم  و”نظريات  الوضعي”،  والقانون  الرشيعة  بني  مقارنة 
والدولة”، و”أساسيات املنهج والخطاب يف درس القرآن وتفسريه”، 

و”إمكانيات التفسري وإشكالياته يف البحث عن املعىن”.

السيد محمد مصطفوي
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عنوان البحث:
دور القيادة يف إعادة إنتاج مبادئ الثورة اإلسالمية )االقتصاد 

الـمقاوم أنـموذًجا(

تطرح هذه الورقة البحثّية إشكالية حول تأثري الفكر الواليئ لـ”خط 
اإلمام” الخميين يف مواجهة تحديات النظام الجمهورّي اإلسالمّي 
ودور القيادة السياسّية للويّل الفقيه يف معالجة األزمات. وتفرتض 
القيادة  رحم  يف  نضجت  متقّدمة  رؤية  هو  املقاوم  االقتصاد  أّن 
السياسّية لوالية الفقيه اليت استقت فكرها ونهجها ومسلكّيتها 
قّدمها  الخامنيئ  القائد  وأّن  الخميين،  اإلمام  فكر  من  ومبادئها 
العقوبات  تداعيات  ضبط  تحّدي  مواجهة  باب  من  عميّل  كطرح 
األمريكّية والدولّية التصاعدّية، بالتوازي مع درء تقدمي أّي تنازالت 

متّس بالسيادة واالستقالل. 

إنتاج  إعادة  إحدى متظهرات  املقاوم  االقتصاد  ل 
ّ

آخر، يشك ومبعىن 
وثبات  الثورة  واسمترارّية  الواليئ،  الفكر  مبتنيات  وفق  الثورة 
مبادئها عىل مستوى املمارسة والتطبيق. األمر الذي يكشف دور 
تّتمس  اليت  الثورّية  املبادئ  هذه  إنتاج  إعادة  يف  الخامنيئ  القائد 
باالسمترارّية واملرونة، وتعزيز خطابها السيايّس وممارستها العملّية 

ا عىل منجزات الثورة. 
ً
ا بتلك املبادئ وحفاظ

ً
إميان

القيادة،  اإلسالمّية،  الثورة  املقاوم،  االقتصاد  املفتاحّية:  الكلمات 
والية الفقيه، اإلمام الخميين، اإلمام الخامنيئ.

اإلسالمية،  والتلفزيونات  اإلذاعات  اتحاد  مركز  يف  باحثة 
شهادة  عىل  حاصلة  العاملني.  نساء  سيدة  معاهد  يف  وُمدّرسة 
لها  اللبنانية.  الجامعة  من  السيايس  االجمتاع  علم  يف  دكتوراه 
ومواقع  املعارف  جامعة  مجلة  يف  رشت 

ُ
ن عّدة  وبحوث  كتابات 

اإلخباري[،  العهد  - موقع  األخبار  جريدة   - ]امليادين  أخرى  إخبارية 
نذكر من هذه البحوث: “سوسيولوجيا الغدير: قراءة مفاهميية يف 
الشيعي”،  الفقيه  بسلطة  وعالقتها  الغدير  سلطة  ماهية 
و”املنظمات غري الحكومية يف الثورات امللونة: مشكلة الدور واألداء 

والتأثري )حراك 17 أكتوبر يف لبنان منوذًجا(”.

الدكتورة مريـم رضا خليل | لبنان
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