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المقّدمة

 Pالحمد هلل الواحد الأحد، وال�سالة وال�سالم على نبي الرحمة ور�سول الإ�سالم محمد

وعلى اآله و�سحبه المنتجبين، اأما بعد ...

لقد حر�س الإ�سالم في نظرته اإلى الإن�سانية على اإر�ساء قواعد الوحدة بين اأفراد الإن�سانية 

جمعاء، فال مائز ل من حيث الأجنا�س، ول من حيث الألوان، اأو الأقاليم، بين اأفراد الب�سرية، 

ِي  ٱلَّ َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ نْف�ٍس واحدة، وطينة واحدة، قال تعالى:  فالجميع من 

.
َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها ﴾)1)

وحتى الختالف ال�سكلي اأو الظاهري الموجود لجهة اللون اأو اللغة ونحوها فهو اآية من اآيات 

ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلُق  َءاَيٰتِهِۦ  ﴿ َوِمۡن  تعالى:  قال  الخا�سة،  وفل�سفتها  حكمتها  لها  اهلل 

.
 ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلِۡلَعٰلِِمني﴾)2) ۡلَوٰنُِكۡمۚ  إِنَّ

َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
َوٱۡختَِلُٰف أ

 ولهذا يمكن القول اإن الفرقة الق�سرية التي تفر�سها طبيعة الأر�س والم�ساحات اأو الم�سافات، 

َها ٱنلَّاُس  يُّ
َ
أ ل تلغي اأو تحرف مبداأ التالقي الإن�ساني بين جميع بني الب�سر، قال تعالى: ﴿ َيٰٓ

ۡكَرَمُكۡم ِعنَد 
َ
 أ  وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓواْۚ  إِنَّ نَثٰ

ُ
ۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ

إِنَّا َخلَ
 .

 َعلِيٌم َخبرِيٞ ﴾)3) َ  ٱللَّ ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ
َ
ِ أ ٱللَّ

فمبداأ التعارف القراآني هذا يلغي الم�سافات ويقّرب القلوب، ويفر�س على الجميع نوعًا من 

الإلفة والمحبة والتعاون والإيثار وهي اأهم ركائز الوحدة المرجّوة.

)1) �سورة الن�ساء، الآية1.
)2) �سورة الروم، الآية 22.

)3) �سورة الحجرات،الآية 13.
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يحكم  اأن  ينبغي  التي  والأ�سول  الثوابت  من  الوحدة  مبداأ  اأّن  الكريم  القراآن  اعتبر  ولقد 

الأ�سول العقائدية والفكرية للب�سر، وترتكز عليه منظومة الأخالق والقيم التي ت�سّكل الرابط 

الأقوى بين المجتمعات الإن�سانية.

ولهذا تعتبر عالمّية الدين الإ�سالمي وخلوده، وعدم اخت�سا�سه وتحديده بقوم اأو منطقة 

ح هذا الأمر لكل من يلقي  معّينة، اأو تقيده بزمن محدود من �سروريات هذا الدين الإلهي، ويت�سّ

َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ نظرة -ولو عابرة- على القراآن الذي يخاطب النا�س جميعًا في الكثير من الآيات: 

 .
يِن ُكِّهۦ ﴾)4)  ٱدّلِ ۡظِهَرهُۥ َعَ ، ﴿ ِلُ

، ﴿ ٱۡلَعٰلَِمني ﴾)3)
 َءاَدم ﴾)2) ، ﴿ َيَٰبِنٓ

ٱنلَّاُس ﴾)1)
ّلِلنَّاِس  َكٓافَّٗة    إِلَّ رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ ﴿ َوَمآ  اأمة واحدة، قال تعالى:  القراآن الإن�سانية  فلقد �سّرح 

 .
يًعا ﴾)6) ُكۡم َجِ  إِلَۡ  رَُسوُل ٱللَِّ َها ٱنلَّاُس إِّنِ يُّ

َ
أ  و﴿ َيٰٓ

بَِشرٗيا َونَِذيٗرا ﴾)5)
الأ�سول  المنَزل، بل وحدة  والكتاب   ،Pالمر�َسل والنبي  الإله،  اإلى جانب وحدة  كّله  هذا 

وفروع ال�سريعة الغّراء، والتي ل تحتاج اإلى مزيد ا�ستدلل وبحث بعد و�سوحها وبداهتها...

فما هي الوحدة المرجّوة: 

اإذا كان الدين الإ�سالّمي قد حر�س على الوحدة الإن�سانية، ف�ساًل عن الوحدة الإ�سالمية 

اأفراده ف�ساًل عنه كّلياتها واأ�سولها،  اأبناء هذا الدين، الذي اهتم بتفا�سيل العالقة بين  بين 

ّتبعت حياًة �سعيدًة وهادئًة لكل الب�سر، بل لكل المخلوقات الحية على �سطح 
ُ
ن - لو اأ والتي ت�سمَّ

المعمورة.

فاأّي وحدة تلك التي ينبغي اأن تحكم عالقة الم�سلمين ببع�سهم، وتر�سم معالم العالقة مع 

الآخر؟

على  القائمة  ال��وح��دة  و�سور  واأ�سكال  عناوين  مختلف  اإّن  وب�سهولة  ال��ق��ول،  يمكن  هنا 

المجامالت - التي ل تتعّدى حدود الألفاظ وال�سكليات- ل يمكن لها اأن تحّقق اأدنى غاياتها، ولو 

)1) �سورة البقرة، الآية 21.
)2) �سورة الأعراف، الآية 26.

)3)�سورة الحمد، الآية 2.
)4) �سورة التوبة، الآية 33.

)5) �سورة �سباأ، الآية 28.
)6) �سورة الأعراف،الآية 158.
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كانت باأف�سل �سورها واأجملها واأرقاها، ولي�س هي التي يطمح اإليها الم�سلمون الحري�سون على 

قد�سّية الإ�سالم وم�سالح بنيه وحفظ توابته العقائدية والفكرية، ولهذا فاإّن الوحدة المرجّوة 

هي تلك الوحدة المرتكزة على الأ�سول الوحدوية للب�سر التي ذكرها القراآن الكريم، اإ�سافة 

والتي  وغيرهم،  اأبناوؤها  بها  وُكّلِف  الإ�سالمية،  ال�سريعة  عليها  ابتنيت  التي  والفروع  لالأ�سول 

من المفتر�س اأن تق�سي على ظاهرة التفرقة والتباين والتكفير ونحوها، وتلقي كل المعيقات 

الم�سطنعة اأو المد�سو�سة اأو المنحرفة التي تمنع تالقي الم�سلمين ووحدتهم.

النظرية  الأ�س�س  في  خلاًل  اأو  م�سكلًة  يعانون  ل  الم�سلمين  اأّن  اإلى  هنا  الإ�سارة  من  بّد  ول 

للوحدة...، بل اإّن اأهم ما تحتاجه وحدة الم�سلمين اإ�سافة لإزالة القلق من الآخرة، هو التوافق 

على منهج علمي جاٍد وجريء وم�سترك لقراءة وبحث المبادئ والأ�سول التي وقع الختالف 

عليها، تمهيدًا لن�سوء نوع من التكاون المنهجي والمعرفي الذي اإن توافق الم�سلمون على قبوله، 

وتحكيمه، لتمّكنا من حل ن�سف الم�سكلة، ويبقى الق�سم الآخر منها على عاتق العلماء والقادة 

يقة لح�ساب كيان الإ�سالم الكبير، واتخاذ القرارات  المدعوين لإغالق كياناتهم المذهبية ال�سّ

عنوان  اإلى  وتحويلها  لماأ�س�ستها  العلمي  وال�سعي  الوحدة  مبداأ  على  الموافقة  باإعالن  الجريئة 

كبير للتالقي والدفاع عن الم�سلمين، وحماية الإ�سالم ومقّد�ساته.

}، نتحّدث في ف�سول  الخمينّي  الإمام  الإ�سالمية في فكر رائدها  الوحدة  َحْوَل هذه 

هذا الكتاب، �سائلين اهلل تعالى اأن يوّفقنا للعمل في خدمة دينه ووحدة اأّمته، اإّنه �سميع الدعاء 

قريب مجيب.

والحمد هلل رّب العالمين
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مدخل

اأفراد  بين  والألفة  الوحدة  مو�سوع  يتناول  بحثًا  المتداولة  ال�سيا�سّية  الكتب  في  نطالع  قّلما 

اإّل  وبنيوّيًا،  اأ�سا�سّيًا   
ً
مبداأ بو�سفه  ما،  دين  اأو  فكرّية  مدر�سة  اأع�ساء  بين  اأو  ما  بلد  في  ال�سعب 

باآخر،  اأو  بنحو  مرتبطة  ال�سيا�سّية  المدار�س  بها  تنادي  التي  الأخ��رى  وال�سعارات  العناوين  اأّن 

بمو�سوع الوحدة. وهكذا، فاإّن المدار�س ال�سيا�سّية التي تنادي مثاًل بالقومّية العربّية، اأو الوحدة 

ال�سمولية مثل المارك�سّية وغيرها، كّلها  اأو بع�س المدار�س   ،
(2(

اأو النظرّية الأممية  ،
(1(

الإ�سالمية

تدعو اإلى الوحدة والت�سامن من زاوية معّينة. وعلى الّرغم من اأّن بع�س تلك الّدعوات كانت تنادي 

بتوحيد اأفراد ال�سعب في بلد معّين اأو منطقة معّينة اأو اأبناء اللغة الواحدة اأو المدر�سة الفكرّية 

الواحدة، فاختلفت اآراوؤهم، اإّل اأّنهم اتفقوا جميعًا على نمط من الوحدة وال�سعي لتحقيقها.

القرون  في  توحيدهم  اإلى  الّدعوة  وتبلورت  الم�سلمين،  بين  بالوحدة  المطالبة  تجّلت  وقد 

الحديثة في الم�ساعي والجهود الحثيثة التي بذلها ال�سيخ جمال الدين الأ�سداآبادي )الأفغانّي( 

)1254 - 1314هـ/ 1838 - 1896م(، ومن ثّم الجهود التي قّدمها في هذا المجال ال�سيخ 

 وغيرهم. وقد تزامنت تلك 
(5(

اإقبال ، محمد 
(4(

الكواكبّي الرحمن  ال�سيخ عبد   ،
(3(

محّمد عبده

الجهود بعد نفوذ ال�ستعمار اإلى ج�سد الإمبراطورّية العثمانّية وزوال حا�سرة البلدان الإ�سالمّية 

وتحّولها اإلى ُدويالت �سغيرة منف�سلة عن بع�سها. وفي الحقيقة، بعدما ذاقت الدول الإ�سالمّية 

)1) اأو الّتحاد الإ�سالمّي )بان اإ�سالمي�سم Pan Islamism(: الّدعوة اإلى توحيد البلدان الإ�سالمّية. ]المترجم[.
ة في الحقلْين ال�سيا�سّي والقت�سادّي. ]المترجم[. )Internationalism =( (2(: �سيا�سة التعاون بين الدول وبخا�سّ

)3) )1849 - 1905م(. ]المترجم[.
)4) عبد الرحمن الكواكبّي )1849 - 1902(: �سحافّي واأديب �س��ورّي، اأن�س��اأ جريدة )ال�س��هباء(، وا�ستهر بتحّرره ودعوته اإلى النه�سة 

ّم القرى« و»طبائع ال�ستبداد«. ]المترجم[.
ُ
والإ�سالح فا�سطهده العثمانّيون مّما ا�سطّره اإلى الهجرة اإلى م�سر، من كتبه »اأ

)5) محمد اإقبال )1876 - 1938م(: اأ�سهر ال�سعراء والفال�سفة والمفّكرين الم�سلمين في الهند. دعا اإلى اإن�ساء الباك�ستان وال�ستقالل 
عن الهند. له موؤّلفات ودواوين بالفار�سّية والأردو. ]المترجم[.
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لأّول مّرة طعم النف�سال المّر، بادر الم�سِلحون والمفّكرون الم�سلمون اإلى اإحياء فكرة توحيد 

دة. تلك ال�سعوب والعودة اإلى الأّمة الإ�سالمّية الموحَّ

وبالنظر اإلى الفروق والختالفات الموجودة بين المذاهب الإ�سالمّية اآنذاك، والتي كانت 

بدورها تمّثل عاماًل رئي�سًا في بروز الختالفات ال�سيا�سّية العميقة، ان�سّبت الجهود على اإيجاد 

�سلوبين اثنّين، هما: قيام بع�س الجماعات بالّدعوة اإلى التقريب بين المذاهب 
ُ
الوحدة عبر اأ

الوحدة  من  عاّم  ب�سكل  الأزهر  وجامعة  ال�سيعية  العلمّية  الحوزات  اقتربت  حيث  الإ�سالمّية، 

الإ�سالمّية؛ وذلك في �سوء مكانتهما المرموقة في العالم الإ�سالمّي، في حين اّتجهت جماعات 

نبذ  عبر  وذلك  الخاّلقة،  الم�سلمين  بقدرات  والهتمام  ال�سيا�سّية  الوحدة  خلق  اإلى  اأخ��رى 

الخالفات المذهبّية والطائفّية والتخفيف من حّدتها.

ولم يتمّكن �سوى القليل من المفّكرين المعروفين الذين طرحوا فكرة الوحدة بين المجتمعات 

الإ�سالمّية، من الو�سول اإلى بع�س الأهداف التي نادوا بها )مثل اآية اهلل البروجردي(، اإّل اأّن 

جهودهم تلك، ولالأ�سف ال�سديد، ظّلت تراوح مكانها في العديد من المراحل التاريخّية وذلك 

ال�ستعمار  ممار�سات  عن  ناهيك  الجانبْين،  كال  في  بة  المتع�سّ العنا�سر  بع�س  وجود  ب�سبب 

الم�ستمّرة في اإذكاء نار الفتنة، والخالفات المذهبّية بين الم�سلمين.

اإلمام الخميني من أعظم المنادين بالوحدة

وُيعتبر الإمام الخمينّي } اأحَد اأعظم المنادين بالوحدة الإ�سالمّية في الع�سر الحديث، 

اإذ لم يقت�سر اإنجازه على طرح فكرة الوحدة بين المجتمعات والمذاهب الإ�سالمّية فح�سب، بل 

كان يحمل روؤية عميقة حول مو�سوع )الوحدة( في المجالت الداخلّية والخارجّية المختلفة، 

م�سيرًا اإليها في الكثير من المنا�سبات.

اأّي مو�سوع مهّم في  اإلى الوحدة تفوق كثيرًا ما قاله حول  ولعّل ت�سريحاته ب�ساأن الدعوة 

اإلقاء نظرة �سريعة على مجّلدات »�سحيفة  الفكر ال�سيا�سّي، وتتجّلى هذه الحقيقة من خالل 

النور« التي تمّثل ال�سفر الكامل الذي يجمع اأحاديثه ال�سيا�سّية والجتماعّية.

ومن خالل تحليله العوامل التي اأّدت اإلى انت�سار الثورة الإ�سالمّية، اأ�سار الإمام } اإلى 
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عامل الوحدة باعتباره اأحد اأهّم تلك العوامل التي عّجلت بذلك الحدث العظيم، وقد و�سف 

الوحدة في بع�س اأحاديثه باأّنها )رمز الن�سر(.

ولنقراأ جانبًا من كلمات الإمام وتوجيهاته، يقول} :

»ل بّد لنا من المحافظة على وحدة الكلمة والّتكال على القراآن الكريم باعتبارهما رمز 

.
(1(

�س�س الجمهورّية الإ�سالمّية في اإيران
ُ
الن�سر والنطالق والتقّدم نحو الأمام لإر�ساء اأ

وبعد انت�سار الثورة الإ�سالمّية اأ�سار اإلى رمز النت�سار هذا، حيث قال �سماحته:

على  ينطوي  الذي  الإ�سالم  ميزة  وعلى  هذه  الكلمة  وحدة  على  المحافظة  ا�ستطعنا  »اإذا 

عف  اأو دّب ال�سّ اأولئك بتعّهدهم  كّل المعاني، فاإّننا �سنظّل منت�سرين حتى النهاية، واإذا اأخّل 

والوهن فينا - ل �سمح اهلل - ولم نقف نحن ول ال�سعب في وجههم، اأو ظنّنا اأّننا قد انت�سرنا 

وانتهى الأمر ووجد ال�سعف والعجز طريقهما اإلينا، فاإّنني اأخ�سى عندذاك من عودة الأمور - ل 

�سمح اهلل - اإلى ما كانت عليه ولكن بلبو�س جديد. اأّما اإذا قاومنا و�سمدنا وحافظنا على قدرتنا 

.
(2(

التي نمتلك الآن، وهي قدرة ال�سعب على وحدة الكلمة، ف�سننت�سر جميعنا«

هذا، وقد اعتبر الإمام الخمينّي اأّن الوحدة كانت، وما تزال العّلة )الُمْحِدثة( و)الُمْبِقية( 

للنظام الإ�سالمّي، واأّن الإ�سالم والوحدة هما ال�سمانة الأكيدة ل�ستمرار الم�سلمين وبقائهم 

يقول �سماحته:

اإذا اأراد الم�سلمون ا�ستعادة عّزتهم وعظمتهم في �سدر الإ�سالم فعليهم التم�ّسك بالإ�سالم 

.
(3(

وبوحدة الكلمة، اإّن اللتزام بمحور الإ�سالم هو الذي اأوجد كّل تلك القدرة وال�سجاعة العجيبة

الإ�سالمّي،  ال�سف  اإلى  اللحمة  اإع��ادة  اأجل  من  جبارة  جهودًا  الخمينّي  الإم��ام  بذل  فقد 

اآراءه الوحدوّية ت�سّكل مدخاًل  اإلى �سمولّية الطرح الذي قّدمه في هذا المجال، فاإّن  وبالّنظر 

يحتّلها مو�سوع  التي  العظيمة  المكانة  ب�سبب  وذلك  ال�سيا�سّي،  فكره  ا�ستيعاب  اأجل  مهّمًا من 

الوحدة في فكره.

)1) �سحيفة النور، ج 22، �س 201.
)2) م.ن، ج 5، �س 260.

)3) م.ن، ج 8، �س 235، بت�سّرف.
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مكانة الوحدة في الفكر السياسّي لإلمام الخمينّي

اهتّم �سماحة الإمام على مدى مراحل حياته ال�سيا�سّية والدينّية بمو�سوع الوحدة، ولم يكن هاج�س 

العدّو  كان  عندما  وح�سب  الإ�سالمّية  الثورة  انت�سار  �سبقت  التي  الفترة  في  �سميره  ي��وؤّرق  الوحدة 

اإّنه ا�ستمّر في التاأكيد على اأهمّية هذا المو�سوع حتى بعد  الم�سترك يهّدد طبقات المجتمع كاّفة، بل 

 اأّن عامل الوحدة يمّثل العّلة )الُمحدثة( و)المبقية( للثورة الإ�سالمّية كما مّر.
ً
انت�سار الثورة مبّينا

الدعوة إلى الوحدة

ما اأكثر ما �ُسِمَعت عبارات الدعوة اإلى الوحدة على ل�سان الإمام}، ولطالما حّث مختلف 

طبقات ال�سعب وم�سوؤولي الدولة والحكومة والقّوات الم�سّلحة وغيرها على اّتباع نهج الوحدة، 

الدين. ومن كالمه حول  القراآنية ومقت�سيات  الآيات  اإلى  اأحيانًا  ي�ستند في دعوته هذه  وكان 

الوحدة ن�ستعر�س ما يلي:

»لعّلكم تعلمون باأّن الإيمان والموؤمنين هما اللذان اأو�سال هذه النه�سة وهذه الثورة اإلى م�سارف 

... ولعّلكم 
ً
اأبدا  ولم يفّرقهم �سيء 

ً
اإخوانا  

ً
الن�سر كما �سّرح بذلك القراآن الكريم، فقد كانوا جميعا

تعلمون كذلك باأّن بالدنا بحاجة اليوم اإلى قّوات م�سّلحة متحّدة مع بع�سها، واإذا لم يكن هناك اأّي 

تفاهم اأو تعاون بين الّلجان الأمنّية وبين فالق الحر�س - ل �سمح اهلل - فلن ت�سلوا قّط اإلى هدفكم 

الذي هو الإ�سالم، فال يقولّن اأحدكم: اأنا من اللجان والّلجان هي الأف�سل؛ ويقول رجل الحر�س ال�سيء 

باأّن  القائل  القراآني  للمبداأ   
ً
طبقا واعملوا  اأخوّية،  بروح  واجباتكم  ت��وؤّدوا  اأن  في  فّكروا  فقط  نف�سه. 

وا الخير للجميع، وانبذوا الأفكار   وتمنَّ
ً
واأِحّبوا بع�سكم بع�سا  متحاّبين، 

ً
اإخوة؛ كونوا رفاقا الموؤمنين 

.
(1(

والخواطر النف�سّية التي ت�سّول للبع�س الف�سل بين الحر�س والّلجان. هذا هو رمز نجاح المجتمع

والواقع اأّن الإمام كان يدعو اإلى الرجوع اإلى الوحدة والّتحاد كلما �سعر ببروز خالف في 

مكان ما، وخالل �سنوات الحرب بين القوى الداخلية. وذلك ب�سبب تداخل المهّمات القتالّية، 

وكانت تنت�سر على اأثر ذلك الكثير من ال�سائعات وال�سكاوى، كان الإمام ي�سارع اإلى دعوة جميع 

الأطراف لاللتزام بالوحدة ونبذ الخالفات.

)1) �سحيفة النور، ج 7، �س 40.
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وتراخي  م�سراعيه،  على  اإيران  في  ال�سيا�سّي  المناخ  وانفتاح  الإ�سالمّية  الثورة  انت�سار  بعد 

تيحت الفر�سة لتاأ�سي�س العديد من 
ُ
قب�سة الحكومة في ال�سيطرة على جميع اأمور البالد اآنذاك، اأ

تحت  وماآربها  اأهدافها  لتحقيق  تعمل  كانت  التي  الأح��زاب  ومنها  المختلفة،  وال�سحف  الأح��زاب 

اأغطية وم�سّميات متنّوعة. ومن جهة اأخرى بداأت قوى الثورة وعنا�سرها ت�سعر تدريجّيًا بعدم اأولوّية 

الداخلية،  الخالفات  اإثارة  اإلى  فاأّدى ذلك  والّنجاح،  النت�سار  اإلى  بعدما اطماأّنت  الوحدة  عامل 

وراح كّل فرد اأو موؤ�ّس�سة ُتملي وجهة نظرها على الآخرين �سمن دائرة نفوذها و�سلطانه.

ترّب�س  اإلى  ينّبه  كان  حيث  الت�سّرفات،  لتلك  للت�سّدي  انبرى  اأن  اإّل  الإم��ام  من  كان  وما 

الأعداء في الداخل والخارج ومحاولتهم اإثارة الفتن والقالقل، فقد �سّرح في هذا ال�ساأن قائاًل:

»اإّن بالدنا تخطو اأولى خطواتها نحو العمل والبناء. وقد تحّققت والحمد هلل كّل المقّومات 

الاّلزمة لتاأ�سي�س الحكومة، ومع ذلك فاإّننا ما زلنا في اأّول الطريق. ويتمّيز العمل في هذه الفترة 

الحرجة بميزة فريدة قد ل تتوّفر بعد هذا. اإّن بالدنا ت�سهد هجمة �سر�سة من الداخل والخارج، 

وعمالئهم،  وخطبائهم  ومجالتهم  باأقالمهم  الداخل  في  والقالقل  الفتن  يثيرون  من  فهناك 

لتعّم البلوى في كل مكان، فتثار الم�ساكل وتنت�سر الفو�سى. اأّما في الخارج فتعمل القوى الكبرى 

على ت�سدير الم�ساكل والكوارث اإلينا، فاإذا اأردنا تحقيق الن�سر لبالدنا ولالإ�سالم، فينبغي اأن 

.
(1(

ل ن�سع العراقيل والعقبات في طريق بع�سنا. علينا اأن نكون جميعًا �سوتًا واحدًا

الواجب الشرعّي والحفاظ على الوحدة

بما اأّن العمل ال�سيا�سّي يمّثل اأ�سا�سًا م�سوؤولّية �سرعّية من وجهة نظر الإمام التكليفّية، فاإّن 

تاأييد  اأو  النتخابية  العملية  في  كالم�ساركة  ال�سيا�سّية،  بالم�ساركة  ة  الخا�سّ الأمور  من  الكثير 

النظام )الحاكم( من خالل التجّمعات والموؤتمرات والم�سيرات وغيرها، اإّن هذه الأمور رّبما 

ُتعتبر حّقًا من حقوق ال�سعب من وجهة نظر المفّكر ال�سيا�سّي، اإّل اأّنها تمّثل براأي الإمام تكليفًا 

وواجبًا ينبغي للفرد القيام به.

)1) �سحيفة النور، ج 12، �س 117.
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وما من اأحد ينكر تاأكيدات �سماحته على عواقب اإهمال عامل الوحدة والّتحاد والألفة بين 

اأفراد المجتمع، اإذ كان يعتبر اإ�سعاف الوحدة والم�سا�س بمقّوماتها يعادل )كبائر الذنوب(، 

مخالفة  فيها  يتّم  التي  الحالت  في  حتى  ُت�ستخدم  قّلما  تعابير  وهي  كبرى(،  )جريمة  وُيعّد 

الأحكام ال�سرعّية البتدائّية كما هو وا�سح.

وفي ذلك يقول الإمام}:

اإّن هذه  ُيعّد جريمة،  ذلك  فاإّن  ما،  وقت  في  ال�سيء  مثل هذا  اأن حدث  �سادف  واإذا   ...«

.
(1(

الم�ساألة ]اإ�سعاف اأركان النظام ون�سر الُفرقة[ تمّثل اليوم جريمة كبرى«

اإلى الآراء  اأ�سار  ال�سنوات الأخيرة من الحرب المفرو�سة،  وخالل لقائه بالمحافظين في 

المختلفة والتعليقات المتعّددة التي كانت ُتثار حول تلك الحرب، بقوله:

»يجب على ال�سادة المحافظين تعزيز الوحدة بينهم من جهة، وبينهم وبين اأفراد ال�سعب 

من جهة اأخرى، لأّن كّل ما نمتلكه هو ببركة اهلل ورعايته لهذا ال�سعب... ل بّد لكم من التم�ّسك 

بالوحدة كي تظّلوا م�سانين. اإّن الهدف من الّد�سائ�س هو ن�سر بذور الفرقة والت�سّتت، واعلموا 

اأّن كلمة واحدة تت�سّبب في �سّق وحدة ال�سّف ُتعتبر )اإثمًا كبيرًا( وقد ل يغفر اهلل تبارك وتعالى 

ل�ساحبها، �سواء اأكانت تلك الكلمة �سادرة عن اأعدائنا اأم عن اأ�سدقائنا، اأو من الذين يّدعون 

القدا�سة، اأو من الذين ل يّدعون ذلك. اإّن �سدور كلمة واحدة مثيرة لالختالف والفرقة تعّد 

د كياَن الإ�سالم. اإّن هذا العمل هو اإثم ل يمكن  كفرًا، ل �سّيما في مثل هذه الظروف التي ُتهدِّ

.
(2(

فح عنه ب�سهولة« ال�سّ

 قبل 
ً
 دينّيا

ً
اأّنه كان مرجعا ة  اأّن المزايا التي كان يتحّلى بها الإمام الخمينّي وخا�سّ ول ريب في 

انت�سار الثورة الإ�سالمّية، هي التي جعلت عموم اأفراد ال�سعب الم�سلم يتقّبلون ب�سهولة اإعالنه ل�)حكم 

ال�سريعة( في مثل هذه الم�سائل. ولعّل ذلك كان ال�سّبب الرئي�س الذي دفع بالكثير من الم�سوؤولين 

المتمّثلة في  اآرائهم  اإبراز  ال�سمت، وعدم  اإلى  الوقت )1987م(  والر�سمّيين في ذلك  الع�سكرّيين 

القبول بدعوات وقف القتال، والتحذير من مغّبة ال�ستمرار في التقّدم في اأرا�سي العدّو.

)1) �سحيفة النور، ج 12، �س 118.
)2) م.ن، ج 20، �س 84.
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ول بّد من الإ�سارة هنا اإلى اأّن التكليف الإلهّي وال�سرعّي يتمّثل في فعل المكّلف، ولذلك فاإّن الإمام 

مجّرد  في  يَر  ولم  ال�سرعّي،  بالتكليف  متعّلقين  اأمرين  ال�سمنّي  والقبول  الفكرّي  التوافق  يعتبر  لم 

« اأو »مع�سية« على الإطالق، اإّل اأّن الحرام في نظره كان »اإظهار« 
ً
الختالف في وجهات النظر »اإثما

الخالف والت�سريح بما يثير الفرقة، وكلماته التالية تبّين بو�سوح هذا المعنى الذي اأ�سرنا اإليه:

»بالطبع، نحن ل ن�ستطيع تجّنب ما يدور في خلجات اأنف�سنا ب�سكل مطلق، فلي�ست لنا مثل 

هذه القدرة، لكّننا نمتلك القدرة على التحّكم باأنف�سنا وعدم اإظهار ما ن�سمر في �سمائرنا. 

ربما ل ن�ستطيع تجّنب معار�سة �سخ�س داخل قلوبنا، لكّننا نمتلك القدرة بطبيعة الحال على 

عدم اإظهار تلك المعار�سة في العمل. اإّننا اليوم مكّلفون �سرعًا وهو تكليف اإلهّي باأّننا حتى لو 

كّنا ل نوّد بع�سنا فال بّد لنا من الت�سّرف والعمل خالف ما ن�سمر اأنف�سنا في الفعل والّذكر 

والعمل  الفعل  على  القدرة  يمتلك  فالإن�سان  يفعله.  اأن  اإن�سان  لأّي  يمكن  �سيء  وهذا  والتبليغ. 

.
(1(

ولذلك فاإّن اهلل ]�سبحانه[ �سيوؤاخذه على الفعل«

في  الإ�سالم  اإليها  ذهب  التي  النقطة  اإلى  ل  مف�سّ ب�سكل  اأ�سارت  كثيرة  رواي��ات  »وهناك 

كالمه، وهي روايات دّلت على عدم موؤاخذة الإن�سان ومعاقبته على نّيته وق�سده وما ي�سمره في 

.
(2(

قلبه، بل على ما يقوم به من الأعمال ويوؤّديه من الأفعال«

الوحدة رمز انتصار الثورة واستمرارها

ي�سير  اإيران،  في  الإ�سالمّية  الثورة  انت�سار  في  عّجلت  التي  الأ�سا�س  العوامل  تحليله  عند 

الوحدة  وثانيًا:  الإ�سالم،  اأّوًل:  هما:  العوامل،  تلك  من  رئي�سّيْين  عاملّين  اإلى  الإمام  �سماحة 

والت�سامن بين طبقات ال�سعب جميعًا. فقد كان يعتبر عامل )الوحدة والألفة( مفتاح الّنجاح 

كان  الإيرانّية،  الإ�سالمّية  بالجمهورّية  ع�سفت  التي  ال�سعبة  الحرب  ظروف  وفي  والتوفيق. 

يطرح الم�ساكل العديدة التي تعتر�س النظام ونقاط ال�سعف التي يعاني منها في تلك الظروف، 

)1) �سحيفة النور، ج 20، �س 73 - 74.
 :P قال: »قال ر�س��ول اهللQ 2) انظر على �س��بيل المثال: و�س��ائل ال�س��يعة، ج 11، باب مّما ُعفّي عنه، �س 295، عن اأبي عبد اهلل(
��َع ع��ن اأّمت��ي ت�س��ع خ�س��ال: الخط��اأ، والن�س��يان، وم��ا ل يعلم��ون، وما ل يطيق��ون، وما ا�سط��ّروا اإلي��ه، وما ا�س��ُتكِرهوا عليه،  ُو�سِ

والطيرة، والو�سو�سة في التفّكر في الخلق، والح�سد ما لم تظهر بل�ساٍن اأو يد«.
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بيد اأّنه لم يكن ي�سعر اإطالقًا باأّي قلق ب�سبب الحمالت الع�سكرّية اأو الحظر القت�سادّي الذي 

كان يفر�سه العدّو الخارجي، بل كان قلقة ال�سديد ين�سّب على احتمال بروز ال�سقاق والخالف 

في �سفوف الأّمة والم�سوؤولين في النظام الإ�سالمّي. كان �سماحته ي�سير اإلى الوحدة وهدفها 

لتحقيق  تكتيك  مجّرد  تمّثل  ل  الوحدة  اأّن  ذلك  معنى  والنجاح،  الن�سر  مفتاحي  باعتبارهما 

الن�سر بل هي ُتهّيئ الأر�سّية المنا�سبة للن�سر، اأّما ما بعد ذلك فهو وجوب تر�سيخ ذلك الن�سر 

وتعميقه وال�سعي اإلى المحافظة عليه. في ذلك يقول �سماحته:

.
(1(

»اإّن الطموح الأعظم بعد الن�سر هو تثبيت اأركان الوحدة«

مفهوم الوحدة من وجهة نظر اإلمام الخمينّي

والآن، هل كان الإمام يفّكر في الوحدة الأيديولوجية ويطالب اأتباعه واأبناء �سعبه بالّتحاد 

�س�س اإيديولوجّية ثابتة، اأم اأّن الوحدة الإ�ستراتيجية كانت هدفه الأ�سا�س، اأو ربما لم يفّكر 
ُ
على اأ

اآخر ت�سريح  �سوى بالوحدة التكتيكّية؟ وهل ثبت على راأيه منذ ما قبل انت�سار الثورة وحتى 

�سيا�سّي له في حياته، اأم اأّن اآراءه تغّيرت بح�سب الأو�ساع والظروف؟

اأ�ّس�س على قواعدها  اأّن الإمام الخمينّي كان �ساحب مدر�سة وفكر  اإلى  ل بّد من الإ�سارة 

بنيان حكومته التي نا�سل من اأجل اإقامتها. وكما هو وا�سح اإّن النظام الَعَقدّي اأو الإيديولوجّي 

ل يتحّمل وجود اأّي عقيدة �سوى العقيدة الحاكمة، بل اإّن هذا النوع من الأنظمة ل يوؤمن باأّية 

المجالت  الدين في  اأّما غاية مطلوبه فهي تطبيق  الم�سطفاة،  العقيدة  �سوى حقيقة  حقيقة 

الدينّية  العقيدة  و�سمت  التي  الواقعية  فاإّن  هذا،  مع  ولكن  المجتمع.  في  المختلفة  والميادين 

و�سخ�سية الإمام كانت العامل الرئي�س وراء توافره على الوحدة المطلقة والأيديولوجية. وقد 

اعترف �سماحته �سخ�سّيًا بوجود الختالفات في الآراء والعقائد ال�سيا�سّية وحتى في الفروع 

الأيديولوجية. وفي هذا يقول: 

»اإّن كتب الفقهاء الم�سلمين الأجاّلء مليئة بالختالفات في وجهات النظر والآراء والأ�ساليب 

والت�سّورات في العديد من المجالت الع�سكرّية والثقافّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والعبادّية 

)1) �سحيفة النور، ج 11، �س 50، بت�سّرف.
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وغيرها... ول بّد من اأن يكون باب الجتهاد مفتوحًا على م�سراعيه في الحكومة الإ�سالمّية، 

بل اإّن طبيعة الثورة والنظام تقت�سي على الدوام ا�ستعرا�س وطرح الآراء الفقهّية الجتهادّية 

بحرّية على الأ�سعدة كافة، حتى واإن كانت متعار�سة ومت�ساّدة مع بع�سها، ولي�س باإمكان اأحد 

.
(1(

منع ذلك اأو من حّقه الوقوف بوجهه«

العقائدية  والآراء  النظر  وجهات  في  الختالف  فاإّن  الأخيرة،  الإم��ام  عبارة  في  نرى  كما 

والنظرّية هو )حّق( من وجهة نظره، ولذلك فاإّن الآخرين مكّلفون باحترام هذا الحّق، ولي�س 

لهم اأن يقفوا في وجهه على الم�ستوى العلمي. لكّن الأمر ل ينتهي عند هذا الحّد، بل هو اأبعد 

من ذلك، فاإذا حاول �سخ�س منع الآخرين من طرح معتقداتهم وهدر حقوقهم فاإّنه لن يكون 

باإمكانه فعل ذلك اإطالقًا حيث يوؤّكد الإمام قائاًل: »ولي�س باإمكان اأحد منع ذلك«.

ال�سرقّي  المع�سكر  التي بذلها  اأّنه على الرغم من المحاولت  الواقع هو  والدليل على هذا 

لتر�سيخ الوحدة الإيديولوجّية والثبات عليها، اإّل اأّن تلك الوحدة لم تتحّقق ب�سكل عملّي وحقيقّي 

في اأّي وقت من الأوقات، بل كانت تتوّلد وتن�ساأ اأفكار جديدة وُروؤى معار�سة طيلة قرن كامل 

فولها و�سقوطها. ولعّل اأكبر �ساهد على الحقيقة المذكورة هي فترة 
ُ
منذ ظهور ال�سيوعّية وحتى اأ

تدهور وانهيار النظرّية ال�سيوعّية على يد موؤ�ّس�سيها ومفّكريها الذين اأوجدوها.

اأو توجيه المعتقدات المتعار�سة نحو م�سير  اإلى تعّذر تحقيق الوحدة الفكرية  اإ�سارة  وفي 

واحد بالإكراه اأو بفر�س التعليمات وغير ذلك، يقول القراآن الكريم ب�سراحة: ﴿ َلٓ إِۡكَراهَ ِف 

. اأّما العاّلمة الطباطبائي فيعّلق في تف�سيره هذا الجزء من الآية ال�سريفة المذكورة 
(2(

ٱدّلِيِنۖ  ﴾ 
بقوله:

»ل اإكراه في الدين، نفي الدين الإجبارّي؛ لأّن الدين هو �سل�سلة من المعارف العلمّية التي تتبعها 

اأخرى عملّية يجمعها اأّنها اعتقادات، والعتقاد والإيمان من الأمور القلبّية التي ل يحكم فيها الإكراه 

.
(3(

ر في الأعمال الظاهرّية والأفعال والحركات البدنّية المادّية والإجبار، فاإّن الإكراه اإّنما يوؤثِّ

)1) �سحيفة النور، ج 21، �س 46 - 47.
)2) �سورة البقرة، الآية 256.

)3) العالمة الطباطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج 1، �س 341 - 243.
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وبعد ذلك ي�سير العاّلمة الطباطبائّي اإلى احتمال وجود الحكم )الإن�سائّي( و)الإخبارّي( 

. وا�ستنادًا اإلى هذه الآية ال�سريفة، فاإّن القراآن 
(1(

في الآية المذكورة والنتائج المت�سابهة لهما

واأن  الإيمان،  عن  يعر�سون  من  هداية  محاولته  بالمتناع عن   P الأكرم النبّي  ياأمر  الكريم 

تاأكيدًا على وجود الختالف في  ُيعتبر  مّما  لأعمالهم،  نتيجة  بالأ�سى  ي�سعر  اأو  بهم  يكترث  ل 

التفكير والتباين في الآراء حتى في ما يتعّلق بمو�سوع التوحيد واأ�سول الدين وغير ذلك، يقول 

.P عّز من قائل لنبّيه الكريم

.
َسًفا ﴾)2)

َ
َّۡم يُۡؤِمُنواْ بَِهَٰذا ٱۡلَِديِث أ  َءاَثٰرِهِۡم إِن ل ٰٓ ﴿ فَلََعلََّك َبِٰخٞع نَّۡفَسَك َعَ

وعلى الرغم من اأّن �سماحة الإمام كان ي�ستند اأحيانًا اإلى الوحدة التكتيكّية، وي�ستند اإليها 

بطبيعة  اأّنه،  اإّل  عليه،  والنت�سار  الم�سترك  العدّو  من  للّنيل  رابحة  كورقة  معّينة  ظروف  في 

الحال، لم يكن مراده من الوحدة ينح�سر في هذا النمط.

لم  انت�سارها،  بعد  وحتى  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  �سبقت  التي  الح�ّسا�سة  الظروف  في 

الكبيرة  الخالفات  بظهور  �سعر  كّلما  والت�سريحات  الُخطب  اإلقاء  في  جهد  اأّي  الإمام  يترك 

ة رجال الحوزة الدينّية وطلبة الجامعات، �سعيًا  بين �سفوف المجاهدين والمنا�سلين، وخا�سّ

منه لإزالة تلك الخالفات وا�ستئ�سالها ب�سكل حازم، ليحّثهم على مواجهة عدّوهم الم�سترك، 

بقوله: 

»كّلكم يحمل الهّم نف�سه، كلكم مبتلى بالبالء والكارثة نف�سها، كّلكم واقعون تحت َنير ذلك 

البالء، اإّنه بالء م�سترك، فكّلنا اإذًا مبتلون بالبالء نف�سه. لي�س هذا بالًء مقت�سرًا على رجال 

الدين اأو الأحزاب ال�سيا�سّية اأو طالب الجامعات... عليكم جميعًا - يا اأبناء اإيران - اأن توّحدوا 

.
(3(

كلمتكم وم�سيركم«

)1) حيث يقول العاّلمة الطباطبائّي: »واأّما العتقاد القلبّي فله علل واأ�سباب اأخرى قلبّية من �سنخ العتقاد والإدراك، ومن المحال اأن 
ينت��ج الجه��ل علم��ًا اأو ُتوّل��د المقّدمات غير العلمّية ت�سديقًا علمّي��ًا، فقول��ه: ﴿َلٓ إِۡكَراهَ ِف ٱدّلِيِنۖ﴾، اإن كان ق�سّية اإخبارّية حاكية عن 

حال التكوين اأنتج حكمًا دينّيًا بنفي الإكراه على الدين والعتقاد، واإن كان حكمًا اإن�س��ائّيًا ت�س��ريعّيًا - كما ي�س��هد به ما عقبه تعالى 

﴾ - كان نهيًا عن الحمل على العتقاد والإيمان كرهًا، وهو نهٌي متّكئ على حقيقة تكوينّية، وهي  ِ ۚ ِ  ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَغّ َ د تَّبنَيَّ
من قوله: ﴿قَ

التي مّر بيانها اأّن الإكراه اإّنما يمل ويوؤّثر في مرحلة الأفعال البدنّية دون العتقادات القلبّية«.. ]المترجم[.

)2) �سورة الكهف، الآية 6.
)3) �سحيفة النور، ج 2، �س 60.
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وفي منا�سبة اأخرى عندما كانت المواجهة بين اأفراد ال�سعب الم�سلم من جهة وبين القوى 

العظمى وال�ساه من جهة اأخرى على اأ�سّدها، كان الإمام يقول:

»الآن، وبعد اأن تجّمعت كّل ح�سود الم�سلمين في اإيران لمواجهة القوى العظمى... فاإّن زرع 

الخالفات وبّث الُفرقة بيننا يعتبر جريمة بحّق الإ�سالم، هذه خيانة ل�سعب باأكمله اأن نقوم بواأد 

.
(1(

هذه النه�سة التي قامت في اإيران تحت وطاأة خالفاتنا«

وهي  الأّم��ة،  تواجه  واحدة  م�سكلة  اإلى  ي�سير  الإمام  كان  الإ�سالمّية،  الثورة  انت�سار  وبعد 

الحرب المفرو�سة )اآنذاك( ومواجهة القوى العظمى، وكان يحاول من خالل ذلك الحيلولة 

مقابل  في  المر�سو�س  كالبنيان  ال�سفوف  تلك  وجعل  ال�سعب،  �سفوف  في  ثغرة  حدوث  دون 

العدّو الم�سترك.

ولعّل اأكثر ما كان يوؤّرق باله هو الوحدة ال�ستراتيجّية )في مقابل الوحدتين الأيديولوجيا 

والتكتيكّية(، ويّت�سح هذا الأمر بجالء في بع�س المواقف والظروف، ففي ما يتعّلق بالوحدة 

مع اأهل ال�سّنة، فاإّن الإمام لم ياأخذ بعين العتبار �سوى »وحدة النهج« و»وحدة العمل« والّتحاد 

الطويل الأمد وفقًا للمعتقدات »الم�ستركة« بالّطبع ولي�س كّل العقائد. ويمكننا التعبير عن هذا 

النوع من الوحدة ب�)الوحدة المطلوبة(.

والخالف  المطلوبة  الوحدة  مو�سوع  حول  الإم��ام  بها  اأدل��ى  التي  الت�سريحات  اأه��ّم  اأحد  اأّم��ا 

المقبول على مراأى وم�سمع من رجال ال�سيا�سة في المجتمع، فكان الجواب الذي بعث به اإلى اأحد 

.
(2(

طلق على الجواب المذكور حينه عنوان )تو�سيات حول تدعيم الأخّوة(
ُ
العاملين في مكتبه. واأ

حدين
ّ

األصول التي تجمع بين المت

التي  الأ�سا�سّية  بالأ�سول  الإمام  اإيمان  من  الرغم  على  اأّنه  المذكور  الجواب  من  وُي�ستفاد 

تجمع بين المّتحدين والمتاآلفين، واعتقاده باأّن مجّرد وجود عدّو م�سترك اأو اأهداف تكتيكّية 

ق�سيرة الأمد اأو عدم وجودها ل يمّثل قاعدة �سحيحة للوحدة اأو الّتحاد، فاإّنه لم يكن يوؤمن 

)1) م.ن، ج 2، �س 251.
)2) بالفار�سّية )رهنمودهايى در تحكيم برادرى(. ]المترجم[.
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بوجود وحدة �ساملة ت�سمل جميع الجوانب والزوايا والتفا�سيل العقائدية اأو العلمّية، بل وكان 

يعتبر ذلك اأمرًا بعيد المنال تمامًا.

اأكثر من  ال�ستراتيجّية  الوحدة  المذكور من�سجمًا مع  الت�سريح  ورد في  اعتبار ما  ويمكن 

غيره، حيث قال �سماحته في تلك الر�سالة:

المهّم هو معرفة الحكومة والمجتمع ب�سكل �سحيح ودقيق لكي ي�ستطيع النظام الإ�سالمّي 

على اأ�سا�س ذلك و�سع البرامج والخطط التي ت�سّب في م�سلحة الم�سلمين وذلك من خالل 

.
(1(

الإعالن عن �سرورة وجود الوحدة في الأ�سلوب والعمل

للخالفات  ال�سماح  العمل وعدم  المنهج في  بالّطبع على وحدة  المطلوبة  الوحدة  تقت�سر  ول 

العملّية بالظهور في المجتمع، بل اإّن ذلك مطلوب ولزم اأي�سًا في العقيدة ب�سكل م�سترك ومن�سجم. 

فعلى �سبيل المثال، اإذا كانت هناك جماعتان �سيا�سّيتان في المجتمع الإ�سالمّي، وكانت اإحداهما 

ل ت�ستند اإلى الدين اأو العقائد الدينّية في الأ�سا�س )معنى اأّنها كانت ملحدة( بينما كانت الأخرى 

م�سلمة وموّحدة، ففي هذه الحالة لي�س باإمكان وحدة الأهداف الن�سالّية والوحدة العملّية اأن تعمل 

على توحيدهما على اأر�س الواقع، بل اإّن ح�سول الوحدة الواقعّية بين هاتين الجماعتين هو اأمر ل 

معنى له، وفي حال افتر�سنا وجود اأّي نوع من الوحدة بينهما فاإّن تلك الوحدة غالبًا ما تكون وحدة 

تكتيكّية، بينما يظّل تحقيق الوحدة الإ�ستراتيجّية بينهما اأمرًا اأقرب اإلى الخيال منه اإلى الواقع.

اأفكارًا معادية  كانوا يحملون  الذين  اإلى  الأخّوة  يد  يومًا  يمّد  لم  الإمام  فاإّن  ال�سبب  ولهذا 

للدين اأو كانوا ر�سمّيًا )�سيوعّيين(، بل ولم يعتبرهم اإخوة الن�سال اأو المقاومة.

لنقف قلياًل عند هذين ال�سوؤالين اللذين ُطرحا على الإمام قبل انت�سار الثورة الإ�سالمّية 

:
(2(

ب�سهور قليلة

�سوؤال: �سماحة اآية اهلل! هل ُتبدون اأّية رغبة اأو اأهمّية للتعاون مع العنا�سر المارك�سّية؟ وهل 

هناك اأّي ان�سجام اأو تطابق بين اأهداف حركتكم والمارك�سّيين؟ وهل اأنتم قلقون ب�ساأن اأطماع 

التحاد ال�سوفياتّي في اإيران؟

)1) �سحيفة النور، ج 21، �س 47.
)2) انظر كتاب: »بيان الثورة في مراآة الإعالم - الأحاديث والبيانات ال�سحفّية لالإمام الخمينّي«، اإعداد وتنظيم ر�س��ول �س��عاد تمند، 

تعريب عبا�س �سافي، �سل�سلة الفكر الإيرانّي المعا�سر، مركز الح�سارة لتنمية الفكر الإ�سالمّي، ج 1، �س 281. ]المترجم[.
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اإلى الإ�سالم ونرتكز على  اأولئك؛ فنحن ن�ستند  اأهداف  اأهدافنا تختلف عن  »اإّن  الجواب: 

التوحيد، واأولئك يعار�سون كال الأمرين. واأحكامنا هي اأحكام اإ�سالمّية بينما ل يعترف اأولئك 

.
(1(

بالإ�سالم. لذلك، فل�سنا فقط ل نميل اإليهم بل وكذلك ل نرغب في التعاون معهم ولن نفعل..

الجتماعّي  والت�سامن  الوحدة  م�ستلزمات  اأحد  اأّن  يبدو  ال�سريح،  الكالم  هذا  �سوء  في 

وال�سيا�سّي هو الّتحاد على الأقّل في )عقيدة التوحيد( والأهداف )الإ�سالمّية(«.

ومن خالل تق�سيم الخالفات النظرّية اإلى )خالفات عقائدّية ومبدئّية( و)خالفات �سيا�سّية 

وفرعّية(، اعتبر الإمام �سخ�سّيًا اأّن خالفات النوع الثاني غير م�سّرة بالوحدة والت�سامن في 

المجتمع بل اعتبرها �سببًا للتطّور والنمّو وال�سموخ، ولم ُيبِد قلقه ب�ساأن ذلك اإطالقًا.

وفي الر�سالة المذكورة )الر�سالة التي ت�سّمنت تو�سيات حول تدعيم الأخّوة(، وعبر حديثه 

عن المو�سوعات الفقهّية وال�سيا�سّية التي تقبل البحث والمراجعة واختالف الراأي )كمو�سوع 

بحث حدود �سالحّيات الحاكم الإ�سالمّي، ودور المراأة في المجتمع الإ�سالمّي، وحدود الحرية 

الفردّية والجتماعّية وغير ذلك(، كتب �سماحته يقول:

»عليكم اأن تعلموا اأّنه اإذا اقت�سرت الخالفات والمواقف على الق�سايا المذكورة فال خوف 

على الثورة اأبدًا. اأّما اإذا كانت الخالفات مبدئية فاإّن من �ساأن ذلك اإ�سعاف النظام. اأّما هذه 

الم�ساألة القائمة بين الأفراد والأجنحة الموجودة فهي م�ساألة وا�سحة، وحتى اإذا كان هناك اأّي 

خالف يتعّلق بالثورة بين هوؤلء فاإّنه خالف �سيا�سّي بحث على الرغم من الأو�ساف العقائدية 

التي قد ُتطلق عليه، وذلك لأّن الجميع متفقون على المبادئ ولهذا اأوّيدهم. اإّن هوؤلء اأوفياء 

ومخل�سون لالإ�سالم والقراآن والثورة وهم حري�سون على بالدهم و�سعبهم، وكّل منهم يطرح 

نظرّية اأو برنامجًا من اأجل اإعالء كلمة الإ�سالم وخدمة الم�سلمين، ويظّن اأّن ذلك يقود اإلى 

النجاح والتوفيق. اإّن الأغلبّية ال�ساحقة في هذين التّيارين تطمح اإلى اأن يكون بلدهم م�ستقاًل، 

المرتبطون  منهم  �سواء  الطفلّيين  وهيمنة  �سّر  من  النا�س  تخلي�س  اإل��ى  ي�سعيان  وكالهما 

.
(2(

بالحكومة وال�سوق وال�سارع«

)1) �سحيفة النور، ج 4، �س 37.
)2) م.ن، ج 21، �س 47.
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اأهمّية كالم الإمام هذا يكمن في اأّنه ير�سم الحّد الفا�سل بين الخالف الم�سموح والخالف 

المرفو�س، ويقّدم �سورة للوحدة المثالّية التي يطمح اإلى تحقيقها، وكما يتبّين من هذا الكالم 

يقابله  الذي  العقائدي  المفهوم  يتعّلق  »�سيا�سّية«.  اأو  »عقائدّية«  تكون  اأن  اإّما  الخالفات  فاإّن 

بالأ�سول  يتعّلق  الموجودة،  ال�سواهد  اإل��ى  وبالّنظر  المذكور،  الكالم  في  ال�سيا�سّي  المفهوم 

العامة للدين مثل التوحيد والنبّوة والمعاد والإمامة؛ لذلك فاإن اختالف الفقهاء لي�س اختالفًا 

الم�ستركة  الأ�سول  اأمثلة  مالحظة  وبعد  لكن،  الإمام.  ذلك  اإلى  اأ�سار  كما  اإطالقًا،  »عقائديًا« 

بين تلكما الفئتين في كالمه، يّت�سح لنا اأّن ما ق�سده من العقيدة والمبادئ هو اأبعد من مبادئ 

والكفر  الدين  اإلى  و»النظرة  الإ�سالمية«  بالثورة  »الإيمان  بل ق�سد  الدينّية،  العقائد  اأ�سول  اأو 

والراأ�سمالّية، النظرة اإلى المبريالّية واإلى الوليات المتحدة الأميركّية« ...اإلخ. نعم، هذه هي 

الأ�سول الم�ستركة التي ق�سدها �سماحة الإمام والموجودة في كال الجناحين ال�سيا�سّيين اللذين 

حكما في عامي )1987( و)1988(، ب�سرف النظر عّما اإذا كانت اآراء ذينك الفريقين في 

اإذا كان بع�سها  اأو ما  اأ�سول م�ستركة،  اأّنها  اإليها على  اأ�سار  اإزاء ما  الواقع من�سجمة وم�ستركة 

المطلوبة  الوحدة  اأّن  اإلى  اأع��اله  الأمثلة  ذكر  وي�سير  اأحيانًا.  بالّتهامات  وترا�سق  جدل  مدار 

ال�سيا�سّية«  والأفكار  ل��الآراء  العاّمة  »الخطوط  في  الأط��راف  جميع  من  مواكبة  كذلك  ت�ستلزم 

واأ�سا�سًا فاإّن الخالفات ال�سيا�سّية - كما اأ�سار الإمام في تحليله للخالف القائم بين الفريقين 

المذكورين - هي خالفات في طبيعة اأ�ساليب التعاطي مع مختلف الق�سايا والأنماط التنفيذّية 

لتحقيق الأهداف.

ويقول الإمام:

.
(1(

اإذًا، خالف على اأّي �سيء؟ خالف على اأّي ال�سبل التي تنتهي بنا اإلى كّل هذه الأهداف

المذاهب  اأو  المختلفة  الجماعات  مع  والتاآلف  الوحدة  في  لالإمام  العملي  النهج  وي�سير 

الإ�سالمّية المتعّددة، وحتى مع مراجع التقليد الذين كان لهم ح�سور في ال�ساحة، ي�سير هذا 

النهج اإلى اأّن �سماحته كان يعتبر اأ�سول الدين دعامة من دعائم الوحدة، بيد اأّنه كان ي�سع في 

)1) �سحيفة النور، ج 21، �س 48.
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ح�ساباته المبادئ والأ�سول الأخرى الداخلة �سمن دائرة الخطوط العاّمة للروؤى ال�سيا�سّية في 

الإ�سالم الثورّي.

اإليها هي وحدة تاّمة في  باخت�سار، فاإّن الوحدة المطلوبة التي كان الإمام الخمينّي يدعو 

العمل والتن�سيق في الأداء داخل الموؤ�ّس�سات، وبين �سخ�سّيات النظام كاّفة، والوحدة الفكرّية 

في الأ�سول العاّمة لالإ�سالم والثورة، واأّما الخالف ب�ساأن اأ�ساليب واآليات تطبيق الأ�سول العاّمة 

اأو في التفا�سيل الأخرى فهو خالف ل يف�سد في الود ق�سية ول ي�سّر اإطالقًا بالوحدة المطلوبة. 

ومن خالل تو�سياته للم�سوؤولين في النظام، كان �سماحته يدعوهم اإلى التزام ال�سمت والت�سامن 

والتاآخي والتباحث في اأ�ساليب التطبيق من اأجل الو�سول اإلى هذه الوحدة المطلوبة. ول �سّك في 

اأّن ثمار هذا النوع من الوحدة كانت تتمّثل في تاآلف الجماعات الإ�سالمّية من خالل الإعالن عن 

مر�ّسحها الم�سترك لنتخابات المجل�س. وعندما كان يبرز اأّي خالف بينه وبين مراجع التقليد اأو 

المعار�سين ال�سيا�سّيين الآخرين، فاإّن فر�س تحقيق الوحدة الئتالفّية كانت تت�ساءل، وعندها، 

ل المكا�سفة ال�سريحة اأو الختالء بنف�سه والبتعاد عن م�سرح الحدث. ويرجع ال�سبب  كان يف�سّ

ة في ال�سنوات الأخيرة اإلى عّدة عوامل اأهّمها، في الحقيقة،  في عدم ت�سكيل تلك الجل�سات وخا�سّ

ة على الحوزات العلمّية والمراجع. الماآ�سي والآلم التي كانت تخّيم على المجتمع، وخا�سّ

حدود الوحدة من وجهة نظر اإلمام الخمينّي

اأو  الم�سلمين  وحدة  هي  الإم��ام،  نظر  وجهة  من  المن�سودة،  الوحدة  اإّن  القول  المهّم  من 

المن�سودين،  والرتقاء  الكمال  اإلى  والو�سول  العاّمة  الدينّية  الأهداف  لتحقيق  الم�ست�سعفين 

وهذه الوحدة حدودها وا�سعة ومتراقية الأطراف، ومطروحة في مجالت متعّددة ومختلفة.

في  والدينّية  الثقافية  العنا�سر  بين  الوحدة  الثورة  انت�سار  قبل  الإم��ام  هاج�س  كان  وقد 

اأّوًل وقبل كّل �سيء، فقد عمل بذكائه المتمّيز على التقريب بين �سريحة علماء الدين  البالد 

والجامعّيين ما اأمكنه ذلك، موؤّكدًا على حاجة كّل منهما لالآخر، ومنّبهًا كّل طرف اإلى اأخطائه 

الدين  علماء  معظم  وقبول  احترام  مو�سع  �سخ�سّيته  فكانت  ومت�سامح،  لّين  باأ�سلوب  وزلته 

والجامعين. في هذا يقول �سماحته:
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والماللي  الجامعات  بين  للتقريب  الما�سية  ال�سنوات  خالل  و�سعنا  في  ما  كلٍّ  بذلنا  »لقد 

ومدار�س العلوم القديمة وطلبتها، وكذلك قّربنا بين البازار وهاتين الطبقتين، واأّلفنا بين هذه 

الجبهات المختلفة، وقّربنا فيما بينها، وكّنا نو�سي دائمًا بوحدة الكلمة لكي تتمّكنوا من تحقيق 

.
(1(

ما تريدون«

بق�سايا  ون  مخت�سّ هوؤلء  اأّن  معتبرًا  والجامعة،  الحوزة  من  كل  اخت�سا�س  اإلى  ي�سير  ثم 

كّل  وجود  اأّن  يعني  وهذا  ال�سيا�سّية،  بالق�سايا  البالد  �سوؤون  في  ون  مخت�سّ واأولئك  الإ�سالم، 

منهما �سرورّي لتحقيق الن�سر الآتي.

لقد بنى الإمام اآماله على وحدة هاتين ال�سريحتين معتبرًا هذه الوحدة حجر الزاوية في الم�سيرة 

الن�سالّية، اإذ اأّنهما - من خالل هذه الوحدة - ي�سّكالن عاملين رئي�سين في اإف�سال مخّططات القوى 

العظمى. وفي تحليله لنتائج الثورة الإ�سالمّية، يقول:

»لو لم تكن نتيجة هذه الثورة اإّل هذه الوحدة بين طبقة المثّقفين وبين رجال الدين لكفى 

.
(2(

بها ونعمت«

لة حول هاتين ال�سريحتين الجتماعّيتين المذكورتين، يقول الإمام: وفي اأحد ت�سريحاته المف�سّ

الناب�س  القلب  الواقع  في  تمّثل  التي  والجامعات  العلمّية  بالحوزات  �سنبداأ  الحرب  انتهاء  »بعد 

لل�سعب، نحن نعلم باأّن هذين المركزين الهاّمين هما في الحقيقة ُغ�سنان في �سجرة طّيبة واحدة، 

و�ساعدان لرجل الدين الذي اإذا اأراد اأن يقوم بالإ�سالح ويعمل بواجبه والتزاماته الدينّية، واأن ي�سع 

 واحدًا لخدمة الحّق والَخلق، فاإّنهم �سياأخذون بهذا ال�سعب اإلى 
ً
الجميع يدهم بيد بع�س ويقفوا �سّفا

.
(3(

ذرى الكمال المن�سود في كال ُبعديه المعنوّي والمادّي، ويحافظون على حرّية البالد وا�ستقاللها«

بطبيعة الحال، هناك الكثير مّما يمكن الحديث عنه في مجال الوحدة بين علماء الدين 

اأجل  من  كبيرة  م�ساعي  بذل  ال��ذي  الم�ستعمر  محاولت  عن  النظر  وب�سرف  والجامعّيين، 

الو�سول اإلى اأهدافه عبر زرع بذور الخالف والختالف بين هاتين ال�سريحتين العلمّيتين. 

)1) �سحيفة النور، ج 4، �س 92.
)2) م.ن، ج 5، �س 22.

)3)م.ن، ج 19، �س 104.
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ولهذا فقد وّظف الإمام الخمينّي جزءًا مهّمًا من حملته الدعوّية والتبليغّية لتر�سيخ دعائم 

الوحدة بين طبقات المجتمع الإيرانّي، والتاأكيد على المحور الإ�سالمّي الذي يجمع حوله اأفراد 

ال�سعب الإيرانّي.

وكانت الوحدة بين الحكومة وال�سعب واّتحاد الأجنحة المتعّددة داخل الدولة مع بع�سها، 

راية  تحت  وان�سواوؤها  والأح��زاب  ال�سيا�سّية  والتيارات  والّتجاهات  الأه��داف  وحدة  وكذلك 

كان  التي  الوحدة  في  اأخرى  عنا�سر  �سّكلت  وغيرها  الأمور  كل هذه  الأوحد،  وحزبه  الإ�سالم 

�سماحة الإمام يرفع �سعارها خالل ال�سنوات التي تلت انت�سار الثورة الإ�سالمّية في اإيران. واأّما 

على ال�سعيد الخارجّي فقد كانت الوحدة بين م�سلمي العالم وبين م�ست�سعفيه حلمه القديم، 

والذي ظّل يوؤّكد عليه قبل الثورة وبعد انت�سارها.

جوهر الوحدة ونطاقها

اإّن م�سروع الوحدة ل يمكنه اأن يت�سّمن مبادئ واحدة ومت�ساوية. ويبدو اأّن الإمام كان ينظر 

ة. �س�س واهتمامات خا�سّ
ُ
اإلى مبداأ الوحدة في الظروف المختلفة وفقًا لأ

ففي مراحل معّينة من عمر الثورة الإ�سالمّية عندما ركبت قوميات متعّددة في اإيران موجة 

والّتركمان   
(2(

والبلو�س  
(1(

واللور�ستانّيين الأكراد  مثل  اآنذاك  الفتنة  نيران  واأوقدت  الع�سيان، 

)في ال�سمال(، واأ�سّرت على الح�سول على الحكم الذاتّي، واأرادت اأن توّجه �سربة قا�سية اإلى 

الثورة الإ�سالمّية ونظام الجمهورّية الإ�سالمّية الفتّي، في تلك المراحل طرح الإمام م�سروع 

»الوحدة القومية«، اأّي اأّنه كان يعترف بالتعّددية القومية �سمن اإطار »الوحدة القومية«. بطبيعة 

الحال اإّن الإ�سالم، على الأغلب، هو العامل الأ�سلّي وراء هذه الوحدة، من وجهة نظر �سماحته، 

بالإ�سالم، فقد  الإيرانّي تدين  ال�سعب  ال�ساحقة من  الأكثرية  ولأّن  الإيرانّية«؛  »القومّية  ولي�س 

قّدم الإ�سالم على م�ساألة القومّية الإيرانّيّة.

ت�ستبطن  التي  البلدان  العديد من  ل في  المف�سّ النموذج  الوحدة هو  النمط من  وكان هذا 

)1) وهم اأبناء محافظة )لور�ستان( الواقعة غرب اإيران ومركزها )خّرم اآباد(. ]المترجم[.
)2) اأبناء اإقليم )بلو�س�ستان( �سرقّي اإيران ومركزه )زاهدان(. ]المترجم[.
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هذا  قيام  عن  يدافع   
(1(

نهرو( لل  )جواهر  كان  المثال،  �سبيل  على  القومّي،  التعّدد  م�سكلة 

النموذج الوحدوّي في بلده الهند، الذي يجمع طيفًا وا�سعًا من القومّيات والأديان. كما عانى 

الّتحاد ال�سوفياتي )�سابقًا( والمار�سال )جوزيف برو�س تيتو( في يوغ�سالفيا ال�سابقة من هذه 

الم�سكلة فوجدا في فكرة الوحدة القومّية حاّلً مقبوًل لمعالجة هذه الم�سكلة.

في ما يتعّلق بالأحزاب والقوى ال�سيا�سّية، فقد دفعت الخالفات التي كانت قائمة بين طبقة 

بع�س رجال الّدين وال�سريحة الجامعية، بالإمام اإلى تبّني �سعار الأخّوة والوحدة، حيث طرح 

هذه الفكرة من اأجل التقريب بين وجهات النظر ال�سيا�سّية، وت�سحيح اأفكار ومعتقدات مختلف 

طبقات المجتمع اإزاء بع�سها. ول نن�سى اأّن هذا الّنمط من الوحدة كان مطروحًا �سمن المبادئ 

عنوان  القومّية  والهوّية  الأخّوة  �سعار  رفع  اإلى  الدعوة  كانت  حيث  الفرن�سّية،  للثورة  الرئي�سة 

ر�سالتها الإن�سانّية.

وقد طرح الإمام �سعار الوحدة الدينّية والإ�سالمّية على �سعيد الأقطار الإ�سالمّية و»الأّمة 

اأبعد من ذلك عندما طرح �سعار »الم�ست�سعفين والمظلومين في  اإلى  الإ�سالمّية«، بل وذهب 

الأر�س«. 

وبالّنظر اإلى التعّدد المذهبّي الموجود داخل الأّمة الإ�سالمّية فاإّن الدعوة التي اأطلقها الإمام 

اأو الفقهاء الآخرون الذين �سبقوه اإلى الوحدة، لي�س المق�سود منها وحدة العقائد والمذاهب، 

بل اإّن الهاج�س الرئي�س الذي كان يوؤّرق �سماحته في هذا المجال هو »الوحدة ال�سيا�سّية لالأّمة 

الإ�سالمّية« في اإطار التم�ّسك بالثوابت والأ�سول الدينّية العاّمة.

العالقة بين مبدأ الوحدة والمبادئ السياسّية األخرى

المجتمع  التاّم لجميع طبقات  »المطلق« والنخراط  بمثابة الن�سهار  الوحدة  اعتبرنا  اإذا 

�س�س النظام الإ�سالمّي وخططه وبرامجه، فاإّن ذلك �سيعني 
ُ
والأحزاب في الأهداف الرئي�سة واأ

�سراحة تعار�س وحدة المجتمع مع حرّية المعتقد والعمل والراأي و)تعّدد( الأحزاب.

)1) )1889 - 1964(: �سيا�سّي هندّي من مو�ّس�سي ا�ستقالل الهند الحديثة. كان تلميذًا للمهاتما غاندي و�ساعده الأيمن في بناء الدولة 
الجديدة. اأ�سبح رئي�سًا للوزراء )1947 - 1964( ومن زعماء العالم الثالث واأحد موؤ�ّس�سي حركة عدم النحياز. ]المترجم[.
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وهذه حقيقة يمكن مالحظتها في الأنظمة ال�سيا�سّية الأخرى حيث يتعار�س تعّدد الأحزاب 

مع الوحدة الوطنّية، ولهذا عار�س البع�س �سيا�سة تعّدد الأحزاب في بالدهم، مثل الجنرال 

.
(1(

)�سارل ديغول(

وكذلك فعلت الفا�سّية وال�سيوعّية حيث اإّنها لم تكن ترّخ�س لمبداأ تعّدد الأحزاب لئاّل يحول 

ذلك دون الو�سول اإلى اأهدافها و�سياع الوحدة الوطنية.

وقد كتب اأحد المفّكرين المعا�سرين حول ذلك يقول:

البلدان  اأغلب  الواحد، نجد في  الحزب  �سيا�سة  تتبع  التي  ال�سيا�سّية  الأنظمة  »في ما عدا 

ذات التعّددية الحزبّية حدوث �سراع بين عّدة اأحزاب للو�سول اإلى �سّدة الحكم. وخالل هذا 

ال�سراع على ال�سلطة ي�سعى كّل حزب من تلك الأحزاب اإلى ا�ستقطاب اأكبر عدد من الموالين 

.
(2(

والأع�ساء، وبالتالي فاإّن �سيا�سة تعّدد الأحزاب تتعار�س والوحدة الوطنّية«

وكان �سماحة الإمام الخمينّي اأي�سًا يرى - في تلك المرحلة - في مبداأ تعّدد الأحزاب عائقًا 

اأمام وحدة الأّمة الإ�سالمّية، وفي ذلك يقول:

من  ا�ستغاللكم  نعم  ا�ستغاللكم،  اإلى  الآن  واأعداوؤنا  العظمى  القوى  ومعهم  هوؤلء  »ي�سعى 

خالل الإيقاع بينكم. من هوؤلء؟ هوؤلء الجبهة الوطنية. من هوؤلء؟ هوؤلء هم )حزب( حركة 

الحرّية. من هوؤلء؟ هوؤلء �سباب الحزب الفالنّي. من هوؤلء؟ هوؤلء الجماعة الفالنية. جماعات 

متعّددة ومختلفة، كّل منها يكّذب الآخر ويفّنده. كّل جناح عدّو للجناح الآخر... وهكذا. هل 

ت�سّببونه  الذي  ال�سرر  مقدار  تعلمون  هل  لالإ�سالم؟  به  تت�سّببون  الذي  ال�سّرر  مقدار  تعلمون 

؟
(3(

لوطنكم واأّية خدمة تقّدمونها لأميركا...

وجود  تعار�س  عن  الإم��ام  تحّدث  نف�سه،  المو�سوع  وفي  الإ�سالمّية،  الثورة  انت�سار  بعد 

الأحزاب مع مبداإ تحقيق الوحدة، حيث قال:

)1) )1890 - 1970(: جنرال فرن�سّي تزّعم قّوات بالده )قّوات فرن�سا الحّرة( خالل الحرب العالمية الثانية. اأ�سبح رئي�سًا للجمهورية 
)1959 - 1969م(. منير البعلبكي، قامو�س »المورد«، »معجم الأعالم«، طبعة 1998م. ]المترجم[.

)2) عبد الحميد اأبو الحمد، مباني ال�سيا�سة »مبادئ ال�سيا�سة«، �س 438.
)3) �سحيفة النور، الطبعة الجديدة المنّقحة والمزيدة، ج 4، �س 91 - 92.
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لقد حان الوقت لكي نتخّلى عن جميع خالفاتنا واأن ن�سعى في الق�سايا التي تدفع باتجاه 

الحفاظ على وحدتنا وم�سالح بالدنا. ل ينبغي لأحد اليوم اأن يقول: اأنا اأنتمي اإلى الحزب 

الفالني؛ ويقول الآخر: اأنا من الحزب الفالني؛ لي�س هناك من داٍع لظهور كل هذا العدد 

من الأحزاب، لي�س من حاجة اإلى مئتي حزب ول اإلى كّل هذه الجماعات. ل بّد للجميع اأن 

.
(1(

يّتحدوا ويكونوا يدًا واحدة من اأجل اإنقاذ البالد التي يريد الجميع العي�س في اأح�سانه..

ل�سماحته في رف�س  ال�سريح  الموقف  ا�ستيعاب  م�ساألة  ي�سوب  ثّمة غمو�سًا  اأّن  في  �سّك  ل 

اأو قبولها، وحّثه على عدم التو�ّسع في اإيجاد الت�سّكالت الحزبية، مع عدم  الأحزاب وتعّددها 

اأخذه بعين العتبار الأو�ساع ال�سيا�سّية والجتماعّية والقاعدة الحزبّية واأهداف الأحزاب التي 

كانت قائمة في الفترة التي �سّرح فيها براأيه هذا.

لقد اعتبر الإمام اأّن الأحزاب التي كانت ت�سعى اإلى الحركة �سدَّ م�سيرة الأهداف الإ�سالمّية 

وعلماء الدين هي اأحزاب تّتبع )اأجندة( واأهدافًا ا�ستعمارّية، واأّن هدفها غير المعلن هو »خدمة 

ال�ستعمار«.

وحول ذلك يقول �سماحته:

لالإ�سالم  معادية  ن�ساطات  �سمن  تعمل  اإي��ران  في  �سيا�سّية  وفئات  اأي��اٍد  وجود  اأ�ستبعد  »ل 

اإ�سعاف  اأجل  من  بالدنا  في  الأجانب  زرعها  وقد  مختلفة،  وعناوين  م�سّميات  تحت  والدين، 

.
(2(

الإ�سالم ومذهب الت�سّيع المقّد�س والمكانة الرفيعة لرجال الدين«

بًا، فاإّن ن�ساط الأحزاب  ومن المهم القول هنا، اإّننا كما وافقنا على كون الوحدة مفهومًا مركَّ

القانونّية  �س�س 
ُ
اأحزاب تعمل على �سيانة »المبادئ« و»الأ اأي�سًا. فلو افتر�سنا وجود  هو كذلك 

والدينّية« اإّل اأّنها تختلف في ما بينها في المناهج والأ�ساليب والتطبيقات وغيرها، ويّدعي كّل 

منها توافره على نهج خا�س ي�سمن الو�سول اإلى الأهداف العاّمة الم�ستركة، ففي هذه الحالة 

ل يمكن اعتبار التعّددّية الحزبّية م�سّرة بالوحدة الوطنّية، بل اإنها تمّثل �سرورة من �سرورات 

وحدة  هي  بل  مطلقة  وحدة  لي�ست  الوحدة  هذه  لأّن  وذلك  كذلك؛  المن�سودة  الوحدة  تحقيق 

)1) �سحيفة النور، ج 11، �س 90.
)2) م.ن، ج 1، �س 382.
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في الأ�سول والمبادئ العاّمة والأهداف الرئي�سة. وربما يمكن القول اإّن الجناحين اللذين لم 

يكن وجودهما بح�سب راأي الإمام يتعار�س مع مبادئ الوحدة، وكانا يمار�سان ن�ساطاتهما اإلى 

جانب الموؤ�ّس�سات المختلفة الأخرى داخل النظام، هذان الجناحان كانا في الحقيقة حزبين 

امتالكهما  الرغم من عدم  - على  الإمام  براأي   - المطلوبة  الوحدة  تحقيق  باّتجاه  يتحّركان 

�سفة الحزب ر�سمّيًا.

ولكن، اإذا كانت هنالك اختالفات ومبدئّية بين الأحزاب، فحينئٍذ ل يمكن اعتبار ن�ساطاتها 

من�سجمة مع الوحدة الوطنّية والوحدة الدينّية المطلوبة.

وال�سوؤال المطروح هنا، اإذا كانت مبادئ بع�س الأحزاب تت�سّمن اختالفات جوهرّية فهل 

يجوز منع تلك الأحزاب من ممار�سة ن�ساطاتها بغية الحفاظ على الوحدة؟ اأم اأّن ذلك ُيعتبر 

اأقّل ثمن يجب دفعه من اأجل الو�سول اإلى )الحرّية(؟

يبدو اأّن ال�سرط )المطلوب( ل�سرعية ممار�سة الأحزاب لن�ساطاتها ال�سيا�سّية لي�س التوافق 

�س�س الفكر ال�سيا�سّي« بالمعنى الذي اأ�سار اإليه الإمام، فالأحزاب في حال توافر فيها 
ُ
التاّم على »اأ

)الحّد الأدنى( لبع�س المعايير، كالحفاظ على �سيادة البالد، وعدم ارتكاب جريمة الخيانة 

للوطن والحركة �سمن اإطار الد�ستور... وما �سابه ذلك، اإذا توافرت على هذه ال�سروط، فال 

�سّك في اأّن ن�ساطاتها �ستحمل �سفة الم�سروعّية. هذا الراأي يمّثل وجهة نظر الإمام الخمينّي 

اأي�سًا وذلك بالّنظر اإلى اأ�سلوب المواجهة الذي اّتبعه مع عدد محدود من الأحزاب التي كانت 

تمار�س ن�ساطاتها خالل فترة توّليه قيادة البالد.

واإذا ا�ستطلعنا راأي القراآن الكريم في هذه الم�ساألة، فهو يعتبر من�ساأ الخالف والفرقة هو 

في تعّدد الأحزاب بالمفهوم المتعار�س مع م�سلحة الإ�سالم والبالد والعباد، ولهذا فاإّن هذه 

على  اأثنى  المقابل  في  الكريم(  )القراآن  اأّنه  اإّل  فيها،  مرغوب  غير  عام  ب�سكل  تبقى  الحالة 

»حزب اهلل«. وكما هو مالحظ فاإّن الآيات ال�سريفة ل تطرح مو�سوع وجود عّدة اأحزاب تعمل 

بمجموعها في �سبيل اإحقاق الحّق وتحت اتجاهات وتيارات فرعّية مختلفة.

د اآخر - و�سعّي اأو �سرعّي - هو  ومهما يكن من اأمر فعندما يكون الد�ستور اأو اأّي مبداأ محدَّ

الوطنّية،  الوحدة  يتعار�س مع  اأن  الأحزاب ل يمكنه  تعّدد  فاإّن  اأّي مجتمع،  الوحدة في  محور 
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ة اإذا كانت تلك الأحزاب تمار�س ن�ساطاتها �سمن اإطار القانون اأو ال�سريعة. خا�سّ

اإّننا اإذا لم نعتبر جوهر الوحدة هو وجود حقيقة اأ�سمى اكت�سفها الحاكم، ففي هذه الحالة 

لإرادة  تج�سيدًا  اأمامها،  م�سوؤولة  وُتعتبر  مت�ساوية  بحقوق  تحظى  التي  الأح��زاب  تلك  �ستكون 

ال�سعب والفئات ال�سيا�سّية.

في هذه الحالة �ستكون المناف�سة الحزبّية غير م�سّرة بوحدة المجتمع، بل �ست�سّكل عاماًل 

التزام  خالل  من  وذلك  القومّي  الح�ّس  �سيانة  اأجل  من  وتهيئته  وتطّوره  نمّوه  على  م�ساعدًا 

الأحزاب الم�سوؤولّية اإزاء الد�ستور.

الأحزاب  لبع�س  الم�سّرف  غير  التاريخ  هو  اإليه  النتباه  توجيه  الإم��ام  اأراد  ما  فاإّن  ولهذا 

ة خالل العقود التي عا�سرها �سماحته، الأمر الذي خلق لديه  الإيرانّية في القرن الأخير، وخا�سّ

�سعورًا بعدم الرتياح، وقد انعك�س ذلك بو�سوح على موافقته على ت�سكيل الحزب الجمهورّي 

الإ�سالمّي - كما بّين ذلك اأي�سًا قادة الحزب المذكور - وعلى الرغم من مرور عّدة �سنوات 

الم�سوؤولين فيه،  البالغ ل�ستقالة  ارتياحه  الإمام  اأبدى  لن�ساطاته،  الحزب  على ممار�سة ذلك 

.
(1(

حتى انتهى به المطاف اإلى الموافقة على حّله

وحدة األراضي وسالمتها

القبول  هو  العالم  دول  لجميع  الخارجّية  ال�سيا�سة  في  عليها  المّتفق  العامة  الأ�سول  اأحد 

في ممار�سة  الحّق  لكّل حكومة  واأّن  بلد،  اأّي  احترام حدود  يعني  والذي  البلد،  بمبداأ حاكمّية 

اأن ت�سمل معاني عّدة في الُبعد الخارجّي،  حاكمّيتها �سمن حدود ذلك البلد. ويمكن للوحدة 

فوحدة الأّمة الإ�سالمّية قد تعني ت�سكيل مجموعة واحدة كاملة من الأقطار والبلدان الإ�سالمّية 

تمتلك حكومة وحدودًا واحدة، وهذا المفهوم، بطبيعة الحال، قد يتعار�س مع ا�ستقالل كّل بلد 

من تلك البلدان.

وفي �سوء الحقائق الموجودة في المجتمعات الراهنة فاإّن الإمام لم يطرح يومًا فكرة الوحدة 

التي تعني اإلغاء الحدود الجغرافّية الحالّية، اإذ اإّن غاية ما كان ي�سبو اإليه هو تحقيق الت�سامن 

)1) �سحيفة النور، ج 20، �س 93.
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العاطفّي وال�سيا�سّي ووحدة ال�سف تجاه المواقف العالمّية... اإلخ وفي ذلك يقول:

واحدًا  وعلمًا  واحدًا  تمتلك مجتمعًا  واحدة  دولة  بمثابة  تكون  اأن  الإ�سالمّية  البلدان  »على 

وكتابًا واحدًا ونبّيًا واحدًا. على هوؤلء اأن يكونوا مّتحدين على الدوام واأن تربط بينهم عالقات 

�ساملة، فاإذا تحّقق هذا الهدف وهو اأن تّتحد الأقطار الإ�سالمّية في جميع الجوانب، ناأمل اأن 

.
(1(

ت�ستطيع التغّلب على م�ساكلها«

وفي حديث اآخر �سريح ل�سماحته ي�سير اإلى وحدة القلوب مع بقاء الحدود الجغرافّية بقوله:

»يجب اأن تكون القلوب مجتمعة مع بقاء الحدود. فاإذا اّتحد الم�سلمون مع بع�سهم بقلوبهم 

.
(2(

وحافظوا على حدودهم فاإّنهم �سي�سبحون اأّمة كبيرة«

محور الوحدة في نظر اإلمام الخمينّي

اإّن الإ�سالم ل يعترف باأّي محور للوحدة �سوى محور العقيدة والدين، وذلك خالفًا لما تتبّناه 

اأو البلد وب�سكل عام  معظم دول العالم في الع�سر الحديث من محاور للوحدة )مثل ال�سعب 

كّل ما يندرج تحت عنوان »القومّية Nationalism«(، وكذلك خالفًا للمحاور الأخرى كمحور 

العالم،  هذا  في  بها  والمنادون  اأتباعها  لها  محاور  وهي  والمنطقة،  والقبيلة  والعن�سر  اللغة 

والحركات التي قامت خالل القرن الأخير مثل القومّية التركّية )Pan - Turkism) والقومّية 

هيونّية والّنازّية وغيرها، بكّل ما كانت تت�سّمنه  العربّية )Pan - Arabism( والحركتين ال�سّ

ال�ساأن يقول �سماحة  اإيجابّية و�سلبّية بح�سب كّل حركة من هذه الحركات، وفي هذا  من قيم 

الإمام:

الأئمة  لواءها  حمل  التي  نف�سها  وهي  الكريم  القراآن  اإليها  يدعو  التي  تلك  هي  »الوحدة 

الأطهار Rوكانوا يدعون الم�سلمين اإليها. وفي الواقع اإّن الدعوة اإلى الإ�سالم تعني الدعوة 

اإلى الوحدة اأي اأن يجتمع الجميع تحت راية الإ�سالم وكلمته. لكن وكما تعلمون لم ي�سمحوا لهذه 

.
(3(

الوحدة باأن ترى النور«

)1) �سحيفة النور، ج 6، �س 125 - 126.
)2) م.ن، ج 10، �س 223.

)3) م.ن، ج 16، �س 54.
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وفي كلمته التي وّجهها اإلى الدول الإ�سالمّية، اأ�سار �سماحته اإلى العت�سام بحبل اهلل والدين 

الإ�سالمّي باعتباره محور الوحدة، م�سيرًا كذلك اإلى التاأثيرات الإيجابّية والبركات التي تحملها 

تلك الوحدة اأ�سار اإلى ذلك بقوله:

لو اّتحدت هذه الأقطار الإ�سالمّية التي تملك كّل �سيء مع بع�سها البع�س فلن تكون بحاجة 

اإلى اأي �سيء اأو بلد اأو قّوة تحت راية ذلك الّتحاد، بل اإّن الآخرين �سيحتاجون اإلى هذه البلدان. 

لو حافظ الم�سلمون وحكوماتهم الإ�سالمّية على الأوا�سر الأخوّية التي اأمر بها اهلل - �سبحانه 

اإلى  البلدان الأخرى  القراآن الكريم لما تعّر�ست )اأفغان�ستان( ول فل�سطين ول  وتعالى - في 

العتداء والهجوم. ولو اّتحدت اأيادي وقلوب الم�سلمين حول كلمة واحدة فما حاجتنا اإلى اأن 

نمّد اأيدينا اإلى اأميركا اأو الّتحاد ال�سوفياتي؟ اإّن الإ�سالم يطالبكم بالوحدة والعت�سام بحبل 

.
(1(

اهلل. فلماذا ل تعت�سمون بحبل اهلل بدًل من اأن يتعّلق كّل منكم باأذيال الغرب اأو ال�سرق

ما تّم عر�سه حتى الآن عبارة عن ت�سريحات الإمام واأحاديثه في المنا�سبات المختلفة؛ 

وقد وردت الوحدة في بع�س عباراته بمعنى الن�سجام والتم�ّسك بالّدين والعت�سام بالعقيدة 

الأرقى، في حين رّكز في عبارته الأخيرة على اأّن الوحدة قائمة على اأ�سا�س عقد اجتماعّي ونبذ 

الخالفات وال�سعي اإلى التركيز عليها في اّتخاذ القرار والعمل.

اأو الظروف التي كان الإمام يطالب فيها الآخرين بالوحدة  وب�سكل عام فاإّنه في الحالت 

بينهم، كالوحدة بين القومّيات والدول وكذلك الوحدة بين الأحزاب ال�سيا�سّية، كان الهدف هو 

التقريب بين الجماعات ا�ستنادًا اإلى العقد الجتماعّي وقبول الراأي الآخر، لكن حقيقة دعوته 

الإمام اإلى الوحدة في الحالت الأخرى كانت، في الواقع، الدعوة اإلى العت�سام بحبل الدين 

 اأّن الوحدة التي 
ً
القويم الذي كان هو يوؤمن به. وقد اأّدت هذه الم�ساألة اإلى اأن يف�ّسر البع�س خطاأ

يدعو اإليها هي تلك القائمة على مبداأ »الجميع معي« بدًل من »الجميع مع بع�سهم«.

اأو العاّمة  اأّي حال، فاإّن محور الوحدة المعلن من قبل الإمام يمّثل المبادئ المهمة  وعلى 

ن�سبّيًا في الدين والحكومة الإ�سالمّية، ولعّل في هذه الروؤية تف�سيرًا لعزوفه عن مبداأ الوحدة 

)1) �سحيفة النور، ج 15، �س 271 - 272.
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مع المارك�سّيين اأو القومّيين اأو الليبرالّيين، فهو بدًل من اأن ُيطلق �سعار الوحدة مع هذه الفئات، 

كان يطالبها بالرجوع اإلى اأح�سان ال�سعب - ذلك ال�سعب الذي اآمن بما كان يوؤمن به �سماحته 

- وت�سحيح م�سارها المنحرف نحو جاّدة ال�سواب، جاّدة الإ�سالم.

يقول �سماحة الإمام الخمينّي في اأّول ر�سالة �سيا�سّية مدّونة له: »اإّن الأنانّية وعدم النتفا�س 

وهما  الأ�سود،  اليوم  هذا  اإلى  واأو�سالنا  الويالت  تلك  كّل  علينا  جّرا  عامالن  اهلل  �سبيل  في 

اللذان اأطمعا فينا العالم كّله، ودفعت البلدان الإ�سالمّية اإلى الوقوع تحت �سيطرة الآخرين... 

فالنه�سة من اأجل الم�سالح ال�سخ�سّية هي التي اأماتت الوحدة والأخّوة بين ال�سعوب الم�سلمة 

.
(1(

وهي التي اأزالت روح الم�ساواة بينهم«

الختالف  اآخر من عوامل  باعتباره عاماًل  ال�سيطان  اإلى  �سماحته  ي�سير  اآخر  وفي مو�سع 

والُفرقة، فيعلنها �سراحة:

على  ذلك  ي�سدر  فاإّنما  مخلوق  اأّي  ل�سان  على  اأو  �سخ�س  اأّي  عن  الختالف  ي�سدر  »عندما 

ل�سان ال�سيطان نف�سه، �سواء اأكان رجل الدين هو الناطق بذلك الختالف اأم �سخ�سًا مقّد�سًا، اأو 

اأحد الم�سّلين، اأو اأّي ل�سان اآخر، واعلموا اأّن هذا اإّنما هو ل�سان ال�سيطان، وقد ل يكون المتحّدث 

اأحيانًا واعيًا لهذا الأمر، بل واقعًا تحت تاأثير ال�سيطان اأو ل�سانه وهو الذي يدفعه اإلى القيام بتلك 

.
(2(

الأفعال

النبّي  على  نزلت  التي  ال�سريفة  الآي��ات  ول��ى 
ُ
واأ ور  ال�سُّ ول��ى 

ُ
اأ اإل��ى  كذلك  الإم��ام  اأ�سار  وقد 

 ،
(3(﴾ 

ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغَنٰٓ
َ
 ٦ أ نَسَٰن َلَۡطَغٰٓ  ٱۡلِ ٓ إِنَّ

الكريم P بعد البعثة، ومنها الآية ال�سريفة: ﴿ َكَّ

حًا اأّن الختالف اإّنما هو ب�سبب طغيان الإن�سان، وي�سيف �سماحته قائاًل: مو�سّ

من  فالغاية  بعد،  وتنقيته  تزكيته  تتّم  لم  الأ�سا�س  اأّن  �سببها  الموجودة  الختالفات  جميع 

البعثة هي تزكية النا�س لكي يتمّكنوا من خاللها تعّلم الحكمة والقراآن الكريم والكتاب، فعندما 

.
(4(

تتّم تزكيتهم فلن يكون هناك اأّي اإمكان للطغيان

)1) �سحيفة النور، ج 1، �س 3.
)2) م.ن، ج 20، �س 12 - 13.
)3) �سورة العلق، الآيتان 6 - 7.

)4) �سحيفة النور، ج 14، �س 251 - 256.
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ويبدو اأّن كالم الإمام هذا ل يمّثل مجّرد خطاب وح�سب وذلك لأّن »الأخطاء« و»الجتهادات 

النزاع  بروز الختالفات. فمثاًل  تت�سّبب في  التي  الجوهرّية  العوامل  المختلفة« هي من جملة 

اإّنما هو نزاع ي�ستند  ال�سابقة  ثير في القرون 
ُ
اأ �سولّية« الذي 

ُ
بين المدر�ستين »الأخبارية« و»الأ

الم�ساألة  لهذه  كان  وقد  والميول،  الأهواء  اإلى  ا�ستناده  قبل  الجتهادات  تعّدد  اإلى  في جوهره 

اأن�سار للثورة. فالإمام الخمينّي  دور كبير في الختالفات التي برزت في وجهات النظر بين 

الو�سول  هو  كان هدفه من هذا  وربما  النف�س،  اأه��واء  اإلى  الختالفات  تلك  معظم  يعزو  كان 

اأّنه كان يعتبر ال�سبب في بع�س الختالفات هو  اأمكن ذلك، وعلى الرغم من  اإلى الوحدة ما 

في  الختالفات  من  النوع  لذلك  فّعال  دور  اأّي  يَر  لم  لكّنه  ال�سخ�سّية  والأخطاء  الجتهادات 

ة التي كانت �سائدة اآنذاك. الظروف الجتماعّية الخا�سّ

العوامل االجتماعّية

عوامل  هناك  الُفرقة،  في  تت�سّبب  التي  وال�سخ�سّية  النف�سّية  العوامل  عن  النظر  ب�سرف 

اجتماعية اأي�سًا قد تترك تاأثيرها في هذا المجال.

المجتمع  ت�ستيت  في  ال�سّبب  هي  الظالمين  الحّكام  »ولية«  اأّن  يرى  مثاًل  الكريم  فالقراآن 

وتفّرقه، ويقول القراآن في )ِفرعون( ونهجه في الحكم يقول اهلل تعالى:

.
ۡهلََها ِشَيٗعا ﴾)1)

َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
 فِرَۡعۡوَن َعَل ِف ٱۡل ﴿ إِنَّ

 P وفي اآيات �سريفة اأخرى يدعو القراآن الكريم الم�سلمين اإلى طاعة اهلل �سبحانه ور�سوله

اإل��ى اهلل  الأم��ور  واإرج��اع  اأّي خالف بينهم،  ب��روز  ك بالوحدة عند  التم�سُّ واإل��ى  الأم��ر،  ول��ي 
ُ
واأ

ور�سوله  P، وعدم الّلجوء اإلى ق�سور الطغاة والجّبارين.

الفرقة  بّث  اإلى  تهدف  التي  ال�سيطانّية  الموؤامرات  اإلى  وتكرارًا  م��رارًا  الإم��ام  اأ�سار  وقد 

الإمبريالّيين  ت�سّب في م�سلحة  اإّنما  الُفرقة  اأّن  يرى  وكان  الإ�سالمّية،  الأّمة  داخل  وال�ّسقاق 

حيث �ساهد باأّم عينيه �سعي هوؤلء اإلى اإيجاد الخالفات بين الجماعات الإ�سالمّية، وكان يوؤّكد 

على �سرورة حرمان القوى العظمى من الو�سول اإلى تلك الأهداف الم�سوؤومة.

)1) �سورة الق�س�س، الآية 4.
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من جهة اأخرى، كان الإمام يعتقد بوجود عامل خارجّي اآخر يلعب دورًا رئي�سًا في اإيجاد تلك 

الخالفات األ وهو تخّلف المجتمع وافتقاده اإلى الحّد الأدنى من الوعي. وكان يحمل على بع�س 

ال�ساهن�ساهي  الحكم  اأّيام  الداخلية  الختالفات  في  من�سغلين  كانوا  الذين  الجهلة  الأ�سدقاء 

الظالم. يقول الإمام:

ة في هذه  قهم وت�سّتتهم اأمر يدعو اإلى الأ�سف خا�سّ »اإّن انغما�س البع�س في الختالفات وتفرُّ

لعوبة في اأيدي الغرباء وعمالئهم، واإن دّل هذا 
ُ
اأ الظروف التي اأ�سبحت فيها اأ�سول الأحكام 

.
(1(

على �سيء فاإّنما يدّل على تخّلف المجتمع وعدم بلوغه الوعي المطلوب«

عوامل خلق الوحدة وفق التصّور اإلسالمي

ل �سّك في اأّن خلق الوحدة و�َسْوق المجتمع نحوها ي�ستلزمان وجود ظروف ومقّدمات يتعّذر 

 مبادئ الّتحاد اأو الت�سامن اإلى اأربعة 
(2(

الحديث عن الوحدة في غيابها. ويق�ّسم اإميل دوركهايم

اأنواع. وفي ما يلي �سرح موجز لتلك الأنواع الأربعة:

1.  حاجة أفراد المجتمع إلى بعضهم

مّتحدين  اعتبارهم  يمكن  بع�سهم،  اإل��ى  بحاجة  ال��واح��د  المجتمع  اأف���راد  يكون  عندما 

ومت�سامنين، ولكن عندما تغيب تلك الحاجة فمن الطبيعّي اأن ل يكون هناك اأّي �سبب يدعوهم 

اإلى الوحدة اأو الندماج؛ لذلك ، فاإّن اأّول المبادئ يتمّثل في اإح�سا�س اأفراد المجتمع بالحاجة 

اإلى بع�سهم. ول يتحّقق ال�سعور بالحاجة اإّل من خالل تق�سيم العمل. وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأّن 

دوركهايم يعتبر اأّن محور الن�ساطات القت�سادية موجود في الراأ�سمالّية والم�سلحة ال�سخ�سّية 

وال�ستراكّية والخدمة الجتماعّية.

)1) �سحيفة النور، ج 22، �س 107.
)Emile Durlheim 1858 - 1917( (2( فيل�سوف: وعالم اجتماع فرن�سي؛ ُيعتبر اأحد موؤ�ّس�سي علم الجتماع الحديث، وقد و�سع لهذا 
 De la division »العلم منهجّية م�س��تقّلة تقوم على النظرية والتجريب في اآن واحد. من اأبرز اآثاره »في تق�س��يم العمل الجتماعي

Les Regles de la method sociologi )عام 1895(.  que »عام 1893(، و»قواعد المنهج ال�سو�سيولوجي( du travail social
]المترجم[.



اللسإل اإلدحميا40

2.  االنسجام والتنسيق

يحتاج الّتحاد والت�سامن اإلى نوع من الن�سجام والتن�سيق، مثل الن�سجام الّلغوّي والدينّي، 

والن�سجام في العادات والنظم الِقَيمّية... وغير ذلك.

طريقهم  تكون  الذين  وال�سالح  الن�سال  اإخوة  بين  اأكثر  مهّياأة  تكون  الوحدة  ظروف  واإّن 

ممّهدة واأهدافهم واحدة.

3.  التقوى

من الوا�سح اأّن الت�سّور الدينّي يرّكز على اإزالة العوائق اأو عوامل الُفرقة التي تعتر�س �سبيل 

الوحدة، اأكثر من اأّي �سيء اآخر. فعندما نقول باأّن ال�سيطان والنزوات النف�سّية هي التي تت�سّبب 

في اإيجاد الخالفات فهذا يعني اأّنه يتوّجب علينا اأّوًل تجّنب تلك الّنزوات وطرد ال�سيطان لكي 

ُنهّيئ الأر�سّية المنا�سبة لإقامة الوحدة. ولذلك نجد القراآن الكريم يدعو النا�س اإلى اللتزام 

بالتقوى اإلى جانب العت�سام بحبل اهلل تعالى، فيقول:

نُتــم 
َ
 َوأ  إِلَّ  ُتَقاتِــهِۦ َوَل َتُموُتــنَّ  َحــقَّ َ ِيــَن َءاَمُنــواْ ٱتَُّقــواْ ٱللَّ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ  ﴿َيٰٓ

.
قُواْ ۚ ﴾)1) ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ ۡسلُِموَن ١٠٢ َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ مُّ

للتقوى ههنا هو تقوى اهلل �سبحانه،  المطلوب  الأق�سى  الحّد  اأّن  المثيرة هي  والمالحظة 

ذلك اأّن هذه الدرجة العليا من التقوى تفتح الباب اأمام العت�سام بحبل اهلل.

وكان الإمام الخمينّي اأي�سًا يوؤّكد في كّل منا�سبة على هذا العامل، وقد مّر علينا قبل هذا 

لكّل الخالفات، وفي  الم�سّبب  باعتباره  ال�سيطان )الّرجيم(  اإلى  ي�سير  اأّن �سماحته كان  كيف 

المقابل اعتبر اأّن جميع الأنبياء المر�سلين من لدن اهلل تعالى كانوا مّتحدين ومن�سجمين مع 

بع�سهم البع�س، بقوله:

.
(2(

لو ُجمَع الأنبياء ُكّلهم في مكان واحد فلن يحدث اأّي خالف بينهم على الإطالق

)1) �سورة اآل عمران، الآيتان 102 - 103.
)2) �سحيفة النور، ج 20، �س 70.
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4.  الحكم اإلسالمّي

اأّما الطريق الآخر الذي يمكن �سلوكه للو�سول اإلى الوحدة فهو طريق تطبيق الولية الإلهّية 

في المجتمع. فلكي يتّم اإحباط جميع الموؤامرات التي يدّبرها الأعداء داخل البالد الإ�سالمّية، 

واإرغام ال�سياطين الإن�س« على الكّف عن ممار�سة مثل هذه الّد�سائ�س، فاإّن ال�سبيل الوحيد هو 

مواجهة اأولئك الأعداء ونبذهم واإق�سائهم عن المجتمع الإ�سالمّي.

ولالإمام الخمينّي اإ�سارات وا�سحة اإلى �سرورة تاأ�سي�س الحكومة الإ�سالمّية وهو ما اأوردناه 

في الف�سل الأّول من هذا الكتاب.

5.  الهدف المشتَرك

لطالما اأّكد �سماحة الإمام على وحدة الهدف و�سرورة اأن تكون جميع الأعمال خال�سة هلل 

تعالى ومن اأجل تحقيق وحدة المجتمع الإ�سالمّي، حيث قال: »اإذا كانت اأعمالنا جميعًا خال�سة 

هلل وفي �سبيله فلن يكون هناك اأّي اختالف«. كما ُنقل عن �سماحته قوله:

»اإذا كّنا ن�سعى - ل �سمح اهلل - اإلى تحقيق اأهداف ماّدية ونهتّم بالدنيا وملّذاتها ونن�سى 

اهلل - �سبحانه وتعالى - فاإّن الخالف بيننا �سيقع ل محالة. اإّن الذين يهتّمون بالدنيا اأكثر من 

اأّي �سيء اآخر ل يمكن اأن تخلو حياتهم من الخالفات؛ لأّن كّل واحد منهم يطلب لنف�سه. واأّما 

الذين ل يوجد اأّي خالف بينهم فهم اأولئك الذين ل يهتّمون بالدنيا بل بالِقَيم، هوؤلء ل يقع 

الخالف بينهم اأبدًا. لو ُجمَع الأنبياء والأولياء ُكّلهم في مكان واحد فاإّنه لن يح�سل بينهم اأّي 

خالف على الإطالق ولو على كلمة واحدة، ولكن اإذا كان هناك رئي�سان في قبيلة واحدة اأو قرية 

واحدة لوقع بينهما الخالف. ولو كان هناك رجال دين )رجالن مّتقيان حّقًا( فال يمكن اأن يقع 

بينهما الخالف واإن ُوِجَد مثلهما مئة رجل دين... واإذا اأراد رجال ال�سيا�سة في اأّي بلد العمل في 

�سبيل اهلل فلن تجد بينهم اأي خالف اأبدًا، ولكن عليهم اأن يحذروا باأّنهم لي�سوا ماأمونين من 

اأن يخدعهم اإبلي�س في�سّمهم اإلى جماعته وي�سلكوا طريقته... فاإذا دخلت الأهواء النف�سّية اأّدى 

.
(1(

ذلك اإلى ظهور الخالفات«

)1) �سحيفة النور، ج 20، �س 70.
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وفي مو�سع اآخر كذلك يقول �سماحته: عندما يريد الجميع اأن يكونوا في خدمة الإ�سالم فلن 

.
(1(

يقع اأّي خالف اأبدًا

6. إقامة القسط والعدالة اإلسالمّية

ل �سّك في اأّن العدالة الجتماعّية ُتعتبر اأحد ال�سروط الرئي�سة في اإيجاد الوحدة. واإذا كان اأفراد 

المجتمع ينق�سمون اإلى طبقتين من وجهة نظر الحاكم، »طبقة المحرومين« و»طبقة المرحومين« 

فمن الطبيعي كذلك اأن تكون اأوا�سر الوحدة بين اأفرادها قوّية ومحكمة؛ وذلك لأّن كّل واحد منهم 

اأو  الت�سامن  اأن��واع  نوع من  اأي  يكون هناك  اأن  الوحدة، في حين ل يمكن  تلك  يرى م�سلحته في 

التاآلف بين الطبقة المحرومة والمظلومة وبين الحكومة والموالين لها والمقّربين منها.

اإّن تاأكيد القراآن الكريم ب�سكل متوا�سل على تطبيق العدالة في مختلف المجالت القت�سادية 

والجتماعية والق�سائّية وغيرها يدّل على اأّن من �ساأن هذا الأمر اأن يهّيئ الأر�سية المنا�سبة 

لإقامة الوحدة.

ومن الوا�سح اأّن تطبيق العدالة �سيف�سل م�سير الطامعين و»القا�سطين« عن الم�سير الذي 

طّبقه  الذي  العدالة  نهج  مع  حدث  كما  جمعاء،  الإ�سالمّية  والأّمة  الإ�سالمّي  المجتمع  ي�سلكه 

الإمام علي Qاأّيام خالفته فدفع الكثيرين اإلى الّلجوء البالط الأموّي والرتماء في اأح�سان 

اأ�سا�س منح المتيازات غير العادلة  اأن تكون الوحدة على  اأّن في المقارنة بين  الخلفاء. غير 

تطبيق  قائمة على  الوحدة  تلك  تكون  اأن  وبين  الأقلّية من جهة،  واإطراء  تاأييد  للح�سول على 

اأّن  في  �سّك  ل  اأخرى،  جهة  من  النا�س  من  المحرومين  من  الأعظم  ال�ّسواد  واإر�ساء  العدالة 

الخيار الثاني �سيكون هو المرّجح.

وت�سير �سيرة الإمام الخمينّي اإلى ذلك ب�سكل وا�سح، اإذ لم يقت�سر على عدم الحياد عن 

خّط العدالة قيد اأنملة من اأجل الحفاظ على الوحدة الإ�سالمّية وح�سب، بل كان �سماحته يطّبق 

نهج العدالة الجتماعّية حتى م�سوؤولي النظام والموؤ�ّس�سات الع�سكرّية وجهاز الحر�س الثورّي 

اإ�سافة اإلى الأحزاب ال�سيا�سّية والأجنحة المن�سوية تحت لواء النظام )والتي كانت جميعها من 

)1) �سحيفة النور، ج 20، �س 12.
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وجهة نظره تمتلك مقّومات الت�سامن والن�سجام والّتحاد حول محور الإ�سالم(.

واإذا األقينا نظرة على بع�س ر�سائل الإمام، �سيت�سح لنا هذا الأمر ب�سكل جلّي. ففي ر�سالة 

بعث بها �سماحته اإلى اأحد اأفراد اأ�سرته ويمتدح فيها اأفرادًا من جناحين �سيا�سيين مخالفين، 

وي�سير فيها اإلى ُح�سن نّية كال الطرفين والأهداف والمعتقدات الم�ستركة التي تجمع بينهما، 

حيث يقول:

هنا  الم�ساألة  لكّن  النظام.  ُي�سعف  اأن  ذلك  �ساأن  من  ف��اإّن  مبدئّية  الخالفات  كانت  »اإذا 

وا�سحة، فالخالف القائم بين الأفراد والأجنحة الإ�سالمّية الموجودة، اإن كان هنالك خالف 

لالإ�سالم  مخل�سون  جميعًا  فهوؤلء  عقدّي،  بغالف  ُيغلَّف  كان  واإن  بحت،  �سيا�سي  هو  اأ�ساًل، 

.
(1(

والقراآن والثورة، ولهذا اأوؤّيدهم«

الوسائل الكفيلة بإيجاد الوحدة

ل بّد للدولة والقوى الحاكمة في المجتمع الإ�سالمّي الذين يعتبرون اأنف�سهم م�سوؤولين عن 

اإقامة دعائم الوحدة داخل البالد وخارجها، ل بّد لهم من ال�ستعانة ببع�س الو�سائل الاّلزمة 

�س�س اإيجاد الوحدة هي تلك التي اأ�سرنا اإليها 
ُ
من اأجل الو�سول اإلى هدفهم. واإذا �سّلمنا باأّن اأ

ُبل التالية �ستكون موؤّثرة في اإيجاد تلك الوحدة. اآنفًا فّمما ل �سّك فيه اأّن العوامل وال�سُّ

1.  القانون والنظام

عندما تّت�سح الأهداف الم�ستركة لأفراد المجتمع الإ�سالمّي وتتبلور فاإّن اأّول عامل يمكنه 

على  للحفاظ  �سرورّية  ُتعتبر  والأنظمة  فالقوانين  القانون.  هو  الوحدة  خلق  باّتجاه  يوؤّثر  اأن 

ت�سامن ووحدة المجتمع واإن كان محدودًا، بل وحتى داخل المجل�س باعتباره �سورة م�سّغرة 

ُطر العاّمة والحقوق 
ُ
لذلك المجتمع. لهذا، وعلى الرغم من اأّن القوانين الإ�سالمّية قد بّينت الأ

القوانين  ب�سّن  ة  الخا�سّ الت�سريعّية  المجال�س  وجود  عن  غنًى  ل  فاإّنه  المختلفة،  الجتماعّية 

وكذلك المجال�س والموؤ�ّس�سات الدولّية الإ�سالمّية و�سرورتها للحفاظ على الوحدة.

)1) �سحيفة النور، ج 21، �س 47.
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ولعّل هذه النقطة المهّمة تمّثل اأحد الأ�سباب التي دفعت الإمام اإلى التاأكيد على ا�ستحداث 

النظام  على  الثورة  انت�سار  �سبقت  التي  القليلة  الأي��ام  في  ال�سعبّية  القانونّية  الموؤ�ّس�سات 

ال�ساهن�ساهّي. فعندما يتّم و�سع القوانين من قبل ممّثلي الأحزاب وطبقات المجتمع المختلفة 

فاإّن ذلك ُيهّيئ اأر�سّية منا�سبة ومهّمة لخلق الت�سامن والئتالف بين تلك الطبقات والأحزاب.

ذكير
ّ
2.  الوعي والتعليم والت

اأّما مهّمة اإزالة العائق الثاني من طريق الوحدة، والمتمّثلة في جهل الأفراد وعدم امتالكهم 

الوعي الكافي، فتقع على عاتق الحكومة الإ�سالمّية. وغنّي عن القول اإّن اأفراد المجتمع الذين 

الم�سترك،  عدّوهم  من  غافلون  الواقع  في  هم  بينهم،  ما  في  المتبادلة  حاجاتهم  يدركون  ل 

وعندما يكونون عاجزين عن التمييز بين محا�سن الوحدة واأ�سرار الختالف نتيجة افتقارهم 

للتطّور الجتماعّي والوعي الالزم لذلك، فمن الطبيعّي اأن ل يكونوا قادرين على تحديد طريق 

بن�سر  ة  الخا�سّ ال�سرورّية  الو�سائل  بكّل  ال�ستعانة  الحكومة  فبا�ستطاعة  هنا،  ومن  الوحدة. 

الوعي والإر�ساد.

النتائج  اإلى  م�سيرًا  الم�ساألة  هذه  اأهمّية  على  يوؤّكد  ظّل  الخمينّي  الإم��ام  اأّن  في  �سّك  ول 

الم�سترك  بالهدف  الجميع  ومذّكرًا  والختالف،  للُفرقة  ال�سّيئة  والعواقب  للوحدة  الطّيبة 

تجنيها من  التي  الإيجابّية  الآثار  اإلى  الإ�سالمّية  البلدان  نّبه  ولطالما  لهم.  الم�سترك  والعدّو 

الوحدة والت�سامن، معتبرًا اأّن قّوة تلك الأقطار تكفي ل�ستعادة اأر�س )فل�سطين( واأّن باإمكانها 

اّتحدت  ما  اإذا  الأميركّية  المتحدة  الوليات  ومنها  العالم  في  اأخ��رى  قّوة  اأّي��ة  عن  ال�ستغناء 

. وكان ي�سير اإلى العديد من ال�سواهد التاريخّية للوحدة واآثارها 
(1(

واأ�سبحت قّوة رادعة واحدة

.
(2(

الطّيبة كانت�سار )خالد بن الوليد( على جيو�س الّروم

ول تقف تعاليم وو�سايا الإمام عند الآثار المادّية للوحدة والختالف، بل تعّدتها اإلى التذكير 

والهتمام بالآثار المعنوّية التي تكمن في حّث المجتمع على التحّرك نحو الوحدة، وفي اإ�سارة 

له اإلى رواية »يد اهلل مع الجماعة« قال:

)1) �سحيفة النور، ج 15، �س 272.
)2) م.ن، ج 6، �س 49.
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يد  اإّن  اإذ  الوحدة  على  الحفاظ  خالل  من  روؤو�سنا  على  الإلهّية  الرحمة  يد  لإبقاء  فلن�سَع 

.
(1(

الرحمة تلك �سُترفع مع ظهور الختالفات بيننا

الّتحاد  وعدم  الخالف  اأّن  مبّينًا  ال�سرعّية  الأحكام  تطبيق  اإلى  كذلك  �سماحته  نّوه  وقد 

.
(2(

يمّثالن مع�سية

3.  التباحث والمصالحة

بعد ق�سية اكت�ساب الوعي الالزم ب�ساأن القانون، فاإّن الو�سيلة الأخرى التي يمكن اأن توؤّثر في 

طريق اإيجاد الوحدة هي الت�سّرف اأو التعامل الخا�ّس مع كّل م�ساألة مو�سع الختالف. وهنا، 

يمكن للحكومة مثاًل دعوة المعار�سين والتباحث معهم ب�ساأن عوامل الختالف و�ُسُبل اإزالتها. 

وكان الإمام الخمينّي يقوم باإر�سال اأحد ممّثليه من اأجل التباحث والم�سالحة ورفع الخالفات 

اإلى الجل�سة التي  اإر�ساله ممّثاًل عنه  التي كانت تظهر في حياته. ومن اأهّم الأمثلة على ذلك 

كانت قد عقدتها اللجنة المكّونة من ثالثة اأ�سخا�س لمناق�سة وبحث الخالفات التي برزت بين 

رئي�س الجمهورية ورئي�س الوزراء وذلك عام )1980م(. وعلى الرغم من اأّن اللجنة المذكورة 

ل اإلى النتيجة المرجّوة ب�سبب العترا�سات الواهية لرئي�س الجمهورية اآنذاك  لم ت�ستطع التو�سّ

)اأبي الح�سن بني �سدر( اإّل اأّن ذلك ي�سير بو�سوح اإلى ال�سيرة التي كان الإمام ينتهجها اإزاء 

تلك الأمور.

وقد بّين �سماحته كذلك �سروط التباحث، مطالبًا ممّثلي ال�سعب بطرح الم�سائل ومناق�ستها 

�س�س اأخوّية، واّتباع ح�سن النّية في ذلك بدًل من المنازعة والتخا�سم، بقوله:
ُ
على اأ

اإذا كانت هناك اأّية اختالفات بيننا على �سعيد الأ�سلوب اأو الروؤية فعلينا الجلو�س والتحّدث 

بع�سنا  �سّد  والتخنُدق  بالمواجهة  ل  التفاهم  خالل  من  الق�سايا  لمناق�سة  هادئة  اأج��واء  في 

البع�س، فيقف اأحدنا في طرف مع جماعته ومنا�سريه. ويقف الآخر في الطرف المقابل و�سط 

.
(3(

مواليه واأتباعه، وي�سعى كّل منهما اإلى اإ�سعاف الآخر بالنتيجة اإ�سعاف البلد الإ�سالمّي

)1) راجع: �سحيفة النور، ج 7، �س 66 - 67.
)2) م.ن، ج 20، �س 74.
)3) م.ن، ج 14، �س 38.
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ي عن الذاتية
ّ
4.  التخل

كان الإمام الخمينّي ُيعير ُجّل اهتمامه ويبذل ق�سارى جهده للمحافظة على الوحدة وهو 

�سبيل  في  حّقه  عن  يتنازل  كان  اأّنه  حتى  العملي،  ونهجه  �سيرته  في  وا�سح  ب�سكل  تجّلى  اأمٌر 

الو�سول اإلى الوحدة. ولعّل عبارته التالية تمّثل خير دليل على ذلك:

وري، فلي�س من حّق اأحد  علنها بو�سوح اأّنه اإذا قام اأحدهم ب�سّبي و�ستمي اأو مّزق �سُ
ُ
اإّنني اأ

التعّر�س له. ُيحرم التعّر�س لأّي �سخ�س يقوم ب�سّبي اأو �ستمي اأو تمزيق �سورتي اأو �سربي، اأو 

اأّي عمل يقوم به )�سّدي(؛ ل يحّق لأّي كان التعّر�س لذلك ال�سخ�س واإحداث �سراع اأو فتنة اأو 

ع�سيان في هذا الوقت الع�سيب الذي نعي�س فيه وهذه الم�سيبة الكبرى التي نمّر بها.

خاتمة

ال�سوؤال  لكّن  الوحدة.  حول  الإم��ام  راأي  في  الزوايا  تّت�سح  الآن،  حتى  تقّدم  ما  �سوء  في 

الرئي�سّي الذي يطرح نف�سه هو: هل كانت الوحدة في راأيه تمّثل فكرة ثابتة ورا�سخة، اأم اأّنها 

خ�سعت للتغيير والتطّور طيلة حياته ال�سيا�سّية؟

ّمة الإ�سالمّية بل 
ُ
الأمر الموؤّكد هو اأّن جوهر روؤية الإمام حول وحدة العالم الإ�سالمّي والأ

وحول الوحدة والت�سامن بين م�ست�سعفي العالم لم ي�سهد اأّي تغيير اأو تحّول. فقد كان �سماحته، 

الإ�سالمي  للعالم  ال�سيا�سية  الوحدة  عن  المدافعين  اأحد  الإ�سالمّية،  النه�سة  انطالق  ومنذ 

اإليه على  اأّن تلك الوحدة لم تعِن بالن�سبة  اإ�سرائيل، غير  ة  في مقابل الكفر في العالم وخا�سّ

الإطالق التخّلي عن اأ�سول المذهب.



أهّمية الوحدة

 الفصل الثاني: 





مدخل

تغ�ّس  والتي  الإ�سالمية،  الوحدة  م�ساألة  اأّيامنا،  في  عنها  الحديث  كثر  التي  الأم��ور  من   

المنابر الإعالمية والثقافية بالدعوة لها ومحاولة تثبيتها في فكر النا�س، وتج�سيدها عماًل بين 

الم�سلمين. 

اأ�سا�سًا  اأن نذكر الجذر الإ�سالمّي لهذه الفكرة، فالفكرة   ومن المنا�سب في هذا التمهيد 

ة لفرد ما اأو  لم تكن منطلقة من فكِر �سخ�سّي واجتهاد وا�ستن�ساب ُيظنُّ فيه الم�سلحة الخا�سّ

مجموعة ما، بل اإّن اأ�سا�سها وجذرها الحقيقّي من قلب ال�سريعة الإ�سالمية، وهذا ما يمّيزها 

باأمور: 

1 - اأّنها فكرة اأ�سيلة بحّد ذاتها وثقافة من قلب الإ�سالم، ولم ت�ستورد اإليه ولم تخترع لظروف 

�سيا�سية اأو مرحلية.

2- تمتلك هذه الم�ساألة بعدًا ثقافيًا يجعلها فكرة قابلة لالإقناع، لأنها تعني كلَّ م�سلم، وكل ذي 

ثقافة اإ�سالمية اأ�سيلة. 

3- اأنها م�ساألة قابلة للدوام ب�سبب كونها اأ�سيلة، بخالف الثقافات التي ل تعتمد على اأ�سا�س 

في جميع  الم�سلمين  لم�ساكل  تكون حاًل  اأن  يمكن  الإ�سالمية  الوحدة  فاإّن  ولهذا  ثابت. 

الع�سور. 

كّل م�ستوياتها،  الإ�سالمية في حالة من الحت�سار على  الأمة  فيه  الذي كانت  الوقت  وفي 

قامت ثورة مباركة، قام بها �سعب اأعزل بقيادة العالم الزاهد ال�سجاع القائد ال�سيد روح اهلل 

المو�سوّي الخمينّي } في اإيران، والتي كانت مرتعًا للمخابرات الأجنبية ول �سّيما الأمريكية 

وال�سهيونية، واأر�سًا م�سلوبة الخيرات م�سّخرة لتنفيذ الماآرب الكبرى لقوى ال�ستكبار العالمّي 
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اأ�سيادهم  بيد  اأداة  مجّرد  لي�سبحوا  و�سعوبهم  �سمائرهم  باعوا  الذين  الحكام  من  واأذنابه 

الإمبرياليين الطامعين بال�سيطرة على مقّدرات العالم.

لتو�سعة  تحاك  كانت  التي  واأهّمها  الموؤامرات،  من  الكثير  اأحبط  المباركة  الثورة  هذه  قيام 

ال�سقاق في الأمة الواحدة، فلطالما كانت التفرقة بين مذاهب الأّمة من الأ�ساليب الدنيئة التي 

ينتهجها العدّو الطامع في ال�سيطرة على الأمم الأخرى. فقاعدة فّرق ت�سد تاريخيًا لم يخل عهد 

ل به اإلى الهيمنة في بع�س الأحيان، ول�ستتباب الهيمنة  ول زمان من رموز انتهجتها كاأ�سلوب تتو�سّ

في موارد اأخرى، فاإّن ال�سيطرة على اأمة ممّزقة، ومتكالبة على اأطرافها غافلة عما يحاك لها اأمٌر 

في غاية ال�سهولة، ول تكلف العدّو اإل عناء جني الثمار بعد اأن اأن�سجتها الخالفات والنزاعات. 

ولوعي الإمام الخمينّي } في تلك الفترة لخطورة الأمر على الأمة، فقد رّكز في الكثير 

من توجيهاته وخطاباته على م�ساألة الوحدة الإ�سالمية، ولم ياأُل جهدًا في تذكير الأمة دائمًا 

بخطر الختالف والت�سرذم وهذا ما �سنحاول الإ�ساءة على اأبعاده حيث ي�سّح القول بحّق اإّن 

اأف�سل من دعا اإلى الوحدة وكر�سها عمالً  في حياته واأورثها 

لالأجيال هو الإمام الخمينّي. وهذا ما �سيتبّين لنا خالل هذا الكتاب. 

ة
ّ
الوحدة اإلسالمية في الكتاب والسن

P والأئمة  �سوف نتناول هنا بع�س ما ورد في الكتاب الكريم، وما ورد عن ل�سان النبي 

اأهمية هذه  المع�سومين Qفي ما يخ�ّس الوحدة الإ�سالمية، وهي تدّل تلقائيًا على مدى 

المفردة الإ�سالمية العامة التي لها التاأثير الكبير في ت�سكيل كيان الأمة ومنعتها.

أ- الوحدة اإلسالمية في القرآن الكريم

الإ�سالمية  لالأمة  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  المبادئ  اأورد  قد  الكريم  القراآن  ف��اإّن  نعلم  كما 

اللتزام بها حتى ت�سل اإلى الهدف النهائّي لها األ وهو علّو كلمتها بين الأمم. ولذلك نجد بع�س 

قوة  اأ�سد  لت�سبح  الم�سلمين،  موقف  واتحاد  الكلمة  باّتحاد  وتاأمر  تدعو  التي  القراآنية  الآيات 

واأ�سلب منعًة، حيث يقول اهلل تعالى:
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ُكنُتۡم  إِۡذ  َعلَۡيُكۡم   ِ ٱللَّ نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُرواْ   ۚ قُواْ  َتَفرَّ َوَل  َجِيٗعا   ِ ٱللَّ ِبَۡبِل  ﴿ َوٱۡعَتِصُمواْ 
ّمَِن ٱنلَّارِ   َشَفا ُحۡفَرةٖ  ٰ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا َوُكنُتۡم َعَ

َ
 قُلُوبُِكۡم فَأ لََّف َبنۡيَ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

 .
 لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدون ﴾)1) ُ  ٱللَّ ُ نَقَذُكم ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ

َ
فَأ

اإّن الآية ال�سريفة تتحّدث بو�سوح عن التوّحد ونبذ الختالف بين الم�سلمين، حيث تدعوهم 

الحفاظ  وهي  للع�سمة،  طلبًا  يكون  والعت�سام  اهلل.  بحبل  جميعًا  التم�ّسك  اأي  لالعت�سام؛ 

يكون من خالل  ما  وهذا  الحتمّي،  الهالك  العت�سام  ترك هذا  في  اأّن  يعني  وهذا  والغطاء، 

التفّرق والختالف على الأمور ال�سغيرة.

كما اأّن اهلل �سبحانه وتعالى يمتّن علينا بنعمة الإ�سالم، هذا الدين الذي يجمعنا جميعًا على 

كل اختالفاتنا في دائرة واحدة، بعد اأن كانت تفّرقنا القوميات والع�سائر والمناطق وال�سعب. 

فحين هدى اهلل تعالى النا�س بر�سوله الأكرم P، اأخرجهم من ظالم هذه القواقع الفارغة اإلى 

رحابة الإ�سالم دين الإن�سانية والرحمة وال�سالم، وهذا من اأكبِر نعم اهلل تعالى علينا. 

من  وتحّذر  الوحدة  عن  تتحّدث  التي  الآي��ات  من  العديد  الكريم  القراآن  في  نجد  وكذلك 

الختالف. و�سن�ستعر�س بع�سها، فمنها قول اهلل تعالى: 

  َ  ٱللَّ ۚ إِنَّ ٓواْ  َوٱۡصِبُ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖ  َفَتۡفَشلُواْ   َورَُسوَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ  َ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
﴿ َوأ

 .
ِٰبِين ﴾)2) َمَع ٱلصَّ

.
 لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن ﴾)3) َ َخَوۡيُكۡمۚ  َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ
 أ ۡصلُِحواْ َبنۡيَ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ ﴿ إِنَّ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ 
ۡ
ةٞ يَۡدُعوَن إَِل ٱۡلَرۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
﴿ َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

.
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ﴾)4)

ُ
َوأ

لَُهۡم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلَّيَِنُٰتۚ  ِمۢن  َوٱۡخَتلَُفواْ  قُواْ  َتَفرَّ ِيَن  َكٱلَّ ﴿ َوَل تَُكونُواْ 

.
َعَذاٌب َعِظيٞم ﴾)5)

)1) �سورة اآل عمران، الآية 103.
)2) �سورة الأنفال، الآية 46.

)3) �سورة الحجرات، الآية 10.
)4) �سورة اآل عمران، الآية 104.
)5) �سورة اآل عمران، الآية 105.
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.
(1(﴾ ۚ ٍء َّۡسَت ِمۡنُهۡم ِف َشۡ قُواْ دِيَنُهۡم َوَكنُواْ ِشَيٗعا ل ِيَن فَرَّ  ٱلَّ ﴿ إِنَّ

.
نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتَُّقوِن ﴾)2)

َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
 َهِٰذهِۦٓ أ ﴿ ِإَونَّ

ومن هنا فاإّن الإمام الخمينّي } لطالما اأّكد على اأهّمية وعي الأ�سا�س الدينّي والقراآنّي 

للوحدة. ومّما قاله في هذا الإطار: 

في  اإخواننا  جميع  يكون  اأن  اآمل  واإّنني  الم�سلمين.  جميع  بين  الأخ��ّوة  عقد  و�سع  »القراآن 

اأبناء هذا ال�سعب من  اأهل الت�سّيع، وجميع  اإخواننا  اأو  اأهل ال�سنة  اإيران �سواء الأخوة  اأطراف 

فيها  وتطبق  البالد،  تتقّدم  حّتى  كالأخوة،  ويتعاملون  بينهم،  فيما  مّتحدين  الدينية  الأقليات 

اأحكام الإ�سالم، ويتحّقق رفاه جميع الم�سلمين وجميع الذين ي�سكنون في هذا البلد الإ�سالمّي. 

فالقراآن  اأخ��رى،  زاوي��ة  في  واأّنهم  زاوي��ة  في  اأّننا  الإ�سالمية  ال�سعوب  تت�سّور  ل  اأن  اآمل  واأن��ا 

اآخر  في  يتواجد  الذي  والم�سلم  فالموؤمن  بينكم،  الأخ��ّوة  عقد  وو�سع  جميعًا،  اإخوة  اعتبركم 

نقطة من العالم وذلك الموؤمن والم�سلم الذي يتواجد في اأول نقطة من العالم وبينهما ما بين 

الم�سرق والمغرب هما اأخوان ول يف�سلهما �سيء عن بع�سهما بع�سًا. ويجب اأن يكونا اأَخَوين كما 

يحكم الإ�سالم بذلك ول يتفّرقا، واأن يعتبرا م�سالحهما هي م�سالح الإ�سالم وم�سالح جميع 

ال�سعوب، واأن يعتبر كل �سعب اأّن م�سلحة ال�سعب الآخر هي م�سلحته اأي�سًا، واأن يكون الموؤمنون 

اأينما كانوا اأخوة فيما بينهم ويتعاملوا باأخّوة، واأن يعتبروا اعتداء اأي ظالم على دولة اإ�سالمية 

اعتداًء عليهم. واإّنني اآمل، ومن خالل النظر لهذا الحكم الإ�سالمّي الذي يعتبر جميع النا�س، 

جميع الم�سلمين، اأخوة فيما بينهم، اأن ت�سيطر هذه الدول على م�سالحها، واأن تنت�سر جميع 

 .
(3(

الدول الإ�سالمية على القوى العظمى، ويوّفقوا لتطبيق الأحكام الإ�سالمية حتى النهاية«

ر الإمام مّما حذر منه القراآن الكريم وهو التنازع والتناحر حيث يقول }: ولطالما حذَّ

»اليوم على الجميع اأن يّتحدوا مع بع�سهم بع�سًا، واأن ل يتنازعوا بموجب تعليمات الإ�سالم 

)1) �سورة الأنعام، الآية 159.
)2) �سورة الموؤمنون، الآية 52.

)3) منهجية الثورة الإ�س��المية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، موؤ�س�س��ة تنظيم ون�س��ر تراث الإمام الخميني }، 
طهران- اإيران، 2006م، ط2، �س 432. 
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والقراآن الكريم. فالتنازع ممنوع ح�سب اأوامر القراآن مهما كان نوعه. واإذا تنازعوا فاإّنه يوؤّدي 

اإلى الف�سل، وتذهب ريحهم، �سواء الأ�سخا�س اأو ال�سعوب. وهذه اأوامر اهلل. اإّن الذين يدعون 

الإ�سالم، وي�سعون من اأجل زرع الفرقة والتنازع لم يجدوا ذلك الإ�سالم الذي كتابه القراآن، 

وقبلته الكعبة، ولم يوؤمنوا بالإ�سالم. اإّن الذين اآمنوا بالإ�سالم اإّنما هم الذين يقبلون القراآن 

الأخّوة.  تقت�سيه  ما  بكّل  فيلتزمون   
إِۡخَوةٞ﴾)1) ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ يقول  الذي  القراآن  ومحتوى 

تقت�سي الأخوة اأن يتاأثر جميع الإخوان اأينما كانوا اإذا األّمت بكم م�سكلة، واأن يفرحوا جميعًا 

 .
(2(

لفرحكم«

ة الشريفة
ّ
ب-  الوحدة اإلسالمية في السن

ر من الخالف والفرقة من خالل التاأكيد على منع  ت�سافرت الروايات ال�سريفة التي تحذِّ

الأ�ساليب التي توؤّدي اإليها. و�سنذكر بع�سًا من هذه الأ�ساليب التي نهت عنها الروايات: 

1 - التكفير:

التكفير من اأخطر الأمور التي يمكن ت�سّورها في هذا المجال، فهو الحائط وال�سد الكبير 

الذي يطيح بالحوار الهادف للو�سول اإلى الحق، ويحّل مكانه اإخراج من الدين وقطع للتوا�سل. 

ومن الروايات التي نهت عن التكفير ما روي عن ر�سول اهلل P: »اإذا قال الرجل لأخيه يا كافر 

 .
(3(

فهو كقتله«

ويروي بالل الحب�سي عن ر�سول اهلل P: »يا بلل ناِد في النا�س من قال ل اإله اإل اهلل قبل 

 .
(4(

موته ب�سنة دخل الجنة اأو �سهر اأو جمعة اأو يوم اأو �ساعة«

.
(5(

وعن الر�سول الأكرم P: »المرء مع من اأحب، ومن قال ل اإله اإل اهلل دخل الجنة«

)1)�سورة الحجرات، الآية 10.
)2) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 435.

)3) العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج69، �س209.
)4) المتقي الهندي، كنز العمال، ج1، �س64.

)5) علي بن يون�س العاملي، ال�سراط الم�ستقيم، ج1، �س 199.
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2 التقاتل: 

التقاتل فيما بين الم�سلمين هو الذروة التي ينتظرها كل �سامت اأو مقتن�س للنيل من الأمة 

 :P والدين، وهذا ما حّذرت منه الروايات اأي�سًا، فعن حذيفة بن اليمان قال: قال ر�سول اهلل

الإ�سلم  اإذا روؤيت بهجته عليه، وكان رداوؤه  القراآن حتى  اأتخّوف عليكم رجل قراأ  »اإّن مّما 

ورم��اه  بال�سيف  ج��اره  على  و�سعى  وراء ظهره،  ونبذه  منه  ان�سلخ  اهلل،  �ساء  ما  اإل��ى  اع��ت��راه 

 .
(1(

بال�سرك، قال: قلت: يا نبّي اهلل، اأيهما اأولى بال�سرك المرمّي اأم الرامي؟ قال: بل الرامي«

واأموالكم  دم��اءك��م  »اإّن  الحج:  في  اإح��دى خطبه  في  قال  اأّن��ه   P عنه اأخ��رى  رواي��ة  وفي 

واأعرا�سكم عليكم حراٌم كحرمة يومكم هذا في �سهركم هذا في بلدكم هذا، و�ستلقون ربكم 

في�ساألكم عن اأعمالكم، األ ل ترجعوا بعدي �سّلًل ي�سرب بع�سكم رقاب بع�س، األ هل بلغت؟ 

 .
(2(

األ ليبلغ ال�ساهد الغائب منكم«

ر دائمًا من هذه الأ�ساليب  وهكذا كان اإمامنا الراحل } على منهاج نبيه الأكرم P يحذِّ

التي تزرع ال�سقاق بين اأبناء الأمة الواحدة. وما اأبلغ قوله حين يقول }:

.
(3(

»من اأّي ل�سان انطلق الختلف، فاإن ذلك الل�سان ل�سان �سيطان«

ومن اأقواله P اأي�سًا:

 .
� »الفرقة من ال�سيطان، والتحاد ووحدة الكلمة من الرحمن«)4)

 .
� »اأعزائي... اجتنبوا الختلف فاإّنه من اإلهام اإبلي�س«)5)

 .
� »اإذا واجهنا بع�سنا بع�ساً فاإّننا لن نجني �سيئاً �سوى ا�ستغلل الآخرين لو�سعنا«)6)

لنتحاور ونطرح م�ساكلنا  اأن نجل�س  ال��راأي، فعلينا  اأو  الأ�سلوب  كنا مختلفين في  »اإذا   �

.
ونحّلها في جّو هادئ«)7)

)1) اب��ن كثي��ر، تف�س��ير الق��راآن العظي��م )تف�س��ير ابن كثير(، تقديم: يو�س��ف عب��د الرحمن المرع�س��لي، دار المعرفة للطباعة والن�س��ر 
والتوزيع - بيروت - لبنان، ل.مط، ل.ط، 1412 - 1992م، ج 2، �س 276.

)2) اأعيان ال�سيعة، ال�سيد مح�سن الأمين، ج 1،�س 290.
)3) الكلمات الق�سار، مواعظ وحكم من كالم الإمام الخميني }، �س 140، اإ�سدار جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

)4) م.ن، �س 140.

)5) م.ن، �س 140.

)6) م.ن، �س 140.

)7) م.ن، �س 141.
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مخاطر التفرقة

يتحملون  الأمة  اأفراد  كل  لألفيت  الأمة  على  المخاطر  من  التفّرق  يجلبه  فيما  النظر  دّققنا  لو 

في  هي  الأ�سا�سية  فالم�سكلة  فيها.  النزاعات  ح�سول  وعدم  توّحدها  على  الحفاظ  في  الم�سوؤولية 

 ول مالحاة بين اأفرادها، ول ي�سل 
ً
عدم الوعي لدى الكثيرين اأّن هذه الختالفات ل ت�ستدعي نزاعا

الأمر حتى للتكفير والإخراج من الدين. وهذا الأمر يعتبر �سهل العالج ن�سبة اإلى غيره من المخاطر، 

فالخطورة الكبرى متمّثلة في الروؤو�س الكبيرة الم�سيطرة على مراكز الم�سوؤولية في بع�س بلداننا 

الإ�سالمية، فرغم اأّنهم واعون كل الوعي لهذه الموؤامرة الكبرى التي تحاك لهم في الليل والنهار، 

فاإّنهم ل يهّبون لمقارعة هذا الم�سروع الخطر على حا�سرهم وم�ستقبلهم، ويخل�س الإمام } 

في نهاية المطاف اإلى ت�سخي�س مكامن الخطر على الأمة في م�سكلتين اأ�سا�سيتين. يقول }:

»اإّننا نعلم، وكذلك الم�سلمون، بل المهم اأّن الحكومات الإ�سالمية تعلم اأي�سًا، اأّن ما لحق 

ويلحق بنا ناتج عن م�سكلتين: 

األولى:

هي الم�سكلة بين الدول ذاتها، حيث لم تتمّكن حتى الآن ومع الأ�سف من حلها، وهي م�سكلة 

الختالف فيما بينهم. ويعلمون اأّن �سبب جميع م�سائب الم�سلمين هو هذه الختالفات، ونحن 

تحّدثنا عن هذا المو�سوع منذ ما يقرب من ع�سرين �سنة، وقلنا وكتبنا ودعونا قادة هذه الدول 

لالتحاد، ولكن مع الأ�سف لم يح�سل �سيء حتى الآن. 

والمشكلة الثانية:

ال�سعوب  اإّن  بحيث  معها  تعاملت  الحكومات  اأّن  فنرى  �سعوبها،  مع  الحكومات  م�سكلة  هي 

في  ت�ساهم  ل  ال�سعوب  ف��اإّن  الطرفين  بين  التفاهم  عدم  وب�سبب  للحكومات،  �سندًا  تعد  لم 

ال�سعوب موقف  فتقف  ال�سعوب،  بيد  رفعها  والتي يجب  الحكومات،  تواجه  التي  الم�ساكل  حلِّ 

 .
(1(

الالمبالة، هذا اإْن لم تزد في م�ساكل الدول«

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 432-431. 
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ولو تم تجاوز هاتين الم�سكلتين، وكانت كلمة ال�سعوب والحّكام �سواء في مواجهة الموؤامرات 

التي تحاك لالأمة لأف�سى الأمر اإلى عزة الأمة وانت�سارها. يقول }:

»لو اأن ال�سعوب الإ�سالمية وحكومات البلدان الإ�سالمية بكل ما تمتلكه من اإمكانات اإن�سانية 

وذخائر حياتية �سرورية للمقتدرين تتخذ منهم موقفًا من مو�سع القوة، وتتجنب الخوف من 

�سجيج وجعجعة اأ�سحاب الق�سور، وتبتعد عن التاأثر باأكاذيب و�سائل الإعالم الموؤيدة الأجيرة 

للمتجّبرين، وترفع �سوتها بوجه اأولئك )الطواغيت( اتكاًل على قدرة اهلل الالمتناهية و�سكرًا 

وغير  النفطية  بوجههم وقطع م�ساعداتها  باإغالق حدودها  وتهّددهم  المغدقة عليهم،  لنعمه 

النفطية عنهم، )لو فعلت ذلك( فما من �سك اأّن هوؤلء )المتجبرين( �سي�ست�سلمون لهذه القدرة 

التي ل نقدرها حّق قدرها«.

وفي نهاية المطاف وبعد معرفتنا لمخاطر التفّرق والت�سّتت فال بّد من اأن ننطلق لن�سلط 

ال�سوء على مكامن القوة في الأمة لكي ن�سعى للتم�ّسك بها �سونًا لها من الو�سول اإلى الوقت 

الذي ل يمكن التدارك فيه حيث ل يبقى لنا من قوتنا اأي �سيء لندافع به عن اأنف�سنا.

 



 الفصل الثالث: 

مقّومات الوحدة ودعائمها





مدخل

قها.  تّتفق المذاهب الإ�سالمية جميعًا حول الكثير من الم�سائل. وما يجمعها اأكثر مما يفرِّ

ولو اأرادت الجتماع حول ما يجمع لوجدت نف�سها اأقوى الأمم على الإطالق. اإل اأّن اإثارة نقاط 

الخالف فيما بينها هو العمل الأكبر الذي تقوم به القوى الم�ستكبرة والم�ستعمرة، وت�سّخر له 

الكثير من الو�سائل الدعائية والإعالمية، والأبواق والأقالم الماأجورة. فلماذا نترك هذا الكّم 

الهائل من عنا�سر الوحدة والعت�سام، ونتلّهى بتفا�سيلنا ال�سغيرة؟ فبدًل من اأن نكون الأمة 

الأكثر تما�سكًا، واإذ بنا ن�سير ب�سبب هذا الختالف اأممًا متفرقة مت�سارعة فيما بينها. 

يقول الإمام الخميني }: 

»اإّن الذين يّدعون الإ�سالم، وي�سعون من اأجل زرع الفرقة والتنازع لم يجدوا ذلك الإ�سالم 

اإنما هم  بالإ�سالم  اآمنوا  الذين  اإّن  بالإ�سالم.  يوؤمنوا  ولم  الكعبة،  وقبلته  القراآن،  كتابه  الذي 

 فيلتزمون بكل ما 
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ﴾)1) الذين يقبلون القراآن ومحتوى القراآن الذي يقول ﴿إِنَّ

تقت�سيه الأخّوة. تقت�سي الأخّوة اأن يتاأثر جميع الإخوان اأينما كانوا اإذا األّمت بكم م�سكلة، واأن 

.
(2(

يفرحوا جميعًا لفرحكم«

وسائل اإلعالم والترويج للخالف 

ويقول حول و�سائل الإعالم التي ترّوج للم�سائل الخالفية بين المذاهب الإ�سالمية: 

يتفّرقون من خالل  ول  بينهم  فيما  اإخوة  الم�سلمين  اإّن  الفرقة.  زرع  عبثًا  يحاولون  »اإنهم 

اأّن ال�سّنة  اأ�سل هذه الم�ساألة وهي ال�سيعة وال�سّنة،  الأعالم ال�سّيئ لبع�س العنا�سر الفا�سدة. 

)1) �سورة الحجرات، الآية 10.
)2) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 435. 
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في طرف وال�سيعة في طرف اآخر، قد وقعت ب�سبب الجهل والإعالم الذي يمار�سه الأجانب، 

مثلما نالحظ بين ال�سيعة اأنف�سهم وجود اأ�سخا�س مختلفين فيما بينهم، يحارب اأحدهم الآخر، 

ووقوف طائفة �سد اأخرى بين نف�س الإخوة اأهل ال�سنة. 

جميع طوائف الم�سلمين تواجه اليوم قوى �سيطانية تريد اقتالع جذور الإ�سالم. 

هذه القوى التي اأدركت اأن ال�سيء الذي يهددها هو الإ�سالم، واأن ال�سيء الذي يهددها هو 

وحدة ال�سعوب الإ�سالمية.

على جميع الم�سلمين في كل بلدان العالم اأن يتحدوا اليوم فيما بينهم، ل اأن تقف طائفة هنا 

 .
(1(

وتطرح نف�سها، وتقف طائفة اأخرى في مكان اآخر وتطرح نف�سها اأي�سا«

مات الوحدة اإلسالمية مقوِّ

�سنتحدث عن بع�س مكامن الوحدة التي يمكن للم�سلمين ا�ستغاللها ب�سكل كبير؛ ليرتقوا 

معًا اإلى المكان الذي اأرادهم اهلل تعالى اأن يكونوا فيه، اأهمها: 

1. الحّج والوحدة اإلسالمية: 

يقول }: »الحّج هو تنظيم وتدريب وتاأ�سي�س لهذه الحياة التوحيدية. والحّج هو ميدان 

تجّلي عظمة طاقات الم�سلمين واختبار قواهم المادية والمعنوية. 

الأّم��ة  ب��اآلم  والعارفين  والمتبّحرين  العلماء  ولكن  الجميع.  منه  ينتفع  كالقراآن،  الحّج 

الإ�سالمية، اإذا فتحوا قلوبهم لبحر معارفه، ولم يرهبوا الغو�س والتعمق في اأحكامه و�سيا�ساته 

الجتماعية، ف�سي�سطادون من اأ�سداف هذا البحر جواهر الهداية والوعي والحكمة والر�ساد 

.
(2(

والتحّرر، ولرتووا من زلل الحكمة والمعرفة اإلى الأبد«

من  الم�سلمين  يجمع  كبير  موؤتمر  وهي  كبيرة،  توحيدية  اأبعاد  لها  اإلهية  فري�سة  الحّج 

تنظم  اأن  العالم  في  دول��ة  اأي  تقدر  ل  اإّن��ه   ،{ الخمينّي  الإم��ام  يقول  وكما  الأق��ط��ار.  كل 

قبلة  نحو  متحدة  منا�سك  في  المختلفة  المذاهب  اأ�سحاب  بين  يوّحد  حا�سد  موؤتمر  هكذا 

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 434 - 435. 
)2) م.ن، �س 141. 
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 :{ يقول   .P الأكرم الر�سول  ب�سّنة  م�ستّنين  واح��د  اإل��ه  طاعة  في  واح��د،  وبيت  واح��دة 

اهلل  بيت  وحج  الآم��ال  كعبة  اإلى  العالم  في  المختلفة  ال��دول  م�سلمو  يتوّجه  وبينما  »والآن 

مباركة  اأيام  في  الكبير،  الإ�سالمي  والموؤتمر  العظيمة  الإلهية  الفري�سة  هذه  واإقامة  الحرام 

ي�ستفيدوا من  اأن  المبعوثين من قبل الخالق تعالى  الم�سلمين  فاإنه يجب على  ومكان مبارك، 

المحتوى ال�سيا�سي والجتماعي للحّج اإ�سافة اإلى محتواه العبادي، ول يكتفوا بالظاهر. فالكل 

يعلم اأن اأي م�سوؤول واأية دولة ل يمكنها اإقامة مثل هذا الموؤتمر العظيم، وهذه هي اأوامر الباري 

جّل وعال التي اأدت اإلى انعقاد هذا الموؤتمر. ومع الأ�سف فاإّن الم�سلمين على طول التاريخ لم 

يتمكنوا من ال�ستفادة ب�سكل جيد من هذه القوة ال�سماوية والموؤتمر العظيم ل�سالح الإ�سالم 

 .
(1(

والم�سلمين«

ولأجل ما في الحج مّن القدرة على التوحيد بين الم�سلمين فاإن علينا اأن ن�سعى بكل طاقاتنا 

ل�ستثمار هذه الفر�سة التي تمر علينا في كل عام مرة، لتوحيد الم�سلمين وتحديد الخطر الذي 

يواجههم جميعًا للتعا�سد والتكاتف في مواجهته، يقول }: 

»ومن جملة الوظائف في هذا الجتماع العظيم دعوة النا�س وال�سعوب الإ�سالمية اإلى وحدة 

الكلمة واإزالة الختالفات بين طبقات الم�سلمين. ويجب على الخطباء والكّتاب الم�ساهمة في 

فيمكن من خالل وحدة  الم�ست�سعفين،  اإيجاد جبهة  اأجل  الجهد من  وبذل  المهّم  الأمر  هذا 

لالأجانب  ال�سيطانية  القوى  اأ�سر  من  التخّل�س  اهلل  اإل  اإله  ل  و�سعار  الكلمة،  واتحاد  الجبهة، 

.
(2(

والم�ستعمرين والم�ستغلين، والتغّلب على الم�ساكل من خالل الأخّوة الإ�سالمية«

بالحج  الحج  �ُسّمي  وقد  ل  كيف  تخفى  تكاد  ل  الحج  لمنا�سك  ال�سيا�سية  الأبعاد  اأّن  كما 

ال�سيا�سي العبادي، وقد ُكتب العديد من الموؤّلفات التي تعالج الأبعاد ال�سيا�سية لهذا الموؤتمر 

الإلهي الكبير. 

يقول الإمام }: 

ة اجتماع الحّج  اأبعاد �سيا�سية عديدة في الجتماعات، والجماعات والجمعة وخا�سّ »وثّمة 

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 142-141. 
)2) م.ن، �س 142. 
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الثمين، منها الطالع على م�ساكل الإ�سالم والم�سلمين الأ�سا�سية وال�سيا�سية، فيمكن من خالل 

اجتماع العلماء والمثقفين والمتدينين الزائرين لبيت اهلل الحرام، طرحها ودرا�ستها واإيجاد 

الحلول لها، وتقديم تلك الحلول لدى العودة اإلى البلدان الإ�سالمية، في الجتماعات العاّمة، 

.
(1(

وبذل الجهد لرفعها«

2. مواجهة العدّو المشترك للمسلمين والمستضعفين:

ل �سك اأن وحدة العدو الذي يواجهه الم�سلمون من اأهم الم�سائل التي تلزمنا بالتحاد ونفي 

الختالف، فوحدة العدو تطال الأمة المت�سرذمة ب�سكل اأف�سل كما نراه اليوم في الحروب التي 

يقوم بها ال�ستكبار العالمي على البلدان الإ�سالمية محاوًل ال�ستفراد بكل بلد منه على حدة 

ثم ينتقل منه اإلى اآخر، فاإذا اتحدت الأمة وكانت �سفًا واحدًا �سكلت بذلك �سدًا منيعًا يخلق 

ا  ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيلِهِۦ َصّفٗ  ٱلَّ  ُيِبُّ َ  ٱللَّ الرعب في نفو�س الأعداء يقول اهلل تعالى: ﴿إِنَّ

.
ۡرُصوٞص ٤﴾)2) نَُّهم ُبۡنَيٰٞن مَّ

َ
َكأ

وقد اأكد الإمام الخميني } على هذه الم�ساألة في الكثير من الخطابات التي توّجه بها 

للعالم الإ�سالمي، يقول }: 

»في مرحلة هجوم القوى الكبرى على البلدان الإ�سالمية مثل )هجوم ال�سوفيت( على اأفغان�ستان 

مقدراتهم،  في  الأجنبي  تدخل  لمعار�ستهم  وبوح�سية  رحمة  دون  الأفغانيين  الم�سلمين  وقتل 

على  المجرمة  اإ�سرائيل  ت�سّنه(  )الذي  ال�سامل  الهجوم  ومع  ف�ساد،  كّل  في  ال�سالعة  اأمريكا  اأو 

الم�سلمين في فل�سطين ولبنان العزيز، ومع )تنفيذ( الم�سروع الإ�سرائيلي الإجرامي الرامي اإلى 

نقل عا�سمتها اإلى بيت المقد�س وتو�سيع جرائمها ومذابحها الوح�سية بين الم�سلمين الم�سردين 

من اأوطانهم، وفي هذا الوقت الذي يحتاج فيه الم�سلمون اأكثر من اأي وقت اآخر اإلى وحدة الكلمة، 

عمالء قوى ال�ستكبار في مركز القّوة في بالد الم�سلمين، اإلى التفرقة بين الم�سلمين، ول ياألون 

 .
(3(

جهدًا في ارتكاب كّل جريمة على هذا الطريق، ياأمر بها �سّيدهم«

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 142. 
)2) �سورة ال�سف، الآية 4.

)3) نداء الإمام الخميني اإلى حجاج بيت اهلل الحرام 2 ذي الحجة 1400ه�. ق.
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اإلى  اإياهم  هًا  منبِّ الم�سلمين  اإلى   { الخمينّي  الإم��ام  وّجهها  التي  النداءات  اأكثر  وما 

العدو الم�سترك الذي يواجههم واأّنهم باتحادهم يقفون ك�سد منيع اأمام اأطماعه فها هو الإمام 

يخاطب الم�سلمين وكاأّنه يعي�س اليوم فيما بينهم:

اهلل  اإلى  اّتجهتم  فاإن  الإن�سانية،  اأعداء  وحّطموا  اه��دروا،  الم�سلمين!  من  العظيم  البحر  »اأّيها 

والتزمتم بتعاليم ال�سماء فاهلل تعالى وجنده العظام معكم. اإن اأهّم واأم�ّس م�ساألة تعاني منها ال�سعوب 

الإ�سالمية، وغير الإ�سالمية في البلدان الخا�سعة هي م�ساألة اأمريكا. الحكومة الأمريكية باعتبارها 

)حكومة( اأقوى بلد في العالم ل تاألو جهدًا في ابتالع المزيد من الذخائر المادية للبلدان الخا�سعة. 

اأمريكا العدّو الأّول لل�سعوب المحرومة والم�ست�سعفة في العالم، اأمريكا ل تترّدد في ارتكاب اأية جريمة 

من اأجل فر�س �سيطرتها ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والع�سكرية على العالم الخا�سع لها. اإّنها 

اإّنها  العالمية.  ال�سهيونية  تدبلجها  التي  الوا�سعة  بدعاياتها  العالم  في  المظلومة  ال�سعوب  ت�ستثمر 

ورموزها الم�سبوهة الخائنة تم�ّس دماء ال�سعوب المقهورة حتى كاأن حّق الحياة خا�س بها وباأتباعها.

اأمريكا  اأمام  لل�سامدين  ادعوا  اهلل،  بيت  جوار  اهلل(  )اإلى  المت�سّرعون  الم�سلمون  اأّيها 

.
(1(

و�سائر القوى الكبرى«

ويقول اأي�سًا في نداٍء اآخر للم�سلمين الحجاج: 

كل  اجتماع  هو  والمواقف  المنا�سك  كل  في  والإن�سانية  الفطرية  الآم��ال  تحّقق  �سرط  »اإّن 

اأن تفّرق  الم�سلمين في هذه المراحل والمواقف ووحدة كلمة جميع الطوائف الإ�سالمية دون 

النهو�س  ذلك  و�سرط  الجاهلية،  والع�سبيات  والوطن  والطائفة  والقبيلة  واللون  اللغة  بينهم 

ع�سرنا  في  تلّقى  العدّو  هذا  العزيز،  الإ�سالم  عّدو  وهو  الم�سترك..  العدّو  بوجه  المن�سجم 

اأطماعه، وي�سعى عن طريق بث التفرقة  اأمام  �سفعة من الإ�سالم، ولذلك يرى الإ�سالم �سدًا 

رجال  راأ�سهم  وعلى  عمالءه،  ويحرك  طريقه،  من  المح�سو�س  المانع  هذا  يزيل  لأن  والنفاق 

الدين الح�ّساد الدنيويون المتمّلقون على اأعتاب ال�سلطان، كي ينّفذوا اأهدافه في كّل مكان وفي 

ة في مو�سم الحّج والجتماعات المقّد�سة.  مختلف الأوقات وخا�سّ

)1) نداء الإمام الخميني اإلى حجاج بيت اهلل الحرام 2 ذي الحجة 1400ه�. ق.
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على الم�سلمين المجتمعين في مواقف هذه العبادة الرامية اإلى تجميع الم�سلمين من كّل اأرجاء 

الأر�س لي�سهدوا منافع لكّل الم�ست�سعفين في العالم، واأّي منافع اأعظم من قطع يد الطامعين عن 

البلدان الإ�سالمية؟ عليهم اأن يراقبوا بحذر الأعمال المعادية لالإ�سالم والقراآن ال�سادرة عن هوؤلء 

العمالء الخبثاء ورجال الدين المفّرقين، وعليهم اأن يطردوا الذين ل يقبلون الن�سيحة منهم ول 

.
(1(

يعيرون اأهّمية لالإ�سالم ولم�سالح الم�سلمين، فهوؤلء اأفظع من الطواغيت واأخبث منهم«

3. القرآن الكريم أهم مصادر الوحدة: 

اإّن القراآن الكريم هو من اأهم م�سادر الوحدة الإ�سالمية، ذلك لأنه:

اأوًل: كتاب الم�سلمين جميعهم. 

وثانيًا: هو الجذر الأ�سا�س واآياته الكثيرة داعية للوحدة وعدم التنازع والختالف.

وثالثًا: لم يخاطب م�سلمًا دون م�سلم بل خاطب الم�سلمين جميعًا على اختالف م�ساربهم 

ومذاهبهم وقومياتهم واألوانهم.

بين  القراآن  يهجر  لئاّل  للم�سلمين  الدائمة   { الخمينّي  الإم��ام  دع��وة  كانت  هنا  من 

نَا۠ 
َ
َوأ َوِٰحَدٗة  ٗة  مَّ

ُ
أ ُتُكۡم  مَّ

ُ
أ َهِٰذهِۦٓ    إِنَّ  ﴿ نهار  ليل  الذي ي�سدح بهم  ظهرانيهم وكيف ل وهو 

؟
َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن ٩٢  ﴾)2)

يقول }:

فترة  وطيلة  المعّظمة  المواقف  جميع  في  يغفلوا  ل  اأن  المحترمين  الحّجاج  ��ر  اأذكِّ »اإن��ي 

�سفرهم اإلى مكة المكرّمة والمدينة المنّورة عن ال�ستئنا�س بالقراآن الكريم، هذه ال�سحيفة 

الإلهية وكتاب الهداية، لأّن كّل ما عند الم�سلمين وما �سيكون، على طول امتداد التاريخ الما�سي 

.
(3(

وكذلك في الم�ستقبل، اإّنما هو من بركات هذا الكتاب المقّد�س«

)1) نداء الإمام الخميني اإلى حجاج بيت اهلل الحرام 1 ذي الحجة 1406ه�. ق.
)2) �سورة الأنبياء، الآية 92.

)3) ن��داء الإم��ام الخمين��ي اإلى حجاج بيت اهلل الحرام 2 ذي الحجة 1400ه�. ق.، راج��ع �سحيفة الإمام، )ترجمة عربية(، ج 20، �س 
.81
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وفي اأحد النداءات التي وّجهها لحجاج بيت اهلل الحرام قال }: 

»ينبغي لحّجاج بيت اهلل الحرام المحترمين لأي مذهب اأو قومية انتموا اأن ير�سخوا لأحكام 

القراآن الكريم، ويقفوا في مواجهة �سيل ال�سياطين الذين يريدون اقتالع الإ�سالم الذي طّهر 

ال�سرق والغرب وعمالءهم الذين ل اإرادة لهم، ويمّدوا يد الأخوة الإ�سالمية لبع�سهم البع�س 

الختالف  عن  وتنهاهم  اهلل،  بحبل  العت�سام  اإلى  تدعوهم  التي  الكريمة  لالآيات  وينتبهوا 

ال�سيا�سية  العبادية  الفري�سة  هذه  من  و�سيا�سيًا  ع�سويًا  اأكثر  ال�ستفادة  وينبغي  والتفرقة، 

الإ�سالمية، في تلك الأمكنة ال�سريفة التي �سّيدت بحق لأجل م�سالح الموّحدين والم�سلمين في 

العالم، والإلتفات اإلى �سر الت�سحية والفداء الإبراهيمي الإ�سماعيلي، حيث يجب الوقوف في 

.
(1(

�سبيل اهلل اإلى حد الت�سحية والفداء باأعز واأغلى ثمرة وجوده والدفاع عن الأهداف الإلهية«

لهذا  الكبرى هي في هجرهم  الم�سلمين  م�سكلة  اأّن  يعتبر   { الخمينّي  الإمام  اأّن  كما 

الكتاب الإلهي العظيم الذي يت�سّمن الهداية للب�سر جميعًا: 

.
(2(

»اإّن م�سكلة الم�سلمين الكبرى تتمّثل في هجرهم القراآن، والن�سواء تحت لواء الآخرين«

ويقول }: »المهم هو اأن يعمل الم�سلمون بالإ�سالم والقراآن، فالإ�سالم ينطوي على كّل الم�سائل 

 .
(3(

المرتبطة بحياة الب�سر في الدنيا والآخرة، وفيه كّل ما يرتبط بتكامل الإن�سان وتربيته وقيمه«

اأعداء الإ�سالم.  اأن ي�سير القراآن الكريم م�ستغاًل ب�سكل �سّيئ من قبل  والأخطر من هذا 

وهذا اأخطر ما يمكن اأن يتعّر�س له القراآن والم�سلمون على حد �سواء. وهذا ما حدا باإمام الأمة 

الراحل } اإلى اأن يحّذر ب�سكل متكرر منه اإذ يقول:

»وااأ�سفاه اأّن القراآن وهو كتاب الهداية لم يعد له من دور �سوى في المقابر والماآتم، ب�سبب 

الأعداء المتاآمرين والجهلة من الأ�سدقاء. كان الحال كذلك وما زال، فاأ�سبح الكتاب الذي 

ينبغي اأن يكون و�سيلة لتوحيد الم�سلمين والعالمين، ود�ستورًا لحياتهم، اأ�سبح و�سيلة للتفرقة 

واإثارة الخالف، اأو ُعّطل دوره كليًا. 

)1) راجع: �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 16، �س 386-385.
)2) الكلمات الق�سار، مواعظ وحكم من كالم الإمام الخمينّي }، �س 51.

)3) م.ن. �س 50.
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ك بالإ�سالم والقراآن، باأّننا اأتباع مذهب يهدف اإلى اإنقاذ  نحن نفخر، ويفخر �سعبنا المتم�سِّ

حقائق القراآن الممتلئة دعوة اإلى الوحدة بين الم�سلمين، بل الب�سرية من المقابر، باعتبارها 

اإلى  له  وال�سائقة  وعقله،  وقلبه  ويديه  لرجليه  المكبلة  القيود  من  لالإن�سان  منقذ  عالج  اأنجع 

 .
(1(

الفناء والعدم والرق والعبودية للطواغيت«

هة  واإ�سافة اإلى اأّن القراآن م�سدر للوحدة واآياته داعية لها فاإّن القراآن فيه من الآيات المنبِّ

ينّبه  ما  الموؤمنين  وجهاد  الم�سركين  مع  النبي  حرب  ق�س�س  من  الأم��ة  اأم��ور  عن  للغافلين 

الم�سلمين اإلى وجوب النهو�س والقيام اإلى جبهات الحق. يقول الإمام الخميني }: 

» ومن المو�سوعات الأخرى التي زخرت بها هذه ال�سحيفة النورانية، بيان اأحوال الكّفار 

والجاحدين واأعداء الحقِّ والحقيقة والمعاندين لالأنبياء والأولياء R، وا�ستعرا�س عواقب 

ة فرعون وقارون والنمرود و�سّداد  اأمورهم وما يتعّر�سون له من البواِر والهالك، كما في ق�سّ

واأ�سحاب الفيل وغيرهم من الكّفار والفّجار، اإذ اإّن في كّل واحدٍة من تلك الق�س�س مواعظ 

وِحكمًا، بل معارف لأهلها ل تح�سى.

ر�سول  غزوات  م�ستقّل  باب  ولعّله  وكذلك  الملعون،  اإبلي�س  ق�س�س  الباب  هذا  في  ويدخل 

اهلل P، الباب الذي ينطوي على مطالب �سامية، اأحدها: ا�ستعرا�س اأ�ساليب اأ�سحاب ر�سول 

على  وتحري�سهم  الغفلة  نوم  من  الم�سلمين  �سائر  اإيقاظ  بهدف  وذلك  الجهاد،  في   P اهلل

.
(2(

النهو�س والجهاد في �سبيل اهلل  واإحياء كلمة الحّق واإماتة الباطل«

4. شخصّية الرسول األكرمP الجامعة:

اإّن ر�سول الإ�سالم وخاتم النبيين P �سخ�سّية تجمع الم�سلمين بكافة مللهم واأعراقهم، 

الإلهّي  والرجل  والقدوة  والملهم،  الأّول  القائد  اأّنه  على  مّتفقون  وكّلهم  جميعًا،  ر�سولهم  فهو 

الأكمل، واأّنه دعا اإلى اأن يكون الم�سلمون يدًا واحدة في مواجهة اأعدائهم وقوى ال�سّر الطامعة. 

وهذا ما بّينه الإمام الخمينّي } في الكثير من الخطابات:

»اأراد ر�سول الإ�سالم اأن يحّقق وحدة الكلمة في كّل العالم. اأراد اإخ�ساع جميع بلدان العالم 

لكلمة التوحيد. اأراد اأن يخ�سع الربع الم�سكون بكامله لكلمة التوحيد. بيد اأن اأغرا�س �سالطين 

)1) راجع: �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 21، �س 358-357.
)2) الإمام الخمينّي، اآداب ال�سالة، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث الإمام الخمينّي }، �س 273.
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تلك الفترة من جهة، واأغرا�س علماء الن�سارى واليهود واأمثالهم من جهة اأخرى، منعته من 

تحقيق ذلك، والآن فاإّنهم يمنعون ذلك اأي�سًا...

اإّن تكليف روؤ�ساء الإ�سالم الآن و�سالطين الإ�سالم وروؤ�ساء الجمهوريات الإ�سالمية اأن ي�سعوا 

هذه الختالفات الب�سيطة المو�سمية جانبًا، فال يوجد عرب وعجم، ول ترك وفر�س، بل هناك 

الإ�سالم، كلمة الإ�سالم. يجب عليهم اأن يتبعوا ر�سول الإ�سالم في طريقته في المواجهة وال�سراع، 

ويكونوا تبعًا لالإ�سالم. اإّنهم اإذا حافظوا على وحدة كلمتهم، اإذا و�سعوا هذه الختالفات المو�سمية 

الب�سيطة جانبًا، اإذا كانوا جميعًا يدًا واحدة. ويقال اإّن عدد الم�سلمين 700 مليون ن�سمة ]في تلك 

الفترة[، لكّن هذا العدد المتفّرق ل يعادل مليونًا، فال فائدة في 700 مليون اإن�سان متفّرق، وغير 

تنفع  ل  المتفّرقة  الماليين  اآلف  في  فائدة  ل  بل  وبحماية حدودهم،  ثغورهم،  على  محافظين 

اأي�سًا، اأّما لو كان 200 مليون من هذا العدد اأو 400 مليون مّتحدين، ويدًا واحدة اأخوية الم�سالح 

لن  اليهود  فاإّن  كلمتهم،  هوؤلء  وّحد  فاإذا  كلمتهم،  ووّح��دوا  الجميع،  بين  الم�ستركة  الإ�سالمية 

 .
(1(

يعودوا ليطمعوا في فل�سطين، ف�سبب هذه الأمور اأّنهم ل ي�سمحون لكم بالتحاد«

فدعوة الر�سول الأكرم P هي دعوة لنا جميعًا لنبذ خالفاتنا. وهل هناك اأف�سل من كلمة 

التوحيد التي زرعها في نفو�سنا كلمة باقية خالدة لتوحدنا؟

5. رسالة علماء الدين ودورهم: 

الإم��ام  كلمات  من  الإ�سالمية  ال��وح��دة  لإر���س��اء  الديني  الخطاب  اأهمية  ذك��ر  ينتف  لم 

ين التبليغية. الراحل  }، فهو يعتبر اأّن الدعوة للوحدة هي جزء اأ�سا�سي من ر�سالة علماء الدِّ

الإ�سالم  ة علماء ومفكرو  العالم، وخا�سّ اأنحاء  �سائر  العلماء في  ينتف�س  اأن  يقول: »يجب 

العظام واأن يكونوا قلبًا واحدًا وفي اّتجاه واحد في طريق اإنقاذ الب�سرية من �سيطرة ال�سلطة 

الظالمة لهذه الأقلية المحتالة والمتواطئة التي فر�ست �سلطتها على العالم من خالل مختلف 

على  الم�سيطر  الكاذب  الخوف  ذلك  وعملهم  وقلمهم  ببيانهم  ويزيلوا  والحيل،  الد�سائ�س 

.
(2(

المظلومين«

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 428-427. 
)2) م.ن، �س426.





 اإلمام الخميني 

وإرساء ثقافة الوحدة ودعائمها

 الفصل الرابع: 





مدخل

اإر�ساء ثقافة  } جهودًا عمليَّة كثيرة وفي �ستى الميادين في  لقد بذل الإمام الخمينّي 

الوحدة الإ�سالمية ودعائمها حتى يمكننا اأن نقول اإّنه رائد الوحدة الإ�سالمية في القرن الع�سرين 

وما تاله، كيف ل وهو الذي اأخرج مفردة الوحدة من جدث الظالم اإلى مجامع الأّمة وم�سامع 

الم�سلمين عاّمة، حيث ا�ستغل كّل فر�سة لينّبه الم�سلمين اإلى هذا الأمر الذي به خال�سهم من 

الماآ�سي والنكبات المتالحقة التي مّرت بهم، ل �سّيما النكبة الكبرى عندما �سقطت فل�سطين 

باأيدي ال�سهاينة، والعرب والم�سلمون حينها لم يرفَّ لهم جفن حتى ليظن المرء اأّنهم ل وجود 

لهم، يقول }: 

تنفذ  لعمالتها  اأو  النف�سي  لالنهزام  ونتيجة  الإ�سالمية  البلدان  حكومات  من  كثيرًا  »اإّن 

اإلى  تهدف  والتي  لالإ�سالم  المعادية  ال�ستعمارية  الم�سوؤومة  والرغبات  الخيانية  المخّططات 

تر�سيخ هذه الأو�ساع الماأ�ساوية للمجتمع الإ�سالمي والى ت�سليط »اإ�سرائيل« على اأرواح واأموال 

.
(1(

واأرا�سي الأّمة الإ�سالمية«

تفعل  اأن  ت�ستطيع  لن  اأمريكا  فاإّن  مليون عربي  المائة  قدرة  اأي  القدرة  اجتمعت هذه  »لو   

 .
(2(

�سيئًا«

فما هي الدعائم التي اأر�ساها هذا الإمام العظيم في الأّمة الإ�سالمية والتي بعثت فيها روح 

الوحدة واأيقظت ال�سمائر؟ 

)1) القد�س في فكر الإمام الخمينّي }، جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية، �س 17.
)2) �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 4، �س 152.



اللسإل اإلدحميا72

1. إعالن البراءة من المشركين في الحج

اأّنه اأحيا الفري�سة  } في هذا الإطار  اإّن اأهم الخطوات التي قام بها الإمام الخمينّي 

وّجه  ثّم  تعالى، ومن  واأعداء اهلل  الم�سركين  البراءة من  اإعالن  الحّج وهي  الميتة في �سعائر 

اأنظار الأّمة نحو فل�سطين واعتبرها الق�سية التي تحتل الأولوية لدى الم�سلمين جميعًا. ومن 

اأجل هذا جعل لها يوم القد�س كمنا�سبة تعني الم�سلمين جميعهم. 

اإلى فري�سة عادية ل  الأعداء  �سعي  المتالحقة ومن خالل  الع�سور  الحّج عبر  فقد تحّول 

تحمل في عمقها الأبعاد ال�سيا�سية التي اأرادها اهلل تعالى لي�ستفيد منها الم�سلمون، وقد نجح 

العدّو ل�سنين طويلة في اأن ين�سي النا�س هذه الأبعاد العظيمة لهذه الواقعة الهاّمة وال�ستثنائية 

من عبادات الم�سلمين ال�سيا�سية.

�سّيما  ل  ال�سيا�سي  بعده  للحّج  فاأعاد  الم�ساألة  هذه  خطر   { الخمينّي  الإم��ام  اأدرك 

باإعالنه اأّن البراءة من قوى الكفر العالمية ركن من اأركان الحّج ول بّد اأن توؤّدى ليكون الحّج 

حّجًا حقيقيًا. يقول }: 

ال�سيا�سية  والواجبات  التوحيدية  الأرك��ان  من  تعتبر  الم�سركين  من  البراءة  اإع��الن  »اإّن 

الم�سركين  ال�سخط على  اإظهار  بغير  الموحدين في حّبهم  اإخال�س  يتحّقق  اأن  للحّج. فحا�سا 

والمخالفين، واأي بيت هو اأف�سل من الكعبة البيت الآمن والطاهر؟ بيت النا�س لنبذ كّل اأ�سكال 

الآلهة  اأ�سنام  وتحطيم  وفعاًل،  قوًل  الالاإن�سانية  والدناءة  والرق  وال�ستغالل  والعدوان  الظلم 

 وذلك اإحياًء لذكرى اأهم واأكبر حركة �سيا�سية للر�سول 
لَۡسُت بَِرّبُِكۡمۖ ﴾)1)

َ
تجديدًا لميثاقه ﴿ أ

  نَّ
َ
أ ۡكَبِ 

َ
 ٱۡل ِ َورَُسوِلِۦٓ إَِل ٱنلَّاِس يَۡوَم ٱۡلَّجِ َذٰٞن ّمَِن ٱللَّ

َ
التي عّبر عنها القراآن بقوله: ﴿َوأ

 .
(2(﴾  ۥۚ  بَرِٓيءٞ ّمَِن ٱلُۡمۡشِكنَِي َورَُسوُلُ َ ٱللَّ

ذلك اأّن �سّنة الر�سول واإعالن البراءة لن يبليا؛ لأّن اإعالن البراءة ل يقت�سر فقط على اأيام 

الحج. اإذ على الم�سلمين اأن يملوؤوا اأجواء العالم بالمحّبة والع�سق للباري، وبالبغ�س وال�ستياء 

اإلى و�سو�سة الخّنا�سين و�سبهات الم�سككين والجّهال  األ ي�سغوا  والرف�س لأعداء اهلل. ويجب 

))( �سورة الأعراف، الآية 172.

)2) �سورة التوبة، الآية 3.
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والمنحرفين واأل يغفلوا لحظة واحدة عن هذا الن�سيد التوحيدي المقّد�س وال�سامل. 

التي  الفري�سة  هذه  في  الم�سركين  من  البراءة  اإعالن  اأن   { الخمينّي  الإم��ام  ويعتبر 

تجمع الم�سلمين من كّل اأقطار العالم فر�سة كبيرة لتفعيل الطاقات الخامدة وتن�سيط النفو�س 

الخاملة والنا�سية لق�ساياها الأ�سا�سية، وال�ساهية عن عدوها المترب�س بها: 

الطاقات  تحرير  على  م�سممين  ن��زال  وم��ا  كّنا  الم�سركين  من  ال��ب��راءة  باإعالننا  »اإّن��ن��ا 

المتراكمة للعالم الإ�سالمي، وباإذن اهلل الكبير وبهّمة اأبناء القراآن �سياأتي اليوم الذي يتحّقق 

فيه هذا العمل. واإن �ساء اهلل �سيتحّقق اأي�سًا اليوم الذي ي�سرخ فيه جميع الم�سلمين والمتاألمين 

العالم  اأكثر موجودات  والنفعيين هم  واأذنابهم  العظمى  القوى  اأن  ويثبتوا  العالم  �سد ظالمي 

بغ�سًا ولعنًا. 

اإن �سرخة براءتنا هي �سرخة جميع الذين لم يقدروا على تحّمل تفرعن اأمريكا وتواجدها 

ال�سلطوي ول يريدون اأن تخمد �سرخة غ�سبهم و�سخطهم وتذمرهم، وُتخنق في حناجرهم اإلى 

الأبد وعقدوا العزم على العي�س حياة حرة كريمة والموت اأحرارًا واأن يكونوا ال�سرخة المدوية 

 .
(1(

لالأجيال«

اإلى كعبة الآمال وحّج بيت  }: »بينما يتوّجه م�سلمو الدول المختلفة في العالم  ويقول 

اهلل الحرام واإقامة هذه الفري�سة الإلهية العظيمة والموؤتمر الإ�سالمي الكبير، في اأّيام مباركة 

ي�ستفيدوا من  اأن  المبعوثين من قبل الخالق تعالى  الم�سلمين  فاإّنه يجب على  ومكان مبارك، 

المحتوى ال�سيا�سي والجتماعي للحّج اإ�سافة اإلى محتواه العبادي، ول يكتفوا بالظاهر. فالكّل 

يعلم اأن اأي م�سوؤول واأية دولة ل يمكنها اإقامة مثل هذا الموؤتمر العظيم، وهذه هي اأوامر الباري 

جّل وعال التي اأّدت اإلى انعقاد هذا الموؤتمر. ومع الأ�سف فاإّن الم�سلمين على طول التاريخ لم 

يتمّكنوا من ال�ستفادة ب�سّكل جّيد من هذه القّوة ال�سماوية والموؤتمر العظيم ل�سالح الإ�سالم 

ة اجتماع  والم�سلمين. وثّمة اأبعاد �سيا�سية عديدة في الجتماعات، والجماعات والجمعة وخا�سّ

الحّج الثمين، منها الطالع على م�ساكل الإ�سالم والم�سلمين الأ�سا�سية وال�سيا�سية، فيمكن من 

)1) اأبعاد الحج في فكر الإمام الخميني }، جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية، �س 58.
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ودرا�ستها  الحرام، طرحها  لبيت اهلل  الزائرين  والمتدينين  والمثقفين  العلماء  اجتماع  خالل 

واإيجاد الحلول لها، وتقديم تلك الحلول لدى العودة اإلى البلدان الإ�سالمية، في الجتماعات 

.
(1(

العاّمة، وبذل الجهد لرفعها«

وما يمّيز هذه الفري�سة اأّنها ل تخت�ّس بزمن دون اآخر، بل هي فري�سة للحّج في كّل الأزمان، 

اإذ اإّنها لن تتوّقف ما دام الحّج موجودًا وما زالت الفري�سة قائمة. يقول }: 

»اإّن �سرخة البراءة من الم�سركين لم تخت�س بزمان خا�س. هذا د�ستور خالد، واإن انقر�س 

ة بزمان بل هي د�ستور كل زمان ومكان.  الم�سركون من الحجاز »فنه�سة النا�س« لي�ست مخت�سّ

الأبد.  اإلى  الخالدة  المهمة  العبادات  �سنويًا من جملة  تعتبر  العالم  الب�سري  التجمع  هذا  في 

وهنا تكمن النكتة التي اأّكد عليها اأئّمة الم�سلمين عليهم ال�سالم في اإقامة مجال�س العزاء ل�سيد 

ة اآل بيت ر�سول اهلل P وظلم بني اأمّية عليهم لعنة  المظلومين اإلى الأبد وبقاء �سرخة مظلوميَّ

.
(2(

اهلل مع اأّنهم انقر�سوا«

ة  2. فلسطين القضية المركزيَّ

وّجه الإمام الخميني } اأنظار الم�سلمين نحو م�سكلٍة اعتبرها اأّم الم�ساكل واأّم الق�سايا 

بل الق�سية المركزية الأهم، األ وهي الق�سية الفل�سطينية، حيث اعتبر الإمام } اأن هذه 

الق�سية ينبغي اأن تحتّل الحّيز الأكبر والمرتبة الأولى من بين ق�سايا الأمة وال�سعوب، وكذلك 

من  واإخراجها  الق�سية  لهذه  الحكام  ه��وؤلء  بتجاهل  الراهن  الأم��ة  داء  م�سخ�سًا  الحكام، 

ح�ساباتهم، واإل فلو كان الحكام وال�سعوب يعملون جهودهم العادية لحل هذه الق�سية واإزالة 

الورم ال�سهيوني من خا�سرة الأمة لأمكنهم ذلك باأقل الإمكانات متى ما توفرت لديهم الإرادة 

ة لذلك، يقول }:  الجديَّ

»ثّمة مو�سوع اأ�سعر باأّنه ي�سّكل لغزًا بالن�سبة لي، وهو اأن جميع البلدان الإ�سالمية وال�سعوب 

الم�سلمة تعلم ما هي الم�سكلة، وتعلم اأن يد الأجنبي تريد زرع الفرقة بين �سفوفها، وت�ساهد 

اأن ن�سيبها من هذه التفرقة هو ال�سعف والزوال، وت�ساهد اأن دولة اإ�سرائيل التافهة تقف بوجه 

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 142-141.
)2) م.ن، راجع: �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 20، �س 82.
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اإ�سرائيل  الماء على  دْلوًا من  واحد منهم  كّل  واألقى  الم�سلمون مجتمعين  كان  ولو  الم�سلمين. 

اإلى العالج  اأّنهم لماذا ل يلجاأون  لق�سى عليها ال�سيل، ومع ذلك يقفون اأذلء اأمامها. واللغز 

الحتمّي، والذي هو اتحادهم واتفاقهم رغم علمهم بكل ذلك؟! لماذا ل يحبطون تلك الموؤامرات 

يتمكن من  ومن  اللغز؟!  ينبغي حّل هذا  متى  اإ�سعافهم؟!  اأجل  الم�ستعمرون من  ي�سعها  التي 

حّله؟! من الم�سوؤول عن اإحباط هذه الموؤامرات �سوى الحكومات الإ�سالمية وال�سعوب الم�سلمة؟ 

.
(1(

هذا لغز لو وجدتم جوابًا وحاًل فاذكروه لنا«

اأي�سًا( اأن الأيدي التي تريد اأخذ ثرواتكم منكم ونهبها، وم�سادرة كل  »اإعلموا )وتعلمون 

ما تملكون من خيرات �سواء فوق الأر�س اأو تحتها، اأن هذه الأيدي ل ت�سمح باّتحاد اإيران مع 

العراق، ول اإيران مع م�سر، ول اإيران مع تركيا. يريدون اأّل تتحقق وحدة الكلمة. ولكن هذا 

لي�س تكليفكم. اإن م�سوؤولية الروؤ�ساء اأن يجل�سوا مع بع�سهم بع�سًا، ويتفاهموا ويحفظوا حدودهم 

وثغورهم، ويحافظوا على وحدة الكلمة بوجه العدو الأجنبي الذي يريد اإلحاق ال�سرر بكم. ولو 

تفرق  اأن  فل�سطين  في  الل�سو�س  اليهود  من  لمجموعة  اأمكن  لما  الكلمة  وحدة  على  حافظتم 

ماليين الم�سلمين لمدة اأكثر من ع�سر �سنوات، والدول الإ�سالمية جل�ست مع بع�سها بع�سًا تقيم 

الماآتم. لو كان هناك توحيد في الكلمة فكيف ي�ستطيع هوؤلء، هذه العدة من اليهود الل�سو�س، 

كيف ي�ستطيعون اأن ياأخذوا فل�سطين منكم، ويخرجوا الم�سلمين من فل�سطين، ول ت�ستطيعون 

.
(2(

اأن تعملوا �سيئًا؟!«

اإ�سعافنا عن مطالبتنا  ب�سبب  اإّنما هو  الأّمة  تفريق  اأن محاولة  اإلى  ينبهنا   { فالإمام 

بحقوقنا ول �سّيما حّق الم�سلمين في الأرا�سي المقّد�سة في فل�سطين. 

ثم يخاطب الإمام } الحكام الم�سلمين والمت�سلطين على ثرواتهم الطائلة، منبهًا لهم 

اإلى الخطوات التي ينبغي اتخاذها في �سبيل اإرجاع حقوقنا ال�سليبة، فيقول }:

»هذه الأمور من الوا�سحات، لكن يجب التذكير. واإن اأولئك يعلمون بهذا الأمر اأي�سًا ولكن 

عليهم الجتماع والتفكير وو�سع هذه الختالفات الب�سيطة جانبًا. فالإ�سالم هو باأيديكم الآن. 

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 428.
)2) م.ن، �س 429.
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وليعلم روؤ�ساء الإ�سالم، و�سالطين الإ�سالم، وروؤ�ساء الجمهورية، وال�سيوخ، واأ�سحاب المنا�سب 

ي�سبح  فعندما  م�سوؤولية.  لهم  وتعالى  تبارك  اهلل  منحها  التي  الرئا�سة  لهذه  اأن  الإ�سالم  في 

الإن�سان رئي�سًا لقوم معينين، ول�سعب ما، فاإنه م�سوؤول عن ذلك ال�سعب واأولئك القوم، وم�سوؤول 

عن حياتهم، والحوادث التي تمر عليهم. اإّن الآخرين هم الذين يحتاجون لهوؤلء. اإن هذا الأمر 

وبيد  ال�سرق  بيد  المهمة  النفط  ثروة  اإّن  ال�سرق.  بيد  الثروة  اأّن  العجائب  العجائب، ومن  من 

الم�سلمين والبلدان الإ�سالمية. واإن �سبب تقّدم اأي دولة في العالم هو هذه المعادن والثروات. 

هلل  والحمد  باأيديكم!  كلها  الثروات  وهذه  النفط.  بوا�سطة  الحروب  في  الدول  انت�سار  وكان 

فان العراق يملك النفط، واإيران تملك النفط، والكويت تملك النفط، والحجاز تملك النفط، 

والنفط بيد الم�سلمين. ينبغي لأولئك اأن يتمّلقوا لكم ويقّبلوا اأياديكم واأقدامكم، وي�ستروا هذه 

الثروات باأ�سعار باهظة. يجب عليكم اأن ل تتمّلقوا لهم، واإن �ساء اهلل ل�ستم كذلك، بل يجب 

ب�سكل خدعوا فيه  الم�ستعمرون  ولكن ت�سّرف  باأيديكم.  فالثروة  الآن،  لكم  يتمّلقوا  اأن  عليهم 

بع�س البلدان، فت�سورت اأن الأمر لي�س كذلك، بل عليها اأن تتملق اأي�سًا لهم، واأن تجاملهم حتى 

 .
(1(

ياأخذوا ثرواتها، وهذا ي�ستلزم الأ�سف ال�سديد«

وعدم  �سفوفهم،  بين  الكلمة  لوحدة  الإ�سالم  روؤ�ساء  اإيجاد  وعدم  الكلمة،  وحدة  وبغياب 

وغربة  الإ�سالمية،  الأحكام  و�سقاء  الإ�سالم،  و�سقاء  الم�سلمة،  ال�سعوب  بم�سائب  التفكير 

ت�سودوا،  وتعملوا حتى  تفكروا  اأن  يجب  ال�سيادة.  لهم  يمكن  ل  فاإنه  الكريم  والقراآن  الإ�سالم 

و�سوف تكونون �سادة العالم لو علمتم بهذا المو�سوع. 

فال�سيادة �ستكون لكم لو عرفتم الإ�سالم كما هو وعملتم به كما ينبغي )العزة هلل ولر�سوله 

وللموؤمنين(. 

ومن هنا فاإن الجمهورية الإ�سالمية في اإيران وبتوجيهات من الإمام الخميني الراحل } 

و�سعت في قمة �سلم اأولوياتها دعم الق�سية الفل�سطينية، واإيجاد حالة من التحاد بين البلدان 

الإ�سالمية. يقول الإمام الخميني } عن هذا الأمر: 

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 430-429.
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»اإّننا جاهزون في جميع الأحوال للدفاع عن الإ�سالم والبلدان الإ�سالمية وا�ستقاللها. اإّن 

الإ�سالمية،  البلدان  واتحاد  الم�سلمين،  كلمة  وحدة  وتحقيق  الإ�سالم،  برنامج  هو  برنامجنا 

وتحقيق الأخوة مع جميع طوائف الم�سلمين في كّل العالم، والتحاد مع جميع الدول الإ�سالمية 

في �سائر اأنحاء العالم، والوقوف بوجه ال�سهيونية واإ�سرائيل، والوقوف بوجه الدول الم�ستعمرة 

والبوؤ�س.  الفقر والبطالة  ليعاني من  الفقير مجانًا وتركه  ال�سعب  التي تريد نهب ذخائر هذا 

وتتحدث الدول دائمًا عن الترقي والتطور القت�سادي مع وجود هذه الوجوه ال�سفراء ب�سبب 

الجوع والفقر. واإّننا ن�سعر بالأ�سى لهذه الحقائق المّرة، وي�سعر علماء الإ�سالم بالألم ب�سببها، 

 .
(1( 

ولو كان هذا ي�سمى بالرجعية ال�سوداء، فلنكن رجعيين!«

3. إحياء يوم القدس العالمي إحياء لإلسالم

ًة تهمُّ جميع الم�سلمين، ويمكن لها اأن ت�ساهم ب�سكل  وفي �سبيل هذه الق�سية ولكونها محوريَّ

العالمي وذلك في يوم الجمعة الأخير من �سهر  القد�س  الم�سلمين، كان يوم  كبير في توحيد 

قيام  اأ�سهر من  اأربعة  بعد  اليوم  } هذا  الإمام  اأطلق  المبارك من كل عام. وقد  رم�سان 

الجمهورية الإ�سالمية اأي في تموز من العام 1979م مّما يوؤّكد على مدى ح�سور هذه الق�سية 

اإن المحور الأ�سا�سي  اأن نقول  }. بل ولنا  وعلى حّيز الأولوية الذي �سغلته في فكر الإمام 

الذي قامت عليه حركته ال�سيا�سية بدًءا بالثورة وانتهاًء بانت�سارها وما بعده كان هو الق�سية 

الفل�سطينية التي تعتبر القد�س ركيزتها الأولى.

وقد جاء في ن�س الإعالن عن يوم القد�س:

»اأدعو جميع م�سلمي العالم اإلى اعتبار اآخر جمعٍة من �سهر رم�سان المبارك التي هي من 

واأن  للقد�س،  يومًا  الفل�سطيني  ال�سعب  م�سير  تعيين  في  حا�سمة  تكون  اأن  ويمكن  القدر  اأيام 

لل�سعب  القانونية  الحقوق  عن  دفاعهم  للم�سلمين  العالمي  التحاد  مرا�سم  خالل  من  يعلنوا 

 .
(2(

الفل�سطيني الم�سلم«

)1) منهجية الثورة الإ�سالمية، مقتطفات من اأفكار واأراء الإمام الخميني }، �س 431-430.
)2) راجع: �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 9، �س 212.
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ويعتبر الإمام } يوم القد�س. هو يوم للتعبئة الإ�سالمية العاّمة، فيقول: 

 .
(1(

»لقد كان يوم القد�س يومًا اإ�سالميًا، ويومًا للتعبئة الإ�سالمية العامة«

واأّنه يوم الم�ست�سعفين في العالم، فيقول:

»اآمل اأن يكون هذا الأمر مقدمة لتاأ�سي�س حزب للم�ست�سعفين في كل اأنحاء العالم. واأتمنى 

 .
(2(

اأن يظهر حزب با�سم الم�ست�سعفين في العالم«

واأّنه يوم الإ�سالم وحكومته، فيقول: 

الإ�سالمية، يوم  الإ�سالم، يوم الحكومة  اإنه يوم  لفل�سطين،  يومًا  لي�س فقط  القد�س،  »يوم 

 .
(3(

يجب اأن تن�سر فيه الجمهورية الإ�سالمية اللواء في كل اأنحاء العالم«

بل ويعتبره يوم ر�سول اهلل P، حيث يقول:

»اإّنني اعتبر يوم القد�س يومًا لالإ�سالم ويومًا لر�سول اهلل P ويومًا يجب اأن نجّهز فيه كل 

 .
(4(

قوانا لإخراج الم�سلمين من العزلة«

يحيي  اإذ  الإ�سالمي،  العالم  في  كبيرًا  ترحيبًا   { الخميني  الإم��ام  اإع��الن  لقى  وقد 

بم�سيرات  اليوم  المبارك هذا  �سهر رم�سان  الأخيرة من  الجمعة  الم�سلمون في كل عام وفي 

واحتفالت �سعبية في �سائر الدول الإ�سالمية.

4. مسؤولية قادة البلدان اإلسالمية في سبيل الوحدة:

اعتبر الإمام الخمينّي } اأن هناك م�سوؤولية كبرى تلقى على عاتق روؤ�ساء البلدان الإ�سالمية 

قائاًل:   P ر�سول اهلل بزمن  م�سبهًا ع�سرنا هذا  الم�سلمين،  كلمة  اتحاد  اإلى  الو�سول  �سبيل  في 

لكلمة  العالم  بلدان  اإخ�ساع جميع  اأراد  العالم،  كل  في  الكلمة  وحدة  يحقق  اأن  اهلل  ر�سول  اأراد   «

تلك  �سالطين  اأغرا�س  اأن  بيد  التوحيد،  لكلمة  بكامله  الم�سكون  الربع  يخ�سع  اأن  واأراد  التوحيد، 

.
(5(

الفترة]......[منعته من نحقيق ذلك، والآن يمنعون ذلك اأي�سًا، واإن م�سائبنا الآن هي ب�سببهم« 

)1)راجع: �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 9، �س 224.
)2)م.ن، ج 9، �س 224.
)3)م.ن، ج 9، �س 221.
)4)م.ن، ج 9، �س 223.

)5) منهجية الثورة، م�سدر �سابق، �س428.
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وقال في اإيجاب ذلك على روؤو�ساء البلدان: »اإن تكليف روؤ�ساء الإ�سالم و�سالطين الإ�سالم 

فال  جانًبا،  المو�سمية  الب�سيطة  الختالفات  هذه  ي�سعوا  اأن  الإ�سالمية  الجمهوريات  وروؤ�ساء 

يوجد عرب وعجم، ول ترك ول فر�س، بل هناك الإ�سالم، كلمة الإ�سالم، يجب عليهم اأن يتبعوا 

.
(1(

ر�سول الإ�سالم في طريقته في المواجهة وال�سراع، ويكونوا تبعًا لالإ�سالم«

خاتمة

اأي 	  في  الأ�سا�س  هي  بل  الأهمية  غاية  في  اأمر  �سرائحهم،  بكاّفة  الم�سلمين  وحدة  اإّن 

الحائط  وهي  المهدورة،  حقوقهم  ل�سترجاع  الأ�سا�س  وهي  الم�سلمون،  يحرزه  تقدم 

المنيع اأمام ا�ستقواء المتكّبرين عليهم. فمن هذا المنطلق لو التفت الم�سلمون اإلى هذه 

الن�سائح الملهمة من هذا الإمام الراحل لوجدوا فيها روح التوحيد والحر�س على اأمر 

الم�سلمين ومقد�ساتهم. 

علينا اأن ل نغفل عن القراآن الكريم الذي ي�سدح بنا ليل نهار في نبذ الخالف وتوحيد 	 

الكلمة وال�سعي الدائم للّم ال�سمل، لكي ل نف�سل وتذهب ريحنا. 

اإن علينا نحن الم�سلمين في هذه الأيام اأن ل ندع اأي فر�سة تجمع الم�سلمين على الكلمة 	 

ال�سواء تمر من دون ا�ستثمار عملي لها ول �سّيما المنا�سبات التوحيدية ك�سهر رم�سان 

ويوم القد�س، واأ�سبوع الوحدة الإ�سالمية في �سهر ربيع الأول، واأيام الحج المباركة، واأن 

ل نغفل عن العدو المترب�س بنا الدوائر.

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفقنا للعمل بنهج هذا الإمام الذي اأفنى عمره في �سبيل توحيد 

اأن  واآخر دعوانا  �سميع مجيب،  اإنه  المعمورة  اأرجاء  الإ�سالم خفاقة على  راية  واإعالء  الكلمة 

الحمد هلل رب العالمين.

)1) منهجية الثورة، م�سدر �سابق، �س428.
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