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مقّدمة

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْضِم اهلِل الرَّ

:Q عن اأمري املوؤمنني

.
(1(

ة اأولي�ئه« »اإنَّ اجله�َد ب�ٌب من اأبواِب اجلنَِّة فتحه اهلل خل��سَّ

د  تتحدَّ تها  واإيجابيَّ االآثار  ة  اأهميَّ فبمقدار  باآثارها،  ُتعرف  االأمور  قيمة  اإنَّ 

د بالتايل نظرتنا اإىل هذا االأمر وان�ضجامنا معه  ته، وتتحدَّ ة االأمر واإيجابيَّ اأهميَّ

و�ضوقنا اإليه.

فم� هو اجله�د وم� هي اآث�ره علين� ك�أفراد؟

ة وثكل  ر من اجلهاد �ضورة القتل وما ي�ضتتبع ذلك من فقد االأحبَّ قد نتذكَّ

ة الَّتي �ضتكون من لوازمه  يَّ االأرامل وحنني اليتامى، هذا عدا عن اخل�ضارة املادِّ

اأي�ضًا...

فهل هذه ال�سورة الق�متة هي �سورة اجله�د حّق�ً؟

ُيجيب اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

 لَُكْم َوَع�َسى �أَْن 
ٌ
ر

ْ
ئًا َوُهَو َخي

ْ
ٌه لَُكْم َوَع�َسى �أَْن تَْكَرُهو� �َسي

ْ
ُكُم �ْلِقتَاُل َوُهَو ُكر

ْ
{ُكِتَب َعَلي

.
(2(

ئًا َوُهَو �َسرٌّ لَُكْم َو�هللُ يَْعَلُم َو�أَْنتُْم ال تَْعَلُموَن}
ْ
و� �َسي

ُّ
تُِحب

ة فيها الكثري من اخلداع  فهذه النظرة القامتة اإىل اجلهاد هي نظرة دنيويَّ

)1)   نهج البالغة، ال�ضّيد الر�ضّي، اخلطبة: 27.

)2)   �ضورة البقرة، االآية: 216.
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والتزوير �ضاأن الدنيا ب�ضكل عاّم الَّتي تنقلب فيها احلقائق، وُيزيِّن فيها ال�ضيطان 

ه �ضورة االأعمال احل�ضنة. ئة وُي�ضوِّ االأعمال ال�ضيِّ

قال تعاىل:

وَن ِمَن �لَِّذيَن �آَمنُو� َو�لَِّذيَن �تََّقْو� َفْوَقُهْم يَْوَم 
ُ
ْنيَا َويَ�ْسَخر و� �ْلَحيَاُة �لدُّ

ُ
{ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفر

.
(1(

ِر ِح�َساٍب}
ْ
ُزُق َمْن يَ�َساُء ِبَغي

ْ
�ْلِقيَاَمِة َو�هللُ يَر

 فم� هي حقيقة اجله�د اإذاً؟ 

حقيقته ما ذكره اأمري املوؤمنني Q يف الرواية ال�ضابقة:

ِة اأولي�ئِه«. »ب�ٌب من اأبواِب اجلنَّة فتحُه اهلل خل��سَّ

فاجلهاد بحقيقته لي�ض اإالَّ بابًا من اأبواب اجلّنة، تلك اجلّنة الَّتي تهوي اأفئدة 

�ضون  اق اهلل تعاىل، ويقتحمون م�ضاعب الدنيا ويتعرَّ اها ع�ضَّ املوؤمنني اإليها، يتمنَّ

ي عزميتهم  هم اأمل الفوز باالآخرة وُيقوِّ البتالءاتها �ضابرين حمت�ضبني ُي�ضبِّ

اق اهلل والَّتي لوال االأجل الَّذي  ة الَّتي كانت هدف ع�ضَّ ة. هذه اجلنَّ حنينهم للجنَّ

لقد  اإليها.  �ضوقًا  اأج�ضادهم طرفة عني  اأرواحهم يف  ت�ضتقرَّ  لهم مل  اهلل  كتبه 

فتحت اأبوابها ليدخلها العا�ضقون. وهذا الباب املفتوح هو اجلهاد نف�ضه. فيا له 

من نعمة ويا له من ب�ضرى يفرح بها املوؤمنون وي�ضتب�ضر بها العا�ضقون... 

ولكنَّ هذا الباب مل ُيفتح ليدخل النا�ض كلُّهم، وال ليدخله االأوفر حّظًا اأو من 

ة اهلل واأوليائه »فتحه  ُت�ضاعده الظروف وال�ضدفة، هو باب ال يدخله اإالَّ خا�ضَّ

ة اأولي�ئه«. اهلل خل��سَّ

)1)   �ضورة البقرة، االآية: 212.



اأولياء اهلل، ويا لعظمة اجلهاد  ة  فهنيئًا للمجاهدين الَّذين كانوا من خا�ضَّ

ة وكان بابًا من اأبوابها املفتوحة.  الَّذي عّبد الطريق اإىل اجلنَّ

ات امل�ضلَّحة وحمل  ي�ضري االإمام اخلامنئّي { اإىل نعمة االنتماء اإىل القوَّ

امل�ضوؤوليَّة فيها واأنَّه خدمة لدين اهلل تعاىل ولعباده واأتباع دينه.

يقول {:

ات  القوَّ يف  امل�سوؤوليَّة  حمل  تعتربوا  اأن  عليكم  اء،  الأعزَّ الأخوة  ه�  »اأيُّ

ق الإن�س�ن ليكون يف خدمة  الع�سكريَّة هبة اإلهيَّة وتوفيق�ً عظيم�ً، وذلك اأن ُيوفَّ

ف اإمك�ن�ته وا�ستعداداته يف  دين اهلل واأتب�ع دينه، حيث ي�ستفيد اأي�س�ً ليوظِّ

اأف�سل طريقة. عليكم اأن تعلموا اأنَّ هذا توفيق اإلهّي ي�ستوجب �سكره ويجب 

اأن ُت�فظوا عليه«.

مركز نون للت�أليف والرتجمة   
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•معرفة الهدف   
ة  وال�ضروريَّ ة  املُِهمَّ االأمور  من  اأعيننا  ن�ضب  وو�ضعها  االأهداف  معرفة  اإنَّ 

ق، والف�ضل  لنجاح العمل، فالعمل الَّذي ال ميلك هدفًا هو عمل �ضائع غري من�ضَّ

فيه اأكرث من النجاح.

.
(1(

َر�ٍط ُم�ْستَِقيٍم} ي �َسِويًّا َعَلى �سِ ْن يَْم�سِ مَّ
ْهَدى �أَ ًا َعَلى َوْجِهِه �أَ

ّ
ي ُمِكب {�أََفَمْن يَْم�سِ

يقول االإمام اخلامنئّي {:

كنتم  حيث  اخلفيَّة،  الن�حية  هذه  يف  هو  امللفتة  املعنويَّة  عظمتكم  »اأوج 

تعون م�ذا تفعلون وتعرفون لأيِّ �سي ء ُتق�تلون..«.

ف عند معرفة  اأنَّ معرفة الهدف ال تتوقَّ { اإىل  وُي�ضري االإمام اخلامنئّي 

ى ذلك اإىل معرفة االأهداف العمليَّة واملرحليَّة. الهدف اال�ضرتاتيجي العاّم، بل تتعدَّ

يقول {:

ب�سرية  على  وتكون  وموقعه�،  دوره�  تعرف  اأن  يجب  احلر�س  ات  »قوَّ

الع على الزم�ن واملك�ن..«. وتتمتَّع ب�لوعي ال�سي��سيِّ والطِّ

من  ن�ضيج  ة  ولالأمَّ اأي�ضًا.  والو�ضائل  االأهداف  معرفة  تعني  الدور  ومعرفة 

التكاليف املتكاملة فال ُبدَّ من حتديد موقع العمل اجلهاديِّ �ضمن هذا الن�ضيج 

ها من خالل االأعمال  حتَّى يح�ضل التكامل ويتمَّ �ضدُّ الفراغات الَّتي ال مُيكن �ضدُّ

االأخرى...

)1)   �ضورة امللك، االآية: 22.
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يقول االإمام اخلامنئّي {:

�ت املوكلة  ة الع�سكرّية ودائرة عمله� واملهمَّ »اإّن معرفة دور وموقعيَّة القوَّ

تداخل  اأو  الإهم�ل  اأو  ي  التعدِّ يح�سل  ل  لكي  وذلك  ة،  مهمَّ م�س�ألة  اإليه� 

�ت، فال يعود ذلك بف�ئدة على اأحد«. الوظ�ئف واملهمَّ

•الهدف   
ة  لالأمَّ وم�ضروع  للفرد  م�ضروع  م�ضروعني:  ن  يت�ضمَّ احلقيقة  يف  اجلهاد  اإنَّ 

واملجتمع.

امل�ضتوى  على  واأخرى  وال�ضخ�ضيِّ  الفرديِّ  امل�ضتوى  على  اأهداف  فهناك 

. االجتماعيِّ

• الهدف ال�صخ�صيُّ   
د االأهداف ال�ضخ�ضيَّة وتختلف من �ضخ�ض اإىل اآخر، فاأبواب طاعة اهلل  قد تتعدَّ

تعاىل كثرية ولكن هناك هدفان اأ�ضا�ضان يجب اأن ي�ضرتك فيهما كلُّ املجاهدين. 

وكلُّ االأهداف االأخرى � يف احلقيقة � ترجع اإىل هذين االأمرين، وهما:

1- ر�سى اهلل تع�ىل

بها  يقوم  حركة  كلُّ  حوله  تتمحور  الَّذي  واالأ�ضا�ض  االأ�ضمى  الهدف  وهو 

ة الَّتي تتميَّز  االإن�ضان املوؤمن اأو �ضكون يلتزم به. واجلبهة هي من االأمكنة اخلا�ضَّ

ة والقرب من اهلل تعاىل. بجوِّ ال�ضفاء والروحانيَّ

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ع�مل  لأيِّ  دخ�لة  يوجد  ل  وفيه  د،  التعبُّ ميدان  هو  اجلبهة  »ميدان 
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التقوى هدفن�  امل�س�ألة وجعلن�  اإىل هذه  واإذا كنَّ� ملتفتني  العقل.  اآخر حتَّى 

ق عنده� كلُّ غ�ي�تن�«. ك ملر�س�ة الربِّ غ�يتن� �ستتحقَّ والتحرُّ

ب منه، فاأيُّ  واإذا كان اجلهاد طريقًا لتحقيق ر�ضى اهلل تعاىل، وبابًا للتقرُّ

ق اأحدنا للدخول اإىل هذا امليدان - ميدان اجلهاد -  نعمة واأيُّ توفيق اإذا توفَّ

الَّذي عّب عنه اأمري املوؤمنني Q قائاًل:

ة اأولي�ئِه، وهو  � بعُد ف�إنَّ اجله�د ب�ٌب من اأبواِب اجلنَّة فتحُه اهلل خل��سَّ »اأمَّ

.
(1(

لب��ُس التقَوى ودرُع اهلِل احل�سينة وُجنَّته الوثيقة...«

من هنا جند االإمام اخلامنئّي { يقول:

ات الع�سكريَّة  ه� الإخوة الأعّزاء عليكم اأن تعتربوا حمل امل�سوؤوليَّة يف القوَّ »اأيُّ

دين  خدمة  يف  ليكون  الإن�س�ن  ق  ُيوفَّ اأن  وذلك  عظيم�ً،  وتوفيق�ً  اإلهيَّة  هبة 

ف اإمك�ن�ته وا�ستعداداته يف اأف�سل  اهلل واأتب�ع دينه، حيث ي�ستفيد اأي�س�ً ليوظِّ

اأن  ويجب  �سكره  ي�ستوجب  اإلهّي  توفيق  هذا  اأّن  تعلموا  اأن  عليكم  طريقة. 

ُت�فظوا عليه«.

2- ال�سه�دة

اإنَّ ال�ضهادة كانت اأمنية ال�ضلحاء وجائزة يرغب بها كلُّ جماهد بعد طول 

عنائه وجهاده يف �ضبيل اهلل تعاىل.

بل جند االأئّمة املع�ضومني  R ينتظرون حلظة ال�ضهادة ويعتبونها كرامة 

من اهلل تعاىل، فهذا االإمام زين العابدين Q يقول خماطبًا ابن زياد:

وكرامتن�  ع�دة  لن�  القتل  اأنَّ  علمت  اأم�  زي�د؟  ابن  ي�  دين  ُتهدِّ »اأب�لقتل 

.
(2(

ال�سه�دة؟«

)1)  نهج البالغة، اخلطبة 27.

)2)  بحار االأنوار، العالمة املجل�ضي، ج 45، �ض 118.
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هذا هو النهج االإ�ضالميُّ ال�ضحيح الَّذي يوؤّكد على حبِّ ال�ضهادة. وقد نزلت 

اآيات من القراآن الكرمي يف ذلك. فالن�ضر والظفر هو اأمنية املجاهد، كما اأّن 

ال�ضهادة هي اأمنية له اأي�ضًا.

يقول تعاىل يف كتابه احلكيم:

.
(1(

ِن ...}
ْ
وَن ِبنَا �إِالَّ �إِْحَدى �ْلُح�ْسنَيَي {ُقْل َهْل تََربَّ�سُ

حّقًا اإنَّها لكرامة اأن ُتختم حياة االإن�ضان بال�ضهادة يف �ضبيل اهلل.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

اأن  اأ�س��س  على  يعمل  �ًل،  فعَّ عن�سراً  منكم  واحد  كلُّ  يكون  اأن  »يجب 

اأن يكون غري ال�سه�دة نه�ية  تكون خ�متة حي�ته ال�سه�دة... واهلِل ل ينبغي 

حلي�تكم.. ويجب علين� اأن ن�أخذ هذا العن�سر بعني العتب�ر«.

•الهدف االجتماعّي   
اأهداف اجلهاد عند االأفراد واحلالة الفرديَّة، فاجلهاد هو حركة  ال تقف 

ة واأهدافه الَّتي تتجاوز م�ضالح الفرد لت�ضمل املجتمع  اجتماعّية وله اآثاره العامَّ

ق م�ضاحله، وميكن اخت�ضار م�ضالح املجتمع �ضمن االأهداف التالية: وحُتقِّ

1- القي�م هلل تع�ىل

يقول االإمام اخلامنئّي {:

: »�سمعتم ب�آذانكم املعنويَّة النداء القراآين ال�سم�ويَّ

.
(2(

{ُقْل �إِنََّما �أَِعُظُكْم ِبَو�ِحَدٍة �أَْن تَُقوُمو� هلِلِ ...}

)1)  �ضورة التوبة، االآية: 52.

)2)  �ضورة �ضباأ، االآية: 46.
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القي�م هلل يعني القي�م للحف�ظ على حدود اهلل �سبح�نه وتع�ىل واأحك�مه، 

ين ونهجه ال�سحيح يف املجتمع«. واملح�فظة على الدِّ

ويقول {:

اإط�عة حدود  »غ�لب�ً م� ذّكرت الأخوة يف حر�س الثورة وغريهم بوجوب 

اأو �سخطهم على تطبيقه�،  اهلل تع�ىل وعدم ال�سم�ح بت�أثري ر�سى الآخرين 

م�س�حلهم  د  ُتهدِّ لأنَّه�  احلدود؛  هذه  تطبيق  من  الآخرون  ي�ست�ء  فلرّب� 

ومن�فعهم، ف�لواجب اإذاً والأ�س��س هو تطبيق هذه احلدود ومراع�ته� حتَّى 

م على كلِّ  لو ع�ر�ست رغب�تكم ال�سخ�سيَّة وم�س�حلكم... احلقُّ الإلهيُّ مقدَّ

.» رغبة وميل ور�سى نف�سيٍّ

2- ال�ستقالل والدف�ع عن البالد

ة يف ظّل اأطماع امل�ضتعمرين الَّذين ُيحاولون  ّيته اخلا�ضَّ اإنَّ اال�ضتقالل له اأهمِّ

ال�ضيطرة والت�ضلُّط على كلِّ ما هو لالآخرين.

الطامعني  طمع  متنع  ة  لقوَّ يحتاج  جمتمع  وكلُّ  ح�ضارة  كلُّ  كانت  هنا  من 

ات امل�ضلَّحة املقتدرة.  لها القوَّ ة ُت�ضكِّ يهم وجتاوزهم. هذه القوَّ وت�ضمن عدم تعدِّ

ة �ضيكون من غري املمكن املحافظة على اال�ضتقالل،  القوَّ ومع غياب مثل هذه 

وهذا ما ُي�ضري اإليه االإمام اخلامنئّي { حيث يقول:

و�سم�ن  البن�ء  عمليَّة  ُت�س�هم يف  اأن  معيَّنة  اأو ح�س�رة  لثق�فة  ُيكن  »ل 

ات م�سلَّحة ومقتدرة«. ا�ستقالله� مع غي�ب قوَّ

ويقول {:

يف  جهل  �سببه  وال�سعوب  الدول  بع�س  وا�ستقالل  كرامة  م�آثر  �سي�ع  »اإنَّ 

ات امل�سّلحة، رغم وجود ط�ق�ت علميَّة واقت�س�ديَّة ع�لية«.  امل�سوؤوليَّة وخنوع القوَّ
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ال�ضتقالل  �ضمانًا  ُيعتب  ال  عالية  ة  واقت�ضاديَّ ة  علميَّ طاقات  وجود  د  فمجرَّ

ات امل�ضلَّحة وح�ضورها الدائم وقيامها بواجباتها يف  الدول وال�ضعوب، بل القوَّ

الطاقات  وتفعيل  بقاء  وت�ضمن  اال�ضتقالل  ت�ضمن  الَّتي  هي  الالزمة  امليادين 

العلميَّة واالقت�ضاديَّة.

ات. ة الدفاع مُتثِّل احلكمة من وجود هذه القوَّ ومهمَّ

يقول {:

يَّة واملعنويَّة  ات هي الدف�ع عن احلدود امل�دِّ »احلكمة من وجود هذه القوَّ

للبالد وواجبه� هو الدف�ع عن ا�ستقالل وهويَّة ال�سعب«.

3- اإزالة الظلم

ة وال يبايل بكلِّ ما حوله،  اإنَّ املوؤمن املجاهد لي�ض اأنانّيًا يعي�ض همومه اخلا�ضَّ

ة كلِّها، يعرف معنى الظلم ومعنى اأن  بل هو اإن�ضان ر�ضايلٌّ يحمل همَّ االإن�ضانيَّ

اأن  اأيِّ يد مُيكنها  ُت�ضاعده،  ليٍد  يكون االإن�ضان مظلومًا، ويعرف حاجة املظلوم 

ُت�ضاعده، من هنا فهو ال يعرف احلدود اجلغرافيَّة وال القوميَّات وال التكتُّالت 

العرقيَّة، بل هو يحمل همَّ ن�ضرة املظلوم وحتقيق العدل، وهذا ي�ضمل كلَّ اأر�ض 

وطاأتها قدم اإن�ضان مظلوم.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»الإ�سالم يقول لن�: اإنَّ مواجهة الظ�مل ون�سرة املظلوم ل تعرف احلدود 

اجلغرافيَّة«.

4- ا�ستنه��س ال�سعوب

واال�ضرتخاء  والياأ�ض  االإحباط  حالة  من  نوعًا  املجتمعات  تعي�ض  عندما 

رات  والرتاجع عن مواجهة االأعداء، فاإنَّ العدوَّ �ضيتمّكن من ال�ضيطرة على ُمَقدَّ
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مهما  اأمامه  ذليلة  و�ضتكون  عليها  وت�ضلُّطه  هيمنته  و�ضيفر�ض  املجتمعات  هذه 

ة يف مواجهته، لذلك وقبل كلِّ �ضي ء ال ُبّد  كانت متتلك من طاقات ومن نقاط ُقوَّ

من تاأمني اإرادة املواجهة واحل�ضور يف امليادين الالزمة.

والتحييد، فال  االإحباط  اإىل مثل هذه احلالة من  ال�ضعوب  وعندما ت�ضل 

ُبدَّ من اإعادتها اإىل امليدان من خالل تقدمي القدوة املجاهدة ب�ضكلها امل�ضرق 

�ضاحة  اإىل  وُتعيدها  االأّمة  �ضمري  يف  اجلهاد  كوامن  لت�ضتثري  وال�ضحيح، 

احل�ضور.

الثقة  اإىل  ة  االأمَّ لتعود  املبادرة  بزمام  واالإم�ضاك  القدرة  اإثبات  من  ُبدَّ  وال 

بنف�ضها، وهذا ما ُيعّب عنه بالعمل اجلهادّي ال�ضتنها�ض ال�ضعوب.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

اهلل  ب�إذن  �سعب وقطف  �سلكه  اإذا  الطريق  اأنَّ مثل هذا  »وليعلم اجلميع 

نت�ئجه ف�سوف ت�ستلهم بقّية ال�سعوب منه الدرو�س والعرب وتذو حذوه«.
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�سات •تكاملالم�ؤ�سَّ  
د؛ الأنَّه ُيحافظ على  �ضات هو اأمر مطلوب وجيِّ اإنَّ التناف�ض االإيجابّي بني املوؤ�ضَّ

ة. الن�ضاط واحليويَّ

قال تعاىل:

ِذيَن  ِللَّ ْت  �أُِعدَّ َو�اْلأَْر�ِض  َماِء  �ل�سَّ �ِض 
ْ
َكَعر َها  �سُ ْ

َوَجنٍَّة َعر َربُِّكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  �إِلَى  {�َساِبُقو� 

.
(1(

ِل �ْلَعِظيِم} ُل �هلِل يُوؤِْتيِه َمْن يَ�َساُء َو�هللُ ُذو �ْلَف�سْ �آَمنُو� ِباهلِل َوُر�ُسِلِه َذِلَك َف�سْ

لكنَّ هذا التناف�ض اإذا انقلب اإىل تناف�ض �ضلبّي تندفع فيه ال�ضائعات و�ضوء 

اإىل  الدنيا  يف  يو�ضل  خطري  مر�ض  اإىل  �ضينقلب  التناف�ض  هذا  فاإنَّ  الظّن، 

االإحباط بدل الن�ضاط ويف االآخرة اإىل الغ�ضب االإلهّي بدل اجلنان!

يقول االإمام اخلامنئّي {:

���ة الأق�س����م وفتح  ات الع�س���كريَّة وبقيَّ »التن�ف����س ال�س���لبّي ب���ني اأف���راد الق���وَّ

الأبواب لدخول ال�س�ئع�ت و�سيوع �سوء الظّن اأمرا�س خطرة يجب منعه� من 

ث الأجواء العطرة الَّتي  ة، حتَّى ل تتلوَّ ة الع�سكريَّة ب�سدَّ النفوذ اإىل داخل القوَّ

�سة املتطلِّعة اإىل تقيق الأهداف الإلهيَّة«. تعي�سه� هذه املوؤ�سَّ

ة اأو غري  �ضات مع بع�ضها بع�ضًا �ضواء كانت ع�ضكريَّ فيجب اأن تتكامل املوؤ�ضَّ

ذلك، وُيحافظ كلٌّ منها على االأجواء االإ�ضالميَّة ال�ضحيحة الكفيلة بعدم حتّول 

التناف�ض االإيجابّي اإىل تناف�ض �ضلبّي.

)1)  �ضورة احلديد، االآية: 21.
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ةالنظامواالن�سباط •اأهّميَّ  
وهما  ة،  الع�ضكريَّ ة  للقوَّ بالن�ضبة  احلياة  �ضريان  هما  واالن�ضباط  النظام 

ة بهذين  ات الع�ضكريَّ ة، وال ُبدَّ من اأن تلتزم القوَّ ة واحلياة الع�ضكريَّ حقيقة الهويَّ

ة لها. د ح�ضود ب�ضريَّة ال قيمة قتاليَّ لت اإىل جمرَّ االأمرين ب�ضكل كامل واإالَّ حتوَّ

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ات  ف�لقوَّ نظمه�،  مت�نة  يف  امل�سلَّحة  ات  للقوَّ احلقيقيَّة  الهويَّة  �س  »تتلخَّ

د ح�سود ب�سريَّة ل قيمة قت�لّية  � هي جمرَّ امل�سلَّحة اخل�لية من النظم املتينة، اإنَّ

له�، كم� اأنَّ الأ�س��س يف ذلك البن�ء املتني هو الن�سب�ط والأخّوة، و�سل�سلة املراتب 

�سة الع�سكريَّة لي�ست متييزاً، اإنَّ هذه اجلوانب له� اأهّميَّة ب�لغة«. يف املوؤ�سَّ

ومُيكن االإ�ضارة اإىل بع�ض املفردات االأ�ضا�ض يف النظم واالن�ضباط اأ�ضار اإليها 

�ض مبا يلي: االإمام اخلامنئّي { يف هذه الكلمة ويف كلمات اأخرى تتلخَّ

1- الرتتيب والن�سب�ط

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»الع�سكرّي يجب اأن يكون يف جميع حرك�ته و�سكن�ته مرتَّب�ً ومنّظم�ً، حتَّى 

يف لب��سه. واأقول دون مب�لغة: اإنَّ عدم رع�ية هذا الن�سب�ط الع�دّي )ك�لهتم�م 

ب�أزرار القمي�س مثاًل( ل يبعث على الطمئن�ن يف �س�حة احلرب و�ستكون اأرواح 

بن� ذلك يف �سنوات احلرب الثم�نية«. الآخرين على ع�تقه... ونحن قد جرَّ

اإنَّ الدماء هي من اأغلى االأمانات الَّتي و�ضعها اهلل تعاىل على عاتق االإن�ضان، 

يف  �ضغريًا،  كان  مهما  ع�ضكريٍّ  اأمر  باأيِّ  فاال�ضتهتار  الع�ضكرّي،  حتّملها  وقد 

تقديرنا، قد يت�ضبَّب بالتفريط بدماء كان مُيكن املحافظة عليها مع قليل من 

االن�ضباط وااللتزام بالنظام، لذلك ال يجوز اال�ضتخفاف مبثل هذه االأمور الأنَّها 
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يف احلقيقة ا�ضتخفاف بدماء املوؤمنني والعياذ باهلل وهي بال �ضك ال ير�ضى اهلل 

باإهمالها واال�ضتخفاف بها ب�ضكل من االأ�ضكال.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ذوا الأنظمة والقوانني الع�سكريَّة حرفّي�ً )�سعرة ب�سعرة(  اأن ُتنفِّ »عليكم 

اأمر  الق�نون الن�سب�طّي  اإنَّ تنفيذ هذا  ُغر...  اأيَّ �سي ء مهم� �سَ ُتهملوا  ول 

واجب ولزم«.

ويقول {:

ة �سرب�ت ولطم�ت كثرية من جّراء الالمب�لة  ين� ول�سنوات عدَّ »لقد تلقَّ

ب�لن�سب�ط وب�لنظ�م«.

2- النظ�م

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ورفع  ال�سطف�ف  اأنَّ  اهلل،  �سمح  ل  امل�سلَّحة،  ة  القوَّ اأفراد  رنَّ  يت�سوَّ »ل 

رة يف النظ�م هو اأمر خمجل! فبهذه الكيفيَّة يتّم  الأرجل بتلك الطريقة املقرَّ

ال�ستعداد ب�سكل اأف�سل. اإنَّ النظ�م من ال�سرورات الالزمة«.

وينقل { �ضعوره جتاه هذا النظام يف حادثة ح�ضلت معه، يقول:

د اإحدى كت�ئب احلر�س، فراأيت العن��سر م�سطّفني  ة لتفقُّ »ذهبت ذات مرَّ

)نظ�م  معيَّنة  بكيفيَّة  ك  التحرُّ اأوامر  اإليهم  ُي�سدر  وق�ئدهم  مني،  منظَّ

ة فرحي بكيت«. مر�سو�س( فعنده� ول�سدَّ

ة  ة الع�ضكريَّ اإنَّ جميع هذه االأمور الَّتي ذكرناها لي�ضت كماليَّات بالن�ضبة للقوَّ

يات،  ة امل�ضلَّحة ملواجهة التحدِّ ة القوَّ بل هي اأمر اأ�ضا�ض و�ضرورّي ُيعبِّ عن جهوزيَّ

وبدون هذه االأمور لن تكون جاهزة.
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يقول االإمام اخلامنئّي {:

د على النظ�م والن�سب�ط والتخطيط وتنظيم الأمور، واأعترب  »اإنَّني اأوؤكِّ

اأنَّه لن يكون بقدور القوى امل�سلَّحة، بدون هذه الأمور، اأن جتعل جهوزيَّته� 

د  يف الواقع العملّي. فهذه الأنظمة والط�عة للق�دة واللت�ن ك�ن الإم�م يوؤكِّ

ويف  هلل  رع�يتهم�  جتب  التنظيمّية،  ال�سل�سلة  يف  املندرجت�ن  كثرياً  عليهم� 

يبقى  ذلك  يتحّقق  وعندم�  امل�سّلح،  الدف�ع  قيم  واعتب�رهم� من  اهلل،  �سبيل 

عنوان احلرا�سة حمفوظ�ً«.

ة التنظيم   ا�ضتمراريَّ

ن الو�ضيلة االأجنع واالأق�ضر لتلبية احلاجات العمليَّة، وبالتايل  اإنَّ التنظيم يوؤمِّ

اإّن  وحيث  تلبيتها.  على  وقادرًا  احلاجات  مع  متما�ضيًا  دائمًا  يكون  اأن  فيجب 

احلاجات يف حالة تغريُّ وتطوُّر دائم كان ال ُبّد للتنظيم من اأن يكون مواكبًا لهذا 

التغريُّ والتطوُّر يف احلاجات فتتّم �ضياغته من جديد من احلاجات والتطوُّرات 

 ، ف عند حدٍّ تتوقَّ التنظيم هي حركة م�ضتمّرة ال  وبناء عليه فحركة  اجلديدة، 

وهذا ال يعني اأن ن�ضل اإىل حالة عدم اال�ضتقرار، بل ال ُبدَّ من التوازن يف ذلك.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ات احلر�س، حتَّى اإذا  »يجب اأن توجد جمموعة تدر�س ب�سكل دائم تنظيم قوَّ

وجدت اأ�سلوب�ً جديداً يجعل التنظيم اأكرث فع�ليَّة تعمل على اعتم�ده، وب�لطبع، 

�سة«. ر يف هذه املوؤ�سَّ اأن� ل اأميل اإىل التبديل كلَّ يوم لكن ل اأميل اأي�س�ً اإىل التحجُّ

3- �سل�سلة الرتب

يقول االإمام اخلامنئّي {:

لأنَّه�  وذلك  الع�سكريَّة،  الرتب  بو�سوع  مهتّم�ً  كنت  كم  راأيتم  »لقد 
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ُت�س�هم يف تنظيم حركة العمل الع�سكرّي، ول اأقول ب�لطبع: اإنَّ الرتب الَّتي 

ي يف �سبيل اهلل،  عطيت لالأفراد به� ُتق��س قيمة الأخ املق�تل املج�هد امل�سحِّ
ُ
اأ

لكّن الرتبة اأمر لزم لتحقيق الن�سب�ط وبدونه� ل يكون ممكن�ً. اإنَّ الرتب 

لهذا يجب  لأحد،  تقليداً  ولي�ست  اأمر هو ح�سيلة جت�رب كثرية  الع�سكريَّة 

العمل به� داخل احلر�س«.

ُينايف  ذلك  اأّن  اأم  وماأمور،  واآمر  ة  ع�ضكريَّ رتب  وجود  ال�ضرورّي  من  فهل 

االإ�ضالم؟

�ضة  املوؤ�ضَّ ورعايتها يف  الرتب  م�ضاألة  اأنَّ  على   } اخلامنئّي  االإمام  د  يوؤكِّ

ة، ملا لها من اأثر كبري يف تنظيم حركة العمل  يَّ الع�ضكريَّة هي اأمر يف غاية االأهمِّ

الع�ضكريِّ وحتديد امل�ضوؤوليَّات.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

بني  والعالقة  امل�سوؤوليَّة  تديد  ودوره�  الدقيق،  النظ�م  تعني  »الرتبة 

�س�تي يظهر بهذه الرتب الع�سكريَّة. واإنَّ هذه الأنظمة  الأفراد. والعمل املوؤ�سَّ

�س�ت«. �سة الع�سكريَّة وب�قي املوؤ�سَّ املوجودة هي احلّد الف��سل بني املوؤ�سَّ

م  ما الإ ا ينقل  كم���ا   M خلمين���ّي  ا م  م���ا الإ ا ه  ّكد يوؤ ن  كا م���ا  ا  ه���ذ و

:} منئ���ّي  خلا ا

على  املح�فظة  عليهم  اإنَّ  امل�سلَّحة  ات  ل��ل��ق��وَّ ال��ق��ول  ر  ُي��ك��رِّ الإم����م  »ك���ن 

ح�زم�ً  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ي��ه  ك����ن،  م��وق��ع  اأيِّ  ويف  ف���رد،  ف��ك��لُّ  ال��رت��ب،  ت�سل�سل 

ويتع�مل بروح القي�دة يف اإ�سدار الأوامر اإىل اّلذين هم تت اإمرته، واأن 

يتقبَّل الأوامر من م�سوؤوله ويلتزم به� واأن يكون كّله �سمن ال�سالحيَّ�ت 

والأوامر«.
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تكليف  التنظيميَّة هي  ال�ضل�ضلة  رعاية  اأنَّ   } االإمام اخلامنئّي  يوؤّكد  بل 

ووظيفة دينيَّة:

»يجب اأن ينبع الن�سب�ط الع�سكرّي من الإي�ن والعقيدة فتكون رع�ية 

روح  تكون  الوقت  نف�س  ويف  دينيَّة،  وظيفة  التنظيميَّة  وال�سل�سلة  النظ�م 

اأ�س��س  على  مبنّي�ً  ذلك  كلُّ  والتقييم،  عنهم،  ن�س�أل  بن  والهتم�م  ة  الأخوَّ

القيم املعنويَّة«.

ويقول {:

ال�س�درة.  والقوانني  النظم  على  احلف�ظ  اتِّب�عه�  الواجب  الأمور  »من 

فمراع�ة القوانني والأوامر لي�ست ظلم�ً، بل اإنَّ لهذه الط�عة قيمة �س�مية«.

ة •الرتبالتنافيروحاالأخ�َّ  
ف  والت�ضرُّ الطاغوتّي  الت�ضّرف  بني  الفرق   } اخلامنئّي  االإمام  ي�ضرح 

االإميايّن يف مو�ضوع الرتب واالن�ضباط حيث يقول:

ف الط�غوتّي  »ل تقولوا: اإنَّ النظ�م والن�سب�ط هو عمل ط�غوتّي. الت�سرُّ

هو اأن يجل�س الق�ئد داخل غرفته وُيغلق الب�ب يف وجه الع�ملني فال يعتني 

بهم ول يعتني بكالمهم ول يرّد �سالمهم«. 

ة، فروح  ففي جي�ض االإ�ضالم هناك اأمران مطلوبان هما: االن�ضباط واالأخوَّ

ة بني املوؤمنني ال تنفي وجود ُرَتب لتنظيم االأمور وال تعني عدم االن�ضباط  االأخوَّ

والفو�ضى، بل ال ُبّد من املحافظة على ذلك كلِّه.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ة«. »الن�سب�ط ل يتن�فى مع التوا�سع وروح الأخوَّ



املحور الثالث:

الرتباط باهلل تعاىل  ❖ 

ة النهج  قوَّ ❖ 

ال�ضعور الثورّي  ❖ 

اللتزام بالولية ❖ 

روحيَّة اأداء التكليف  ❖ 

الطاقات الكامنة ❖ 

الكتفاء الذاتي  ❖ 

احلفاظ على املعنوّيات ❖ 

ة عنا�ضر القوَّ
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ة 33ع������ن������ا�������ض������ر ال��������ق��������وَّ

ق  ة فيه؛ الأنَّ الن�ضر يتحقَّ اإنَّ كلَّ عمل ا�ضرتاتيجّي يحتاج لدرا�ضة عنا�ضر القوَّ

من خالل تراكم هذه العنا�ضر وتفعيلها وو�ضعها يف املكان املنا�ضب. ومن مل 

ة فلن يرّكز عليها ولن يفّعلها وبالتايل �ضتكون حمبطة وغري  يعرف نقاط القوَّ

الة، و�ضي�ضل يف نهاية االأمر اإىل الف�ضل. من هنا كان ال ُبدَّ من االإ�ضارة اإىل  فعَّ

ة يف اجلهاد، لتح�ضيلها واملحافظة عليها وتفعيلها، هذه العنا�ضر  عنا�ضر القوَّ

�ض بح�ضب كلمات االإمام اخلامنئّي { بالعناوين التالية: الَّتي تتلخَّ

•االرتباطباللهتعالى  
ره، والَّذي ُيعتب الركيزة االأ�ضا�ض  ل واالأ�ضا�ض اّلذي يجب توفُّ العن�ضر االأوَّ

�ضها �ضي ء اإن ُفقدت، هو م�ضاألة االرتباط باهلل �ضبحانه وتعاىل. الَّتي ال ُيعوِّ

يقول تعاىل:

.
(1(

ِمِنيَن}  �ْلُموؤْ
ُ
ر نَا نَ�سْ

ْ
{َوَكاَن َحّقًا َعَلي

فالن�ضر االإلهيُّ تابع لالإميان. وهذا ما ُي�ضري اإليه االإمام اخلامنئّي يف كلماته 

حيث يقول {:

»اإنَّ جميع �سنن وقوانني الطبيعة وجميع الإمك�ن�ت والقدرات الَّتي تتمتَّع 

والتقوى  ب�لإي�ن  مت�سّلحني  دمتم  م�  معكم  �ستكون  ة  اخلريِّ ال�سفوة  به� 

والعمل ال�س�لح«.

وا ب�ملعنويَّ�ت واملن�ج�ة مع اهلل، وب�لتعلُّق القلبيِّ ب�هلل، واجعلوا اهلل  »اهتمُّ

)1)  �ضورة الروم، االآية: 47.
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هدفكم، ول تنخدعوا ب�ملظ�هر ول تتعلَّقوا بزينة الدني� وزخ�رفه�، وبذلك 

ق الفئة املوؤمنة الَّتي تكون مث�ًل لقوله تع�ىل: {َكْم ِمْن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة  تتحقَّ

.
)1(

{ اِبِريَنَ َكِثيَرًة ِباإِْذِن �هلِل َو�هللُ َمَع �ل�سَّ

ة اإلهيَّة  »اإذا اأردن� اأن نحفظ الثورة يف املواجهة مع الأعداء، نحت�ج اإىل قوَّ

يف  ث�بت�ً  مفهوم�ً  هذا  يكون  اأن  ويجب   ، الت�مِّ الإخال�س  من  تنبع  تزول،  ل 

ات امل�سلَّحة«. القوَّ

»يف الوقت الَّذي ُت�سبح فيه ق�سيَّة الإن�س�نيَّة والإي�ن والقيم واخل�س�ل 

بل   ، ع�ديٍّ غري  ت�أثري  له�  �سيكون  ح��سرة،  املعنويَّة  واحل�س�ب�ت  احلميدة 

وم�سرييٌّ يف تديد جمرى الأحداث«.

ات  و نراه ينقل عن االإمام اخلمينّي M اأنَّ االإميان هو العمود الفقري للقوَّ

املوؤمنة كاحلر�ض.

يقول {:

الثوريُّ  ال�سعور  هو  للحر�س  الفقريَّ  العمود  اإنَّ  يل:  يقول  الإم�م  »ك�ن 

والإي�ن الَّذي يحمله هوؤلء ال�سب�ب الغي�رى. ويجب �سي�غة هذا الإي�ن 

وتعزيزه ب�لوعي والعمق الفكريِّ يف املج�لت العق�ئديَّة وال�سي��سيَّة«.

�ضبحانه  باهلل  االرتباط  جمال  يف  م  ويتقدَّ االإن�ضان  ر  يتطوَّ اأن  املطلوب  بل 

وتعاىل، يقول االإمام اخلامنئّي {:

العمل  م�ستوى  ارتفع  فكلَّم�  منه،  ُلذعن�  وقد  الأمر،  هذا  مراراً  »ذكرت 

وامل�سوؤوليَّة وجب اأن يكون الإي�ن اأعمق، ول اأق�سد من الإي�ن تلك املظ�هر 

.» الإي�نيَّة لالإ�سالم والنظ�م، بل ذلك العتق�د احلقيقيَّ

)1)  �ضورة البقرة، االآية:249.



ة 35ع������ن������ا�������ض������ر ال��������ق��������وَّ

اأمكنة  ُبدَّ من حتويل جبهات القتال اإىل  والزدياد االرتباط باهلل تعاىل، ال 

عبادة هلل �ضبحانه وتعاىل، يزداد فيها ارتباط املجاهد باهلل �ضبحانه وتعاىل 

يومًا بعد يوم.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ع�مل  لأيِّ  دخ�لة  يوجد  ل  وفيه  د،  التعبُّ ميدان  هو  اجلبهة  »ميدان 

التقوى هدفن�  امل�س�ألة وجعلن�  اإىل هذه  ُكنَّ� ملتفتني  واإذا  العقل.  اآخر حتَّى 

ق عنده� كلُّ غ�ي�تن�«. ك ملر�س�ة الربِّ غ�يتن�، �ستتحقَّ والتحرُّ

اإىل  تعاىل  باهلل  االرتباط  ينفذ  اأن  يجب  بل  فقط،  املظاهر  يعني  ال  وهذا 

القلب وُي�ضبح نابعًا من الوجدان.

يقول {:

»يف جم�ل الرتبية يجب اأن ل تغلب الأعم�ل الظ�هريَّة املحتوى واللبَّ الَّذي 

ُي�سكِّل عملن� الأ�س��س، لهذا يجب الهتم�م ب�لتزكية وتغيري القلوب... اجعلوا 

�سعيكم احلثيث لأجل حفظ وا�ستمرار ال�سف�ء والتهذيب داخلكم، وبهذه الطريقة 

�سة الثوريَّة«. فقط �سيقلع العدوُّ عن التفكري يف النفوذ واخرتاق هذه املوؤ�سَّ

ةالنهج •ق�َّ  
ة، هو املنهج الَّذي ي�ضري عليه املجاهدون،  العن�ضر الثاين من عنا�ضر القوَّ

ته واأو�ضح يف متييزه  فهذا املنهج هو �ضراج الطريق، فكلَّما كان اأقوى يف نورانيَّ

كان العمل اأدقَّ واأكرث ثمارًا.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

اإّل بف�سل  ق هذا لكم  األف ح�س�ب. ومل يتحقَّ »اإنَّ الأعداء يح�سبون لكم 



اجل���������������������������ه���������������������������اد36

روا اأّن  الإ�سالم، لهذا يجب معرفة قدر الإ�سالم، كم� يجب عليكم اأن ل تت�سوَّ

م� قمن� به واأنهين�ه �سيبقى خ�لداً بذاته، لهذا يجب اأن نبقى ح�فظني له«.

•ال�سع�رالث�رّي  
اأو  بالظلم،  الت�ضليم  اأو  اإ�ضالم ثورّي ال يقبل اخلنوع  االإ�ضالم احلقيقّي هو 

 Q احل�ضني   اهلل  عبد  اأبي  اإ�ضالم  هو  احلقيقّي  االإ�ضالم  له.  اال�ضت�ضالم 

ي مهما كلَّفه ذلك من ثمن ما دام يف مر�ضاة  الَّذي يرف�ض الظلم ويواجه التحدِّ

ة  ي من خالله تكليفه ال�ضرعّي مبا يحمل من م�ضلحة اإ�ضالميَّ اهلل وما دام يوؤدِّ

كبى �ضتظهر ولو بعد حني.

يقول االإمام اخلامنئّي {: 

الثورّي  ال�سعور  هو  للحر�س  الفقريَّ  العمود  اإّن  يل:  يقول  الإم�م  »ك�ن 

والإي�ن اّلذي يحمله هوؤلء ال�سب�ب الغي�رى«. 

الزمن  قت يف هذا  الَّتي حتقَّ االأ�ضيل هو �ضبب االنت�ضارات  االإ�ضالم  وهذا 

ويف غريه من االأزمان.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

واحدة هو  بكلمة  م؟ اجلواب  التقدُّ النت�س�رات وهذا  �سبب هذه  »م� هو 

للروحيَّة  الف�قد  ن  التديُّ ذلك  ل  الثوري،  ن  التديُّ من  الن�بعة  الت�سحية 

ن القراآينِّ الأ�سيل اخل�ل�س الَّذي  ن الثوريُّ هو نف�س التديُّ الثوريَّة... التديُّ

ُتالزمه الت�سحية والإيث�ر والبتك�ر وا�ست�سغ�ر العوائق...

ِفئًَة  َغَلبَْت  َقِليَلٍة  ِفئٍَة  ِمْن  {َكْم  قكم:  تفوُّ اإىل  ُتوؤدِّي  الَّتي  هي  الروحيَّة  وهذه 

.
(1(

»{ َكِثيَرًةَ

)1)  �ضورة البقرة، االآية: 249.
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•االلتزامبال�الية  
اإنَّ والية الفقيه هي نعمة اإلهيَّة كبى يف زمن الغيبة، وهي املحور االأ�ضا�ض 

لكلِّ احلركة االإ�ضالميَّة يف ع�ضر الغيبة؛ الأنَّه من خالل الوالية ُتدفع االأخطار 

التجربة  اأثبتته  ما  وهذا  واحد.  باجتاه  كلُّها  ة  االأمَّ وت�ضري  امل�ضالح  �ض  وُت�ضخَّ

ب�ضكل وا�ضح ال غبار عليه.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»اإذا مل يهتِد احلر�س بهدي الويلِّ الفقيه، ومل يكن تت رق�بته الدائمة، 

احتم�ل  من  القلق  وين�س�أ  الأعداء  خلطر  كبرية  بدرجة  �س�ً  معرَّ ف�سيكون 

ه ونهجه«. النفوذ اإليه وحرفه عن خطِّ

الفقيه  بالويلِّ  مميَّز  ارتباط  للمجاهدين  يكون  اأن  من  ُبدَّ  فال  هنا  ومن 

؛ الأنَّه هو ال�ضمان يف ا�ضتمرار امل�ضرية وعدم انحرافها اأو  على امل�ضتوى العمليِّ

ت�ضتُّتها.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ن�س�ئح  ق يف  يدقِّ واأن  الفقيه  ب�لويلِّ  ارتب�طه  اأن يحفظ احلر�س  »يجب 

الإم�م«.

، مع والية الفقيه. وكذلك يجب اأن يكون االرتباط على امل�ضتوى املعنويِّ

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»م�س�ألة ولية الفقيه يجب اأن تكون الدم الَّذي يجري يف عروق احلر�س 

العمليِّ  الواقع  يف  ويتجلَّى  الأمر  هذا  يظهر  اأن  ويجب  احلي�ة،  لتهبه 

لالأفراد«.
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ةاأداءالتكليف •روحيَّ  
اإىل  التكليف  هذا  خالل  من  واالنطالق  ال�ضرعيِّ  التكليف  اأداء  ة  روحيَّ اإنَّ 

 ، وال�ضكَّ د  والرتدُّ الوهن  و�ضيمنع  بالتاأكيد،  الن�ضر  �ضي�ضمن  العمل  �ضاحات 

فننجز تكليفنا وال نبايل ما دمنا �ضننال اإحدى احل�ضنيني!

يقول االإمام اخلامنئّي {:

التكليف  كلِّ خطواته طبق  و�س�ر يف  اأم�مه،  ال�سريعة  الإن�س�ن  »اإذا جعل 

، فيقين�ً �سينت�سر«. ال�سرعيِّ الإ�سالميِّ

�ض هو اأمر  فااللتزام بالتكليف ال�ضرعيِّ وال�ضري على �ضوء ال�ضرع االإ�ضالميِّ املقدَّ

ق الن�ضر من جهة اأخرى. ة للجهاد من جهة وُيحقِّ اأ�ضا�ض ُيعطي الهويَّة احلقيقيَّ

ة االإمام اخلامنئّي {: وهذه و�ضيَّ

ه� الأعزاء يف كلِّ  ًل ثمَّ اإليكم اأيُّ هه� لنف�سي اأوَّ »الن�سيحة الَّتي اأودُّ اأن اأوجِّ

اأحك�م اهلل  �سبح�نه وتع�ىل، يجب معرفة  ب�هلل  الإي�ن  بعد  اأنَّه  املواقع هي 

 .
)1(

اِلُموَن} َفاأُولَِئَك ُهُم �لظَّ يَتََعدَّ ُحُدوَد �هلِل  واحلف�ظ عليه� وعدم جت�وزه� {َوَمْن 

بو�سوح،  الإ�سالم  لن�  بّينه�  الَّتي  احلدود  هذه  يتعّدى  اأن  لأحد  يجوز  فال 

والَّذي يّتبع هذه احلدود الإلهيَّة اجلليلة يبقى دوم�ً منت�سراً مرفوع الراأ�س، 

كوا �سمن احلدود الإلهيَّة ول تتج�وزوه�«. هذه و�سيَّتي: ترَّ

•الطاقاتالكامنة  
يقول االإمام اخلامنئّي {:

ال�ستف�دة  لأجل  العمل  ع�سكريَّة،  �سة  موؤ�سَّ اأيَّة  يف  ة  املهمَّ الأمور  من  »اإنَّ 

)1)   �ضورة البقرة، االآية: 229.
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يَّة والإن�س�نيَّة املوجودة فيه�... يجب  الق�سوى من الق�بليَّ�ت والط�ق�ت امل�دِّ

ق،  عليكم اأن تبحثوا عن هذه الق�بليَّ�ت وتنّموه� وُتخرجوه� اإىل حّيز التحقُّ

ة واخلاّلقة لأجل  يجب عليكم اأن ت�ستفيدوا من الأي�دي امل�هرة والعقول الفذَّ

تطوير العمل وتّمل هذه امل�سوؤوليَّة الكربى«.

اإّن يف االإن�ضان طاقات عظيمة اأودعها اهلل �ضبحانه وتعاىل فيه، ويجب العمل 

على نب�ضها وا�ضتثارتها لتتحّرك وُتبدع يف كلِّ �ضاحات احلاجة، وعلى االإن�ضان 

اأن يبذل ما يف و�ضعه الأجل ذلك.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»ابذلوا م� يف و�سعكم من اأجل الإبداع والخرتاع«.

ات  وهذا االأمر موجود يف كلِّ امليادين مبا فيها ميدان العمل اجلهاديِّ والقوَّ

امل�ضلَّحة.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ات امل�سلَّحة توجد ا�ستعدادات وق�بليَّ�ت لمعة وملفتة يف خمتلف  »يف القوَّ

ف اإليه� وتنميته�، وتفعيل هذه اجلواهر الإن�س�نيَّة  الأبع�د، لهذا يجب التعرُّ

يف �سبيل الأهداف ال�س�مية للثورة«.

•االكتفاءالذاتّي  
ال �ضكَّ اأنَّ احلاجة لالآخرين هي جهة نق�ض و�ضعف. وقد يكون رفع احلاجة 

من  ممكن  غري  بل  مفيد  وغري  عمليٍّ  غري  اأمر  االآخر  العامَل  عن  واالنقطاع 

ة ينبغي ال�ضعي نحو االكتفاء  االأ�ضا�ض، ولكن على االأقلِّ يف االأمور اال�ضرتاتيجيَّ

الذاتّي بهدف اال�ضتغناء عن االآخرين، خ�ضو�ضًا يف مو�ضوع اجلهاد واحلاجات 

ات امل�ضلَّحة يجب اأن ت�ضعى لتاأمني كلِّ ما حتتاجه  ات امل�ضلَّحة، فالقوَّ االأ�ضا�ض للقوَّ

يف اجلهاد باأعلى م�ضتوى ممكن من االكتفاء الذاتّي.



اجل���������������������������ه���������������������������اد40

يقول االإمام اخلامنئّي {:

�سة الع�سكريَّة بح�جة لالآخرين لت�أمني  »اأكرب م�سيبة هي اأن تكون املوؤ�سَّ

ة احلقيقيَّة تكون ملن يعتمد على نف�سه«. ُمَعّداته�، والعزَّ

نحو  ال�ضعي  من  ُبدَّ  ال  لكن  قه،  لتحقُّ جّبار  ملجهود  بحاجة  االأمر  يكون  قد 

االكتفاء الذاتّي.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»ح�فظوا على امل�س�ر يف خططكم من اأجل الكتف�ء الذاتّي والعتم�د على 

النف�س. واإنَّني اأتَّهم كلَّ من يقول ب��ستح�لة هذا الأمر، فال يوجد �سي ء ا�سمه 

م�ستحيل. اإّن الإن�س�ن ينطوي على ق�بليَّ�ت جبَّ�رة جتعل امل�ستحيل ممكن�ً«.

•الحفاظعلىالمعن�ّيات  
  اإنَّ االإن�ضان هو روح وج�ضد. وكما ينبغي اأن ي�ضتعدَّ على امل�ضتوى اجل�ضدّي 

عنا�ضر  فيثري   ، واملعنويِّ النف�ضيِّ  امل�ضتوى  على  اأي�ضًا  ي�ضتعدَّ  اأن  فعليه  يِّ  واملادِّ

من  تن�ضاأ  االإن�ضان  ة  وقوَّ والوهن.  ال�ضعف  عنا�ضر  كلَّ  ويدفن  نف�ضه  يف  ة  القوَّ

معنوّياته العالية، لذلك يجب مراقبة هذه املعنوّيات واملحافظة عليها يف اأعلى 

م�ضتوياتها.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»الإن�س�ن موجود ق�بل للتغريُّ والنفع�ل. ومن خالل مع�مالته واحتك�كه 

ر، لهذا يجب مراقبته� ب�سورة  اليومّية قد تتغريَّ معنوّي�ته وتت�أثَّ ب�مل�س�ئل 

دائمة لكي ل تتَّجه نحو ال�سعف واخلراب«.

وجتعل  �ضي ء  كلَّ  تاأكل  الَّتي  ة  املعنويَّ االأمرا�ض  اأ�ضعب  من  وال�ضّك  والياأ�ض 
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د االإمام اخلامنئّي { على منع ت�ضلُّلها  ات امل�ضلَّحة بدون تاأثري، لذلك يوؤكِّ القوَّ

ة: اإىل القّوات الع�ضكريَّ

»ا�سعوا داخل اأجهزة قّوات احلر�س اإىل اأن ل يت�سلَّل الي�أ�س وال�سكُّ وح�ربوا 

ة«. هذا الأمر ب�سدَّ
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ة •الجهوزيَّ  
، لذلك ال ت�ضتطيع  اإنَّ املباغتة هي من اأم�ضى االأ�ضلحة يف العمل الع�ضكريِّ

وتاأمني  نف�ضها  لتجهيز  ُتبادر  حتَّى  املعركة  تنتظر ح�ضول  اأن  امل�ضلَّحة  القّوات 

اأن  امل�ضلَّحة  القّوات  ... بل يجب على  والب�ضريِّ يِّ  املادِّ امل�ضتوى  متطلَّباتها على 

ظة على الدوام حتَّى ال تفقد زمام املبادرة وتبقى قادرة على  تبقى جاهزة ومتيقِّ

مواجهة جميع التحّديات الَّتي قد ُتفر�ض عليها.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

اأن ترفعوا من م�ستوى اقتدار  ه� الق�دة يقع �سمن م�سوؤوليَّتكم  اأيُّ »اأنتم 

احلر�س كّم�ً وكيف�ً... فت�بعوا التعلُّم بدرجة كبرية...«.

واال�ضتعداد واجلهوزيَّة يجب اأن تكون يف �ضّتى امليادين واملجاالت.

يقول {:

وا اأنف�سكم يف �سّتى املج�لت واملي�دين«. »اأِعدُّ

دة، بع�ضها معنويٌّ له عالقة باجلانب الروحيِّ  وهذه امليادين وا�ضعة ومتعدِّ

. يٌّ وبع�ضها االآخر مادِّ

•الجانبالمعن�ّي  
رها  توفُّ ينبغي  اّلتي  التالية  االأمور  اإىل  والنف�ضيِّ  املعنويِّ  اجلانب  يف  ُن�ضري 

على الدوام:
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1- ال�سعور ب�مل�سوؤوليَّة

ل اأمر  اإنَّ ال�ضعور بامل�ضوؤوليَّة واالهتمام ب�ضوؤون امل�ضلمني وامل�ضت�ضَعفني، هو اأوَّ

يجب اأن يكون حا�ضرًا يف الوجدان. فاالإن�ضان الَّذي يعي�ض الالمباالة لن يكون 

مفيدًا مهما كانت جهوزّيته كاملة يف جميع اجلهات االأخرى.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ف�أنتم  ب�مل�سوؤوليَّة.  وال�سعور  الإح�س��س  واحدة  للحظة  ولو  تفقدوا  »ل 

كم هذا يف  �سوف ترتقون يوم�ً بعد يوم �سّلم العزِّ وال�سرف و�سوف يزداد عزُّ

اأعني الن��س، واأكرث من هذا عند اهلل تع�ىل«.

2- تهذيب النف�س

ة  اإنَّ تهذيب النف�ض وجعلها مطابقة للمفاهيم واالأخالق وال�ضلوكيَّات االإ�ضالميَّ

 ،} اأ�ضا�ض على م�ضتوى اجلهوزيَّة، لذلك جند االإمام اخلامنئّي  هو �ضرط 

يجعل ذلك تكليفًا لكلِّ واحد وخ�ضو�ضًا القادة.

يقول {:

»على كلِّ واحد من الق�دة اأن يعترب تهذيب النف�س تكليف�ً عليه«.

هذا ما يجب اأن تكون عليه القّوات امل�ضلَّحة كلُّها:

»يجب اأن تكون يف اأعلى درج�ت املعنوّي�ت وتثبيت القلوب على الإي�ن«.

ة اأ�ضباب منها: والتاأكيد على هذا االأمر يرجع اإىل عدَّ

اأ- ال�سرب وال�سمود

قيمته  له  بالباري جلَّ وعال  واالرتباط  للنف�ض  التهذيب  االإميان وهذا  هذا 

العالية جّدًا يف ميادين اجلهاد.
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يقول االإمام اخلامنئّي {:

اأن ي�سل من ن�حية الذخرية املعنويَّة  »كلُّ فرد من قّوات احلر�س يجب 

نه فيم� لو بقي وحيداً يف امليدان ومل يبق معه اأحد  والإي�نيَّة اإىل درجة مُتكِّ

على الإطالق من اأن ي�سمد يف مواجهة كلِّ قوى الع�مَل...هذا الأمر لزم... 

وهو يعتمد على اأ�س��سني: املعرفة والإي�ن«.

نعم، ي�ضتطيع االإن�ضان اأن يقف وحده يف مواجهة كلِّ هوؤالء وي�ضمد وي�ضتمّر 

ها من قلبه ومل يبَق يف قلبه �ضوى اهلل  اإذا هّذب نف�ضه وقطع عالئق الدنيا وحبَّ

�ضبحانه وتعاىل.

ب- عدم ال�سقوط والنحراف

يقول االإمام اخلامنئّي {:

�سون  »ل ت�سمحوا لأيِّ �سي ء اأن ُيزيلكم عن اجله�د، ف�أف�سل الأ�سخ��س معرَّ

منهم  ال�س�حلني  حتَّى  الأ�سخ��س  جميع  اأنَّ  واعلموا  والنزلق.  لل�سقوط 

�سون خلطر ال�سقوط، لهذا، ويف  دين واحلكم�ء العلم�ء الأتقي�ء معرَّ وامل�سدَّ

اأيِّ من�سب كنتم وب�أيِّ م�ستوى، اجلوؤوا اإىل اهلل �سبح�نه«.

ج- حفظ الهويَّة

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»ب�لإ�س�فة اإىل حفظ اجلهوزيَّة الع�سكريَّة عليكم اأن تفظوا اجلهوزيَّة 

احلر�س...  ات  قوَّ متّيز  جوهر  فهذا  والإي�ن،  الروحيَّة  والنفح�ت  املعنويَّة 

اأن تكون كلُّ قّواتن� امل�سّلحة على هذه ال�س�كلة، ف�حفظوا ذلك  ونحن ُنريد 

واجعلوه يقوى ويتك�مل«.
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د- تقدمي النموذج امل�سرق

يقول االإمام اخلامنئّي {:

تكونوا  واأن  والعلميَّة،  املعنويَّة  الن�حية  من  اأنف�سكم  وا  تقوُّ اأن  »عليكم 

اأمثولة التقوى والورع ب�لن�سبة للن��س«.

كمفردة   } اخلامنئّي  االإمام  عليها  اأّكد  الَّتي  االأمور  من  الليل  و�ضالة 

ه. ى بح�ضور قلب وتوجُّ اأ�ضا�ض من مفردات تهذيب النف�ض الَّتي ينبغي اأن ُتوؤدَّ

يقول {:

ه وح�سور، ولنفهم م� نقوم به فيه�، ل اأن نوؤدِّيه�  »�سلُّوا �سالة الليل بتوجُّ

ه«. بدون توجُّ

3- الثق�فة

يقول االإمام اخلامنئّي {:

جمّرد  لأّن  املن��سب،  الفكريِّ  العمق  اإىل  احلر�س  اأفراد  ي�سل  اأن  »يجب 

الع  زات الإي�نيَّة لي�س ك�في�ً، ف�إنَّ املعرفة والتعلُّم والطِّ وجود الدوافع واملحفِّ

الك�يف اأمور لزمة«.

فهذا العلم وهذه الثقافة قادرة على �ضدِّ ثغرات ال�ضعف وقطع الطريق على 

االأعداء يف حماوالتهم اال�ضتفادة من ثغرات ال�ضعف والنفوذ من خاللها.

يقول االإمام اخلامنئي {:

اأفراد  ُت�سلِّحوا  اأن  عليكم  احلر�س  قّوات  يف  الثق�فّيون  امل�سوؤولون  ه�  »اأيُّ

ة الإي�ن ملواجهة املوؤامرات ولكي ل يتمّكن  احلر�س ب�ل�ستدلل واملنطق وقوَّ

العدوُّ من النفوذ اإىل اأولئك ب�سبب نق�ط ال�سعف يف هذا املج�ل«.

املنا�ضب  ال�ضقف  �ضمن  ولكن   ، �ضروريٌّ اأمر  والثقافة  بالعلم  فاالهتمام 
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للقّوات امل�ضلَّحة، فلي�ض من املطلوب اأن يكون ع�ضو احلر�ض فيل�ضوفًا مثاًل، بل 

لِعًا على االأمور عارفًا بدينه. املطلوب اأن يكون مطَّ

يقول {:

فوا اإىل اإله�م�ت واإ�س�رات القراآن واإىل  »يف يومن� هذا، يجب عليكم اأن تتعرَّ

�س بل  املتخ�سِّ الفيل�سوف  اإىل حدِّ  املطلوبة، ل  العميقة  الإ�سالميَّة  املع�رف 

اإىل م�ستوى اإن�س�ن ع�رف ومّطلع على الأمور«.

ة  ق الثقافة الثوريَّ ويجب اأن يكون ذلك باالأ�ضلوب املنا�ضب الَّذي ي�ضمن حتقُّ

يف هذه القّوات.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ون يجب عليكم اأن تقنوا اأفراد القّوات امل�سلَّحة  ه� امل�سوؤولون الثق�فيُّ »اأيُّ

ملواجهة الآف�ت والأمرا�س، واأن ت�سمنوا ح�كميَّة الثق�فة الثوريَّة على هذا 

اجل�سم«.

كامل�ضوؤولني  امل�ضلَّحة  ات  القوَّ يف  معيَّنة  بفئة  واملعرفة  الثقافة  تخت�ضُّ  وهل 

والقادة، اأم اأّنها الزمة لكلِّ االأفراد؟

ة بفئة  يوؤّكد االإمام اخلامنئّي { اأنَّها الزمة لالأفراد جميعًا غري خمت�ضَّ

دون اأخرى.

يقول {:

ل  حتَّى  دينيَّة  لدين� معرفة  تكون  اأن  هو  احلر�س  قّوات  املهمُّ يف  »الأمر 

الق�دة  لدى  قة  متحقِّ املعرفة  هذه  تكون  اأن  يكفي  ول  ننحرف...  اأو  ُنخدع 

� بقّية  وامل�سوؤولني... ول ي�سّح اأن نقول يكفي اأن يكون امل�سوؤول جيِّداً وثقة اأمَّ

العن��سر فغري مهّم اأّية ح�ل يكونون!، يف جي�س الإ�سالم ل ُتقبل هذه امل�س�ألة، 
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ل م�سوؤوليَّة اأعلى يف هذا املج�ل، ولكن يجب على  و�سحيح اأنَّ امل�سوؤول يتحمَّ

كلِّ فرد ت�سيل املعرفة الدينيَّة«.

ّي •الجانبالمادِّ  
يِّ فيمكن تلخي�ضهما مبا يلي: واأّما اال�ضتعداد واجلهوزيَّة يف اجلانب املادِّ

1- تطوير الإمك�ن�ت الع�سكريَّة

ال �ضكَّ اأّن التجهيزات الع�ضكريَّة يف تطوُّر م�ضتمّر، وقد قطعت اأ�ضواطًا يف 

جهة  من  املطلوب  مع  يتنا�ضب  اأ�ضلوب  باأف�ضل  ة  الع�ضكريَّ االحتياجات  تاأمني 

... يِّ ة وال�ضرعة والت�ضغيل باأقّل كلفة ممكنة على امل�ضتوى الب�ضريِّ واملادِّ الدقَّ

وهذه العنا�ض���ر من االأم���ور الَّتي تلعب دورًا اأ�ضا�ض���ًا يف املعركة، لذلك جند 

ِل 
ْ
ٍة َوِم���ْن ِربَاِط �ْلَخي و� لَُهْم َم���ا ��ْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ د عليه���ا: {َو�أَِعدُّ الق���راآن الك���رمي يوؤكِّ

.
(1(

وَن ِبِه َعُدوَّ �هلِل}
ُ
ِهب

ْ
تُر

وهذا ما اأّكد عليه االإمام اخلامنئّي { حيث يقول:

بن�ئه�  نظم  اأمكن  م�  ي  ُتقوِّ اأن  البلد  يف  امل�سلَّحة  ات  القوَّ ة  ك�فَّ »على 

اته� واإمك�ن�ته� القت�ليَّة...«. وُمَعدَّ

2- تنمية القدرات القت�ليَّة

يِّ هناك اإعداد ب�ضريٌّ يجب اأن يواكب التجهيز  باالإ�ضافة اإىل التجهيز املادِّ

لها ب�ضكل �ضحيح ف�ضتفقد قيمتها يف امليدان. ، فاالآلة اإذا مل جتد من ُي�ضغِّ يَّ املادِّ

بل على املجاهد اأن يكون جاهزًا ملواجهة كلِّ االحتماالت الَّتي قد تفر�ضها 

�ضاحة املعركة، ويجب تنمية القدرات القتاليَّة من جميع اجلهات الالزمة.

)1)  �ضورة االأنفال، االآية: 60.
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يقول االإمام اخلامنئّي {:

النظم  اأجواء  على  واملح�فظة  الع�سكريَّة  قدراتكم  تنمية  عليكم  »يجب 

والتعلُّم ب�أف�سل �سورة«.

ل الر�ضيد االأ�ضا�ض الَّذي يجب تفعليه واال�ضتفادة  واال�ضتعداد الب�ضرّي ُي�ضكِّ

منه.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ات امل�سلَّحة توجد ا�ستعدادات وق�بليَّ�ت لمعة وملفتة يف خمتلف  »يف القوَّ

ف اإليه� وتنميته�، وتفعيل هذه اجلواهر الإن�س�نيَّة  الأبع�د، لهذا يجب التعرُّ

يف �سبيل الأهداف ال�س�مية للثورة«.

3- النوعيَّة اأهّم من الكّمّية

ة املقاِتل اأهمُّ بكثري من الرتكيز على العدد،  اإنَّ االعتماد والرتكيز على نوعيَّ

فالفعالّية االأوىل يف املعركة هي للكفاءة والنوعيَّة قبل العدد والكرثة، وهذا ما 

ينبغي اأن تلتفت اإليه القّوات امل�ضلَّحة.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»احفظوا دائرة احلر�س بب�سع األوية تتمتَّع ب�لتجهيزات احلديثة والعقيدة 

والوعي ال�سي��سيِّ الالزم والعميق. وهذا اأف�سل من اأن يكون لدين� خم�سون 

اأو �سّتون لواًء لي�سوا كذلك«.

ويقول {:

النوعيَّة  الن�حية  بنيته من  تنمية  ب�أنَّه جتب على احلر�س  اأعتقد  »اإنَّني 

اأكرث من الن�حية الكميَّة«.
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ة؟ •مامعنىالن�عيَّ  
العدد.  من  اأكرث  االأفراد  �ضفات  على  الرتكيز  يعني  ة  النوعيَّ على  الرتكيز 

امل�ضتوى  على  ذكره  �ضبق  ما  كلُّ  هي  االأفراد  يف  توفُّرها  املطلوب  وال�ضفات 

، باالإ�ضافة اإىل اأمرين اآخرين هما: يِّ املعنويِّ واملادِّ

1- الإْتَق�ن

يقول االإمام اخلامنئّي {:

والتف��سيل  الأ�س�س  كلِّ  على  دوم�ً  لع�ً  مطَّ يكون  اأن  الق�ئد  على  »يجب 

ته«. املتعلِّقة بحدود مهمَّ

د  الع على االأ�ض�ض والتفا�ضيل يعني اإتقان املهامِّ ولي�ض املق�ضود جمرَّ واالطِّ

الَّتي ترتجم يف املمار�ضة ب�ضكل متقن، وكذلك  الع بل الو�ضول اإىل امللكة  االطِّ

االإتقان االإدارّي.

يقول {:

»اإنَّ معرفة دور وموقعيَّة القّوة الع�سكريَّة ودائرة عمله� واملهّم�ت املوكلة 

تداخل  اأو  الإهم�ل  اأو  ي  التعدِّ يح�سل  ل  لكي  وذلك  ة.  مهمَّ م�س�ألة  اإليه� 

الوظ�ئف واملهّم�ت فال يعود ذلك بف�ئدة على اأحد«.

2- معرفة �س�حة العمل

باالإ�ضافة اإىل االإتقان وامَللكة ال ُبدَّ من معرفة �ضاحة العمل ب�ضكل كامل.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ته املوكلة اإليه«. لع على دائرة مهمَّ »ل ينبغي اأن نقبل بق�ئد غري مطَّ

3- اليقظة

د اإتقان املهاّم ومعرفة ال�ضاحة ال تكفي يف العمل الع�ضكريِّ بل ال ُبدَّ  اإنَّ جمرَّ

من مراقبة العدوِّ وو�ضع االحتياطات الكافية ملواجهته واليقظة الكافية.
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يقول االإمام اخلامنئي {:

»يجب اأن تعلموا اأّن العدوَّ يتحنّي الفر�س املن��سبة لتوجيه ال�سربة اإليكم، 

ون ال�سرب�ت«. ومن ن�م مل ُينم عنه، ف�أنتم اإذا غفلتم �سوف تتلقَّ

 •القدرةعلىالتحليلال�سيا�سيِّ  
ة والقدرة على حتليلها، هو من االأمور  الع على املجريات ال�ضيا�ضيَّ اإنَّ االطِّ

الَّتي تدخل يف معارف القّوات امل�ضلَّحة الَّتي ينبغي توفُّرها، خ�ضو�ضًا اإذا كانت 

تقوم باالأدوار الَّتي ُت�ضابه دور احلر�ض.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ب�سرية  على  وتكون  وموقعه�،  دوره�  تعرف  اأن  يجب  احلر�س  »قّوات 

التحليل  واملك�ن ومتتلك  الزم�ن  على  الع  والطِّ  ، ال�سي��سيِّ ب�لوعي  وتتمتَّع 

ال�سي��سي ال�سحيح حول الأحداث الداخليَّة واخل�رجيَّة«.

فهي جزء من الوعي املطلوب الَّذي يدخل يف حت�ضني القّوات امل�ضلَّحة اأكرث 

ها. وُي�ضاعدها على تاأدية مهامِّ

يقول {:

»يف املراحل ال�سعبة للثورة، عندم� يختلط احلقُّ ب�لب�طل، كم� ك�ن اأمري 

Q ُيبنيِّ ق�ئاًل: »ولكن يوؤخذ من هذا �سغث ومن هذا �سغث  املوؤمنني 

فُيمزج�ن، فهن�لك ي�ستويل ال�سيط�ن على اأولي�ئه««.

لالأحداث،  عًا  توقُّ اأكرث  يكون  ال�ضيا�ضيِّ  التحليل  على  القدرة  ميتلك  والَّذي 

وي�ضعف خطر مباغتته.

يقول {:

الع  ، ويجب الإطِّ ة الع�سكريَّة ب�سرية وح�سٌّ �سي��سيٌّ »يجب اأن يكون للقوَّ
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وُن�ستغفل، ف�خلط�أ هن� خمتلف  واملك�ن حتَّى ل نقع يف اخلط�أ  الزم�ن  على 

واخل�س�رة اأعظم«.

رها  الَّتي ينبغي توفُّ ة  الدينيَّ الثقافة  ال�ضيا�ضيَّة هي جزء من  اإنَّ املعرفة  بل 

لدى اجلميع.

يقول {: »على كلِّ فرد من الأخوة احلر�س اأن يكون متديِّن�ً...

ولي�ضت  ال�ضيا�ضيَّة،  للم�ضائل  اأي�ضًا  �ضاملة  ة  الدينيَّ املعارف  فاإنَّ  وبالطبع 

من  العدّو  معرفة  فاإنَّ  العبادات،  من  واأمثالهما  وال�ضوم  بال�ضالة  منح�ضرة 

كلُّ هذا جزء   ، ال�ضيا�ضيِّ التحليل  ال�ضديق ومعرفة احلوادث اجلارية، وقدرة 

. ة والعمل الدينيِّ من املعرفة الدينيَّ

•االبتعادعنالعملال�سيا�سي  
التدّخل  وبني  التطوُّرات،  ع  وتوقُّ التحليل  على  القدرة  بني  ز  ُنيِّ اأن  يجب 

بينهما،  كبري  فرق  فهناك  للتاأثري،  ميادينه  اإىل  والدخول  ال�ضيا�ضيِّ  العمل  يف 

اأن  ل دون الثاين، فعلى القّوات امل�ضلَّحة  واملطلوب من القّوات امل�ضلَّحة هو االأوَّ

تبتعد عن العمل ال�ضيا�ضيِّ خ�ضو�ضًا يف االأمور الداخليَّة.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ر اأفراد القّوات امل�سلَّحة من النخراط يف الأحزاب والتّي�رات  »الإم�م حذَّ

ال�سي��سيَّة، ومنعهم من الدخول فيه�، ولكن يف نف�س الوقت يجب اأن متتلك 

والق�س�ي�،  لالأحداث  ال�سي��سيِّ  التحليل  قدرة  القّوات  هذه  من  واحدة  كّل 

ق هذا الأمر يجب تهيئة الأجواء املن��سبة«. ولأجل تقُّ

ات  للقوَّ مهلك  اأمر  هو  املختلفة  والتيَّارات  ة  الداخليَّ ال�ضيا�ضة  يف  والدخول 

امل�ضلَّحة.
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يقول االإمام اخلامنئّي {:

ة امللق�ة على ع�تقهم يجب اأن يكون  »عن��سر احلر�س وانطالق�ً من املهمَّ

، ولكن يف الوقت نف�سه يجب اأن يبتعدوا عن كلِّ  لديهم وعي وح�سٌّ �سي��سيٌّ

ع�سكريَّة،  �سة  موؤ�سَّ لكلِّ  مهلك  �سّم  الأمر  فهذا  ال�سي��سيَّة،  التّي�رات  اأ�سك�ل 

يجب اجتن�به بقّوة«.
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املحور اخلام�س:

ال�ضرعيَّة والأحكام  التكليف  طبق  العمل  ❖ 

ة ال�ضعب وثقته  ك�ضب حمبَّ ❖ 

الت�ضحية ❖ 

طريقة العمل
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يف �ضاحة اجلهاد يجب حتديد ومعرفة طريقة العمل الأمرين:

الن�ضر وظهور  واأ�ضرع يف حتقيق  تاأثريًا  اأكرث  هو  ما  الأّول: حتديد  الأمر 

االآثار.

امل�ضتوى  على  بها  لاللتزام  ال�ضرعيَّة  ال�ضوابط  معرفة  الث�ين:  والأمر 

الو�ضيلة  اأنَّ  اعتب  بل  االأهداف  بتحديد  يكتِف  مل  االإ�ضالم  الأنَّ   ، العمليِّ

يقول  كان  كما  ال�ضوابط،  و�ضمن  ة  �ضرعيَّ تكون  اأن  يجب  العمل  وطريقة 

:Q املوؤمنني  اأمري 

 .
(1(

»م� مع�وية ب�أدهى منِّي ولكنَّه يغدر...«

على  ورد  كما  العمل  طريقة  عنونة  مُيكننا  النقطتني  هاتني  من  وانطالقًا 

ل�ضان االإمام اخلامنئّي { مبا يلي:

ة •العملطبقالتكليفواالأحكامال�سرعيَّ  
يقول االإمام اخلامنئّي {:

ه� الأعّزاء يف كلِّ  ًل ثمَّ اإليكم اأيُّ »الن�سيحة الَّتي اأودُّ اأن اأوّجهه� لنف�سي اأوَّ

اهلل،  اأحك�م  وتع�ىل جتب معرفة  �سبح�نه  ب�هلل  الإي�ن  بعد  اأنَّه  املواقع هي 

 ،
)2(

اِلُموَن} واحلف�ظ عليه�، وعدم جت�وزه� {َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد �هلِل َفاأُولَِئَك ُهُم �لظَّ

بو�سوح.  الإ�سالم  لن�  بيَّنه�  الَّتي  احلدود  هذه  ى  يتعدَّ اأن  لأحد  يجوز  فال 

)1)  نهج البالغة، ج2، �ض180.

)2)  �ضورة البقرة، االآية: 229.
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والَّذي يتَّبع هذه احلدود الإلهيَّة اجلليَّة يبقى دوم�ً منت�سراً مرفوع الراأ�س، 

ُكوا �سمن احلدود الإلهيَّة ول تتج�وزوه�«. هذه و�سيَّتي: ترَّ

ة اأمر واجب و�ضروريٌّ يف جميع الظروف،  فاملحافظة على احلدود ال�ضرعيَّ

واإاّل فاإنَّ املتجاوز حلدود اهلل �ضيدخل يف الظاملني كما يف االآية الكرمية، وهذا 

يعني خ�ضران االآخرة.

، فاإنَّ االلتزام بهذه التكاليف له دور حا�ضم يف  وكذلك على امل�ضتوى الدنيويِّ

الن�ضر وحتقيق االأهداف.

يقول تعاىل:

.
(1(

ِمِنيَن...}  �ْلُموؤْ
ُ
ر نَا نَ�سْ

ْ
{َوَكاَن َحّقًا َعَلي

وهذا ما ُي�ضري اإليه االإمام اخلامنئّي { يف اأكرث من كلمة، يقول:

التكليف  كلِّ خطواته طبق  و�س�ر يف  اأم�مه،  ال�سريعة  الإن�س�ن  »اإذا جعل 

ال�سرعيِّ الإ�سالميِّ فيقين�ً �سينت�سر«.

ةال�سعبوثقته •ك�سبمحبَّ  
من  انطلق  اإذا  ااًل  فعَّ يكون  ثورّيًا،  كان  اإذا  خ�ضو�ضًا   ، الع�ضكريَّ العمل  اإّن 

والتوا�ضل بني  ة  اأن مُتدَّ ج�ضور املحبَّ الدوام  م�ضاندة �ضعبيَّة، لذلك يجب على 

بعد  يومًا  وامل�ضاندة  ة  املحبَّ تزداد هذه  واأن  والنا�ض عمومًا،  ة  الع�ضكريَّ القّوات 

يوم.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ز ويزيد  »اإّن طريقة واأ�سلوب عمل القّوات الثورّية يجب اأن يكون ب�سكل ُيعزِّ

)1)  �ضورة الروم، االآية: 47.
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ف�عليَّته،  يفقد  �سعبيٍّ  �سند  بدون  دوره�  لأنَّ  وذلك؛  له�،  الن��س  من حمبَّة 

� يكون ح��ساًل عند حفظ حمبَّة ال�سعب وثقته«. وهذا الدعم اأو ال�سند اإنَّ

�ضورة  ت�ضويه  مقابل  عالية  ح�ضا�ضيَّة   } اخلامنئّي  االإمام  اأظهر  وقد 

ة الإبعادها عن ال�ضعب. القّوات الع�ضكريَّ

يقول {:

ه ومن دون م�سوؤوليَّة بكلمة واحدة تعود ب�ل�سرر  »ل اأ�سمح لأحد ب�أن يتفوَّ

�سة الع�سكريَّة، فهذه اأم�نة اأودعت بيدي وواجبي احلف�ظ عليه�«. على املوؤ�سَّ

•الت�سحية  
، فالعمل  اإنَّ الت�ضحية من االأمور االأ�ضا�ض الَّتي تدخل يف حقيقة العمل الع�ضكريِّ

الع�ضكريُّ قائم على الت�ضحية، وهل هناك ت�ضحية اأعلى من بذل النف�ض؟

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»الأ�سل يف وجود الإن�س�ن يف القّوات امل�سلَّحة هو الت�سحية...«.

ة الَّتي هي يف احلقيقة حبُّ ال�ضهادة وال�ضوق  ويجب احلفاظ على هذه الروحيَّ

للقاء اهلل تعاىل، والَّتي طاملا متّناها االأولياء وال�ضاحلون. 

قها يف كلِّ  ُبدَّ من حتقُّ الَّتي ال  هذه العناوين الثالثة هي العناوين االأ�ضا�ض 

، وباالإ�ضافة اإىل هذه العناوين هناك بع�ض العناوين العمليَّة  عمل ع�ضكريٍّ ثوريٍّ

االأكرث تف�ضياًل، الَّتي ينبغي اأن تنتهجها القّوات امل�ضلَّحة يف عملها، ُن�ضري اإىل 

بع�ضها: 

1- ال�ستف�دة من الط�ق�ت

فر�ضها  واإعطاوؤها  وتفعليها  ك�ضفها  ينبغي  وطاقاٍت  كنوزًا  االإن�ضان  يف  اإنَّ 
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وطاقاته  االإن�ضان  هذا  هو  عمل  لكّل  احلقيقّي  والراأ�ضمال  بفعاليَّة.  للظهور 

الدفينة.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ال�ستف�دة  لأجل  العمل  ع�سكريَّة  �سة  موؤ�سَّ اأيَّة  يف  املهّمة  الأمور  من  »اإنَّ 

يَّة والإن�س�نيَّة املوجودة فيه�... يجب  الق�سوى من الق�بلّي�ت والط�ق�ت امل�دِّ

ق. وه� وُتخرجوه� اإىل حيِّز التحقُّ عليكم اأن تبحثوا عن هذه الق�بلّي�ت وتنمُّ

ة واخلاّلقة لأجل  يجب عليكم اأن ت�ستفيدوا من الأي�دي امل�هرة والعقول الفذَّ

ل هذه امل�سوؤوليَّة الكربى«. تطوير العمل وتمُّ

2- الثقة ب�لنف�س

ق اأيَّ اإجناز مهمٍّ  اإنَّ االإن�ضان الَّذي ال يثق بنف�ضه وقدراته ال مُيكن اأن ُيحقِّ

واالخرتاع  االإبداع  اإىل  تو�ضل  الَّتي  هي  بالنف�ض  الثقة  هذه  الواقع.  اأر�ض  على 

وُتخرج االإن�ضان من دّوامة االّتكال على االآخر والتقليد.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

»ابذلوا م� يف و�سعكم من اأجل الإبداع والخرتاع... يجب اأن ترفعوا من 

م�ستوى الثقة ب�لنف�س واأن توؤمنوا بقدرتكم على ذلك«.

3- اأق�سر الطرق

ق االأهداف باأقلِّ  دت الطرق فال ُبدَّ من اختيار اأق�ضرها الَّذي ُيحقِّ واإذا تعدَّ

وقت وكلفة ممكنني.

وهذا ما ُي�ضري اإليه االإمام اخلامنئّي {:

»اخت�روا اأق�سر الطرق من اأجل تقيق ذلك«.
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4- م� يخ�ف منه العدوُّ

، ومن  اإ�ضارات مُيكن اال�ضتفادة منها لتحديد طرق العمل اجلهاديِّ هناك 

هذه االإ�ضارات مالحظة ما يخاف منه العدوُّ؛ الأنَّ العدوَّ يعرف نقاط �ضعفه وهو 

ا�ض جتاهها من جهة، والأنَّ تراكم العنا�ضر اّلتي يخاف منها العدوُّ تو�ضله  ح�ضَّ

اإىل االإحباط والياأ�ض معنوّيًا من جهة اأخرى.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

.» »فليكن اهتم�مكم بكّل م� يخ�ف منه العدوُّ

5- اغزوهم قبل اأن يغزوكم

 ، يجب املحافظة على زمام املبادرة، وعلى عن�ضر املباغتة يف العمل الع�ضكريِّ

:Q وهذا كلُّه تخت�ضره كلمة اأمري املوؤمنني

.
(1(

وا« »اغزوهم قبل اأن يغزوكم فواهلل م� ُغزي قوم يف عقر دارهم اإّل ذلُّ

يقول االإمام اخلامنئّي {:

م؛ لأنَّ العدوَّ ينتظر الأر�سيَّة املالئمة  »يجب اأن تكونوا دائم�ً يف ح�لة تقدُّ

ركم لي�سنَّ هجومه، واأف�سل طريقة ل�سدِّ هجومه  للنفوذ، وهو ينتظر ت�أخُّ

.»... ركم هو هجوم على العدوِّ مكم وتطوُّ هي الهجوم عليه، واإنَّ تقدُّ

)1)  نهج البالغة، اخلطبة 27.



اجل���������������������������ه���������������������������اد64



  اخلامتة
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واإزهاق  احلّق  اإحقاق  يف  ة  القوَّ عن�ضر  فاإنَّك  املجاهد،  املوؤمن  اأيُّها  افخر 

�ضة الَّتي ال تقرُّ ظلمًا وال تقبل اإجحافًا،  ترمقك  الباطل، وتنتمي اإىل هذه املوؤ�ضَّ

ة وتتالت االنت�ضارات على اأيديها،  ة االأمَّ قت عزَّ العيون تنتظر �ضواعدك الَّتي حقَّ

اهلل  لر�ضى  اإاّل  ر�ضا�ضة  ُيطلق  ال  الَّذي  املخل�ض  العبد  كنت  الوقت  نف�ض  ويف 

�ضبحانه وتعاىل. تركت الدنيا وطلبت ال�ضهادة حتى ُفتح  اأمامك باب اجلهاد 

Q، فاعرف  اأمري املوؤمنني  اأوليائه كما يف تعبري  ة  اّلذي فتحه اهلل خلا�ضّ

النعمة الَّتي اأنت فيها وبادر اإىل �ضكر اهلل �ضبحانه وتعاىل واطلب منه الت�ضديد 

والثبات.

يقول االإمام اخلامنئّي {:

ل  اأن  على  مبنيَّة  ع�سكريَّة  �سة  موؤ�سَّ اإىل  ينتمي  ب�أنَّه  الإن�س�ن  �سعر  »اإذا 

اإحق�ق حقٍّ واإزه�ق ب�طل، وتعمل لأجل  اأجل  اإّل من  ُتطلق ر�س��سة واحدة 

اإزالة الظلم واإقرار العدل ولتمكني �سعب موؤمن ب�هلل من �سي�نة ا�ستقالله 

و�سخ�سيَّته وهوّيته اأم�م عدوان املعتدين، األ تكون هذه مفخرة له؟ ل �سكَّ 

ب�أنَّه� ت�ستلزم �سكراً كثرياً«.


