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املواطنة واملشاركة يف الدولة اإلسالمّية املعارصة 
- –قراءة يف الفكر السيايّس عند اإلمام اخلميني

الدكتور حسني رحال)))

خالصة:

أظهر اإلمام اخلميني احرتامًا لرأي الشعب وتقديرًا لتضحياته وإنجازاته، ومل يكن 
ذلك يف اجلانب العاطفّي والشعورّي فحسب؛ بل كان له دالالته الفكرّية والسياسّية، 
خصوصًا يف فرتة تصاعد الثورة عىل نظام الشاه، واالنتقال إىل اجلمهورّية اجلديدة. وأبرز 
إشارة اىل تلك العالقة والثقة: هي خماطبة اإلمام للشعب يف القضايا املصريّية؛ ومنها 
يكون  وبذلك  الشعبّي،  االستفتاء  آلّية  الكربى عرب  القضايا  إليه يف جمال حسم  العودة 
اإلمام قد كّرس مشاركة الشعب يف حسم املوضوعات احلّساسة، ويف حتّمل املسؤولّية 

عن خياراته التي يّتخذها.

فكان فكر اإلمام ذا جانب عميّل يستجيب للرضورات امللّحة لألّمة، وبقدر حاجة 
الراهنة من  املجتمع  تسّد حاجة  التي  الرؤى  الفراغات وتقديم  املجتمع، ويقوم بملء 

داخل املنظومة اإلسالمّية.

باحث يف الفكر اإلسالمّي والعلوم اإلجتامعّية، من لبنان.  (١(
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أتباع األديان األخرى، بوصفهم جزءًا من  العالقة مع  قّدم اإلمام رؤيته يف  وقد 
م حاًل ملسألة مشاركة الشعب يف احلكومة، وملسألة  األديان التوحيدّية؛ فاستطاع أن ُيقدِّ
األقّلّيات الدينّية وغري املسلمني يف الدولة اإلسالمّية، نابعًا من املبادئ اإلسالمّية؛ بحيث 
التارخيّي  الذّمّيني  منطق  عن  بعيدًا  مواطن،  لكّل  اإلنسانّية  واحلقوق  احلّرّيات  يضمن 
السيايّس  الفقه  داخل  من  إسالمّية  مواطنة  حالة  فأنشأ  العلامنّية.  الليربالّية  الدولة  أو 
مع  يتناسب  بشكل  ويطّبقها  اإلسالمّية  املبادئ  يراعي  اجتهاد  يف  املعارص،  اإلسالمّي 

العرص والظروف التارخيّية الراهنة دولّيًا.

مصطلحات مفتاحّية:

احلديثة،  الدولة  اإلسالمّية،  الدولة  الذّمة،  أهل  األقلّيات،  املشاركة،  املواطنة، 
الواقع  السيايّس،  الفقه  اإلسالمّية،  املبادىء  الشعبّي،  االستفتاء  احلقوق،  احلّرّيات، 

املعارص، ...
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مقّدمة:

يعرّب اخلطاب السيايّس لإلمام اخلميني إبان انتصار الثورة اإلسالمّية يف إيران عن 
رضورة تارخيّية يف إظهار املوقف من فئات معّينة من الشعب، وذلك حلظة والدة دولة 
يف  احلقيقّي  بعده  اخلطاب  هذا  يعطي  ما  جديدة؛  أسس  عىل  وتشّكلهام  سيايّس  ونظام 
الربط بني الواقع واخلطاب: الواقع السيايّس الذي حيتاج إىل اخلطاب، واخلطاب الذي 
يف  حمّددًا  تأثريًا  تعني  اخلطاب  هذا  من  كلمة  فكّل  إنشاءه.  أو  جديد  واقع  تربير  يريد 
موازين القوى االجتامعّية، وتعني -أيضًا- إّما حاًل وإّما تعقيدًا وتأزياًم ملوضوع جليل 

القدر، مثل: دور الفئات غري املسلمة وموقعها داخل النظام نفسه.

الطابع الكالمّي  نبتعد عن اجلداالت ذات  املنهجّي رضورّي، لكي  إّن هذا احلرص 
مسائل  تناول  يف  والفقهّية  األصولّية  باملتون  عصف  طاملا  الذي  املنطقّي  أو  الفقهّي  أو 
غري  وبحقوق  احلكومة،  يف  الشعب  بدور  املرتبطة  كتلك  ودينّية،  وقانونّية  حقوقّية 
املسلمني ودورهم يف املتن الفقهّي اإلسالمّي التقليدّي، ما حدا بنا إىل الرتكيز عىل الفرتة 
األكثر حّساسّية، وهي فرتة اندالع الثورة اإلسالمّية يف إيران عام ١9٧8م وانتصارها 
، وقيامه بمواجهة حتّد فكرّي وسيايّس، هو دور  بقيادة اإلمام اخلميني عام ١9٧9م 

غري املسلمني يف النظام السيايّس العتيد.

أوالً : املواطنة وعالقتها بالدولة احلديثة:

يرتبط مفهوم املواطنة -السائد حالّيًا- بظهور الدولة احلديثة، ونشوء مفهوم السيادة 
يف أوروبا منذ معاهدة وستفاليا يف العام ١٦٤8م، التي كّرست احلدود وفق ما وصلت 

إليه اإلمارات واملاملك بعد احلروب املتعّددة، ومنها احلروب الدينّية يف أوروبا)١). 

والرعّية،  امللك  بني  العالقة  شكل  احلدود  تلك  داخل  املواطنة  موضوع  اخّتذ  وقد 

١9٦٦م،  للماليني،  العلم  دار  بريوت،  صعب،  حسن  ترمجة:  الدولة،  تكوين  روبرت:  ماكيفر،  اخلصوص:  هبذا  انظر   (١(
ص٢١8 وما بعدها.
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انتامءات  الدولة-امللك عىل حساب  لسيادة  كاماًل  األخرية خضوعًا  حيث ختضع هذه 
األفراد، وخصوصًا الدينّية )الكنيسة(.

األورويّب  والنهب  االستعامر  خلفّية  وعىل  االجتامعّي)١)،  العقد  مفهوم  تطّور  مع 
من  أكثر  يف  والقانويّن  واالجتامعّي  االقتصادّي  املواطنني  وضع  تطّور  العامل،  لبلدان 
بلد أورويّب. ومع نضاالت عديدة للطبقات والرشائح املهّمشة، تطّور مفهوم احلقوق 
املدنّية داخل الدولة )القومّية أو األّمة( عرب عالقة الدولة باملواطن )الفرد(، متجاوزة 
أّي وسيط بينهام، سواء أكانت قرابًة أم انتامًء دينّيًا أو إثنّيًا؛ فالسلطة املطلقة للملك، ثّم 

للدولة عىل املواطنني.

من هنا، ارتبط مفهوم املواطنة بتطّور الليربالّية يف إطار الدولة القومّية)٢) التي جعلت 
املواطن الفرد حمور العملّية القانونّية بمجّرد كونه فردًا حّرًا خيضع ملوجبات القانون فقط، 
متساويًا مع غريه من األفراد، مهام كان انتامؤه الدينّي أو الطائفّي أو العرقّي، فاملساواة 
يف املواطنة تشّكل اإلنجاز الذي تقّدمه الدولة احلديثة، بوصفه رافعة إيديولوجّية هلا، يف 

مقابل الدولة ما قبل احلديثة.

وعىل الرغم من أّن اجلدل الفكرّي الغريّب الذي يتناول دور الدين يف ذلك التطّور 
وفقًا  ولدوره؛  للدين  وناقٍد  الدينّية  املؤّسسة  عىل  متحامل  موقف  بني  يتنّوع  التارخيّي 
الدين  يقّيم دور  بل  الدينّية؛  التجربة  قاطع مع  السلبّي، وموقٍف غري  الفرنيّس  للسياق 
مسارات  تعّدد  أّن  الواضح  ومن   . اإلنكلوسكسويّن)٣)  السياق  يف  خصوصًا  إجيابًا، 
التجارب  أّن بعض هذه  إىل  باإلشارة  لنا  الغربّية يسمح  للمجتمعات  التارخيّي  التطّور 
اّتكأ عىل الدين؛ من أجل تطوير املفاهيم احلديثة، وكذلك لتطوير املؤّسسات الدستورّية 

ملراجعة خمترصة لنظرّيات العقد االجتامعّي، انظر: راييل، كيفني: الغرب والعامل، ترمجة: عبد الوهاب املسريي، سلسلة عامل   (١(
املعرفة الكويتّية رقم9٧، ص٢٦٠ وما بعدها.

عالج هذه النقطة: الكواري، عيل خليفة؛ وآخرون: املواطنة والديمقراطّية يف البلدان العربّية، ط٢، بريوت، مركز دراسات   (٢(
الوحدة العربّية، ٢٠٠٤م، ص٣٠ وما بعدها.

الفارايب،  دار  بريوت،  والعرشين،  الواحد  القرن  يف  الدينّية  املسألة  جورج:  قرم،  يف:  اجلدل  هذا  من  جزء  متابعة  يمكن   (٣(
٢٠٠٧م.
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لدولة املواطنة الغربّية. وإذا كانت التجربة الربوتستانتّية قد استحوذت عىل أبحاث عامل 
إدخال  عىل  اعتمدت  للثورة  اإلنكليزّية  التجربة  فإّن  فيرب)١)؛  ماكس  األملايّن  االجتامع 
امللك؛  سلطة  بمواجهة  النيايّب  للمجلس  املعطاة  الصالحّيات  لتربير  الدينّي؛  العنرص 

باعتبار أّن املجلس املنتخب يمّثل رىض اهلل من خالل إرادة الناس)٢).

أّما يف السياق التارخيّي اإلسالمّي، فقد كان نظام املِلل العثاميّن آخر ابتكارات الفقه 
إطار  خارج  املواطنة  مسألة  عالج  وقد  اإلسالم،  باسم  احلاكمة  للسلطنات  السيايّس 
وِملل-  طوائَف  -بوصفها  الدينّية  باجلامعات  االعرتاف  إطار  يف  بل  الفردّية؛  املساواة 

والتعايش معها، والقبول هبا مجاعاٍت، ال يف إطار املساواة بني األفراد)٣). 

وتشري بعض الدراسات احلديثة إىل مسألة مهّمة؛ وهي تراجع مستوى احلقوق املدنّية 
والسياسّية -للجامعات ولألفراد، وبشكل خاّص لغري املسلمني- منذ نشوء دولة امُللك 
خلفائه  ثّم  سفيان،  أيب  بن  معاوية  يد  عىل  املسلمون،  املؤّرخون  كام ساّمها  العضوض؛ 
األموّيني والعّباسّيني. وازدياد األمر سوءًا مع تبلور الفقه السلطايّن واألدب السلطايّن 

فيرب، ماكس: األخالق الربوتستانتّية وروح الرأساملّية، ترمجة: حممد عيل مقّلد، مراجعة: جورج أيب صالح، بريوت، مركز   (١(
اإلنامء القومّي، ال ت.

يرشح برتران بادي مالبسات جتربة التحّركات الشعبّية والثورة يف إنكلرتا بني القرنني الثاين عرش والسابع عرش امليالدّيني،   (٢(
حيث ينقل عن هنري باركر أّن موضع رشيعة اهلل هو يف »قلوب الناس«، ويستند إىل رأي املتزّمتني يف توطيد رشعّية املجلس 
النيايّب، ورشعّية التمثيل )عىل حساب امللك وسلطاته املطلقة(. أّما جون جودوين، فاعترب احلكومة بمنزلة مؤّسسة إهلّية 
إىل  اإلنكليزّية  للديمقراطّية  املؤّسس  النقاش  ويندفع  للربملانّيني.  الفردّية  والعقول  والتوافق  احلوار  عىل  قائمة  وسلطتها 
التوّصل إىل عالقة إجيابّية بني احلكم بصيغة إهلّية-دينّية والديمقراطّية الربملانّية؛ أي إىل فهم الرشعّية الشعبّية يف إطار دينّي؛ 
إذ ال يمكن أن تبنى احلقيقة اإلهلّية إال عىل قاعدة اإلرادات الفردّية، وال تكون احلكومة رشعّية إال إذا كانت مسؤولة أمام 
املجتمع املديّن. انظر: بادي، برتران: الدولتان/الدولة واملجتمع يف الغرب ويف دار اإلسالم، ترمجة: نخلة فريفر، بريوت، 

املركز الثقايّف العريّب، ١99٦م، ص5٢-٦٠.
يمكن أخذ فكرة عن الرتاث الفقهّي والفكرّي اإلسالمّي التقليدّي عن نظام أهل الذّمة يف: زيدان، عبد الكريم: أحكام   (٣(
الذّمّيني واملستأمنني يف دار اإلسالم، بغداد، دار القدس؛ بريوت، مؤّسسة الرسالة، ١98١م. وألخذ فكرة عن تطّور وضع 
أهل الذّمة يف الفرتة العثامنّية، يمكن العودة إىل كتاب رّكز عىل وضعهم يف مرص يف: ميالد، سلوى عيل: وثائق أهل الذّمة 
ىف العرص العثامين وأمّهّيتها التارخيّية، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، ١98٣م. وهناك كتاب تقليدّي يف الفقه السنّي 

له تأثري عىل كثري من احلركات اإلسالمّية، هو: أحكام أهل الذّمة البن القّيم اجلوزّية.
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الذي بّرر السلطة الغاشمة وانتهاكاهتا الفظيعة للحقوق اإلنسانّية)١).  

وما ُأِخَذ عىل احلركات اإلسالمّية والفكر اإلسالمّي احلديث؛ هو مجودها عند فكرة 
اخلالفة ومستلزماهتا القانونّية والفقهّية)٢) )كمفهوم أهل الذّمة(، وقصورها عن مواجهة 
حتّدي املواطنة؛ فهل يمكن للفكر اإلسالمّي أن ينتج مفهومًا للمواطنة يسمح ببناء دولة 
والطائفي  الدينّي  االنتامء  أو  النوع  أو  اجلنس  أساس  عىل  املواطنني  بني  متّيز  ال  قانون، 
الفئات. فام هو  املواطنة بني خمتلف  املساواة يف  التحّدي األبرز هو  والعرقي؟ لقد كان 
دور املواطنني غري املسلمني يف دولة إسالمّية؟ هل هم متساوون يف املواطنة أم إهّنم رعايا 

أقّل درجة من النواحي السياسّية، والدينّية، واالجتامعّية، واحلّرّيات الفردّية والعاّمة؟

كان نظام أهل الذّمة وامللل العثاميّن يعود إىل فرتة ما قبل نشوء الدولة احلديثة؛ وهو 
يعود يف أصوله إىل التطّور التارخيّي ملسألة أهل الكتاب يف الدولة اإلسالمّية السلطانّية، 
الدولة  أمام  األفــراد،  بقّية  مع  احلّر  للفرد  القانونّية  املساواة  مبدأ  عن  متخّلفًا  وُيعترب 

والقانون.

: ثانيًا: الظروف الفكرّية والسياسّية املحيطة بتجربة اإلمام اخلميني

السيايّس لإلمام  الفكر  إىل إضاءة أوسع عىل  بالتحديد  النقطة  حتتاج معاجلة هذه 
ومواقفه من التنّوع الفكرّي والدينّي يف بلده.

الفرا،  يعال  وأيب  املاوردي،  تيمية،  ابن  للثالثّي:  الرشعّية  السياسة  كتب  إىل  التكفريّية  السلفّية  احلركات  أغلب  تعود   (١(
وخصوصًا كتايب األخريين اللذين حيمالن العنوان نفسه: األحكام السلطانّية والواليات الدينّية. ويمكن مراجعة معاجلة 
جّدّية يف املوضوع يف: ياسني، عبد اجلواد: السلطة يف اإلسالم- العقل السلفّي الفقهّي بني النّص والواقع-، بريوت، املركز 

الثقايّف العريّب، ٢٠٠8م.
الدين، حممد  احلركات اإلسالمّية يف: شمس  الدين هلذه  الشيخ حممد مهدي شمس  انتقادات  املثال-  انظر -عىل سبيل   (٢(

مهدي: نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم، ط٢، قم املقّدسة، دار الثقافة للطباعة والنرش، ١99١م، ص٤١٤.
ويمكن مالحظة تطّورات هاّمة حدثت يف اخلطاب اإلسالمّي التجديدّي يف دور غري املسلمني يف احلكم من وجهة نظر 
والشيخ  الرتايب،  وحسن  – ١99٦م(،  الغزايل )١9١٧  حممد  الشيخ  أمثال:  مفّكرين؛  كتابات  خالل  سنّّية من  إسالمّية 
مؤّسسة  بوصفها  الدولة؛  إىل  هؤالء  رؤية  تطّور  فيها  سمح  )معارصون(،  الغنّويش  راشد  والشيخ  القرضاوي،  يوسف 
وأحكامهم  الذّمة  أهل  يف  التقليدّي  اخلطاب  مسّلامت  بعض  بتجاوز  الويل  أو  اخلليفة  احلاكم/  شخص  عن  منفصلة 
)وكذلك دور املرأة السيايّس(، ولكنّها مل تتبلور بشكل فعيّل؛ إال بدءًا من أواسط الثامنينات وبدايات التسعينات من القرن 
العرشين، ومل تؤدِّ جتربة وصول بعض هؤالء أو أنصارهم اىل احلكم سواٍء يف السودان أو تونس أو مرص إىل تقديم أنموذج 

عميّل سنّّي مستقّر؛ بام يسمح باحلكم عىل جتربته يف جمال صفوف غري املسلمني.
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النقاط  من  جمموعة  خالل  من  املطروحة  القضّية  صلب  إىل  أنتقل  أن  وسأحاول 
الرتاث  السلطة،  إقامة  يف  الشعب  دور  الفقيه(،  )والية  الوالية  فكرة  هي:  التمهيدّية، 

النضايّل لألّمة اإليرانّية، وعالقة الدين بالثورة منذ عام ١9٠9م.

التي  العديدة  واللقاءات  اخلطب  عالية جّدًا من خالل  بالشعب  اإلمام  ثقة  تبدو 
أجراها، حيث ُيظهر اإلمام احرتامًا لرأي الشعب وتقديرًا لتضحياته وإنجازاته، كام 
خاّص  وبشكل  للشعب،  خادمًا  باعتباره  واالقتصادّي،  السيايّس  للنظام  رؤيته  ُيقّدم 

الفئات األكثر فقرًا.

ومل تنحرص هذه العالقة املمّيزة يف اجلانب العاطفّي والشعورّي فحسب؛ بل كان هلا 
دالالهتا الفكرّية والسياسّية، خصوصًا يف فرتة تصاعد الثورة عىل نظام الشاه، واالنتقال 

إىل اجلمهورّية اجلديدة. 

القضايا  يف  للشعب  اإلمــام  خماطبة  هي  والثقة:  العالقة  تلك  اىل  إشــارة  وأبــرز 
املصريّية، ومنها العودة إليه يف جمال حسم القضايا الكربى عرب آلّية االستفتاء الشعبّي، 
وبذلك يكون اإلمام قد كّرس مشاركة الشعب يف حسم املوضوعات احلّساسة، ويف 

حتّمل املسؤولّية عن خياراته التي يّتخذها.

اإلسالمّية  احلكومة  يف  كتب  فقيه  إلمام  يمكن  كيف  إذ  هاّمة؛  إشكالّية  تدخل  هنا 
قبل نحو عقدين من انتصار الثورة، وحتّدث عن حمورّية الفقيه يف النظام السيايّس الذي 
إىل  العودة  األمور هو  منطق  أّن  الشعب؟ يف حني  ذلك الستشارة  بعد  يأيت  أن  يريده، 
صاحب السلطة، وهو الفقيه اجلامع للرشائط، كام قد ذكر يف أبحاثه يف والية الفقيه يف 
ستينات القرن املايض، علاًم أّن الرىض الشعبّي حمّقق من خالل تكريسه قائدًا للشعب 

والثورة املنترصة.

أبرز تطبيقاته  الغربّية، ويف  الطريقة  الشعبّي، عىل  إّن اعتامد اإلمام ملبدأ االستفتاء 
االستفتاء عىل شكل النظام، أي عىل اجلمهورّية اإلسالمّية، وعىل الدستور الحقًا، ثّم 
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فكر  الشعب يف  ُيظهر حمورّية  املتعّددة،  السلطة  ملراكز  التي جرت  املتعّددة  االنتخابات 
، بعيدًا عن املناظرات السجالّية يف مركز مرشوعّية السلطة، وهل هو  اإلمام اخلمينّي

بيد الفقيه فقط أم بأيدي الفقيه والشعب معًا؟

ال تتعّلق املسألة بنصوص كالمّية وحجاجّية؛ بل بمامرسة السلطة عرب الشعب، وهو 
أمر برأيي ال يتناقض مع صالحّيات الفقيه الواسعة والضامنة ملسار التجربة السياسّية 

للجمهورّية اإلسالمّية.

يف  اجلمهورّية  بدور  الداللة  بالغ  رمزّي  اعرتاف  هو  باجلمهورّية  الدولة  تسمية  إّن 
اآلخر  اجلزء  واإلسالمّية هو -أيضًا-  الشعبّية  الرشعّية  وإعطاؤها  املؤّسسات.  اختيار 

الذي يعني الرشعية الدينّية وحمورّيتها.

امللّحة  للرضورات  يستجيب  عميّل  جانب  ذا  اإلمام  فكر  كان  املنطلق،  هذا  من 
لألّمة، وبقدر حاجة املجتمع، ويقوم بملء الفراغات وتقديم الرؤى التي تسّد حاجة 

املجتمع الراهنة من داخل املنظومة اإلسالمّية.

من  فرتة  خالل  العاّم  الشأن  ويف  السلطة  يف  الفقيه  دور  عىل  اإلمام  رّكز  لقد 
املهادنة، ومع رسيان  إىل  تنحو  الشاه، ويف ظروف كانت  العاّم إلسقاط  النشاط  ركود 
السياسّية  املامرسة  عن  االنــزواء  باجّتاه  تضغط  العلمّية  احلوزة  داخل  عديدة  تيارات 
والتدّخل يف الشأن العاّم؛ لذلك كانت رؤية احلكومة اإلسالمّية استجابة حلاجة فكرّية 
وفقهّية واجتامعّية تعيد االعتبار لدور علامء الدين يف حسم موقفهم الوطني العاّم ضّد 
باعتبارهم  الدين،  علامء  وفئة  العلمّية  احلوزة  إىل  الفاعلّية  وتعيد  الطاغوتّية،  األنظمة 
فعلّيًا  وبدياًل  حاًل  يملكون  وألهّنم  املستكربين؛  ضّد  املستضعفني  جانب  إىل  منحازين 
-وليس شعارّيًا- من النظام البائد ومن األنظمة األخرى املقرتحة من خارج املنظومة 

اإلسالمّية.

القطاع  تثوير  لصالح  الدينّية  الثقافة  يف  واجلمود  القعود  مرض  اإلمام  عالج  لقد 
برّمته -مؤّسسات وأفراد- لتحّمل مسؤولّياهتم، واالنخراط يف احلراك العاّم حتت راية 
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إسالمّية لدهيا مرشوع للحياة واحلكم، وهي مبادرة إجيابّية تدمج احلوزة بالعامل املحيط، 
وجتعلها قادرة عىل التجاوب مع متطّلباته؛ بل وقيادته)١).

إىل  دعا  عندما  ومسؤولّيته  الفقيه  حمورّية  عىل  القائمة  نظرّيته  عن  يتخلَّ  مل  فاإلمام 
استفتاء الشعب يف القضايا املصريّية، وإىل أخذ رأيه عرب صناديق االقرتاع؛ بل أضاف 
عاماًل جديدًا إىل هذه النظرّية، ينّم فيام ينّم عن ثقته بخيارات الشعب، أي قناعته الراسخة 
بأّن الشعب سيختار النظام اجلمهورّي اإلسالمّي، ولكّن لذلك أبعادًا أخرى ودالالت 
خمتلفة، منها أّن الفقيه الذي ألزم الفقهاء بمسؤولّياهتم جتاه الشعب واألّمة والدين -من 
خالل رضورة تصّدهيم للمسؤولّية السياسّية عرب نظرّية الوالية- هو نفسه الذي مّحل 
النظام اإلسالمّي، وما سينتج عن ذلك من تبعات كربى  الشعب املسؤولّية يف اختيار 

ومهام جسام.

لقد حتّدث اإلمام عن ذلك بوضوح يف خطابه املهّم والتارخيّي الذي ألقاه عشّية 
والتصويت  الفّعالة  املشاركة  إىل  فيه  دعا  والذي  اإلسالمّية،  اجلمهورّية  عىل  االستفتاء 
بـ »نعم« للجمهورّية اإلسالمّية، عىل الرغم من أّنه أورد عبارة ذات مغزى يف اخلطاب 
نفسه؛ إذ قال إّنه مع قناعته بعدم احلاجة إىل هذا االستفتاء، فقد دعا إىل إجرائه، ما يطرح 
إشكالّية كربى هنا! فإذا كان الشعب قد اختار عملّيًا النظام اإلسالمّي، فام الداعي إىل 

االستفتاء الشكيّل )عرب التصويت( عىل هذا النظام؟

يبدو أّن قبول اإلمام بإجراء االستفتاء أمر بالغ الداللة عىل سلوكه السيايّس الذي 
الفقهّي بام ال حيتاج معه إىل العودة إىل  صالحّيته الواسعة يف املنظور  من  الرغم  –عىل 

بلغ تأثري اإلمام اخلميني يف هذا املجال حّدًا اعرتف معه مجاعة فيهم بعض املسترشقني بفضله يف نقل املؤّسسة الدينّية من   (١(
الشلل السيايّس إىل احلياة الفعلّية؛ إذ يرى حممد أركون أّن اإلمام اخلميني، ومن خالل والية الفقيه، حيدث انقطاعًا )يقصد 
باملعنى املعريّف واإلبستمولوجّي( مع النظرّية الشيعّية التي تريد تعليق مفاعيل اإلمام )ومنها املفاعيل السياسّية( طيلة فرتة 
غياب اإلمام؛ ليعيد إدخال مارستها داخل التاريخ؛ أي إعادة وصل املؤّسسة الدينّية الشيعّية مع التاريخ والشؤون العاّمة، 
وعدم االكتفاء باالنكفاء والتنظري بام جرى يف التاريخ القديم، بل يرشك الشيعة واحلوزة الدينّية يف صناعة التاريخ املعارص. 
املركز  القومّي؛  العريّب اإلسالمّي، ترمجة: هاشم صالح، ط٢، بريوت، مركز االنامء  الفكر  تارخيّية  انظر: أركون، حممد: 

الثقايّف العريّب، ١99٦م، ص١8٤.
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الشعب يف إقرار شكل النظام- يعمد إىل اللجوء إىل آلّية دستورّية معارصة إلبراز رأي 
الشعب يف هذه القضّية.

ويف سياق ما جرى، يمكن االستنتاج أّن اإلمام أقّر عملّيًا بمرشوعّية رأي الشعب 
هذا  يرّبر  فكرّي  أو  فقهّي  رأٍي  شكل  عىل  األمر  يطرح  مل  ولو  القضايا،  هذه  مثل  يف 

اإلجراء، أو يعطيه أدّلته النظرّية الكافية.

إّن جمرد قبول اإلمام هبذا االستفتاء وما بعده، ُيعطي اآللّية الدستورّية لالستفتاء 
رشعّية خاّصة وحمورّية، مهام كان رأيه الشخيّص بعدم احلاجة إليه أصاًل.

ويمكن القول إّن ثّمة مستوًى من املعاجلة يظهر اختالفًا )إبستمولوجّيًا( بني اللجوء 
إىل االستفتاء ألخذ الرشعّية الشعبّية من جهة، واالقتصار عىل رأي الفقيه يف املوضوع 
من جهة ثانية؛ ذلك أّن جمّرد قبول اإلمام باللجوء إىل استفتاء الشعب يف شكل النظام 
)وغريه( يمّثل اعتامدًا هلذه املرجعّية الدستورّية )أي االستفتاء(، وكذلك التزامًا سياسّيًا 
وأخالقّيًا هبا، فاإلمام الفقيه العارف العادل الزاهد الشجاع العارف بالعرص وأحواله مل 
يكن يناور حينها، ومل يكن بحاجة إىل املناورة؛ فالقيادة له حمسومة وأمره مطاع والشعب 

رهن نداء صغري منه لكي يتحّرك لتحقيق ما يريد، ولو كّلفه ذلك الشهادة!

لقد ألزم اإلمام نفسه، وألزم مساعديه، وألزم أعداءه بقرار الشعب، وقّدم التزامًا 
مسبقًا بمجّرد القبول بآلّية االستفتاء، أي الترشيع العميّل هلذه اآلّلية واحتكامه لنتائجها. 
وجرأة  اجتهاد  عن  اإلمام  فيه  عرّب  واجتامعّي،  وفكرّي  فقهّي  سيايّس  سلوك  وهو 
كبريين تكّرسان حّق الشعب يف اختيار شكل نظامه السيايّس، وطبيعة املؤّسسات التي 
تنوب عنه وتدير مصاحله. وهذا االجتهاد يشّكل سّدًا حلاجة اجتامعّية يف حلظة سياسّية 

. خطرية مألها قائد كبري ِكرَبَ اإلمام املقّدس

املجّسدة يف  بآلّياته  الدستورّي  احلّيز  إىل  الفلسفّي  أو  الفقهّي  الرأي  االنتقال من  إّن 
مؤّسسات وقوانني وإجراءات عملّية هو انتقال من مستوى تفكريّي-معريّف إىل مستوى 
النظرّية  تسييل  يتطّلب  آخر  إىل  مستوى  من  النظرّية  نقل  فإّن  وبالتايل،  خمتلف،  معريّف 
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الفقهّية أو الفلسفّية يف قوالب دستورّية وإجرائّية ال تعكس بالرضورة الدّقة النظرّية أو 
الفكرّي نفسه، وال متثل مستواه السابق بصورة حرفّية، قبل االنتقال إىل حقل  املعطى 

معريّف جديد.

سنوات؛  مدى  عىل  اإليــرايّن  للشعب  النضالّية  التجربة  من  اإلمام  استفاد  لقد 
الثورة  أوصلت  حني  العرشين،  القرن  من  األّول  العقد  إىل  املمتّدة  التجربة  وأبرزها 
الثّوار إىل السلطة، لكنّهم مل يستطيعوا بناء نظام واحلفاظ عليه، يف ما يعزو  الدستورّية 
بعض الباحثني سببه إىل انزواء دور علامء الدين الثورّيني، ومغادرهتم الساحة، وتسليم 
حضور  أّن  إىل  يتنّبه  اإلمام  جعل  ما  حينها؛  الربملان  عىل  املسيطرة  القوى  إىل  األمور 

علامء الدين واملتدّينني يشّكل إحدى الضامنات التي متنع اهنيار التجربة اجلديدة.

العاّم  الدستورّي  املنطق  بعيدًا عن  ليس  الدستورّي  الثورّي  اإليرايّن  الرتاث  إّن  كام 
؛ بل يتقاطع معه، وهذه االستمرارّية النضالّية متّثل إحدى مّيزات  الذي جاء به اإلمام

هذا الشعب.

ومن هذا الرتاث ما كتبه عام ١9٠٦م املرجع املريزا حممد حسني النائيني يف خضم 
العريب: »الدستورّية والدكتاتورّية«- وهو  بتعبرينا  الرصاع يف املرشوطة واملطلقة -أي 
الكتاب الذي أعاد أحد رموز الثورة آية اهلل حممود طالقاين نرشه عام ١955م يف إطار 

حتريضه الثورّي عىل النظام الشاهنشاهّي.

»تنبيه  املساّمة  أطروحته  يف  موّسع  بشكل  والشعب  األّمة  دور  النائيني  أبرز  لقد 
األّمة وتنزيه املّلة« إىل حّد أّنه اعترب الدولة ملكًا للشعب برّمته، وبام أّن غري املسلمني هم 
مواطنون من أبناء هذا الشعب، فهم يملكون يف الدولة ما يملك املسلمون. وهو هبذا 
االعتبار ُيقّدم حاًل إسالمّيًا مشاهبًا ملا قّدمه اإلمام يف النتيجة، وهو تسويغ إرشاك غري 
املسلمني يف السلطة والدولة، وإْن كان لدى اإلمام رؤية خاّصة وموّسعة لدور الفقيه، 

كام أسلفنا.



٢٠٦

-
ني

مي
خل

م ا
الإما

د ا
عن

صّي 
يا�

ل�ص
ر ا

فك
يف ال

ءة 
قرا

– 
رة

ا�ص
املع

ّية 
الم

الإ�ص
ة ا

دول
يف ال

كة 
صار

امل�
ة و

طن
ملوا

ا

: ثالثًا: املواطنة واملوقف من غي املسلمني عند اإلمام اخلمينّي

قّدم اإلمام رؤيته يف العالقة مع أتباع األديان األخرى، بوصفهم جزءًا من األديان 
العاّمة،  املبادئ  قّدمت  اإلمام جتاههم  أطروحة  فإّن  إيران،  ما خيّص  التوحيدّية. ويف 

بعيدًا عن عقدتني غالبًا ما شابتا كتابات الباحثني املسلمني جتاه املوضوع.

الدولة  داخل  للمواطنة  الغريّب  األنموذج  من  االنطالق  هي  األوىل:  العقدة   -
القومّية، وحماولة إسقاط هذا املفهوم بحرفّيته عىل األوضاع يف العامل اإلسالمّي؛ 
حيث إّن خلفّية الفكر والنّص القانويّن إّنام تنبع من املوروث الغريّب إلنشاء عالقة 
مواطنة منبهرة باألنموذج الغريّب، دون اعتبار لتارخيّية املسألة، وارتباطاهتا الثقافّية 

واالجتامعّية بالبلدان املطبَّقة فيها، أو املطلوب إسقاطها عليها.

الذّمة  أهل  فقه  يف  باالستغراق  اإلسالمّيني  من  كثري  عند  تتمّثل  الثانية:  العقدة   -
السلطايّن؛ إذ اختار اإلمام االبتعاد عن األنموذج التقليدّي يف الفقه اإلسالمّي 
املنتج يف التجربة السلطانّية الغاشمة، وخصوصًا جلهة تفسري مفهوم أهل الذّمة 
التجربة السلطانّية  وفقًا آلراء فقهاء السلطة. لقد قّدم وّعاظ السالطني عىل مّر 
-األموّية، والعّباسّية، واململوكّية، والعثامنّية، وغريها- أدبًا فقهّيًا وسياسّيًا خيدم 
توّجهات السلطة احلاكمة باسم اإلسالم جتاه املعارضني املسلمني من جهة، أو 
أتباع أهل الكتاب من جهة أخرى؛ بام تضّمن ذلك من إجحاف وسحب للحقوق 

. واملساواة التي أّمنتها مبادئ اإلسالم؛ وفقًا للتجربتني النبوّية والعلوّية

فلم يستعمل اإلمام املفردات الكثرية الشائعة يف آداب هؤالء )فقهاء السالطني(، 
الغرب  مع  الصدام  أثر  نشأت عىل  التي  اإلسالمّية  للحركات  السيايّس  األدب  وال يف 
العثامنّية  واخلالفة  السلطنة  إلغاء  أو  للقاهرة(،  نابليون  )غزو  ١٧98م  العام  من  بدءًا 
والذّمّيني وأهل  الذّمة  ملفهوم  الفكرّي من متجيد  الفقهّي  )١9٢٤م(، وما محله اجلدل 
ومشارقة  مرصّيني  إسالمّيني  كتابات  به  تزخر  الذي  األدب  وهو  واملستأمنني،  الذّمة 
اإلخــوان  ســواء  املختلفة؛  اإلسالمّية  للحركات  الفكرّية  البيئة  يف  كانوا  وأفــارقــة، 
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العامل اإلسالمّي، وهي  التقليدّية يف  املؤّسسات  نتاج  أو  التحرير،  أو حزب  املسلمون، 
كتب ودراسات ُتعّد باملئات أو حتى باآلالف.

لقد قّدم اإلمام اخلمينّي رؤيته مبارشة وبوضوح ومن دون تعقيدات، يف إطار تلبية 
حاجة األّمة إىل حسم مسألة املواطنة لغري املسلمني ودورهم يف النظام اإلسالمّي الذي 
يقرتحه للحكم يف إيران. وبمقدار ما كانت املسألة ملّحة، كان احلسم واضحًا من داخل 
الفكر اإلسالمّي واملبدأ الدينّي والقرآيّن، متجاوزًا اجلدل التارخيّي والفقهّي يف املسألة، 

م رأيًا اجتهادّيًا معارصًا، وبلغة تصيب قلب املقصد املطلوب. حيث قدَّ

وإذا كان الشاهد التارخيّي حارضًا هنا يف كالم مفّجر الثورة اإلسالمّية، فهو شاهد 
يرجع إىل الفرتة األصل -النبوّية والعلوّية- املعرّبة بصدق عن عدالة اإلسالم، بخالف 
الرتاث السلطايّن السلطوّي. ويف هذا الشاهد حرض اإلمام عيل حاكاًم عادالً مل يرَض 
أتباع معاوية)١) ويسلبوهنا عند غزوهم  التي كان هيامجها  املعاهدة  الذّل واملهانة للمرأة 
مثلام    ، املؤمنني أمري  حكمها  التي  الدولة  مواطني  عىل  اعتداءاهتم  إطار  يف  األنبار  
للتقايض  اإلمام عيل  قبول  املسلمة متامًا، والشاهد اآلخر هو  للمرأة  يرَض ذلك  مل 

بمساواة تاّمة يف قضية الدرع مع اليهودي، فكان مثال العدل واملساواة.

واإلنصاف  واملساواة  العدل  ومبادئ  التارخيّي  الشاهد  هذا  إىل  اإلمام  استند  لقد 
يف  األخرى  الديانات  أتباع  وحقوق  عمومًا،  املسلمني  غري  حقوق  ليربز  اإلسالم؛  يف 

اجلوانب اآلتية:

). االعرتاف هبم واالختالف معهم: 

من خالل احرتام هذا التنّوع والقبول به؛ ألّنه جزء من رؤية اإلسالم ألتباع األديان 
أو ظرفّية؛ فهم -يف كلامت اإلمام  أو سياسّية  األخرى، وليس العتبارات مصلحّية 

قد ورد كالم أمري املؤمنني عيل  يف خطبة اجلهاد يف هنج البالغة يف حادثة اعتداء »سفيان بن عوف« عىل األنبار يف عهد   (١(
منها  فينتزع   املعاهدة  املسلمة واألخرى  املرأة  يدخل عىل  منهم  الرجل  كان  املؤمنني  حيث يصور كيف  أمري  حكومة 

حلّيها...
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تكون  أن  آمل  وإيّن  بالدنا،  رعايا  ومن  شعبنا،  »أبناء  ومن  اإليرانّيون«)١)،  »إخواننا   -
أحرارًا  مرّفهني  اإلسالم  كنف  يف  يعيشوا  وأن  هلم،  مفيدة  اإلسالمّي  العدل  حكومة 

وبشكل طبيعّي«)٢)، و »هلم احرتاٌم خاّص؛ وهم إخوة«)٣).

»االحرتام  ضمن  تكون  أن  جيب  معهم  والعالقة  طبيعّيون.  مواطنون  فهؤالء  إذًا، 
موا بالتآمر يف صدر اإلسالم. التاّم«، فهم »غري املرشكني«)٤) الذين طاملا اهتُِّ

مساوين  مواطنني  بوصفهم  واالحرتام  واحلقوق  الطبيعّي  بالدور  اإلقرار  هذا  جاء 
. لغريهم أفرادًا، ومجاعة هلا احرتامها وتقديرها يف نظر اإلمام

2. احلقوق السياسّية:

لقد تعامل اإلمام مع أبناء األديان األخرى باعتبارهم أصحاب حّق يف إقرار النظام 
والتأسيسّية،  املفصلّية  السياسّية  التحّركات  يف  املسامهة  ويف  يريدون،  الذي  السيايّس 
يف  بدورهم  مرورًا  برّمته،  النظام  شكل  يف  رأهيم  إعطاء  من  بدءًا  التفصيلّية؛  وكذلك 
ووضع  احرتام  ذات  دينّية  ومجاعة  أفرادًا  السيايس-  التمثيل  -أي  والربملان  احلكومة 

خاّص إجيايّب. 

ويف نداء له إىل الشعب اإليرايّن، حيّثه فيه عىل التصويت يف االستفتاء عىل اجلمهورية 
: »عىل اجلميع شيعة وسنة، وأقّلّيات دينّية، أن خيرجوا غدًا  اإلسالمّية، يقول اإلمام
ويدلوا بأصواهتم؛ إلنقاذ بلدهم من ورطتها وتعاستها. إّن اجلميع رشكاء يف احلقوق، 

وسيحصلون عىل حقوقهم«)5).

إّن هذا احلّق السيايّس ليس شكلّيًا؛ بل هو من احلقوق األساسّية غري القابلة للترّصف؛ 

مقابلة أجراها مراسل التلفزيون السويرسّي مع اإلمام اخلميني يف باريس، بتاريخ: 9 صفر ١٣99هـ.ق.  (١(
، ج٦، من خطاب لإلمام اخلميني يف طهران، بتاريخ: ١٣99هـ، ص٢٠٧. اخلميني، روح اهلل: صحيفة اإلمام  (٢(

م.ن، من خطاب لإلمام اخلميني للدعوة إىل االستفتاء، بتاريخ: ٣٠ ربيع الثاين ١٣99هـ.ق.  (٣(
م.ن، من خطاب لإلمام اخلميني يف قم املقّدسة مع جمموعة من اليهود اإليرانّيني، بتاريخ: ١٧ مجادي الثانية ١٣99هـ.ق.  (٤(

م. ن،  من خطاب لإلمام اخلميني للدعوة إىل الستفتاء، ص٣٤5.  (5(
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التصويت  بدعم  رأيه  يعلن  االستفتاء،  يف  للمشاركة  إىل  اجلميع  اإلمام  يدعو  فحني 
املسلمني-  غري  فيهم  -بمن  املواطنني  فجميع  ذلك.  عىل  أحدًا  جيرب  ال  لكنّه  بـ«نعم«، 
أحرار يف  فهم  يريدون،  الذي  النظام  التصويت لشكل  باحلّق األساس، وهو  يتمّتعون 
أن يرفضوا اجلمهورّية اإلسالمّية، أو أن خيتاروا أّي نظام آخر، فذلك ال يلغي حّقهم 
التصويت؛  يف  التأثري  عىل  قدرهتم  بقدر  العاّمة،  السياسة  رسم  يف  األساس  اجلوهرّي 
صوتكم  تعطوا  أن  مجيعًا  منكم  أطلب  »إيّن  هنا:  األهّم  هي  السياسّية  املشاركة  ألّن 
للجمهورّية اإلسالمّية، طبعًا أنتم أحرار، يمكنكم أن تصّوتوا ملا تشاؤون، يمكنكم أن 
ختتاروا بني البطاقتني التي حتمل إحداها »نعم« واألخرى »ال«، ويمكنكم أن ختتاروا ما 
شئتم يف البطاقة التي حتمل »ال«، فليس من الرضوري أن تكون »ال« جمّردة، لكم احلّق، 
وتستطيعون أن تكتبوا فيها ما شئتم: »مجهورّية ديمقراطّية« أو »نظام ملكّي«، اكتبوا ما 

شئتم، أنتم خمرّيون، ولكّن االستفتاء يعني »نعم« أو »ال«؛ فهو ليس انتخابًا«)١).

وبرملان.  حكومة  من  العليا  السياسّية  املواقع  -أيضًا-  السياسّية  املشاركة  وتشمل 
وهذا ما يؤّكده اإلمام اخلميني يف رّده عىل سؤال عن دور األقّلّيات الدينّية، وخصوصًا 
اليهود واملسيحّيني يف احلكومة املقبلة: »طبعًا، سيكون هناك مكان لألقّلّيات الدينّية يف 
احلكومة اإلسالمّية، وهلم اآلن نواب، ودخلوا يف الربملان، ونحن يف احلكومة اإلسالمّية 

نؤّكد عىل حّقهم هذا«)٢).

3. احلّرّيات االجتامعّية والفردّية:

يقّر اإلمام احلّرّية االجتامعّية والفردّية لكّل أبناء الشعب وألّي فئة انتموا، وخصوصًا 
حّرّيتهم  عن  ويدافع  بل  غريهم،  ومن  املحرتمة  الديانات  أتباع  من  املسلمني  لغري 
رشط  وبياهنا؛  عقائدهم  مناقشة  يف  احلّق  -أيضًا-  للشيوعّيني  أّن  يؤّكد  إذ  وحقوقهم؛ 

، م. س، ج٦، من خطاب لإلمام اخلميني للدعوة إىل االستفتاء، ص٣٤5. اخلميني، صحيفة اإلمام  (١(
م. ن، ج5، من مقابلة لإلمام مع صحيفة نوفل دي شاتو الباريسّية، بتاريخ: ١8 ذي احلجة ١٣98هـ.ق، ص9٤.  (٢(
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احلكومة  إّن  بل  فحسب؛  حّرة  ليست  الدينّية  األقّلّيات  »إّن  البالد)١):  عىل  التآمر  عدم 
اإلسالمّية ترى من واجبها الدفاع عن حقوقها. مضافًا إىل ذلك، فإّن لكّل إيرايّن احلّق 
أّي  أو  اليهودّي  أو  املسلم واملسيحّي  بالتمّتع بحقوقه االجتامعّية، ال فرق يف ذلك بني 

مذهب آخر«)٢).

ويرى اإلمام أّن واجب احلكومة اإلسالمّية هو منح السعادة لكّل فئات الشعب، 
مع غّض النظر عن انتامئهم الدينّي والقومّي، وأّن واجبها الدفاع عنهم ومحاية حقوقهم؛ 
ألّن اإلسالم هيتّم كثريًا برفاهّية الناس، براحة الناس، وال جيعل فرقًا يف هذه األمور بني 

فئة وأخرى)٣).

ومعيشتهم  وحقوقهم  مصاحلهم  أّن  الزرادشتّية  الطائفة  أبناء  أمام  اإلمام  ويؤّكد 
مصونة، وأّن معيشتهم ورفاهم جزء من رفاه الشعب اإليرايّن، وأّن اإلسالم يريد جلميع 

فئات الشعب الرفاه والسعادة)٤).

وواقع احلال أّن ما أثاره اإلمام بشكل واضح خالل لقاءاته مع أعضاء الطوائف 
الدينّية غري املسلمة يف إيران؛ هو الضامنة هلم عىل حقوقهم السابقة والالحقة يف الدولة 
اإلسالمّية، وعىل أمر آخر ُيفرّس لنا حمور الرصاع االجتامعّي والسيايّس؛ إذ يكشف ذلك 
عن البيئة املعرفّية التي حتّدد آلّية االشتغال جتاه األعداء واخلصوم... إهّنا آلّية سياسّية، 

وليست دينّية.

اللقاءات بشكل واضح عىل الرصاع بني املستكربين  لقد رّكز اإلمام خالل هذه 
واملستضعفني؛ عىل ناهبي ثروات الشعوب، عىل األغنياء املرتفني سارقي الفقراء، وعىل 

كون الشاه ونظامه استكبارّيني. وهذا هو املعيار، ال انتامؤمها الدينّي. 

بيان  يف  أحرار  املاركسّيني  »إّن  عقائدهم...«،  بيان  يف  اإلسالمّية  الدولة  ظّل  يف  أحرار  الشيوعّيني  »إّن   : اإلمام يقول   (١(
عقائدهم يف املجتمع.. فالكّل حّر يف بيان عقيدته، لكنه ليس حّرًا يف التآمر«. انظر: منهجّية الثورة اإلسالمّية، مقتطفات من 

، ١99٦م. أفكار اإلمام اخلمينّي وآرائه، طهران، مؤّسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلمينّي
م.ن.  (٢(

قم  مدينة  يف  إيران  يف  اليهودّية  الطائفة  بأعضاء  له  لقاء  خالل  لإلمام  خطاب  من  م.س،   ، اإلمام صحيفة  اخلميني،   (٣(
املقّدسة، بتاريخ: ١٧ مجادي الثانية ١٣99هـ.ق.

م.ن، من خطاب لإلمام خالل لقاء له بأعضاء الطائفة الزرادشتّية، بتاريخ: ١٣99هـ.ق.  (٤(
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واألمر نفسه ناقشه اإلمام مع مّثيل الطائفة اليهودّية؛ إذ نزع فتيل الرصاع الدينّي 
بني املسلمني واليهود، فجاء حتديده ملوارد الرصاع سياسّيًا: »جبهة االستكبار والظلم، 
الدين  مع  رصاع  -ثّمة-  فليس  هنا،  من  احلّق.  وأصحاب  املستضعفني  جبهة  مقابل 
اليهودّي، وهو دين حمرتم، وال مع اليهود بوصفهم هيودًا؛ بل الرصاع هو مع الصهيونّية؛ 
ألهّنا جزء من االستكبار العاملّي وأداة بيده«)١). واملعيار نفسه ينطبق عىل حّكام املسلمني؛ 

ويف مقّدمتهم الشاه.

ما تقّدم ُيفرّس لنا السامحة والوّد اللذين عرّب عنهام اإلمام يف معاجلته لشؤون العالقة 
مع غري املسلمني يف الدولة اإلسالمّية، كام يراها؛ إذ إهّنم ال يشّكلون خطرًا عىل اإلسالم 
البائد مثل  الشاهنشاهّي  النظام  الظلم والتعّسف من قبل  والدولة؛ بل قد تعّرضوا إىل 
ومنحهم  ومحايتهم  إنصافهم  اإلسالمّية  الثورة  واجب  فإّن  ولذا  املسلمة؛  األكثرّية 
يطال  واحد  رشط  حتت  والرخاء  والرفاهّية  املستقّر،  السليم  احلّر  العيش  إمكانّيات 

املسلمني قبلهم؛ وهو عدم اإلخالل بالنظام العاّم)٢).

، م.س، اللقاءات املذكورة مع كّل من املسيحّيني واألرمن واليهود والزرادشت. انظر: اخلميني، صحيفة اإلمام  (١(
م.ن، خطابه الداعي إىل االستفتاء عىل اجلمهورّية اإلسالمّية.  (٢(
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خامتة:

م حاًل ملسألة مشاركة الشعب يف احلكومة،  بناًء عىل ما تقّدم، استطاع اإلمام أن ُيقدِّ
وملسألة األقّلّيات الدينّية وغري املسلمني يف الدولة اإلسالمّية، وقد جاء احلّل نابعًا من 
بعيدًا عن  املبادئ اإلسالمّية؛ حيث يضمن احلّرّيات واحلقوق اإلنسانّية لكّل مواطن، 

منطق الذّمّيني التارخيّي أو الدولة الليربالّية العلامنّية.

لقد أنشأ اإلمام حالة مواطنة إسالمّية من داخل الفقه السيايّس اإلسالمّي املعارص، 
يف اجتهاد يراعي املبادئ اإلسالمّية، ويطّبقها بشكل يتناسب مع العرص والظروف الراهنة 

دولّيًا.


