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مقّدمة

»اإّنن���ي اأطلب من اهلل �سبح�نه وتع�ل���ى اأن يح�سرني يوم القي�مة مع اأفراد 

التعبئة الط�هرين، فهذا فخر وكم�ل«.

الإم�م الخ�منئّي { 

ق���د يطلب الإن�س���ان تحّقق بع�ض الأمور عل���ى م�ستوى الدنيا لظ���رف اآنّي اأو 

م�سلح���ة عملّي���ة معّين���ة، فكثي���رًا م���ا يتمّنى ويطل���ب ح�سول بع����ض الم�سالح 

الدنيوّي���ة، ولكْن عندم���ا يطلب تحّقق �سي ء على م�ست���وى الآخرة فهذا له معنى 

اآخ���ر. ف���ال توجد ظ���روف اآنّية حاكمة في الآخ���رة، ول م�سال���ح عملّية تقت�سي 

ح�س���ول ه���ذا اأو ذاك، ول يوجد اإّل الحقائ���ق ول ين�سد اإّل الكم���ال، فما معنى 

هذه الكلم���ة التي اأطلقها الإمام وتمّنى فيها اأن ُيح�سر مع اأفراد التعبئة؟ وماذا 

يمّث���ل هوؤلء الأ�سخا�ض اّلذين ل زالوا في ريعان �سبابهم حّتى ينظر اإليهم ذلك 

العال���م العامل الب�سير على اأّنهم مرحلة كمال يتمّنى اأن يدركها فيح�سر معهم 

في الآخرة؟!

	•التعّرف اإلى قيمة التعبئة

يوؤّكد الإمام الخامنئ���ّي { على اأهمّية التعّرف اإلى قيمة التعبئة وتعريف 

ال�سباب وخ�سو�سًا �سباب التعبئة اإلى ذلك، حيث يقول:

»ينبغ���ي  لل�سب����ب التعب���وّي اّل���ذي تمّثلون���ه اأنت���م ب�عتب�ركم ق����دة وحدات 
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التعبئ���ة اأن يعرف���وا قيم���ة وق���در ه���ذا الت�سكي���ل الإله���ّي. اإّنه تجّم���ع ذو قيمة 

رفيعة و�س�مية«.

فالعم���ل �سمن �سف���وف التعبئة والنت�س���اب اإلى ت�سكيالتها يج���ب اأن ياأخذ 

مكان���ه المعنوّي بين ال�سباب حّتى يتحّول اإلى طم���وح واأمنية وهدف ي�سعى اإليه 

ال�سباب وعرفان النعمة والف�سل والتوفيق الإلهّي بانت�سابهم اإليه.

ول ُبدَّ من وجود حالة اجتماعّية عاّمة ُت�ساعد على ذلك.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اأ�س���ل الق�سّي���ة ه���و اأّن التعبئ���ة ب�لمعن���ى الحقيق���ّي للكلم���ة ه���ي ظ�هرة 

ثورّية، ويجب على هذا الوطن وهذه الأّمة وهذه الثورة اأْن يتع�طوا مع هذه 

الظ�هرة دائم�ً بجدّية ويعلموا قَدره�«.

فالتعبئ���ة لي�ست حركة على هام�ض المجتم���ع ول هي من الأمور الكمالّية ول 

ه���ي مجّرد ماّدة دعائّي���ة اأو اإعالمّية. التعبئة هي قل���ب المجتمع الناب�ض اّلذي 

يجب اأْن نفّعله ونعتمد عليه في اإطار اإمكانّياته.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»عل���ى الم�سوؤولي���ن اأْن ينظ���روا اإلى اأف���راد التعبئة بمث�بة اأّنه���م اأكثر اأبن�ء 

ال�سعب الإيرانّي جدارة ب�لعتم�د عليهم والهتم�م بهم«.







حركة �صعبّية ❖ 

�صمولّية التعبئة ❖ 

لي�صت ظرفّية ❖ 

�صكل التعبئة ❖ 

الثقافة ❖ 

الف�صل الأول:

  ما هي التعبئة؟
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	•حركة �صعبّية

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة حرك���ة منبثق���ة من �سلب ال�سع���ب، ال�سعب اّل���ذي يتمّتع ل�سّيم� 

�سب�ب���ه ب�لروحّي���ة وقلبه مع اهلل، ال�سعب اّلذي اأّوًل يعي ويلتفت لأّي انحراف 

ف���ي الم�سي���رة الع�ّمة للبالد ويت�أّلم لذلك ث�ني�ً، ويت�سّدى له ث�لث�ً، وهذا هو 

معنى التعبئة«.

اإّن التعبئ���ة هي حركة تنطلق من قلب ال�سعب الم�سلم لتفّعل دوره في مواكبة 

الأح���داث وتجعل له ح�سورًا اأ�سا�سًا في مواجه���ة الأخطار المحدقة بهذه الأّمة 

وبهذه الثورة الإ�سالمّي���ة العظيمة، فالتعبئة هي اآلّية اأ�سا�ض من اآلّيات الح�سور 

ال�سعبّي، وهذا ما ُي�سير اإليه الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة لي�س���ت كغيره���� م���ن الموؤ�ّس�س����ت الع�سكرّي���ة. التعبئ���ة ه���ي قلب 

ال�سع���ب الن�ب�ص وجميع العن��سر الموؤمنة، وه���ي حقيقة �س�طعة بنوره� في 

ك�ّفة اأرج�ء المجتمع وله� دور م�سيرّي في مواقف ال�سعب«.

هذا الح�سور ال�سعب���ّي اّلذي يعّبر عن نف�سه من خالل التعبئة، واّلذي يثبت 

ح�سوره حّتى في اأخطر الميادين اّلتي ت�ستوجب بذل الُمهج وتقّدم الغالي لتحقيق 

الأهداف الإ�سالمّية الطاهرة، األ وهو ميدان الحرب والجهاد الم�سّلح.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن الح�س���ور الع�سك���رّي لل�سع���ب مه���ّم للغ�ي���ة ول يتحّق���ق اإّل م���ن خالل 

قّوات التعبئة واأفراده�«..
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ويقول اأي�سًا {:

»التعبئ���ة لي�س���ت م���ن اإح���دى القوى الم�سّلح���ة بل هي ق���ّوة ح��سرة داخل 

ال�س�ح���ة ال�سعبّية في المراكز الإدارّية وال�سن�عّية والجتم�عّية والتعليمّية. 

فلي����ص لدين���� ق���ّوة م�سّلحة ك�لجي����ص والحر�ص ا�سمه���� التعبئ���ة. التعبئة هي 

م���ن داخل �س�حة ال�سعب تتلّق���ى التدريب على ال�سالح وتحمله عندم� يحت�ج 

الوط���ن لذل���ك وتتوّج���ه م���ع الق���وى الم�سّلح���ة وتحم���ل على ع�تقه���� الحمل 

الأكثر والأثقل«.

	• �صمولّية التعبئة

التعبئ���ة لي�س���ت حركة نخبوّية اأو طبقّية اأو فئوّي���ة، واإّنما هي حركة ال�سعب كّله 

بكّل ما فيه من �سرائح وطبقات وفئات... فهي الحركة الأ�سمل والأعمق اّلتي ت�سل 

اإلى كلِّ زاوية من زوايا الأّمة، بما فيها من رجال ون�ساء �سباب و�سيوخ... فهي نوع 

من اأنواع الثقافة والح�سور اّلذي يجب اأْن يتحّلى به كّل مخل�ض عامل هلل تعالى.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»الثق�ف���ة التعبوّي���ة ه���ي اّلت���ي نتمن�ّه���� لجميع اأبن����ء �سعبن�، وه���ذا معنى 

قولن�: يجب اأْن يكون الجميع تعبوّيين«.

»يج���ب اأن يك���ون الجميع تعبوّيي���ن. ويجب اأن تكون الحكوم���ة وم�سوؤولو 

الب���الد تعبوّيي���ن والحمد هلل هم كذلك، ف����إّن الكثير م���ن الم�سوؤولين الكب�ر 

تعبوّيون ويّت�سفون بثق�فة واأفك�ر وحركة التعبوّيين«.

وه���ي بالإ�سافة اإلى �سمولها لجهة اأفرادها وح�سورها، هي �ساملة اأي�سًا من 
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جه���ة الأمور اّلتي تت�سّدى لها، فيمكنها اأْن تك���ون �ساحبة المبادرة في مختلف 

الن�ساطات الجتماعّية والثقافّية وغيرها، بالإ�سافة اإلى الن�ساط الع�سكرّي في 

الدفاع عن بالد الم�سلمين.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن التعبئة له� ح�سور في كّل الأم�كن، ويمكن اأن تكون �س�حبة المب�درة 

ف���ي مختل���ف الن�س�ط����ت والفّع�لي�ت وتظه���ر قّوته� المعنوّي���ة المعروفة به�، 

ويجب اأْن تكون كذلك«.

	•لي�صت ظرفّية بل دائمة

اأكث���ر م���ا يلتف���ت النا�ض لل���دور الع�سك���رّي للتعبئ���ة. ومن هن���ا عندما تكون 

المرحل���ة مرحل���ة هدنة اأو وقف اإطالق ن���ار قد يطرح هذا ال�س���وؤال: ما هو دور 

ًا بالح���رب والعمل الع�سكرّي؟  التعبئ���ة في هذه المرحلة؟ األي����ض دورها مخت�سّ

فاإذا توّقفت الحرب اأو مررنا بمرحلة هدنة على بع�ض الجبهات، فهل هذا يعني 

عدم الحاجة اإلى التعبئة في هذه الجبهات في مثل هذه المراحل؟ 

يجيب الإمام الخامنئّي { عن ذلك قائاًل:

»لقد ح�ول الكثيرون اأْن ُيرّوجوا ب�إيح�ءاتهم اأّن ظ�هرة التعبئة قد انتهت 

ب�نته����ء الح���رب، وقد ك�ن ذلك اإيح�ءاً �سيط�نّي����ً. واأن� اأقول اإّن التعبئة لي�ست 

ب�لق�سّي���ة اّلت���ي ُيمكن اأْن تنتهي. يجب اأْن تبقى قّوات التعبئة في ح�لة تطّور 

يوم�ً بعد يوم وت�سبح قوية اأكثر«.

فالتعبئ���ة اإذن لي�س���ت مرتبط���ة بمرحلة دون اأخرى اأو بظ���رف دون اآخر، بل 
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ه���ي حاجة ملّحة ف���ي زمن الحرب وال�سل���م وفي �ساحات المواجه���ة الع�سكرّية 

وغيره���ا، فهي نوع م���ن اأنواع الثقاف���ة والروحّية والح�س���ور ال�سعبّي الالزم في 

جميع المراحل وال�سامل لكّل �ساحات العمل.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ل اأح���د يظ���ّن منك���م اأنت���م اأبن�ء التعبئ���ة اأّن الث���ورة انته���ت. ل، اإّن الثورة مثل 

البرك�ن اّلذي ل ُيخمد ومثل النهر اّلذي اإذا لم يعد ينبع ف�سوف يجّف مجراه«.

فه���ي حاجة ملّح���ة في جمي���ع الأزمن���ة، ولكّن توفي���ق بقائه���ا وا�ستمرارها 

وح�سوره���ا وفّعاليتها يتوّقف عل���ى اإخال�ض النّية والتوّكل على اهلل تعالى، وهذا 

ما يوؤّكد عليه الإمام الخامنئّي {:

»اإذا ك�ن هن����ك ت���وّكل واعتم����د عل���ى اهلل تع�ل���ى وتعّل���ق ب���ه، ف����إّن الحرك���ة 

التعبوّي���ة �ستك���ون حرك���ة دائمة وم�ستم���ّرة، واإّل فل���ن تكون اأكثر م���ن انفع�ل 

موؤّقت وومي�ص ب�رق في برهة من الزمن ُثّم يزول«.

	• �صكل التعبئة 

يقول الإمام الخامنئّي {: 

»التعبئة ب�لمعنى الحقيقّي للكلمة هي ظ�هرة ثورّية«.

والظاه���رة الثورّية له���ا خ�سائ�ض ال�سمولّية من جه���ة والعمل الجذرّي من 

جه���ة اأخ���رى، فالتعبئ���ة لي�ض عملها ف���ي اأمور ثانوّي���ة على هام����ض المجتمع بل 

اأعمالها جذرّية وم�سيرّية و�سعبّية و�ساملة. 
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واإذا كان���ت التعبئة حرك���ة �سعبّية بهذه ال�سعة، فهل م���ن المطلوب تنظيمها 

وت�سكيلها كجهاز منّظم اأم اأّن �سموّليتها تحّتم تركها غير منّظمة بحيث ُت�سبح 

عماًل فو�سوياًّ ل �سوابط له ول اآلّيات؟ 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ق�م���ت التعبئ���ة والحم���د هلل كجه����ز منّظ���م، ف�أ�سبح���ت ول زال���ت كذلك 

موؤ�ّس�سة وقّوة ويجب اأْن تبقى على هذه ال�س�كلة اأي�س�ً«.

بل نجد الإمام الخامنئّي { يجعل جهازًا مهّمًا و�سخمًا كالحر�ض الثورّي 

م�س���وؤوًل عن تنظي���م التعبئة، بل يوؤّكد على اأّن تنظي���م التعبئة هو تقريبًا ن�سف 

مهاّم قّوات الحر�ض!

يق���ول {: »لق���د اأو�سي���ت موؤّك���داً عل���ى الأخوة ف���ي الحر�ص الث���ورّي اأن 

يتع�طوا مع م�س�ألة التعبئة بجدّية، ف�إدارة وتنظيم التعبئة هي تقريب�ً ن�سف 

م�سوؤولّية ومهّمة قوات الحر�ص«.

ومهّمة التنظيم هي مهّمة اأ�سا����ض بالن�سبة للتعبئة والم�سوؤولين فيها. وحّتى 

يح�س���ل التنظي���م ب�سكل���ه الحقيقّي وال�سحي���ح والت���اّم ل ُب���ّد اأْن يواكبه العلم 

والمعرف���ة والعمل الج���اّد والدوؤوب، فكّلم���ا ات�سعت ال�سرائح وتع���ّددت وتنّوعت 

طبائعها كّلما اأ�سبح تنظيمها اأكثر تعقيدًا و�سعوبة.

يق���ول {: »اإّن عل���ى الم�سوؤولي���ن ف���ي التعبئ���ة اأن يول���وا اأهمّي���ة ف�ئق���ة 

للتنظي���م، ف�لأ�سل هو التنظيم، وهن���� العمل والتعليم والغذاء الفكرّي يوؤتي 

ثم�ره في هذا الإط�ر«.
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	•الثقافة

في  العملّية  الثغرات  ب�سّد  يهّتم  تنظيمّي  اإط���ار  م��ج��ّرد  لي�ست  التعبئة 

ال�ساحات المتعّددة، بل هو قبل كّل �سي ء حركة ثقافّية تاأخذ بيد ال�سعب بما 

فيه  وتقّوي  الأ�سيل،  الإ�سالم  روح  فيه  وتحيي  وعيه،  لتزيد  �سرائح  من  فيه 

النف�سّي  الم�ستوى  على  جاهزًا  ليكون  العملّي  وال�ستعداد  المعنوّي  الجانب 

والثقافّي واللوج�ستّي؛ لتاأدية دوره المقّد�ض في خدمة الإ�سالم بال�سكل المثمر 

وال�سحيح.

يقول الإمام الخامنئّي {: »التعبئة في الحقيقة ثق�فة وحركة ثق�فّية«. 

»اإّن التعبئ���ة حقيقة منطقّي���ة وفكرّية متجّذرة عميق���ة تحت�سن جميع فئ�ت 

ال�سعب«.

الثقاف���ة الإ�سالمّية الأ�سيلة ل تعرف اإّل ال�سجاعة في مواجهة كّل المخاطر 

والغيرة على الأّمة وال�ستقالل وعدم التبعّية...

يق���ول الإم���ام الخامنئ���ّي {: »اإّن ثق�ف���ة التعب���وّي هي ثق�ف���ة الروحية 

وال�سج�ع���ة والغي���رة وال�ستق���الل والحرّي���ة وع���دم الوق���وع ف���ي اأ�س���ر القيود 

الحقيرة«.

وه���ذه الخ�سو�سّيات لم تاأِت اإّل من خ���الل الرتباط باهلل �سبحانه وتعالى، 

والم�سارك���ة ف���ي العب���ادات اّلتي عّلمن���ا اإّياها اأه���ل البي���ت Rكال�سحيفة 

ال�سّجادّية ودعاء كميل وغيرهما.
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يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن هذا الرتب�ط ب�هلل وهذه الروحّية في الدع�ء والت�سّرع الموجودة في 

قّواتن���� التعبوّي���ة ودع�ء كميل اّلذي اآليتم على اأنف�سكم قراءته وكذلك �سالة 

الجمع���ة وتو�ّسلك���م وتوّجهك���م اإل���ى الأئّم���ة R، ه���ذه العالق���ة والرابطة 

المعنوّي���ة ه���ي اّلتي ح�فظت على كّل �سي ء، وهذه اإح���دى الخ�سو�سّي�ت اّلتي 

ل توجد في الأم�كن الأخرى، ويجب اأن تح�فظوا عليه�«.





 ❖ فوائد التعبئة

ارتباطها بالقائد ❖ 

الف�صل الثاين:

ملاذا التعبئة؟
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	• فوائد التعبئة

المجتمع،  �سرائح  جميع  ت�سمل  اّلتي  التعبئة  بم�ستوى  بحركة  القيام  اإّن 

بهذا  القيام  وفائدة  جدوى  عن  �سوؤاًل  يطرح  والوا�سعة،  المتنّوعة  باأن�سطتها 

العمل ال�سخم وبهذا الم�ستوى الوا�سع وال�سامل، فما فائدتها وما اّلذي يبّررها؟ 

فائدتها ومبّرر وجودها هو الدفاع عن الأّمة والمحافظة على منجزاتها، حيث 

الم�ستكبرين مع م�سالح  فيه م�سالح  تتزاحم  نعي�ض في مجتمع  �سك  بال  اإّننا 

ال�سعوب الم�ست�سعفة بل تتزاحم م�سالحهم حّتى مع �سرورّيات حياة ال�سعوب 

الم�ست�سعفة. والم�ستكبر ل يتوّقف عن �سرقة مقّدرات الآخرين حّتى لو ا�ستلزم 

مخل�سين  خدم  مجّرد  اإلى  وتحويلهم  هوّيتهم،  �سحق  اأو  وجودهم  اإبادة  ذلك 

على  وحّتى  بل  وكرامتهم  عّزتهم  ح�ساب  على  ولو  الم�ستكبر  م�سالح  يوؤّمنون 

ح�ساب وجودهم وهوّيتهم.

وعندما تاأتي ثورة عظيمة كثورة الإمام الخمينّي} ُتريد اأن تعيد الأمور 

اإلى ن�سابها الطبيعّي لتعود ال�سعوب ل�سترداد حقوقها واأخذ زمام المبادرة، 

واإركاعها  الأيدي بل �ستحاول مواجهتها  الم�ستكبرة مكتوفة  الأنظمة  لن تقف 

ب�سّتى الو�سائل والطرق وبكّل اأدوات ال�ستكبار المتوّفرة بين اأيديها، من هنا 

على  ال�ستكبار  لمواجهة هذا  بكّل طاقاته  ال�سعب  كّل  ا�ستنفار  ُبدَّ من  ل  كان 

طريقة:

»برز الإيم�ن كّله اإلى ال�سرك كّله«.

ف���دور التعبئ���ة دور اأ�سا�ض وحا�سم ف���ي مواجهة تحّدي���ات الم�ستكبر... وقد 
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ظه���رت فائدتها ف���ي مواجهة الأخط���ار الع�سكرّية اّلتي كان���ت تتعّر�ض لها هذه 

الثورة منذ انطالقتها.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اأريد القول اإّن اأّول تنظيم ع�سكرّي م�سّلح نبع من الثورة هو في الحقيقة 

وليد لقّوات التعبئة«.

ويقول {: »اإّن قّوات التعبئة هي اّلتي ا�ستط�عت اأْن ُتنجز اأكبر الأعم�ل 

ف���ي مختل���ف مي�دين الحرب، ولو لم تكن هذه القّوات موجودة لك�نت نتيجة 

الحرب �سيئ�ً اآخر ب�لت�أكيد«.

 فالتعبئ���ة هي الخ���ّط الأّول والأقوى ف���ي مواجهة مثل ه���ذه التحّديات، وقد 

ا�ستطاعت من خالل جهادها وت�سحياتها اأن ت�سّطر تاريخًا جديدًا لهذه الأّمة.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اأنت���م اأبن����ء التعبئ���ة، كّل ي���وم م���ن ه���ذه المئ����ت والآلف م���ن الأّي����م اّلت���ي 

ق�سيتموه���� ف���ي الجبه���ة �س�دت ت�ريخ ه���ذه الأّمة. ول���و لم يح�س���ر الأ�سخ��ص 

م���ن اأمث�لك���م في تل���ك الخن�دق لم� �سمعن� اليوم اأّي �س���ي ء عن الإ�سالم والنظ�م 

الإ�سالمّي وا�سم وذكر الإم�م} في هذا البلد«.

ويوؤّكد اأّن التعبئة هي اّلتي حافظت على المنجزات اإلى الآن:

»اإّنن���� يمكن اأن نج���روؤ على القول اإّنه لول الح�سور الفّع�ل لقّوات التعبئة 

اّلت���ي تواف���دت رج����ًل ون�س����ًء م���ن البي���وت والمدار����ص والم�س�ن���ع والمراك���ز 
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الإدارّي���ة ف���ي الم���دن والق���رى وب����درت لتغطي���ة كّل المي�دي���ن وح�سبم� دعت 

الح�ج���ة، ل���ول ذلك كّله لم� كّن� ق�درين عل���ى اأن ندافع ب�لنحو المطلوب عن 

بالدن���� طوال ال�سنوات الم��سية ل ف���ي الحرب ول في �س�ئر مي�دين ال�سراع 

اّلت���ي م���� زالت م�ستمّرة حّتى يومن� الح��سر. اإّنه� ق���ّوات التعبئة اّلتي اأمّدتن� 

بهذه القّوة العظيمة«.

والتعبئة كما كانت القوة الأ�سا�ض في تجاربنا طوال ال�سنوات الما�سية فهي 

كذل���ك اأم���ل الم�ستقبل اّلذي ن�ستطي���ع اأن نواجه من خالل���ه تحّديات كّل القوى 

الم�ستكبرة وعلى راأ�سها اأمريكا.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»كونوا على ثقة من اأّن اأمريك� وجميع القوى الم�دّية في الع�لم لو ت�آزرت 

وتك�تفت على اأن تهزم هذا النظ�م الإ�سالمّي مع وجود قّوات التعبئة الموؤمنة 

ف�إّنه� واهلِل لن تقدر على ذلك«.

فم���ا دامت التعبئة ُتحاف���ظ على ال���روح الإ�سالمّية والمعنوّي���ات الح�سينّية 

واّلت���ي تخت�سرها كلمة الإيمان، فاإّن اأمري���كا ل يمكنها اأْن تهزمها. هكذا كانت 

وهكذا �ستبقى:

»اإّن اأ�س�����ص الف�سل خالل الحرب المفرو�س���ة وحّتى قبله� اأو بعده� يعود 

اإلى قّوات التعبئة«.

ومن هنا نفهم عداء الم�ستكبرين للتعبئة ومحاولة ت�سويه �سورتها ومواجهتها 

اإعالمّي���ًا، على اأمل اأّن تفقد ال�سعوب ثقتها به���ذا ال�سالح وتتخّلى عنه بنف�سها، 
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وه���ذا هو اأمل الم�ستكبري���ن، فال ُيمكن اأْن ُيهزم �سعب يحمل روحّية التعبئة، اإّل 

بتخّلي���ه عن هذه الروحّية وترك���ه لهذا ال�سالح بنف�سه لي�سبح اأعزَل اأمام العدّو 

اّلذي ينتظر الفر�ض....

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن التعبئ���ة تنه����ص ب�لع���ب ء الأ�س�����ص لحم�ي���ة الث���ورة، ذل���ك اأّن الهجمة 

المع�دي���ة اإّنم� ت�سته���دف درع الثورة، ومن هن� فهم في معر�ص الخطر الأّول 

وعلى التعبئة اأْن يفتخروا بذلك«.

	• ارتباطها بالقائد

يتمّيز القائد الإ�سالمّي باأّن حركته لم تكن في يوم من الأّيام حركة ت�سّلطّية 

ُيفَر�ض فيها القائد على ال�سعوب. ولم يكن القائد الإ�سالمّي في يوم من الأّيام 

طال���ب كر�سّي اأو جاه. ولم يكن الحك���م الإ�سالمّي حكمًا طبقّيًا تتمّتع فيه طبقة 

عل���ى ح�ساب اأخرى، على الإطالق. لقد كان القائد ال�سرعّي على الدوام �سعبّيًا 

في ن�ساأته وحركته وطريقة جهاده وممار�سته للحكم.

�سحيح اأّن الموؤ�ّس�سات اأمر �سرورّي ومطلوب لنظم الأمور، ولكّن الموؤ�ّس�سات 

ل تمنع من ارتباط القائد المبا�سر بال�سعب ول من الحت�سان ال�سعبّي المبا�سر 

له، فالموؤ�ّس�سات لي�ست جدار منع بل و�سيلة تفعيل.

وهن���ا تظهر فائدة اأخرى للتعبئة، فالتعبئة هي تعبير عن الرتباط المبا�سر 

بي���ن ال�سعب والقائد، فهي عينه ويده ال�سعبية اّلتي ت�ستطيع اأْن تحّقق الم�سالح 

العاّمة للم�سلمين وتر�سي دعائم الإ�سالم ب�سكل مّطرد.
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يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإذا ا�ستحكمت العالقة بين هذه القّوة العظيمة)التعبئة( وبين القي�دة المركزّية 

للب���الد، اأْي م���ع الق�ئ���د والدول���ة، حين���ذاك �سوف نمتلك الق���درة اّلت���ي ا�ستط�عت به� 

الجمهورّية الإ�سالمّية اأْن ُتر�سي دع�ئمه� يوم�ً بعد يوم، وتتن�مى على قدم و�س�ق«.



�������������ت�����������ع�����������ب�����������ئ�����������ة30



احلاجة اإليها ❖ 

هي الر�صيد ❖ 

حفظ ال�صباب من النحراف  ❖ 

حفظ الإ�صالم  ❖ 

الدفاع عن الثورة ❖ 

الت�صّدي لالنحرافات  الداخلّية ❖ 

التوا�صل مع ال�صعب ❖ 

الت�صّدي لالأخطار اخلارجّية ❖ 

الف�صل الثالث:

دور التعبئة
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	• الحاجة اإليها

يقول الإمام الخامنئّي {:

 .
)1(

���ِرِه َوِباْلُم�ؤِْمِني���َن} ���َدَك ِبنَ�صْ يَّ
َ
»يق���ول الق���راآن الكري���م {ُه���َ� �لَّ���ِذي �أ

ف�لموؤمن���ون الم�س�ر اإليهم في هذه الآية الكريمة تعبير اآخر عّم� هو موجود 

اليوم في مجتمعن� ب��سم التعبئة. كذلك الآي�ت القراآنّية الأخرى اّلتي ُت�سير 

اإل���ى الموؤمني���ن والمخل�سي���ن؛ فهي ترّك���ز على التعبئ���ة الفري���دة واّلتي هي 

ح�سيلة فكر ودراية اإم�من� العظيم. فيجب الت�أّمل والتدّبر في ح�جة الع�لم 

الإ�سالمّي اإلى هذه الحركة«.

د الإمام الخامنئّي { في هذه الكلمة اأّن التعبئة هي اأمر اإلهّي وبركة  يوؤكِّ

رّبانّي���ة، قد م���ّن اهلل تعالى بها على ه���ذه الأّمة، كما ُت�سير الآي���ة القراآنّية اّلتي 

ا�ست�سه���د بها الإمام الخامنئّي {، ودورها تخت�سره كلمة تاأييد حركة النبّي 

ِمِنيَن}. ِرِه َوِباْلُم�ؤْ يََّدَك ِبنَ�صْ
َ
الأكرمP: {�أ

 وتهيئ���ة الأر�سّي���ة والظ���روف لتحّقق الحكم الإله���ّي العادل بجمي���ع اأبعاده 

الكمالّية.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعب���وّي ذو هّم���ة ع�لية وي�سعى لأجل �سمّو البالد ورفعته� وهدفه اإنق�ذ 

الب�سرّية والق�س�ء على الف�س�د والفقر والظلم والتمييز العن�سرّي والت�سّلط.

يرف�ص العي�ص تحت المّظلة الأميركّية ك�لحيوان�ت. وهو ذلك الإن�س�ن اّلذي 

يهّمه من يحكم بلده، هل هو اإن�س�ن ف��سد ف��سق ف�جٌر عميل لالأج�نب اأم اأّنه 

�سورة الأنفال، الآية 62.  (1(
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م���ن عب����د اهلل ال�س�لحين؟ هل حكومة اأعداء اهلل تحك���م مجتمعه اأم حكومة 

اهلل؟«.

ودورها يجب اأْن ل يكون قائمًا على رّدات الفعل والرتجال، بل على المبادرة 

والإم�ساك بزمام الأمور في مختلف ال�ساحات.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن التعبئ���ة له� ح�سور في كّل الأم�كن وُيمكن اأْن تكون �س�حبة المب�درة 

ف���ي مختل���ف الن�س�ط����ت والفّع�لّي����ت وتظهر قّوته���� المعنوّي���ة المعروفة به� 

ويجب اأن تكون كذلك«.

ويمك���ن اأْن ُن�سي���ر اإلى بع����ض العناوين اّلتي تبّي���ن دور التعبئ���ة ب�سكل اأجَلى 

واأو�سح، وهي ما يلي:

	• هي الر�صيد

يقول الإمام الخامنئّي {:

»لق���د ك�ن الإم�م ينتظر من التعبئة ال�ستعداد الدائم والح�سور الف�عل، 

ذلك اأّن التعبئة هم ر�سيد الثورة«.

واعتبار التعبئة ر�سيدًا للثورة، لي�ض م�ساألة هام�سّية اأو ثانوّية، بل هي م�ساألة 

اأ�سا����ض، فالر�سيد هو ما يجمعه الإن�سان لي�ستفي���د منه في ق�ساء حوائجه بعد 

ذلك خ�سو�سًا في الأوقات الحرجة والطارئة.

وهذا ما ُي�سير اإليه الإمام الخامنئي {:
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»معن���ى التعبئة: اأّن �سب�ب هذه الأّمة واأبن�ءه� ي�سعرون في �س�ع�ت الع�سر 

ب�أّن لديهم قّوة ومقدرة عظيمة تمّكنهم من ال�سمود بوجه الأعداء«.

. فاأبناء التعبئة هم الر�سيد اّلذي نجده ماثاًل بقّوة وت�سميم اأمام اأّي تحدٍّ

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن التعبوّي هذا اأينم� ا�ستدعى الواجب تراه ح��سراً«.

والتعبئة لي�ست م�ساركة عند الحاجة، بل هي ا�ستعداد وتهيئة وتدريب يجعل 

الإن�سان جاهزًا لتحّمل م�سوؤولّياته ال�سرعّية ومواجهة الظالمين، فح�سول هذه 

الجهوزّية والمحافظة عليها وتطويرها من اأهّم تكاليف التعبئة.

يقول الإمام الخامنئّي{:

»التعبئ���ة تعن���ي الح�س���ور وال�ستع���داد للم�س�رك���ة ف���ي تلك النقط���ة اّلتي 

يحت����ج الإ�س���الم والقراآن واإم����م الزم�ن اأرواحن� فداه وه���ذه الثورة المقّد�سة 

لأن يكونوا فيه�«.

	•حفظ ال�صباب من النحراف 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ح�س���ب اعتق����دي ف�إّن اهلل تع�ل���ى األهم اإم�من���� العزيز وه���داه اإلى ت�سكيل 

ق���ّوات التعبئ���ة، وق�س���ى بذل���ك عل���ى الآّفتي���ن الّلتي���ن تنخ���ران كي����ن الع�ل���م 

الإ�سالم���ّي؛ الأولى المتمّثلة ب�لحكوم����ت المعزولة عن �سعبه�، والث�نية هي 

ف�س�د ال�سب�ب«.
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اإّن ال�سباب هم الذخيرة الحقيقّية لالأّمة، فهم في حا�سرهم يمّثلون الن�ساط 

والعن�س���ر الحي���وّي القادر على �سّخ الطاق���ة والتجّدد في ع���روق الأّمة واإنجاز 

المهّمات ال�سعبة، فهم في حا�سرهم �ساعد الأّمة الفتّي، وفي م�ستقبلهم قادة 

الأّمة ومعالمها وتوّجهها وم�سيرها..

ومن هنا كان ال�سباب على الدوام محّط نظر الأعداء وخططهم الم�سوؤومة 

ل�س���رب ه���ذه الأّم���ة وتهديد م�ستقبله���ا. وال�سواع���د ال�ساّبة الموؤمن���ة ل ُيمكن 

هزيمته���ا من قبل الأع���داء اإّل اإذا تخّلت هي عن دورها ف���ي المواجهة وقّررت 

التراجع.

وه���ذا ما �سعى اإليه الأعداء من خالل محاولة اإف�ساد ال�سباب واإلهائهم باأّي 

�سي ء ُيبعده���م عن المعادلة ويجعلهم على هام�ض المجتمع. وت�سكيالت التعبئة 

هي اّلتي تواجه مثل هذه المحاولت، فهي قادرة على ا�ستقطاب ال�سباب ودفعهم 

اإلى و�سط ال�ساحة ليوؤّدوا دورهم في ر�سم م�سير الأّمة وم�ستقبلها بحروف من 

نور. وهذا تكليف اأ�سا�ض للتعبئة.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ا�سع���وا لجع���ل ه���وؤلء ال�سب����ب الموؤمني���ن م���ن ق���ّوات التعبئ���ة وه���ذه 

القل���وب الط�ه���رة النقّي���ة في م�أم���ن من خطر الإع���الم المع�دي. اإّن اأحد 

اأه���ّم الأعم����ل اّلت���ي ُيم�ر�سه���� الع���دّو ه���و تلوي���ث اأذه����ن ونفو����ص �سب�بن���� 

الموؤمني���ن الطّيبين.اإّنه���م يعم���دون اإل���ى اآلف الطرق والو�س�ئ���ل لتلويث 

اأف���ك�ر �سب�بن����«.
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	•حفظ الإ�صالم 

اإّن التعبئة لي�ست مجّرد حركة �سيا�سّية ُتريد تحقيق بع�ض المنجزات الحقوقّية، 

ب���ل هي تعبير عن ال�سعب الموؤم���ن اّلذي يختزن الإ�سالم في فك���ره كعقيدة اإلهّية 

ومنه���ج عملّي ُيط���رح كاأمانة اإلهّية بي���د الإن�سان، هذه الأمان���ة اّلتي يجب حفظها 

وحمايتها من الأخطار اّلتي تواجهه �سواء كانت ع�سكرّية اأو ثقافّية اأو اإعالمّية...

يقول الإمام الخامنئّي {:

ه ب�سدره الأخط�ر المحدقة ب�لإ�سالم  »التعبوّي هو درع الثورة اّلذي يواِجِ

والقراآن«.

	•الدفاع عن الثورة

اإّن الث���ورة الإ�سالمّي���ة اّلت���ي ت�سير على نه���ج الإ�سالم الأ�سي���ل، كانت ُحلمًا 

ي�سعب تحّققه مع كّل الظروف المحيطة بنا في هذا الزمن. فالم�سلمون ب�سكل 

عاّم في �سع���ف ووهن والم�ستكبرون ي�ستولون على مق���ّدرات الأمم، ي�ستعبدون 

النا�ض ويعبثون في الأر�ض ويكيدون الإ�سالم والم�سلمين.

فه���ذه الثورة كان���ت اأ�سبه ما يك���ون بالمعجزة، ولكّنها رغ���م ذلك تحّققت. 

قه���ا لم يكن ب�سهول���ة بل كانت مثقلة بجهاد ودماء خي���ر �سباب المجتمع،  وتحقُّ

من هنا اأ�سبحت م�سوؤولّية حفظ الإنجازات م�ساعفة!.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن الحر�ص والجي�ص لن يمكنهم� بمفردهم� الدف�ع عن الثورة بعيداً عن 

دور قّوات التعبئة«.
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ويقول {:

»اإّن التعبئ���ة تنه����ص ب�لع���ب ء الأ�س�����ص لحم�ي���ة الث���ورة، ذل���ك اأّن الهجمة 

المع�دية اإّنم� ت�ستهدف درع الثورة«.

	•الت�صّدي لالنحرافات الداخلّية
يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة حرك���ة منبثقة من �سل���ب ال�سعب، ال�سعب اّل���ذي يتمّتع ل �سّيم� 

�سب�به ب�لمعنوّية وقلبه مع اهلل، ال�سعب اّلذي اأّوًل يعي ويلتفت لأّي انحراف 

في الم�سيرة الع�ّمة للبالد، ويت�أّلم لذلك ث�ني�ً، ويت�سّدى له ث�لث�ً، وهذا هو 

معنى التعبئة«.

فالتعبئ���ة لي�ست اأم���رًا طارئًا على ال�سعب بل هي قل���ب ال�سعب الواعي اّلذي 

يحم���ل ه���ّم المجتمع والنا�ض، ويري���د ال�ستقامة لهذا المجتم���ع، وبالتالي فاإّنه 

�سيعي اأي انحراف داخلّي ُيمكن اأْن يهّدد هذا ال�سعب، ويتعّرف اإليه في مراحله 

المبكرة، لي�سع البرامج المنا�سبة لمواجهته. 

	•التوا�صل مع ال�صعب 

اإّن التعبئ���ة ه���ي حرك���ة �سعبّية دوره���ا الأ�سا����ض ا�ستقطاب اأف���راد ال�سعب، 

وال�ستفادة منهم ل�سّد الفراغ عند الحاجة، �سواء كانت على الم�ستوى الع�سكرّي 

اأم غيره.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن العن�س���ر الأ�س�����ص ل���كّل حرك���ة ع�سكرّي���ة يتج�ّس���د بم���� تحظ���ى به من 
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دع���م جم�هي���رّي. وهذا الدعم الجم�هيرّي الذي ب���رز في بلدن� ب�سورة قّوات 

التعبئ���ة هو البل�س���م ال�س�في لكّل نق�ط ال�سعف، ولكّل هزيمة اأو تخّلف �سواء 

في المعركة الع�سكرّية اأم في اأّية معركة اأخرى«.

وهي قبل اأن توؤّمن الح�سور ال�سعبّي ل�سّد الفراغات تقوم بدور توعية �سرائح 

ال�سعب وتحري�سهم على اتخاذ المواقف ال�سحيحة. ودورها اأ�سا�ض في ذلك.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»له� دور م�سيرّي في مواقف ال�سعب«.

	•الت�صّدي لالأخطار الخارجّية

بالإ�ساف���ة اإلى دور التعبئة على م�ست���وى المجتمع الإ�سالمّي الداخلّي هناك 

دور اآخ���ر مه���م واأ�سا�ض لها، وهو مواجه���ة المخاطر الخارجّي���ة اأي�سًا، فعندما 

يتعّر�ض الم�سلمون لهجوم ع�سكرّي خارجّي على ال�سعب اأْن ينتف�ض في ت�سكيالت 

التعبئة ليوؤّدي دوره في الدفاع عن نف�سه وبلده وا�ستقالله.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن العم���ر اّل���ذي ق�سيتم���وه في الجبهة وه���ذه ال�سنين وال�سه���ور والأي�م 

الذهبّي���ة اّلت���ي ح�سرتم فيه� هن�ك كّله� حقيقًة بركٌة ونعمٌة من ج�نب الرّب 

لهذه الأّمة«.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة ه���ي م���ن داخ���ل �س�ح���ة ال�سع���ب تتلّق���ى التدري���ب عل���ى ال�س���الح 
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وتحمل���ه عندم� يحت����ج الوطن لذلك، وتتوّجه مع الق���وى الم�سّلحة وتحمل 

على ع�تقه� الحمل الأكبر والأثقل«.

ودور التعبئة في مواجهة الأخطار الخارجّية ل يقت�سر على الخطر الع�سكرّي 

بل يعّم جميع الجوانب الأخرى من �سيا�سّية واقت�سادّية وثقافّية.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن التعب���وّي يحت���رق قلبه على بل���ده وي�سعى لأجل اإعم����ره، وهو م�ستعّد 

للت�سحي���ة بنف�س���ه من اأجل �سي�نة ا�ستقالل���ه الوطنّي، كم� اأّنه لو �سعر اليوم 

ب�أّن العدّو ُيريد مح�ربة بلده اقت�س�دّي�ً و�سي��سّي�ً اأو ثق�في�ًّ ف�إّنه يقف بوجهه 

بكّل قّوة وي�سفعه بقب�سته«.

ه���ذا بالإ�سافة اإلى دورها في مواجهة عمالء الم�ستعمرين في الداخل، كما 

ُي�سير الإمام الخامنئّي {:

»اإّنن���� ل نتوّق���ع اأن ل يك���ون للعدّو ف���ي مجتمعن� وبلدن���� جوا�سي�ص واأن��ص 

جبن����ء ومن�فق���ون ب�ع���وا اأنف�سه���م لالأج�ن���ب. لك���ن م���ن يقف بوج���ه هوؤلء؟ 

م���ن الطبيع���ّي اأّنه���� التعبئ���ة، تل���ك الق���ّوة العظيمة الث�ئ���رة و�سف���وة ال�سعب 

الموؤمن«.



�صفات اأفراد التعبئة ❖ 

1 - تبنّي الإ�صالم

2- الإميان واللتزام 

3 - الهدف 

4- العقل والوعي 

5- الثقافة

6- اللتزام بالقوانني والأخالق الإ�صالمّية

7 - احليوّية والن�صاط

8 - يحمل هّم الأّمة

9 - الرتباط ب�صاحب الزمان |

الف�صل الرابع:

كيف تكون تعبوّيًا؟
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	• �صفات اأفراد التعبئة

التعبئ���ة كما هو وا�سح في كلمات الإم���ام الخامنئّي { لي�ست مجّرد اآلّية 

تنظيم وهيكلّية عمل وا�ستعداد ع�سكرّي فح�سب، واإّنما هي قبل ذلك كّله عقيدة 

وثقافة ومنهج و�سلوك ت�ستلهم حركتها من الإ�سالم العظيم، من هنا حّتى يكون 

ة يمك���ن اخت�سارها بما  الف���رد من التعبئة يج���ب اأْن تتوّفر في���ه ممّيزات خا�سّ

يلي: 

1 - تبنّي الإ�سالم

يقول الإمام الخامنئّي {:

»هي حرك���ة منطقّية واإ�سالمّية تتج�وب مع ح�ج�ت المجتمع الإ�سالمّي 

ع�ّمة«.

اإّن التعبئ���ة هي حركة تتبّنى الإ�سالم كعقيدة ومنهج، والفرد التعبوّي يتبّنى 

الإ�سالم كعقيدة ومنهج.

2- الإيمان واللتزام 

ومن �سفات الفرد التعب���وّي الإيمان بالإ�سافة اإلى الإ�سالم، فلي�ض الإ�سالم 

مج���ّرد قناعة عقلّية قبلها بالبرهان، ب���ل تحولت هذه القناعة اإلى معرفة قلبّية 

تفّجرت اإيمانًا يمالأ قلب الفرد التعبوّي.
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يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة ه���ي عن���وان قّي���م َو�َس�م. والف���رد التعب���وّي يعني القل���ب الموؤمن 

والعق���ل المتفّكر وال�ستع���داد لخو�ص غم�ر كّل المي�دين اّلتي يدعو الواجُب 

الإن�س����َن اإليه����«. »التعبئ���ة حرك���ة منبثقة من �سل���ب ال�سعب اّل���ذي يتمتع ل 

�سّيم� �سب�به ب�لمعنوّية وقلبه مع اهلل«.

وهذا ما اأّكده القراآن الكريم، حيث ُي�سير تعالى اإلى اأّن هوؤلء الأفراد اّلذين 

ن�سر بهم دينه هم الموؤمنون.

وُي�سير الإمام الخامنئّي اإلى هذه الآية القراآنّية قائاًل:

ِرِه َوِباْلُم�ؤِْمِنيَن}. ف�لموؤمنون  يََّدَك ِبنَ�صْ
َ

»يق���ول القراآن الكريم {ُهَ� �لَِّذي �أ

الم�س����ر اإليه���م في ه���ذه الآية الكريم���ة تعبير اآخر عّم� هو موج���ود اليوم في 

مجتمعن���� ب��سم التعبئ���ة، ب�لإ�س�فة اإلى الآي�ت القراآنّي���ة الأخرى اّلتي ُت�سير 

اإلى الموؤمنين والمخل�سين«.

وبالإ�ساف���ة اإلى الإيمان القلبّي هناك ال�سلوك العملّي اّلذي يتمّيز فيه الفرد 

التعب���وّي، حي���ث اإّن حركته و�سكون���ه و�سلوكه ب�سكل عاّم تك���ون مطابقة لأحكام 

ال�س���رع المقّد�ض، فهو ملتزم عملّيًا باأحكام اهلل تعال���ى ل يترك واجبًا ول يفعل 

محّرمًا.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعب���وّي ه���و اّلذي يهتّم بقيم الإ�سالم ويعتقد ب�هلل ويخ�سع لأوامر رّب 

الع�لمين، وهو ال�س�لح الزاخر قلبه ب�لخير وال�سالح والمطّهر من الرذائل، 
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وه���و اّل���ذي يرغب اأْن يزي���د اأن�سه ب�هلل دوم����ً ويكون عب���ده المخل�ص ويعي�ص 

طبق�ً لأوامره، وهو اّلذي يعتبر اأّن هذا الطريق هو طريق ال�سع�دة«.

ف���اإّن ال�سعادة المعتبرة عند التعبوّي اإّنما تتحّق���ق من خالل اللتزام بحكم 

اهلل تعالى. 

ومن الطبيعّي اأّن الأخوات التعبوّيات يتمّيزن بالتزامهّن بالحجاب والعفاف 

 ويدَعْوَن اإليه باأعمالهّن واإيمانهّن.
ّ

فيذّكرن بوجود اهلل

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن اأخواتن���� التعبوّي����ت هّن �سّي���دات محّجب�ت عفيف����ت ملتزم�ت ب�لآداب 

ال�سرعّية، حّتى اإّن المرء ليذكر بهّن �سدر الإ�سالم. وهّن ينه�سن ب�لم�سوؤولّية 

الكب���رى م���ن اأجل الدف�ع المقّد�ص، فهّن جزء م���ن هذه الماليين اّلتي تموج 

بهم مي�دين الثورة«.

3 - الهدف 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعب���وّي ل يعتب���ر ال�سع����دة ل���ذات الحي����ة الع�ب���رة والألب�س���ة الملون���ة 

المتنوع���ة وجل���ب اأنظ����ر الن�����ص اإر�س����ًء لنف�س���ه ولو ل�س�ع���ة واح���دة. اإّن روح 

التعب���وّي ل تر�س���ى بهذه الأمور الحقيرة وال�سغي���رة، اإّنه� تر�سى ب�لمع�رف 

الإلهّية«.

فالتعبوّي يعتبر الدنيا مزرعة لالآخرة وينظر اإليها من هذه الزاوية، وبالتالي 
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فهو م�سغول في الزرع لالآخرة، لم يكن هدفه ماًل اأو جاهًا اأو زينة..

ب���ل اإّن جميع هذه الأم���ور وما �سواها لم تكن اإّل طريقًا لالآخرة وطلبًا لر�سا 

اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، فقلبه ونف�س���ه وروحه لم تتعّلق اإّل ب���اهلل �سبحانه وتعالى 

وبالمعارف الإلهّية. 

اإّن الفرد التعبوّي يعي�ض في هذه الدنيا ويوؤّدي تكاليفه فيها، وكّل هذا يعتبر 

من الأمور العظيمة، يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعب���وّي ي�سع���ى لأج���ل �سم���ّو الب���الد ورفعته����، وهدف���ه اإنق����ذ الب�سرّي���ة 

والق�س�ء على الف�س�د والفقر والظلم والتمييز العن�سرّي والت�سّلط، ويرف�ص 

العي�ص تحت المظّلة الأمريكّية ك�لحيوان�ت«.

فه���ذه الأمور كّلها اأمور مهّمة وعظيمة وهي مح���ور حركة التعبوّي، ولكن ما 

يق���ف وراءه���ا كّلها ر�سا اهلل �سبحان���ه وتعالى والزرع لالآخ���رة. فهو يقوم بهذه 

الأم���ور كّلها وعينه على اأم���ر اهلل تعالى وطمعه بر�ساه �سبحان���ه وهدفه الجّنة 

والآخرة.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»كثي���راً م���� ك�ن يتكّرر على األ�سنة ال�سب����ب التعبوّيين اأّنهم ل يق�تلون من 

اأجل حفنة تراب اأو �سبر من الأر�ص، بل يق�تلون من اأجل الأهداف والمب�دئ، 

وهذا هو ال�سحيح وهو المعرفة بعينه�«.
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4- العقل والوعي 

الف���رد التعبوّي يتمّيز بوعيه وعقله الراجح، كم���ا في الحديث ال�سريف عن 

:Pر�سول اهلل

.
(1(

»الموؤمن كّي�ص فطن حذر«

فه���و يعرف اأمور زمان���ه والمخاطر المحيطة بالعال���م الإ�سالمّي ويت�سّرف 

بعقل راجح وفطنة لمواجهته ل بفو�سوّية وت�سّرع.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»الفرد التعبوّي يعني... العقل المتفّكر«.

ويقول {:

»حرك���ة التعبئ���ة بذاته� ك�نت حركة منطقّية منذ يومه� الأّول. والو�سوح 

والتحّرك العقالئّي والمنطقّي والح�س�ب�ت الدقيقة والعمل المتقن والنت�ئج 

العملّية ك�نت من جملة الخ�س�ئ�ص الم�سهودة في قّوات التعبئة حّتى يومن� 

هذا«.

وق���د يت�س���ّور بع�سهم اأّن ولية الفقي���ه ووجوب طاعة الول���ّي تعار�ض الوعي 

والتفّطن لما يجري في ال�ساحة، فيت�سّور ا�ستباهًا اأن الالزم على اأفراد التعبئة 

اأن ل يتفّك���روا ف���ي الأم���ور، لأّن التفّكر قد يفت���ح اأبوابًا لع�سي���ان اأوامر الولية 

والوق���وع في الت�سّت���ت، وهذا خطاأ، ف�سحي���ح اأّن الطاعة واجب���ة على كّل حال، 

)1)  بحار الأنوار، ج 64، �ض 307.
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ولك���ّن الطاعة عن ر�سا ومعرف���ة ودراية اأف�سل بكثير من الطاع���ة اّلتي ل تنبع 

من معرفة.

وهذا ما ُي�سير اإليه الإمام الخامنئّي {:

»اإّن الأ�س�����ص ف���ي ق���ّوات التعبئة ف���ي الجمهورّي���ة الإ�سالمّي���ة يعتمد على 

ب���وا اأعينهم  عن�س���ر الوع���ي، فنح���ن لم نرغ���ب اأب���داً اأْن يجي ء بع�سه���م فيع�سّ

وينزلوا اإلى ال�س�حة عن ط�عة عمي�ء بال معرفة بم� يجري ويحدث، في�سّلوا 

�سيوفهم واأ�سلحتهم للقت�ل«.

5- الثقافة

اإّن التعب���وّي يعي����ض ثقاف���ة توؤّهل���ه للقي���ام بدوره الري���ادّي ف���ي مواجهة كّل 

التحّديات اّلتي يفر�سها الم�ستكبر.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن ثق�ف���ة التعبوّي هي ثق�ف���ة المعنوّية وال�سج�عة والغيرة وال�ستقالل 

والحرّية وعدم الوقوع في اأ�سر القيود الحقيرة«.

فهذه المفردات كّلها تخت�سر ثقافة التعبوّي اّلذي يتحّرك على �سوئها، فهو 

اّل���ذي يعي�ض ال�ستقالل ويرف�ض التبعّية لل�س���رق اأو الغرب، واّلذي يملك الغيرة 

عل���ى المجتمع وعلى الإ�سالم بل عل���ى الإن�سان في ق�ساياه العاّمة المحّقة، وهو 

ال�سجاع اّلذي ل تثنيه التهديدات واإرهاب الأعداء عن تاأدية دوره، والتقّدم اإلى 

�ساحات المواجهة. 
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وه���و اّل���ذي لم تغِوه الدنيا ولم تذل���ه اأو ت�ستعبده، بل هو الح���ّر فيها اّلذي ل 

يركن اإليها، ولم تاأ�سره قيودها واأغاللها وزينتها وما فيها من اأوهام زائلة.

فهو عبد اهلل اّلذي اأرادته الدنيا ولم يردها. 

6 - اللتزام بالقوانين والأخالق الإ�سالمّية

التعبئ���ة لي�ست حرك���ة فو�سوّي���ة ل تقيم للقواني���ن والأنظمة وزن���ًا، بل على 

العك����ض تمامًا فالفرد التعبوّي هو اّلذي يعي����ض النظام والقوانين ويدعو النا�ض 

اإليها، وكّل ت�سّور اآخر هو ت�سّور خاطئ.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ينبغ���ي اأْن تلغ���وا ه���ذا النطب����ع الخ�ط���ئ م���ن الأذه����ن م���ن اأّن التعبوّي 

�سخ�ص ل يقيم للقوانين وزن�ً. اإّن العك�ص هو ال�سحيح. اإّن التعبوّي هو اأكثر 

اأبن�ء ال�سعب تحّرق�ً للنظ�م والق�نون«.

بالإ�سافة اإلى النظ���ام واللتزام بالقوانين فالتعبوّي ُي�سّكل نموذجًا للتعامل 

الإ�سالم���ّي والأخالق الإ�سالمّية الراقية، وعلى اأفراد التعبئة اأْن يتحّلوا بالآداب 

والأخالق الإ�سالمّية.

: Q ورد في الرواية عن الإمام ال�سادق

.
(1(

»كونوا لن� زين�ً ول تكونوا علين� �سين�ً«

وهذا ما ُي�سير اإليه الإمام الخامنئّي {:

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج 12، �ض 8.
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»اأ�س�����ص التعبئ���ة ه���و النظ���م والأدب والمع�مل���ة الإ�سالمّية. وعل���ى اأفراد 

التعبئة اأْن يتحّلوا بذلك اأكثر من غيرهم من اأفراد الن��ص«.

ويقول {:

»اإّن على التعبوّي اأْن يت�سّرف ب�ل�سكل اّلذي يك�سب به ثقة ال�سعب. فيجب 

اأن تكونوا اأمثولة اأخالقّية في التوا�سع والرحمة واحترام الق�نون«.

فالتعبوّي في الحقيقة يجب اأْن يكون نموذجًا م�سرقًا في ال�سلوك والن�سباط 

الإ�سالمّي، فاإن لم يمّثل اأبناء التعبئة ذلك فمن يمّثله؟

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن �سلوك واأدب وان�سب�ط اأفراد التعبئة ينبغي اأن يكون اأقرب من �سلوك 

الآخرين اإلى ال�سلوك الإ�سالمّي«.

7 - الحيوّية والن�ساط

يتمّتع اأفراد التعبئة بالن�س���اط والحيوّية ويتمّيزون بالهّمة العالية، ل يثنيهم 

ك�س���ل اأو �سجر عن تاأدية تكليفه���م واإنجاز وظائفهم ال�سرعّي���ة التزامًا بو�سية 

: Q الإمام ال�سادق

.
(1(

»اإّي�ك والك�سل وال�سجر ف�إّنهم� يمنع�نك من حّظك من الدني� والآخرة«

د عليه الإمام الخامنئّي { حيث يقول: وهذا ما يوؤكِّ

»التعبوّي ذو هّمة ع�لية«.

)1)  تف�سير نور الثقلين، ج 1، �ض 567.
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8 - يحمل هّم الأّمة

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ال�سخ����ص اّل���ذي يك���ون ح�ّس��س�ً اّتج����ه ق�س�ي� البالد وخ���ّط �سيره� الع�ّم 

واّتج����ه هج���وم الع���دّو الع�سك���رّي اأو الثق�فّي م���ن كّل حدب و�س���وب ل ُيمكنه 

اأن يّتج���ه نح���و الف�س����د، ولي�ست لديه فر�س���ة للتفكير في الرغب����ت الف��سدة 

والمف�سدة اّلتي يرّوجه� الأعداء في المجتمع، وهذا هو التعبوّي«.

فالتعبوّي لي�ض �سخ�س���ًا م�ستهترًا يعي�ض على هام�ض المجتمع باأنانّية تجعله 

غريب���ًا ع���ن هموم الأّم���ة، بل هو ف���ي الحقيقة ال�سخ����ض الواعي اّل���ذي يعي�ض 

الم�سوؤولّية ويحمل بين اأ�سلعه هّم هذه الأّمة، ويتح�ّس�ض م�سائلها الم�سيرّية... 

9 - الرتباط ب�ساحب الزمان |

اإّن التعبئ���ة ف���ي الأ�سا�ض ه���ي حركة تمهيدّي���ة لظهور الإم���ام الحّجة |. 

والف���رد التعبوّي عندما يعمل فاإّن���ه من خالل عمله يرمق الأفق منتظرًا الظهور 

ويري���د من خالل عمله ه���ذا اأن يكون جندّي���ًا في جبهة الإم���ام | ممّهدًا له 

ومهّيئًا الأر�ض لظهوره، يريد للر�سالة اأن ت�سل لموله:

م���ولي نحن مع���ك لي�ض باأل�سنتنا فقط ول بقلوب بعي���دة عن الأعمال. نحن 

مع���ك باأعمالنا و�سيوفنا، فقلوبنا تهف���و اإليك وعيوننا ترمق الأفق تنتظر لواءك 

واأعمال���ك، وجهادنا يوؤّكد اأّننا على نهجك نعمل وبقيادتك ناأتمر، دونك اأنف�سنا 

واأموالنا واأهلونا، هذه ر�سالتنا اإليك وهذا ميثاقنا معك.
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يقول القائد الخامنئّي {:

»اإّن الميث����ق المعقود بين اأعّزتن� اأفراد التعبئة وبين ولّي الع�سر اأرواحن� 

فداه المهدّي الموعود |هو ميث�ق دائم وغير ق�بل للتزلزل«. 

فاأفراد التعبئة في الحقيقة هم جنود الحّجة |.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ي���� اأفراد ق���وات التعبئ���ة اعتب���روا اأنف�سكم جن���وداً لول���ّي الع�سر)اأرواحن� 

فداه( اأينم� كنتم �سواء في الج�مع�ت اأم الحوزات العلمّية اأم المدار�ص اأم في 

الأ�س���واق والمع�م���ل اأم ف���ي المع�سكرات في الق���رى اأو الم���دن، وليكن عملكم 

لذلك الإم�م عّجل اهلل تع�لى فرجه، واطلبوا من اهلل التوفيق والعون«.



امل�صجد مقّر التعبئة ❖ 

الحتفاظ بالتنظيم  ❖ 

ال�صتمرار يف التدريب  ❖ 

الهتمام باجلانب الثقايفّ  ❖ 

احلفاظ على التدّين وتقويته  ❖ 

الف�صل اخلام�س:

جتهيز اأفراد التعبئة
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	• الم�صجد مقّر التعبئة

عندما هاجر النبّي الأكرمP من مّكة اإلى يثرب ليقيم دولة الحّق هناك، 

كان���ت اأولى خطوات���ه اأْن قام ببناء م�سج���د كركن اأ�سا�ض في قي���ام دولته ون�سر 

دعوت���ه. ومنذ تل���ك اللحظة �سار الم�سجد محور الحرك���ة الإ�سالمّية كّلها، فهو 

م���كان لذك���ر اهلل تعالى وعبادت���ه، ومكان تعلي���م ال�سرع والق�ساء بي���ن النا�ض، 

ومكان تجمع ع�ساكر الم�سلمين، ومكان الجهاد الأكبر ومنطلق الجهاد الأ�سغر.

من هنا فاإّن للم�سجد دورًا كبيرًا في حركة التعبئة، فهو في الحقيقة محور هذه 

الحركة ومقّرها الأ�سا�ض، هكذا كانت على عهد ر�سول اهللP وهكذا هي اإلى 

عهدنا هذا.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن الم�س�ج���د اأف�س���ل مك�ن لق���ّوات المق�ومة والتعبئ���ة، ف�لم�سجد مك�ن 

ومقّر مهّم جّداً«.

فعلينا اأْن ل ن�سّيع هذا المقّر المهّم ونغفل عنه.

	• الحتفاظ بالتنظيم 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»التعبئ���ة ف���ي الظروف الطبيعّية هم جم�هير ال�سع���ب اّلتي تعمل وتكدح، 

اإّل اأّنه يجب اأْن تحتفظ ب�لتنظيم والتعليم«.

�سحي���ح اأّن التعبئة هي جماهير ال�سعب كّله بما فيها من عّمال وموظفين... 
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وكّل منه���م له حياته وعمله الخا�ّض. ولكن ه���ذا ل يعني اأن ي�سبح عمل التعبئة 

فو�سوّي���ًا غير منّظم، بل على العك�ض تمامًا، ه���ذه الحركة ما دامت تحمل تلك 

الموا�سف���ات فهي تحتاج لتنظي���م اأكثر من غيرها لتكون مفيدة ومنتجة وقادرة 

عل���ى القيام بدورها ب�سكل �سحيح وموّفق. لذل���ك اأولى الإمام الخامنئّي { 

د عليه في العديد من كلماته، واعتبر  ة، واأكَّ مو�سوع تنظيم التعبئة اأهمّية خا�سّ

ة وينبغي الهتمام به من قبل الم�سوؤولين. اأّن التنظيم له اأهمّية خا�سّ

يق���ول {: »اإّن عل���ى الم�سوؤولي���ن ف���ي التعبئ���ة اأن يول���وا اأهمّي���ة ف�ئق���ة 

للتنظي���م، ف�لأ�سل هو التنظيم، وهن� العم���ل والتعليم والغذاء الفكرّي توؤتي 

ثم�ره� في هذا الإط�ر«.

	• ال�صتمرار في التدريب 

التعبئ���ة هي جي����ض الإ�سالم الحا�سر دائم���ًا والجاهز للدف���اع عنه عند اأّي 

تح���دٍّ اأو هج���وم من اأعداء الإ�سالم. فهم في الحقيق���ة درع الإ�سالم، لذلك من 

ال�س���رورّي المحافظ���ة على الكف���اءة القتالية العالي���ة اّلتي تمّكنه���م من تاأدية 

ة مع كثرة التحّديات الخارجّية  دوره���م هذا كّلما دعت الحاجة اإلى ذلك، خا�سّ

وتعّدد الأخطار نتيجة العدوان ال�سامل اّلذي يتعّر�ض له العالم الإ�سالمّي ب�سكٍل 

عاّم في ع�سرنا هذا. 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإّن علين���� المح�فظ���ة عل���ى ا�ستعدادن� الدائ���م في الدف�ع عن الث���ورة، واأْن ل 

نغف���ل اأب���داً ع���ن اأهمّي���ة ذل���ك، وقد ق�ل اأمي���ر الموؤمني���ن Q : »وم���ن ن�م لم 
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���ة ال�سب�ب الحف�ظ على  . ومن هن� عل���ى ت�سكيل قّوات التعبئة خ��سّ
(1(

ُين���م عن���ه«

لي�قتهم واقتدارهم وا�ستعدادهم كم� في الم��سي من اأجل الدف�ع عن الثورة«.

وفي هذا الإطار يجب اأْن ل يكتفي اأفراد التعبئة بالتدريبات الأّولّية والب�سيطة 

عل���ى حمل ال�سالح والقتال، بل يجب ال�ستم���رار والمحافظة على هذه الكفاءة 

من جهة، وعلى رفعها وتطويرها من جهة اأخرى.

يقول الإمام الخامنئّي {:

ف���ي  ال�ستم���رار  المطل���وب  ب���ل  الأّولّي���ة  ب�ل���دورات  الكتف����ء  ينبغ���ي  »ل 

التدريب«.

	• الهتمام بالجانب الثقافيّ 

اإّن الثقاف���ة ه���ي من اأه���ّم الأمور اّلت���ي ينبغ���ي ال�ستم���رار والمداومة على 

ممار�س���ة برامجه���ا ف���ي التعبئة، عل���ى الأقل لمواجه���ة التلويث الفك���رّي اّلذي 

يتعّر����ض له ال�سباب من خالل اآلة الإع���الم المعادي، فالثقافة في الحقيقة هي 

اأ�سا�ض التعبئة. 

يقول الإمام الخامنئّي {:

»ا�سع���وا لجعل ه���وؤلء ال�سب�ب الموؤمنين من ق���ّوات التعبئة وهذه القلوب 

الط�ه���رة النقّي���ة في م�أمن من خطر الإعالم المع�دي. اإّن اأحد اأهّم الأعم�ل 

اّلت���ي ُيم�ر�سه���� العدّو هو تلوي���ث اأذه�ن ونفو�ص �سب�بن���� الموؤمنين الطّيبين.

اإّنهم يعمدون اإلى اآلف الطرق والو�س�ئل لتلويث اأفك�ر �سب�بن�«.

)1)  نهج البالغة، الكتاب 62، من كتاب له اإلى اأهل م�سر مع مالك الأ�ستر )ر�سوان اهلل عليه( لّما وّله اإمارتها.



	• الحفاظ على التدّين وتقويته 

بالإ�ساف���ة اإلى التدريب الع�سكرّي والتعليم الثقافّي هناك جانب ثالث يجب 

المحافظ���ة عليه وتنميته وهو الجانب الروحّي لدى اأفراد التعبئة، بمعنى وجود 

حال���ة تقوى وورع تجّنبهم المعا�سي وتبعدهم عن ارتكابها حّتى ل يكون �سبابنا 

لقم���ة �سائغة اأمام ا�ست���دراج النف�ض الأّمارة واإغراءات الحي���اة الدنيا، وتلبي�ض 

ال�سياطي���ن له���م. فالدي���ن والتقوى وال���ورع هي ميزة اأف���راد التعبئ���ة وهوّيتهم 

الحقيقّية.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اإعلموا اأّن اأحد اأ�سلحة الأعداء اّلذين تهتفون ب�لموت لهم هو اأْن ين�سروا 

ف���ي طريقكم بذور المع��سي ويثيروا ال�سهوات بمظ�هر الف�س�د لعّلهم بذلك 

يتمّكن���ون م���ن جّرك���م اإليه����. انتبه���وا جّي���داً. �سحي���ح اأّن �سب�بن���� التعبوّي���ون 

موؤمنون نزيهون واأطه�ر لكن ربم� يوجد بع�ص الأ�سخ��ص مّمن ل يتمّتعون 

بروحّية قوّية في�ست�سلموا لحيل العدّو وال�سيط�ن. ف�لحف�ظ على هوؤلء من 

م�سوؤوليتكم«.



التعبئة فخرنا فاحفظوها ❖ 

اخلامتة:





التعبئة اأف��������راد  61���ه��ي��ز 

اإّن ت�سكي���اًل دينّيًا ثقافّيًا فكرّي���ًا ي�سّد الفراغات وُيب���ادر لمواجهة التحّديات 

قائ���م على التقوى والورع وح���ّب اهلل والإيثار، حرّي اأْن يتمّن���ى كّل مّنا النت�ساب 

اإليه وحرّي بالأّمة كّلها اأْن تفتخر به، في اأّي موقع كان، كيف ل وقد تمّنى الإمام 

الخامنئّي{ لو اأّنه واحد من اأفراد التعبئة؟

يق���ول{: »اإّنني اأفتخر بكون���ي تعبوّي�ً واأعلن ا�ستع���دادي في �سوء ذلك 

للح�سور في اأّي موقع من اأجل الدف�ع عن الثورة«.

ولك���ن مج���ّرد الفخر ل يكفي، بل ل ُب���دَّ من العمل على حف���ظ اأعمال اأفراد 

التعبئ���ة وجهودهم وت�سحياته���م، من خالل الأعمال الفنّي���ة من كتابات و�سور 

واأفالم...

فحفظ هذا التراث، بالإ�سافة اإلى اأّنه نوع من عرفان الجميل، هو اأي�سًا حّق 

هذه الأّم���ة علينا لبيان ح�سارتها وموقعها النوران���ّي واإبرازها بين الح�سارات 

الإن�سانّي���ة، وهو كذلك حّق الأجيال القادم���ة لينقل اإليها التراث ال�سحيح باأيٍد 

اأمينة، وي�سل اإليها النهج والممار�سة باأروع �سورهما الفنّية اّلتي تقتحم القلوب 

�سي���ن والفّنانين اأْن يقوم���وا بجهادهم  وتعي����ض في الوج���دان، فعل���ى المتخ�سّ

الخا�ّض في حفظ تراث التعبئة باأ�سكال وزوايا متعّددة.

يقول الإمام الخامنئّي {:

»اأن���� اأرى اأّنه لم ت�أخذ ه���ذه المواقف الخ�لدة لقّوات التعبئة طريقه� اإلى 

التحرير والتدوين، فال زال هن�ك فراغ كبير ينبغي �سّده بت�أليف الكتب ور�سم 
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ال�س���ور واإنت����ج الر�سوم والأف���الم والم�سرحّي�ت والمع�ر����ص وكت�بة الق�س�ص 

وغي���ر ذل���ك م���ن الأعم�ل الفّني���ة.. فتكون في متن����ول الأ�سخ�����ص اّلذين لم 

ي�سهدوا عي�ن�ً هذه الأمور«. 

ن�س���األ اهلل تعالى اأن يجعلن���ا من اأفراد التعبئة قوًل وعم���اًل، وله الحمد اأّوًل 

واآخرًا.


