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بسم هللا الرحمن الرحيم
ن اللهم اهدنا وتقبل منا يارب العالم�ي

مفهوم الهوية: 

الهوية هي نمط حياة، نمط حياة تعتمد عىل عقائد، تعتمد عىل مفاهيم تعتمد عىل 
أعــراف.. عــىل عــادات، عــىل تقاليــد، عــىل -كذلــك- أفــكار معينــة، ثقافــات معينــة، وتمثــل 
 واحــدًا، 

ً
ي هــذه الحيــاة اتجاهــا

ي ترابــط أمــة، لتتجــه �ن
ي اجتمــاع أمــة، �ن

ا �ن  جــدًّ
ً
عامــًا مهمــا

تجمعهــا تلــك العقائــد، تلــك المنظومــة مــن العقائــد واألعــراف والتقاليــد والســلوكيات، 
واالهتمامــات والعــادات

ي آدم لهــا هويــة، لهــا انتمــاء،  يــة واألمــم عــىل هــذه األرض مــن بــىن كل المجتمعــات الب�ش
ن  لهــا مــوروث مــن األفــكار، والعقائــد، والعــادات، والتقاليــد، والســلوكيات، لهــا نمــط معــ�ي
ي حياتهــا، تختلــف هــذه باختــاف األمــم مــن أمــٍة إىل أمــة، 

ي حياتهــا، وطريقــة معينــة �ن
�ن

ي اليابــان، 
، مــا عليــه الحــال �ن ن ي الصــ�ي

ي الوقــت الراهــن، مثــًا: مــا عليــه الحــال �ن
حــىت �ن

قيــة  ي أوروبــا ال�ش
ي أوروبــا بشــكٍل عــام، أو �ن

ي الهنــد، مــا عليــه الحــال �ن
مــا عليــه الحــال �ن

ي مختلــف أمــم 
ي أمريــكا الاتينيــة... �ن

ي أمريــكا، مــا عليــه الحــال �ن
وروســيا، مــا عليــه الحــال �ن

ن مــن العقائــد،  األرض وبلدانهــا، هنــاك هويــة لــكل أمــة مــن األمــم، وكمــا قلنــا: مــوروث معــ�ي
مــن األفــكار، مــن العــادات، مــن التقاليــد، مــن الســلوكيات، مــن طريقــة معينــة تســري عليهــا 

ي حياتهــا.
�ن
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ي
هوية الشعب اليم�ف

ي  ؟ ومــا هي هويتنــا؟ ومــا هــو انتماؤنــا الــذي نبــىن ي فمــا هــو موروثنــا نحــن كشــعٍب يمــىن
ي النــص 

ة حياتنــا وطريقــة حياتنــا؟ هــذا المــوروث وهــذه الهويــة هــو مــا ورد �ن عليــه مســري
يف: ))اإليمان يمان، والحكمة يمانية((، هذا ما يجب أن نعيه، أن نفهمه،  النبوي ال�ش
ة حياتنــا عــىل  ي مســري ي واقــع حياتنــا؛ حــىت نبــىن

ــخه �ن أن نــ�ي دالالتــه الواســعة، وأن نرسِّ
ي كل المجــاالت؛ ألن الهويــة، واالنتمــاء، والمــوروث الفكــري 

ة حياتنــا �ن أساســه، مســري
ي 

ي كل مجاالتهــا، �ن
ي طابعــه إىل واقــع الحيــاة �ن

ي أثــره و�ن
، هــو يمتــد �ن ي

والســلوكي واألخــا�ت
كل أنحائهــا. 

ة: كان  ن ي المســلم العزيــز يمتــاز بهــذه المــري عــىل مــدى األجيــال الماضيــة كان شــعبنا اليمــىن
ي الســلوكيات، 

ي العمل، �ن
ي المواقف، �ن

ي األخاق، �ن
ي الروحية، �ن

لإليمان أثره المبا�ش �ن
ي الواقــع العمــىلي آلبائنــا وأجدادنــا 

رِجــم �ن ي التقاليــد، حــرن هــذا اإليمــان وتُ
ي العــادات، �ن

�ن
الكــرام جيــًا بعــد جيــل إىل عهــد رســول هللا -صلــوات هللا عليــه وعــىل آلــه- وعــىل نحــٍو 
: ))اإليمــان يمــان((. ن ن أ�ت هــذا النــص المعــربِّ عــن هــذا التمــري ، وألنــه متمــري ن ســٍخ ومتمــري مرت

ة، عبــارة مهمــة، عبــارة جليلــة؛ ألنــه لــو قــال   هــذه العبــارة عبــارة عظيمــة، عبــارة كبــري
ي عمقهــا وداللتهــا 

ي شــعٌب مؤمــن(. لــم تكــن هــذه العبــارة لتصــل �ن
مثــًا: )الشــعب اليمــا�ن

إىل مســتوى عبــارة: ))اإليمــان يمــان((، وكأنَّ هــذا الشــعب منبــٌع يتدفــق منــه اإليمــان، 
؛ ألن  ٌف كبــري  ينبــت فيهــا اإليمــان، ينمــو فيهــا اإليمــان، وهــذا �ش

ٌ
وكأنَّ هــذا الشــعب بيئــة

الــذي  يــة  ي والعظيــم للب�ش
الــرا�ت الكــرام- هــو االنتمــاء  أيهــا اآلبــاء  أيهــا اإلخــوة،  اإليمــان- 

ن  ن كل االنتمــاءات، بــ�ي ف بــ�ي ن هللا ســبحانه وتعــاىل، وهــو أعظــم �ش  بينهــا وبــ�ي
ً
ــل صلــة يمثِّ

العــادات، والتقاليــد، والعقائــد، واألخــاق،  ي مــن  البــ�ش المجتمــع  ي 
الموروثــات �ن كل 

تــب  ٌف عظيــم، ويرت ن هللا ســبحانه وتعــاىل، وهــو �ش ن اإلنســان وبــ�ي االنتمــاء: هــو صلــة بــ�ي
. ي الدنيــا واآلخــرة النتائــج العظيمــة والمهمــة. لقــاء الجامــع الكبــري

عليــه �ن
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أهمية الحفاظ عىل الهوية

ي غاية األهمية، أنا أقول لشــعبنا العزيز: هناك شــعوب أخرى 
هذا الموضوع موضوع �ن

ي ثقافاتهــا قســم كبــ�ي مــن الخرافــة، ومــع مــا 
ي أفكارهــا �ن

ي معتقداتهــا �ن
ي هويتهــا �ن

لديهــا �ن

ي العلــوم وغــ�ي ذلــك ال تــزال 
ي هــذا العــر مــن تقــدم ومــن تطــور حــ�ت �ن

وصــل البــرش إليــه �ن
تتشــبث بتلــك الخرافــات.

تتنــازل عنهــا، شــعب هنــا أو هنــاك، معــروف  لــم تتنصــل منهــا ولــم  وهي خرافــات!!، 

ى تعتمــد  ي مصــاف الــدول الكــ�ب
ى، �ن ، معــروف اليــوم بــل هنــاك دول مــن الــدول الكــ�ب ي يعــ�ن

ي عاداتهــا وأعرافهــا عــىل قســم كبــ�ي مــن الخرافــات، هي 
ي هويتهــا الثقافيــة والفكريــة و�ن

�ن

ي أن تفــرط فيهــا، كيــف  ، ألنهــا تــ�ي مــاذا يعــ�ن
ً
متشــبثة بهــا بــكل تشــبث، ال تفــرط فيهــا أبــدا

ي 
، لــه اليــوم حضــوره �ن ن يمكــن لهــا أن تســقط كأمــة، أو كشــعب، أو كدولــة، أو كبلــد معــ�ي

الســاحة العالميــة، إذا فقــدت خصوصيتهــا الثقافيــة، خصوصيتهــا الفكريــة، خصوصياتهــا 

ي تســتند إل عقائــد معينــة، إل أعــراف معينــة إل عــادات معينــة، إذا فقدتهــا  ي الحيــاة الــ�ت
�ن

، تبتلعهــا الكيانــات األخــرى،  ، تــذوب، تتــال�ش ، تســقط، تنمــ�ي خــالص، تتفــكك، تتبعــ�ث

بهويتهــا  تشــبثها  مــن  تجعــل  فــ�ي  عليهــا،  وتســتحوذ  عليهــا  وتســيطر  األخــرى،  الــدول 

المعتمــدة عــىل قســم كبــ�ي مــن الخرافــة، ولربمــا يعرفــون.. يعــرف الكثــ�ي مــن مفكريــهــم، مــن 

كبارهــم، مــن قادتهــم، يعرفــون أنــه عبــارة عــن خرافــات، ولكــن يقدســون تلــك الخرافــات 

ويتشــبثون بهــا، للحفــاظ عليهــم ككيــان، كأمــة، كبلــد، كدولــة، كشــعب، حــ�ت ال يتفــكك، 

ي التشــبث بها حفاظا عىل 
، ويتمكن اآلخرون من الســيطرة عليه.. يرون �ن ، يتال�ش يتبع�ث

كيانــك ككيــان.

ء مــا مــن  ي
ي أصلهــا، وإن شــابها �ش

مــا بالــك حينمــا تكــون هــذه الهويــة هويــة عظيمــة �ن

ي مــا هي عليــه، فيمــا فيهــا مــن عقائــد، مــن أفــكار، مــن 
ي أصلهــا، �ن

الخلــل والدخيــل ولكــن �ن

؛ ألنــه  ثقافــات، مــن ســلوكيات، األصــل هــذا أصــل عظيــم، والــذي دخــل يمكــن أن ينــىت

ة، موجــودة، قائمــة  لــم يصــل بعــد إل القضــاء عــىل األصالــة هــذه، األصالــة ممتــدة حــا�ن
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ي مــن الهشاشــة، 
ي مــن الضعــف، يعــا�ن

اليــوم، والدخيــل واضــح، وال يــزال إل حــدٍّ مــا يعــا�ن

ي من الغرابة، نشــعر به كدخيل عىل هويتنا وعىل ثقافتنا، عىل حياتنا، عىل عاداتنا، 
يعا�ن

ي توارثناهــا جيــال بعــد جيــل، منــذ صــدر اإلســالم األول«.  الــ�ت عــىل أعرافنــا وســلوكياتنا، 

جمعــة رجــب 1439

تــب  ســيخ الهويــة اإليمانيــة ومــا ي�ق األنشــطة العمليــة واألهــداف المتعلقــة ب�ق
ي واقــع الحيــاة

عــىل ذلــك �ف

األهداف والموجهات المتعلقة بالهوية االيمانية بشكل عام:

ترســيخ عظمــة وقداســة هويتنــا االيمانيــة »اإليمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة« والــوعي   -

ة حياتنا عىل أساسها،  ي واقع حياتنا؛ وبناء مس�ي
ورة ترسيخها �ن بدالالتها الواسعة، و�ن

ي كل المجــاالت.
�ن

ي الحفــاظ عــىل تماســك الشــعوب واألمــم ونهضتهــا واســتقاللها 
ترســيخ أهميــة الهويــة �ن  -

ي وإدراك خطورة التفريط 
ة والتال�ش وأهميتها كضمانة للمجتمعات من التفكك والبع�ث

تــب عليــه مــن تبعــات. فيهــا ومــا ي�ت

ي كيف ارتباطها بهويتها وإبراز الشواهد 
تقديم الدروس والع�ب من واقع األمم األخرى �ن  -

من واقع الشــعوب األخرى عىل مدى تشــبثهم بهويتهم ومســتوى التمســك بها رغم ما 
يوجــد فيهــا مــن األباطيــل والخرافات. 

مــون بهــا ويعملــون عــىل توريثهــا لألجيــال  ن ي يل�ت تقديــم اإلحصائيــات عــن التعليمــات الــ�ت  -

الالحقــة وكيــف يحافظــون عليهــا، ويحمونهــا مــن كل المؤثــرات رغــم مأســاويتها وســوئها 

ن وأحــداث الحيــاة وعــدم  وصعوبتهــا وتعارضهــا مــع الفطــرة االنســانية وتصادمهــا مــع ســ�ن
صلتهــا بــاهلل تعــال.

الهويــات األخــرى  ي مقابــل 
الذهنيــة عــن عظمــة هويتنــا اإليمانيــة �ن المقارنــات  تقديــم   -
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هــا الواضــح وخصائصهــا كتعليمــات وتوجيهــات أتــت مــن هللا ملــك الســماوات  ن وتم�ي

، والرحمن الرحيم الذي كل تعليماته وتوجيهاته وأوامره  ن واألرض، وهو أحكم الحاكم�ي
مــن منطلــق رحمتــه.

ة المفاهيــم الخاطئــة والثقافــات المغلوطــة والعــادات والتقاليــد الدخيلــة  تنقيــة وفلــ�ت  -

ي توارثناهــا جيــال بعــد جيــل،  عــىل حياتنــا، عــىل عاداتنــا، وعــىل أعرافنــا وســلوكياتنا، الــ�ت
منــذ صــدر اإلســالم األول.

ي مواجهــة مشــاكل الحيــاة وتحدياتهــا ومســؤولياتها وأثرهــا 
إبــراز دور الهويــة االيمانيــة �ن  -

ي مواجهــة األزمــات واألخطــار والمعانــاة واالســتهداف المكثــف الــذي تواجهــه أمتنــا 
�ن

االســالمية عــىل كل المســتويات.

ي مواجهــة االســتهداف الشــامل لألمــة مــن قبــل أعدائهــا وســعيهم 
إبــراز دور الهويــة �ن  -

القــوة. عنــا�  وســلبها كل  عليهــا  والســيطرة  إضعافهــا  إل  المســتمر 

مهــم  مــن مدلــول  لهــذا  مــا  بــكل  -ســبحانه وتعــال-  بــاهلل  االيمانيــة كصلــة  الهويــة  دور   -

بتوجيهاتــه،  برعايتــه،  بهدايتــه،  اتصــال  بــاهلل،  اتصــال  عــىل  يجعلنــا  اإِلْيَمــان  وعظيــم، 

 
ً
بتعليماتــه، بمعونتــه، بتوفيقــه، بــكل مــا يمكــن أن يكــون لهــذه الصلــة مــن تأثــ�ي كبــ�ي جــدا

ي الواقــع بنفســه. ، فــاهلل -جــلَّ 
ي األمــة كأمــة، والمجتمــع كمجتمــع، �ن

ي اإلنســان نفســه، �ن
�ن

، معهــم يهديهــم، 
ً
(، معهــم بــكل مــا تعنيــه هــذه العبــارة المهمــة جــدا َ ن ُمْؤِمِنــ�ي

ْ
شــأنه- )َمــَع ال

ِذيــَن آَمُنــوا( ]محمــد: مــن اآليــة11[، موالهــم يتوالهــم 
َّ
 ال

َ
َ َمــْوىل نَّ اللَّ

َ
ِلــَك ِبــأ

َ
هــو وليهــم، )ذ

ة، بــكل  برعايتــه، بتوفيقــه، بمعونتــه، بنــره، بتأييــده، برعايتــه الشــاملة، بألطافــه الكبــ�ي

ي مواجهــة مشــاكل هــذه الحيــاة، 
ي معــادالت الــراع، �ن

مــا يمثــل هــذا مــن أهميــة، ســواًء �ن
ي تحدياتهــا… إل غــ�ي ذلــك.

�ن

ي تحــمي اإلنســان مــن اإلخفــاق، ومــن  ي خلــق القــوة المعنويــة الــ�ت
إبــراز دور االيمــان وأثــره �ن  -

االنهيــار، واليــأس، وتحــمي اإلنســان مــن اإلحســاس بالهزيمــة، ومــن الشــعور بالهزيمــة، 
تحفــظ لهــذا اإلنســان تماســكه وثباتــه وقوتــه.

ي  ي معالجــة اإلشــكاالت النفســية والمعنويــة الــ�ت
إبــراز أهميــة الهويــة االيمانيــة ودورهــا �ن  -
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ي منهــا أبنــاء األمــة مــن اليــأس، والهزيمــة النفســية، والشــعور بالحقــارة، واإلكبــار 
يعــا�ن

بهــم، واالحتقــار لألمــة. واإلعظــام لألعــداء، واالنبهــار 
، ومــن أهــم القيــم:  ن ن المؤمنــ�ي ي بنــاء العالقــة الداخليــة فيمــا بــ�ي

إبــراز أثــر الهويــة اإليمانيــة �ن  -

َبْيَنُهــْم(  ي هــذا االنتمــاء، )ُرَحَمــاُء 
ي هويتنــا و�ن

هي الرحمــة، والرحمــة كعنــوان أســا�ي �ن

ي 
]الفتــح: مــن اآليــة29[ بــكل مــا يعنيــه مدلــول الرحمــة، وبــكل امتــدادات هــذه الرحمــة �ن

واقــع الحيــاة، مــن عالقــة وتعــاون، وتكافــل، وتــآٍخ، وتتعامــل بالمعــروف بــكل مالــه مــن 
ْوِلَيــاُء َبْعــٍض( ]التوبــة: مــن اآليــة71[.

َ
ن أبنــاء هــذه األمــة )َبْعُضُهــْم أ ي تعزيــز الروابــط بــ�ي

أثــر �ن

أبعاد الهوية االيمانية ودالالتها األخالقية والحضارية والتحررية.

: ي
ي واإليما�ف

ي بعدها األخال�ق
أوال- الهوية �ف

الحضــارة  لبقــاء  الضامــن  األمــم وحافــز نهضتهــا، وهي  أســاس حضــارة  األخــاق هي 
ي تصــون المجتمــع  يــة، واألخــاق هي الــىت ي فيمــا ينفــع الب�ش هــا اإليجــا�ب واســتمراريتها وتأثري
، وتحفــظ للرجــال  عي ابــط الــ�ش ي األ�ة عــىل القيــم العظيمــة وحالــة الرت مــن التفــكك وتبــىن
والنســاء عفتهــم وكرامتهــم، وعندمــا تدنــس النفــوس، وتذهــب مــكارم االخــاق، تتفــكك 
العمــىلي  واقعــه  ل  ويتبــدَّ الحيــاة،  إىل  اإلنســان  نظــرة  وتتغــريّ  العائلــة،  وتتــا�ش  األ�ة 
 وكل اهتمامــه 

ً
 تائهــا

ً
ي شــهواته ويصبــح إنســانا

، و يعيــش كالحيــوان ال يفكــر إال �ن ّ ي
والحيــا�ت

ي اللهــث وراء الرذيلــة وبالتــاىلي يســهل تجنيــده لخدمــة العــدو ويصبــح قابــًا الرتــكاب 
�ن

الجرائــم األخاقيــة واألمنيــة.
ي هويتهــا االيمانيــة بــكل مــا يحملــه اإليمــان 

ولهــذا يركــز األعــداء عــىل اســتهداف األمــة �ن

مــن ارتبــاط قــوي ووثيــق بــاهلل -ســبحانه وتعــال-، ومــن مبــادئ مهمــة واخــالق ســامية، 

ومــا يرتبــط بــه مــن معنويــات عاليــة وثبــات وصمــود، ومــن تحــلٍّ بالقيــم العظيمــة اإللهيــة، 

فمــن  الحميــدة،  األخــالق والخصــال  مــكارم  يرســخ  الــذي  بــوي  ال�ت برنامجــه  واســتهداف 
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ي تدنســها،  يــة مــن اآلفــات الــ�ت أعظــم مــا يصنعــه اإليمــان هــو تزكيــة وتطهــ�ي النفــس البرش
والســمو بهــا عــن الرذائــل.

ب زكائها،  ي هذا السياق يعمل األمريكيون واإلرسائيليون، عىل تدنيس النفوس و�ن
و�ن

ي المعامــالت 
ــج للمفاســد والرذائــل، وتمييــع قضيــة الحــالل والحــرام �ن ـ ـ ـ ويـ مــن خــالل ال�ت

ــح المــادي محلهــا،  ـ واألخــالق، والفكــر والسياســة، وإحــالل مفهــوم اللــذة والمنفعــة والربـ

ي االختــالط، واالنســالخ عــن 
، والفــو�ن �ن ن ن الجنســ�ي ي العالقــات بــ�ي

وتشــجيع اإلنفــالت �ن

قــال  عليــه،  وتحافــظ  المســلم  المجتمــع  تحــمي  ي  الــ�ت عيــة واألخالقيــة  الرش الروابــط  كل 
ــارًا﴾ )البقــرة:109(  فَّ

ُ
ــْم ك

ُ
ــن َبْعــِد ِإيَماِنك ــم مِّ

ُ
ك

َ
ون ــْو َيُردُّ

َ
ْهــِل الِكَتــاِب ل

َ
ــْن أ ٌ مِّ ِثــري

َ
تعــال: ﴿َودَّ ك

ي المحافــظ، بالجريمــة والمنكــرات، 
ويســعون بــكل ود ورغبــة الســتبدال الجــو اإليمــا�ن

ن مختلف الوســائل  من خالل برامج وأنشــطة وسياســات عدة وأســاليب ناعمة، مســتغل�ي
الحديثــة.

اق البيئة المحافظة  نت ومواقع التواصل االجتماعي يسعون إل اخ�ت فمن خالل االن�ت

وعــة وروابــط غــ�ي منضبطــة،  ي المــدارس والجامعــات، والتأســيس لعالقــات غــ�ي مرش
�ن

ي تصــون المــرأة وتحافــظ عليهــا لتكــون عفيفــة  ب القيــم واألخــالق اإليمانيــة الــ�ت بغيــة �ن

ي تحــمي  ب القيــم واألخــالق الــ�ت يفــة، وتكــون نــواة ألرسة عظيمــة، وكذلــك �ن طاهــرة رسش

 
ً
ا جــدا ، وهــذا الشــكل مــن االســتهداف يعتــ�ب خطــ�ي

ً
يفــا  رسش

ً
 صالحــا

ً
 زكيــا

ً
الرجــل ليكــون إنســانا

ألنــه يهــدف إل:
إبعــاد األمــة اإلســالمية عــن إيمانهــا، وإبعادهــا عــن تأييــد هللا ونــره ومعونتــه   أواًل: 

وتســديده. وهدايتــه 
: العمــل عــىل إفســاد المــرأة كمدخــل إل إفســاد المجتمــع وتدمــ�ي النظــام األرسي  ً

ثانيــا
ي 

ي اإلســالم، وتفكيــك النســيج االجتمــاعي والقضــاء عــىل اللبنــات االجتماعيــة، فيصبــح �ن
�ن

 ال تجمعه أوا�، وال تربطه أية روابط أو عالقات، سوى 
ً
 ومشتتا

ً
ا  مبع�ث

ً
النهاية مجتمعا

ي ال قداســة وال رحمــة فيهــا وال ثمــرة طيبــة لهــا. العالقــة الحــرام الــ�ت
ي المتاهــات والضيــاع، فــال تبــىت 

: نــرش الرذائــل والفواحــش وإغــراق أبنــاء األمــة �ن ً
 ثالثــا
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لهــم تلــك القيــم اإليمانيــة ومنهــا العــّزة، واإلبــاء، والكرامــة ومــكارم األخــالق، واســتهداف 

 
ً
اســتعدادا لديهــم  يبــىت  وال   ،

ً
شــجاعا  

ً
موقفــا يقفــوا  ال  حــ�ت  لألمــة  المعنــوي  الجانــب 

وع أصيــل، وتحويــل أنظــار الشــباب  للتضحيــة والشــهادة، وإبعــاد أبنائهــا عــن أّي مــرش

ى والعادلــة، وخلــق تيــارات شــعبية  والجماهــ�ي عــن القضايــا اإلســالمية والعربيــة الكــ�ب

ـهــذا تكــون قــد فقــدت كل  وشــبابية ال تعــرف عــن اإلســالم ســوى اإلســم والرســم، وبـ

 
ً
ي تحصنهــا مــن اســتعباد األعــداء وهيمنتهــم وقهرهــم، ولــن يقفــوا موقفــا المقومــات الــ�ت

. شــجاعاً
تــب عــىل ذلــك مــن انحطــاط ومســخ  : تدنيــس النفــوس وإفســادها بــكل مــا ي�ت ً

رابعــا
ف والكرامــة وســمو النفــس، ومــن  ، فاقــد للــرش ئ للمســلم وتحويلــه إل إنســان تافــه وســ�ي

 وعمياًل 
ً
ي التجسس والخيانة فيصبح خادما

ثم يمكن أن يطوعه األعداء ويستغلونه �ن
ي األرض. 

 يعمــل لصالحهــم، ويحولونــه ال عنــٍر مفســٍد �ن
ً
وجنديــا

يقــول الشــهيد القائــد - رضــوان هللا عليــه-: »اليهــود هــم يشــتغلون، يشــتغلون معنــا 

َســادًا﴾ )المائــدة: مــن اآليــة64( 
َ
ْرِض ف

َ ْ
ي األ ِ

ي قلوبنــا مــرض، ﴿َوَيْســَعْوَن �ن
ًا ليوجــدوا �ن كثــري

ثــم ينعكــس بشــكل  النفــوس أواًل؟  بيتجــه إىل  مــا هــو  الفســاد؟  أيــن يتجــه هــذا  إىل 
ي عــن 

ي األرض إنمــا يــأ�ت
ي األرض؛ ألنــه حــىت مــا يحصــل مــن إفســاد �ن

أعمــال، إفســاد �ن
طريــق اإلنســان نفســه«)1(.

ب الهوية اإليمانية لألمة، بكل ما يرتبط بها من عوامل للبناء الحضاري،  : �ن ً
خامسا

ودوافع أخالقية وقيمية للتحرر من التبعية، والخروج من حالة التخلف والبؤس.

ي 
ّ

ي التحــىل
ي ينبــ�ن ومــن المهــم التذكــري ببعــض الموجهــات والتوصيــات الهامــة، الــىت

ي حربــه الناعمــة 
فشــل العــدّو �ن

ُ
ام بهــا حــىت نســتطيع مواجهــة هــذه التحديــات ون ن واإللــرت

: واســتهدافه للهويــة اإليمانيــة وهي كالتــاىلي

فنا هللا به،  1. التمسك بهويتنا اإليمانية والنظر إليها كنعمة من هللا تعاىل وفضل �ش
ف هويــة، ال يوجــد عــىل وجــه األرض أعظــم مــن  از بهــا كأعظــم وأقــدس وأرسش ن واالعــ�ت

؛ »الدرس األول من دروس سورة المائدة«، )صعدة: 2002/1/13م(. ي
ن بدر الدين الحو�ث 1(  السيد/ حس�ي
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الهويــة اإليمانيــة، وإدراك أهميتهــا كضمانــة لفالحنــا وعزتنــا وكرامتنــا، والتمســك بهــذه 

الهويــة بــكل مــا تضمنتــه مــن عقائــد ومفاهيــم وتقاليــد وأفــكار ونمــط حيــاة وســلوكيات 

مــن  الشــوائب وصيانتهــا  مــن  وتنقيتهــا  بهــا،  ام  ن وااللــ�ت عليهــا  والحفــاظ  واهتمامــات، 

ي ميــدان الــراع وعالقتهــا بالبنــاء والنهضــة، 
اق أو التبديــل، والــوعي بدورهــا �ن اإلخــ�ت

ي هويتــه ســيفقد حضارتــه.
فاإلنســان إذا فــرط �ن

والقيــم  ق 
َ

ْخــا
َ
وباأل مية، 

َ
اإلْســا بالتعاليــم  ــد  التقيُّ عــىل  يحافــظ  مــا  عــىل كل  العمــل   .2

والضيــاع  األرسي  ك 
ّ
التفــك مــن  مجتمعنــا  صيانــة  ي 

�ن وأثرهــا  دورهــا  وإبــراز  اإلْيَمانيــة؛ 
. مي

َ
اإلْســا اإلجتمــاعي  النســيج  تمزيــق  ي 

�ن ومســاوئها 

ن الرجــل والمــرأة وبعــده عــن  ي الروابــط والعالقــات بــ�ي
3.  ترســيخ الــوعي بســوء اإلنفــالت �ن

الحضــارة وتقديــم صورتــه الحقيقيــة كخّســة، ودنــاءة، وانحطــاط، وتدمــ�ي للمجتمــع 
المســلم واألرسة المســلمة.

ي  ي الواقــع الغــر�ب
4. إبــراز جوانــب الفشــل واألزمــات النفســية واإلختــالالت اإلجتماعيــة �ن

ي عليهــا  ي ُبــ�ن - بســبب الــرؤى والثقافــات المنفصلــة عــن الديــن واألخــالق والقيــم -الــ�ت
ي وتقديــم الشــواهد واإلحصائيــات المتعلقــة بهــذا الجانــب. الواقــع الغــر�ب

ي 
ن أنفســنا وأرسنــا ومجتمعاتنــا مــن اإلســتهداف األخــال�ت 5. وضــع برامــج ومســارات لتحصــ�ي

ي ُتســقط اإلنســان.   ي ألبعــاد المجتمــع مــن جميــع الوســائل واألســاليب الشــيطانية الــ�ت
والثقــا�ن

ي 
للشــباب والشــابات �ن القيــم األخالقيــة والقيــم اإليمانيــة  بيــة عــىل  ال�ت 6. تعزيــز برامــج 

المــدارس والجامعــات والمعاهــد بــكل مــا يرتبــط بهــا مــن عفــة وطهــارة ومــن صيانــة 

المــرأة  تصــون  محافظــة  بيئــة  وخلــق  للمــرأة،  وحشــمة  الرذائــل  عــن  ه  نّ وتــ�ن للعــرض 

ي الجرائــم 
ي الرذيلــة ومــن التــوّرط �ن

فهــا مــن الوقــوع �ن وتحافــظ عــىل أخالقهــا، وتصــون رسش
األخالقيــة.

7.  العمــل عــىل المحافظــة عــىل الــزّي واللبــاس المحافــظ وكلمــا يجعــل المــرأة اليمنيــة 

محتشــمة داخــل البيــوت وخارجهــا والتذكــ�ي عــىل مــا كان اآلبــاء واألجــداد يربــون عليــه 
يحافظــون عليــه، ومــا ارتبــط بــه مــن تقاليــد وأخــالق وســلوكيات.
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8. ترسيخ حالة العداوة لليهود والنصارى – أمريكا وإرسائيل – بحيث يبىت اإلستحضار 

 بــكل مــا 
ً
المســتمّر لعدائهــم، وإدراك مــا يفعلونــه تجــاه هويتنــا وأخالقنــا واعتبارهــا حربــا

ن شــبابنا ومــن أجــل راحتهــم  تعنيــه الكلمــة، وأنهــم ال يقومــون بذلــك مــن أجــل قــرة أعــ�ي

ي الرذيلــة ودّنســوه وفّرغــوه مــن قيمــه األخالقيــة 
إنمــا ألنهــم يعرفــون أن مــن أوقعــوه �ن

ف وال حمّيــة ولــن  ســيصبح إنســاًنا تافًهــا وتائًهــا وضائًعــا، ال قيــم لــه وال أخــالق وال رسش

ي 
�ن اهتمــام  أّي  لديــه  يبــىت  ولــن  بمعاناتهــم  النــاس وال  بشــأن  اهتمــام  أّي  لديــه  يبــىت 

مــن وســائل اإلســتعباد، ووســيلة  التحديــات واألخطــار. »فاإلفســاد وســيلة  مواجهــة 
ة جــًدا مــن وســائل الســيطرة والتحكــم، ومــن وســائل الهــوان.  خطــ�ي

ار البالغــة لفســاد اليهــود وإضاللهــم واالنجــرار وراء  9. الــوعي بالمخاطــر الجســيمة واأل�ن

 مــن 
ً
ي تطــال اإلنســان بــدءا ر الــ�ت مؤامراتهــم اليهــود وفســادهم ومســتوى الخســارة والــرن

تــب عــىل ذلــك مــن آثــار  تدمــ�ي عالقتــه بــاهلل ثــم مــا يلحقهــا مــن تدمــ�ي لنفســه ثــم مــا ي�ت
يــة كلهــا.   ي كل ظلــم يطــال البرش

 �ن
ً
يــكا تصــل إل أن يصبــح اإلنســان رسش

ي قدمها اإلسالم كأعالم وقدوات للشباب  10. تعزيز حالة التأّ�ي واإلقتداء بالنماذج ال�ت

والتــأ�ي  اإلنشــداد  مــن  حالــة  خلــق  النســوي  الواقــع  ي 
و�ن المجتمــع  فئــات  ولجميــع 

ن وســيدة نســاء  ن وســيدة نســاء المؤمنــ�ي واإلقتــداء بفاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــ�ي
ي كل عــر.

ي كل جيــل و�ن
أهــل الجنــة، كنمــوذج للمــرأة �ن

لق  ن ي يحاول أن ي�ن 11. التحذير من خطوات الشيطان واإلدراك لخطورة المعا�ي هلل، ال�ت

ة ومن أك�ب المخاطر   ح�ت يوصله إل الذنوب الكب�ي
ً
 فشــيئا

ً
من خاللها باإلنســان شــيئا

ة،  ي توصــل إل المعــا�ي الكبــ�ي ، هي حالــة التهــاون، بالمقدمــات الــ�ت
ً
عــىل البــرش جميعــا

ــْيَطاِن{  الشَّ ُخُطــَواِت  ِبُعــوا  َتتَّ  
َ

 }َول
ً
 متكــررا

ً
نهيــا القــرآن  ي 

هللا ســبحانه وتعــال يؤكــد �ن

ام القــوّي بالتوجيهــات اإللهيــة  ن ي القــرآن الكريــم. وكذلــك الــوعي بأهميــة اإللــ�ت
يكررهــا �ن

ويحــذر مــن اإلتبــاع للخطــوات اإلســتدراجية ويحــذر المقدمــات ويحــذر التهــاون أمــام 
ي يستبســطها. األمــور الــ�ت

العباديــة ومواجهــة حــاالت اإلهمــال والالمبــاالة تجــاه  12. تقويــة اإلهتمــام بالجوانــب 
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ي  ي باإلنســان عــن الرذائــل وعــن األمــور الــ�ت
ي نفســية اإلنســان وترتــىت

ّ
ي تــزك الوســائل الــ�ت

 
َ

ــْول
َ
بــه }َول نكيــة منــه واإلســتعانة  تدّنســه، وأهمهــا اإللتجــاء إل هللا تعــال وطلــب ال�ت

ي َمْن َيَشاُء{ ]النور: 
ِّ

َ ُيَزك ِكنَّ اللَّ
َ
َبًدا َول

َ
َحٍد أ

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ا ِمْنك

َ
ْم َوَرْحَمُتُه َما َزك

ُ
ْيك

َ
ِ َعل

ْضُل اللَّ
َ
ف

مــن اآليــة 21[.

وباهتمــام كبــ�ي  صحيــح،  بشــكل  عليهــا  والحفــاظ  الصــالة،  إقامــة  عــىل  الحــرص   .13

نكية للنفس يقول هللا سبحانه  وبتقديس ووعي بأهميتها باعتبارها من أهم وسائل ال�ت

{]األعــىل: األيــة 14-15[  فالصــالة 
َّ

َصىل
َ
ــِه ف ــَر اْســَم َربِّ

َ
ك

َ
  َوذ

َّ
ــَح َمــْن َتــَزك

َ
ل
ْ
ف
َ
ــْد أ

َ
وتعــال }ق

ي تطهــ�ي نفســية اإلنســان إذا أقامهــا كمــا يريــد هللا، بحيــث تكــون صــالًة 
لهــا أثــر كبــ�ي �ن

ي روايــة عــن الرســول صلــوات هللا عليــه وعــىل آلــه بهــذا المعــ�ن – »ال يــزال 
قّيمــة، و �ن

 مذعــورًا مــن ابــن آدم مــا حافــظ عــىل الصلــوات الخمــس فــإذا فــرط 
ً
الشــيطان متهيبــا

 فعااًل  
ً
ي العظائم« بمع�ن أن الصالة تشكل سالحا

أو قر فيهن تجرئ عليه فألقاه �ن
ألن الصــالة تنــ� عــن الفحشــاء والمنكــر.

ا  ً ِثــري
َ
ــًرا ك

ْ
َ ِذك ــُروا اللَّ

ُ
ك

ْ
َمُنــوا اذ

َ
ِذيــَن آ

َّ
َهــا ال يُّ

َ
14.  اإلكثــار مــن ذكــر هللا ســبحانه وتعــال، }َيــا أ

{ ]األحــزاب: اآليــة 41-42[ اإلكثــار مــن ذكــر هللا بالقلــب واللســان 
ً

ِصيــا
َ
ــَرًة َوأ

ْ
ُحوُه ُبك َوَســبِّ

ي أوقــات متعــددة، بأنــواع الذكــر، كاالســتغفار، و التســبيح، والدعــاء، وتــالوة القــرآن ، 
�ن

ي دالئل عظمة هللا سبحانه وتعال وقدرته، 
والمراجعة لهدى هللا، وبالتأمل والتفك�ي �ن

وهــذا ممــا يســاعد اإلنســان عــىل اإلســتقامة و عــىل ســمّو النفــس، وُطهــر المشــاعر، 

ــب حالــة الغفلــة لــدى 
ّ
ق وعــىل اإلبتعــاد عــن الوســاوس الشــيطانية، ألن الشــيطان ي�ت

ي جبهــة قتــال، وعندمــا ال يجــد انتبــاًه، وال اســتعداًد للمواجهــة 
اإلنســان، كمــا لــو كان �ن

ســينفذ ويتســلل مــن خاللهــا.

ن الرجل والمرأة  وع للعالقة ب�ي 15. تشــجيع الزواج وتيســ�ي تكاليفه باعتباره اإلطار المرش

ي والضمانــة للحفــاظ عليــه مــن  فــكان الــزواج هــو اللبنــة األول لبنــاء المجتمــع البــرش
وع المرتبــط بتعليمــات هللا وتوجيهاتــه. ي والتفــكك والضيــاع، والتناســل المــرش

التــال�ش

ي حــّل الكثــ�ي مــن المشــاكل النفســية واالجتماعيــة وبنــاء األرسة 
الــزواج �ن 16. إبــراز دور 



15

موجهات عملية وتوعوية عن
ي والتحّرري والحضاري

ي ُبعدها األخال�ق
الهوية اإليمانية �ف

وكالة األنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

الصالحــة والذريــة الطيبــة والمجتمــع المتماســك والمتعــاون مــن خــالل روابــط القرابــة 

ئ المجتمــع للقيــام بــدوره  ّ  لإلســتقرار ويــهــ�ي
ً
والرحامــة والنســب ليكــون ذلــك عامــاًل مهمــا

ي فرضهــا هللا عليــه عــىل أســاس مــن القيــم وزكاء النفــوس. ومســئولياته الــ�ت

17. إدراك أن الزواج القائم عىل تعليمات هللا هو الذي يتالءم مع الفطرة وينســجم مع 

مــكارم األخــالق ومــع تكريــم هللا للبــرش ألنــه يصــون الرجــل والمــرأة ويحفــظ لهــم زكاءهــم 

وكرامتهــم وإنســانيتهم ويحصنهــم مــن اإلنــزالق إل الرذائــل ويمنعهــم مــن اإلنحــراف 

ـ مــن  { )اإلرساء 
ً

 َوَســاَء َســِبيا
ً
اِحَشــة

َ
اَن ف

َ
ــُه ك

َّ
إل الُســبل الســيئة والطــرق المنحّطــة }ِإن

ي  تبــة عــىل ذلــك بمــا فيهــا األمــراض واألوبئــة الــ�ت اآليــة 32( ويحميهــم مــن المخاطــر الم�ت

دمرت أغلب المجتمعات نتيجة للمفاســد األخالقية ، وبالذات أن هذه األمة تواجه 

ْن 
َ
أ }َوُيِريــُدوَن  فســادا(  األرض  ي 

�ن )يســعون  بأنهــم  عنهــم  قــال هللا  مفســدين  أعــداء 

ــِبيَل{ )النســاء: مــن اآليــة44( ويمتلكــون مختلــف الوســائل واألســاليب المؤثــرة  ــوا السَّ
ُّ
ِضل تَ

فهــم وعفتهــم وطهارتهــم. ي رسش
ي أخالقهــم و�ن

ي يســتهدفون الشــباب والشــابات �ن الــ�ت

 مــن البنــات إل درجــة العنوســة ومنهــا 
ً
ا ي أوصلــت كثــ�ي 18. محاربــة العــادات الســلبية الــ�ت

غــالء المهــور وارتفــاع تكاليــف الــزواج وحالــة النظــر إل المــرأة كســلعة والنظــر إل المهــر 
كثمــن لهــا.

وتقديــم  المهــور  غــالء  أســباب  أحــد  مــن  ُيعــد  والــذي  المهــور  أكل  19. محاربــة ظاهــرة 

ي ذلــك تكريــم 
 و�ن

ً
المفاهيــم والمســميات القرآنيــة لــه وكيــف قدمــه كعطّيــة وليــس ثمنــا

ي بــأن يقــدم للمــرأة 
{ فتعليمــات هللا تقــ�ن

ً
ــة

َ
اِتِهــنَّ ِنْحل

َ
َســاَء َصُدق ــوا النِّ

ُ
لهــا قــال تعــال }َوآت

بــكل ســهولة ويعتــ�ب أخــذه مــن الظلــم ومــن أكل المــال الحــرام.

ن والتخىلي عن التكاليف  وج�ي ن ِ الزواج، وتشجيِعه والتعاون مع الم�ت 20. العمُل عىل تيس�ي
ي تؤدي إل صعوبة الزواِج. والمظاهر ال�ت

المتعــددات عــىل  الــزواج باألرامــل والعانســات ومعاملــة الزوجــات  التشــجيع عــىل   .21

َمْعــُروِف{ )النســاء: مــن اآليــة19( 
ْ
وُهــنَّ ِبال ُ ِ ة بالمعــروف }َوَعا�ش أســاس العــدل والمعــارسش

مــن  )النســاء:  َقــِة{ 
َّ
ُمَعل

ْ
ال

َ
ُروَهــا ك

َ
َتذ

َ
ف َمْيــِل 

ْ
ال لَّ 

ُ
ــوا ك

ُ
َتِميل ــا 

َ
}ف أخــرى:  آيــة  ي 

�ن أيضــا  ذكــر 
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اآليــة129(.

22. الحث عىل تعاون الجميُع، سواء الدولِة، أو المجتمع، وكذلك العلماء، والوجاهات، 

ِ عمليــِة الــزواج، ومحاربــة العــاداِت  ي اتجــاه تخفيــِف تكاليــِف الــزواج، وتيســ�ي
للضغــِط �ن

مــع هويتنــا  ينســجم  مــا  المرهقــة وهــذا   
ٌ
الماديــة التكاليــُف  بهــا  ترتبــُط  ي  الــ�ت والتقاليــِد 

ي رســوُل هللِا صلــوات هللِا عليــه وعــىل آِلــه القــدوة، عندمــا 
وانتماءنــا لإلســالم، ولنــا �ن

 .  الزهــراء، بالمهــر اليســ�ي
َ
، فاطمــة ن َزّوج ابنَتــه ســيدَة نســاِء العالمــ�ي

 
ُ
يعــاُت اإللهيــة  وليــس أحمــااًل عــىل النــاس وأن الترش

ً
23. أن نــدرك بــأن الديــن ليــس قيــودا

ي ســتصون المجتمــِع الُمســلم، وتحميــه مــن أي  تقــوم عــىل اليــر والتخفيــف وهي الــ�ت

َيُتــوَب  ْن 
َ
أ ُيِريــُد   ُ الكريــم }َواللَّ القــرآن  ي 

يعاِتــه �ن قــاَل عــن ترش اق لألعــداء، وهللُا  اخــ�ت

ــَف  ن ُيَخفِّ
َ
ُ أ ــوا َمْيــا َعِظيًمــا * ُيِريــُد اللَّ

ُ
ِميل ْن تَ

َ
ــَهَواِت أ ِبُعــوَن الشَّ ِذيــَن َيتَّ

َّ
ــْم َوُيِريــُد ال

ُ
ْيك

َ
َعل

نَســاُن َضِعيًفــا{ )النســاء ـ 27،28(.  ِ
ْ

ــْم ۚ َوُخِلــَق اإل
ُ
َعنك

الجرائــم  مــن  المجتمــع  وصيانــة  المــرأة  صيانــة  ي 
�ن االيمانيــة  الهويــة  أهميــة  إدراك   .24

ي تكثــ�ي النســل وبالــذات مــع الحــروب واســتمرار حــاالت الــراع 
ي و�ن

والفســاد األخــال�ت
ي بنســب مرتفعــة.

ن للتــال�ش ي يكــون الرجــال فيهــا معرضــ�ي والــ�ت

ي بعدها الحضاري
- الهوية �ف

ً
ثانيا

يقــول الســيد القائــد –يحفظــه هللا- : »اإِلْيَمــان إنمــا هــو منظومــة متكاملــة، منظومــة 
ي لهــذه األمــة  امــات العمليــة، وأنــه يبــىن ن مــن المبــادئ، مــن القيــم، مــن األخــاق، مــن االلرت
ة، حضــارة تقــوم عــىل أســاٍس مــن  ن  مســتقلة نتاجهــا حضــارة عادلــة، حضــارة متمــري

ً
ُبنيــة

 بالمســاجد، 
ً
، ليــس خاصــا

ً
 ثانويــا

ً
تلــك المبــادئ والقيــم، اإِلْيَمــان هــو للحيــاة، ليــس شــيئا

أ�ت  فيهــا، ولذلــك  مــا  وبــكل  بكلهــا  للحيــاة  هــو  اإِلْيَمــان  ليــس مجــرد شــعائر وطقــوس، 
القــرآن الكريــم ليقــدم لنــا اإِلْيَمــان«.

ويقــول »األمــة هي أمــة عندمــا تبــىت لهــا ثقافتهــا، روحهــا، أخاقهــا، قيمهــا، هنــا يبــىت 
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لــو فقــدت األمــة هــذه القيــم، وتأثــرت بأعدائهــا، وأعداؤهــا يأتــون لهــا  لنــا اســتقالها، 
ر لنــا أوبئتــه، مفاســده، رذائلــه، ثــم  ر لنــا ليــس الحضــارة، يصــدِّ بأوبئتهــم، الغــرب هــو يصــدِّ
ر لنــا مــا يمكننــا أن  ر لنــا القــدرات العمليــة؟ هــل هــو يصــدِّ يســميها حضــارة، هــل هــو يصــدِّ

ي بلــدان أخــرى العلمــاء ليقتلهــم؟. 
ي العــراق و�ن

نتفــوق؟ أم أنــه مــن الحــق حــىت �ن
ومختلــف  والكيميــاء...  يــاء،  ن الفري ي 

�ن العلــوم:  مختلــف  ي 
�ن العلمــاء  آالف  العــراق  ي 

�ن
العلوم الحضارية، عندما دخلت أمريكا العراق كان من أولوياتها ماحقة أولئك العلماء 
نوا من استقطابه؛ قتلوه، هم ال يريدون لنا أن 

َّ
وقتلهم، قتل أولئك العلماء، من لم يتمك

ي  ــع، وتنتــج، وتبــىن نمتلــك عنــارص القــوة وأســباب الحضــارة الحقيقيــة، أن نكــون أمــة تصنِّ
روا إلينــا الرذائــل،  لهــا واقــع حياتهــا عــىل أســاٍس قــوٍي ومســتقل. ال، هــم يريــدون أن يصــدِّ
ي 

ن الرجال والنســاء، كل األوبئة، أن ينت�ش �ن المفاســد، االختاط والعاقة الفوضوية ب�ي
بلداننــا مــرض اإليــدز، وكل المفاســد واألوبئــة واألمــراض؛ حــىت نكــون أمــة هزيلــة، مائعــة، 
ي مقدمتهــا: القــوة المعنويــة، قــوة اإلرادة، 

فاســدة، ضائعــة، تفقــد كل عنــارص القــوة، و�ن
 نكــون أمــة تمتلــك العــزة واإلحســاس بالكرامــة، 

َّ
 غيــورة، أل

ً
 نكــون أمــة

َّ
قــوة الموقــف، أل

 
ً
ي نفســه أي كرامــة، لــو فســد اإلنســان ومــاع، أصبــح إنســانا

لــو فســد اإلنســان لــم يعــد �ن
 عــىل 

ً
، رذيــًا، يســ� وراء المنكــرات والفواحــش والرذائــل، وأصبــح إمــا مدمنــا

ً
، تافهــا

ً
مائعــا

ي أمتــه؟ هــل يمكــن 
 �ن

ً
 عــىل المخــدرات، هــل يمكــن أن يكــون عنــرًا قويــا

ً
الخمــر، أو مدمنــا

ة، والحميــة، واإلبــاء،  أن يكــون عنــرًا يمتلــك القــوة المعنويــة، واإلرادة القويــة، والغــري
 . ة الجامــع الكبــ�ي «. محــا�ن

ً
 تافهــا

ً
والعــزة، والشــعور بالكرامــة؟ أم أنــه ســيكون إنســانا

ويمكننــا إدراك أهميــة اإليمــان كدافــع للعمــل والنهضــة والتحــرر والبنــاء وأثــر 
: ي

الهويــة االيمانيــة عــىل المســتوى الحضــاري والعلــ�ي مــن خــالل اآل�ق

 لمواجهة التحديات واألخطار، 
ً
 لألمة للعمل والتحرك، ودافعا

ً
ا  كب�ي

ً
يمّثل اإليمان دافعا  -

 تحتــاج 
ً
ي أمــسِّ الحاجــة إليهــا؛ حــ�ت ال تبــىت أمــة

ي األمــة �ن  للنهضــة الحضاريــة الــ�ت
ً
ودافعــا



موجهات عملية وتوعوية عن
ي والتحّرري والحضاري

ي ُبعدها األخال�ق
الهوية اإليمانية �ف

وكالة األنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

18

ًة لهــذا االحتيــاج،  ي ملبســها، وتبــىت أســ�ي
ي غذائهــا، �ن

ي قوتهــا، �ن
ء: �ن ي

ي كل �ش
إل أعدائهــا �ن

بهــا،  التحكــم  ي 
و�ن األمــة،  هــذه  ي حصــار 

�ن لضغوطهــم، ألســاليبهم  لتحكمهــم،   
ً
خانعــة

ة وراقيــة  ن ي هي حضــارًة متمــ�ي  تبــ�ن
ً
ي الحظــر االقتصــادي عليهــا، أمــة

ي الحصــار لهــا، و�ن
و�ن

ة. ن وعادلــة، وقائمــة عــىل أســس ومبــادئ عظيمــة تجعــل منهــا حضــارة متمــ�ي

ي تحمل 
ره اإِلْيَمان وأثره الذي يجعل اإلنسان ينطلق �ن

ّ
اإلستفادة من الدافع الذي يوف  -

ي هللا، خوفــه 
 عــن الكســل والملــل والفتــور. »ِإْيَمانــه بــاهلل، رجــاؤه �ن

ً
المســؤوليات بعيــدا

مــن هللا، وعيــه بحقيقــة هــذه الحيــاة، ِإْيَمانــه باليــوم اآلخــر، ِإْيَمانــه بالجــزاء والحســاب… 

، تصنــع عنــد  ي برنامجهــا العمــىلي
ي أخالقهــا، �ن

ي مبادئهــا، �ن
كل تلــك المنظومــة المتكاملــة �ن

. اإلنســان هــذا الدافــع الكبــ�ي جــداً

ي يعيشــها الكثــ�ي مــن أبنــاء أمتنــا  ي معالجــة الحالــة الــ�ت
-  االســتفادة مــن الهويــة االيمانيــة �ن

الذين يعانون من اليأس، و الهزيمة النفسية، و يعانون من الشعور بالحقارة، وينظرون 

إل األعــداء نظــرة اإلكبــار واإلعظــام ، واالنبهــار بهــم، واالحتقــار لألمــة، ومــن يعانــون 

 مــن الكســل، مــن الفتــور، و انعــدام الــروح العمليــة، ويعيشــون حالــة التنصــل عــن 
ً
أيضــا

ي ومنظومتــه 
الحقيــىت اإِلْيَمــان بمفهومــه  هــو  الــذي  المهــم  العنــر  المســؤولية، »هــذا 

 عمليــة، يعــرف قيمــة العمــل 
ً
ي اإلنســان روحــا

ي �ن المتكاملــة، هــو يمثــل الدافــع الــذي ُيحــ�ي
ي كل شــؤون ومجــاالت هــذه الحيــاة«.

ي هــذه الحيــاة، وبالــذات العمــل الصالــح �ن
�ن

ي يــرّوج لهــا الغــرب باســم الحضــارة  ن األمــة مــن األفــكار والثقافــات الــ�ت العمــل عــىل تحصــ�ي  -

ي تســتهدف الشــباب والنســاء  والتقــدم والحداثــة وحمايتهــا مــن األنشــطة العمليــة الــ�ت

بالدرجــة الرئيســية بهــدف إفســادها وإدراك حقيقــة مــا ُيــراد مــن وراء تغيــ�ي الهويــة لألمــة 
وتفكيــك األرس وتمزيــق المجتمــع.

غــ�ي  األمــة  يجعــل  وفيمــا  الحضاريــة،  النهضــة  ي 
�ن اإليمانيــة  الهويــة  إل  حاجتنــا  إبــراز   -

ًة  ي كل احتياجاتهــا، وتبــىت أســ�ي
ي غذائهــا وملبســها، و�ن

ي قوتهــا، و�ن
محتاجــة ألعدائهــا �ن

ي 
ي حصــار هــذه األمــة، و�ن

مهــم، لضغوطهــم، ألســاليبهم �ن
ّ
 لتحك

ً
لهــذا االحتيــاج، خانعــة

ي هي حضــارًة   تبــ�ن
ً
ي الحظــر االقتصــادي عليهــا، أمــة

ي الحصــار لهــا، و�ن
التحكــم بهــا، و�ن
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ة. ن ة وراقيــة وعادلــة، وقائمــة عــىل أســس ومبــادئ عظيمــة تجعــل منهــا حضــارة متمــ�ي ن متمــ�ي

ي منــه أبنــاء األمــة مــن 
إبــراز دور الهويــة اإليمانيــة ومــا تقدمــه مــن الحلــول لــكل مــا يعــا�ن  -

الكســل والفتــور، وانعــدام الــروح العمليــة، وحالــة التنّصــل عــن المســؤولية، ومــا يقدمــه 

ي هــذه 
 عمليــة، يعــرف قيمــة العمــل �ن

ً
ي اإلنســان روحــا

ي �ن اإِلْيَمــان مــن الدافــع الــذي ُيحــ�ي
ي كل شــؤون ومجــاالت هــذه الحيــاة.

الحيــاة، وبالــذات العمــل الصالــح �ن

ي بالتأكيــد نتاجهــا حضــارة  ي بنــاء األمــة البنيــة المســتقلة الــ�ت
إبــراز الــدور العمــىلي لإليمــان �ن  -

ة، وحضــارة تقــوم عــىل أســاٍس مــن تلــك المبــادئ والقيــم ومقارنتهــا بالحضــارات  ن ومتمــ�ي
يــة. ي صنعتهــا للبرش األخــرى والكــوارث والمــآ�ي والويــالت الــ�ت

الحضاريــة،  بالمســؤولية  للنهــوض  اندفــاع  مــن  مــا يخلقــه  ي 
وأثــره �ن اإليمــان  إبــراز دور   -

 منتجــة، تصنــع، وتــزرع، وتنتــج 
ً
ي اقتصادهــا وتكــون أمــة

ي األمــة لتكــون قويــة �ن وبمــا يبــ�ن

كل احتياجاتهــا اإلنســانية دون أن تحتــاج إل أعدائهــا وتمتلــك عنــا� القــوة الماديــة 

إل جانــب القــوة المعنويــة، كجــزء أســا�ي مــن دينهــا، وهــذا يدخــل ضمــن التوجيهــات 
ٍة( ]األنفــال:  ــوَّ

ُ
ُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ق

َ
وا ل ِعــدُّ

َ
ي قــول هللا -ســبحانه وتعــال- )َوأ

اإللهيــة �ن
مــن اآليــة60[.

ي تحّقــق العــزة بــكل مــا تعنيــه، مــن اإلنعتــاق مــن حالــة الــذّل 
أهميــة الهويــة اإليمانيــة �ن  -

األمــة. ألعــداء  واإلستســالم  والخنــوع  واإلرتهــان  التبعيــة  مــن  والتحــّرر  والهــوان 

اء  والخــ�ب واألطبــاء  الدراســية  والبعثــات  الطــالب  مــن  الكــوادر  احتــواء  عــىل  العمــل   -

والكفــاءات العلميــة المختلفــة واإلهتمــام بهــم وترســيخ الهويــة لديهــم والتصــّدي لــكل 
العقــول. وهجــرة  األدمغــة  رسقــة  ُيســّم  ومــا  اإلســتقطاب  أشــكال 

ي الداخــل واالهتمــام بهــم مــن الحكومــة 
ن �ن اســتقطاب الكفــاءات والكــوادر والمبدعــ�ي  -

المنــاخ المناســب إلبداعاتهــم. وحمايتهــم والتفاعــل معهــم ومــع مــا يقدمونــه وتهيئــة 

مــا  النوابــغ، وتقديــم  الطــالب  مــن  الموهوبــة والمبدعــة  للكفــاءات  التســهيالت  تقــدم   -

إدارة  عــن  صــادرة  دراســة  أشــارت  وقــد  البلــد..  ي 
�ن واالســتقرار  البقــاء  عــىل  يحّفزهــم 

إل  ة  األخــ�ي الســنوات  خــالل  العربيــة  الــدول  بجامعــة  والهجــرة  الســكانية  السياســات 
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ألفــا  مليــون و91  إل  يصــل  الخــارج  ي 
�ن العربيــة  العلميــة  الكفــاءات  عــدد  أن مجمــوع 

يــة   ي مقدمــة أكــ�ث الــدول هجــرة لكفاءاتهــا البرش
و282 كفــاءة علميــة، وجــاءت الجزائــر �ن

يليهــا المغــرب بـــ207 آالف و117 كفــاءة، ثــم مــر بـــ147 ألــف كفــاءة و835، فلبنــان 

بـــ110 آالف و960 كفــاءة، والعــراق بـــ83 ألًفــا و465 كفــاءة، وتونــس بـــ68 ألًفــا و190 

يــة  كفــاءة، فيمــا تعــد كل مــن ســلطنة عمــان وقطــر األقــل مــن حيــث عــدد الكفــاءات البرش
تيــب. المهاجــرة منهمــا بإجمــالي 1012 و1465 كفــاءة عــىل ال�ت

ي 
ي بنائــه لإلنســان والحيــاة، وفيمــا يحققــه �ن

ي لإلســالم �ن
فهــم النمــوذج الحضــاري الــرا�ت  -

م بمبادئــه وأخالقــه ونــ�ي  ن نلــ�ت يــة عندمــا  واقــع الحيــاة مــن عــدل وخــ�ي وســعادة للبرش

الفســاد  مــن  اليهــود  بفعــل  ي  البــرش الواقــع  إليــه  وصــل  مــا  أن  نــدرك  وأن  مفاهيمــه, 

  كل البعــد عــن الحضــارة والحريــة والتقــدم وال يعــ�ب 
ً
ي الروابــط بأنــه بعيــدا

والفــو�ن �ن

الغابــات وأســوأ مــن ذلــك،  ي 
بــل هــو ســقوط وانحطــاط إل حالــة الحيوانــات �ن عنهــا 

ي هــذا الســياق يجــب أن يكــون هنالــك انشــداد وتــأّ�ي واقتــداء بالنمــاذج والقــدوات 
و�ن

الطاهريــن. الهــدى  األنبيــاء وأعــالم  ي مقدمتهــم 
الدينيــة و�ن

ي هــو يتنــا ألنــه يريــد لألمــة اإلســالمية 
عــىل المســتوى االقتصــادي يســتهدفنا العــدو �ف

الضيــاع، والضعــف والبــؤس وتعيــش حالــة التخلــف وعــدم البنــاء الحضــاري. 

: ي هذا السياق اإللتفات إل التالي
ومن المهم �ف

الــرؤى  ن  بينهــا وبــ�ي بالفــوارق  الــوعي  الرؤيــة اإلســالمية عــن االقتصــاد وترســيخ  تقديــم   -

فتــه مــن كــوارث 
ّ
ي جعلــت المــال غايــة وإبــراز مســاوئ تلــك الــرؤى ومــا خل الغربيــة الــ�ت

يــة. البرش واقــع  ي 
�ن وويــالت 

ي الجانــب 
ي �ن

عــىل المســتوى االقتصــادي: أن نــدرك أهميــة مــا يعنيــه االنتمــاء اإِلْيَمــا�ن  -

 ، ي
االقتصــادي؛ ونحــن كأمــٍة مؤمنــٍة مســلمٍة معنيــون أن نســ� لتحقيــق االكتفــاء الــذا�ت
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. ي
وتحقيــق مــا ُيســّم باألمــن الغــذا�ئ

اإلنتــاج  ي 
�ن أموالهــم  رؤوس  تشــغيل  ي 

�ن أنشــطة  األمــوال  رؤوس  يكــون ألصحــاب  أن   -
. ي

الــذا�ت االكتفــاء  تحقيــق  ي 
و�ن  ، الداخــىلي

ي تحول دون انتاجه لمتطلبات  مواجهة الظواهر السلبية كالعجز والكسل واالحباط ال�ت  -
حياته ومستلزماتها. 

ي تعزيــز 
ي وإدراك مخاطرهــا �ن اد الخــار�ب ي تحــد مــن االســت�ي العمــل عــىل ايجــاد البدائــل الــ�ت  -

 للخــارج.
ً
التبعيــة وابقــاء البلــد رهينــة

ي 
اإِلْيَمــا�ن االنتمــاء  مــن   

ً
أساســيا  

ً
جــزءا االقتصــادي  الجانــب  بــأن  والفهــم  اإلدراك  تعزيــز   -

العمــل عــىل  الدينيــة وبالتــالي  مــن مســؤوليتنا  النهضــة االقتصاديــة جــزء  ي وأن  والديــ�ن
. ي

الــذا�ت االكتفــاء  وتحقيــق  القــوة  عوامــل  توفــ�ي كل 

ي ترســيخ أهميــة 
، وأبنــاء الشــعب عامــة المســؤولية �ن ن أن تتحّمــل الحكومــة والمســؤول�ي  -
.  عامــاً

ً
الجانــب االقتصــادي وعالقتــه باإليمــان وأن يكــون ذلــك توجهــا

والمتعلقــة  الوطنيــة  الرؤيــة  ي 
اعتمــدت �ن ي  الــ�ت امــج والخطــط، والسياســات  ال�ب تنفيــذ   -

ن  المســؤول�ي ن  وبــ�ي والشــعب،  الحكومــة  ن  بــ�ي الفعــىلي  والتعــاون  االقتصــادي  بالجانــب 

ن أبنــاء الشــعب بشــكٍل عــام يكــون لهــا أولويــة  ن أصحــاب رؤوس المــال واألعمــال، بــ�ي وبــ�ي
التنفيــذ.

التوعيــة المســتمرة عــن المقاطعــة للبضائــع األمريكيــة واإلرسائيليــة وتشــجيع التجــار   -
لهــا. البدائــل  إيجــاد  عــىل  والمســتوردين 

ي تســاعدهم عــىل ذلــك ومنــع  تشــجيع ودعــم اإلنتــاج المحــىلي وتقديــم التســهيالت الــ�ت  -

ي  ب الجهاز اإلنتا�ب ي ترن ي بعض الســلع والمنتجات، ال�ت
ي واإلغراق �ن اد الخار�ب االســت�ي

الداخــىلي وتضعفــه وتشــل قدرتــه عــىل المنافســة والمقاومــة.

ي 
ي تقــ�ن تشــجيع الصناعــات االبتكاريــة ودعمهــا عــىل حســاب الصناعــات التجميعيــة الــ�ت  -

ّ باالقتصــاد  ي وتحــول البلــدان إل آالت ناســخة وتعــّزز التبعيــة وتــرن
عــىل اإلبــداع الــذا�ت

 . ي الوط�ن
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- البعد التحرري للهوية االيمانية 
ً
ثالثا

ي الصحيح وبمنظومته 
يقول السيد القائد –يحفظه هللا- : »اإِلْيَمان بمفهومه القرآ�ن

ٌ لتماســك األمــة، هــو عامــٌل  الكاملــة هــو عنــر خــاص، عنــر حريــة، هــو عامــٌل أســا�ي
ٌ تحتــاج إليــه األمــة لتواجــه كل هــذه التحديــات وكل هــذه األخطــار، ولتصحــح  رئيــ�ي
ي مواجهــة التحديــات واألعــداء؛ فلذلــك نحــن 

ي واقعهــا، و�ن
وضعيتهــا، ولتنقــذ نفســها �ن

ــخها؛ ألنهــا عمليــة تربويــة، وعمليــة  بحاجــة إىل العنايــة بالهويــة اإِلْيَمانيــة، إىل أن نرسِّ
تعليميــة، وعمليــة نحتــاج إليهــا كعــادات وتقاليــد ونمــط حيــاة«.

ي تدفع ال االستقالل والتحرر من التبعية
- العزة من القيم االيمانية ال�ق

ي أخاقــه، ونجــد 
ي قيمــه، �ن

ي مبادئــه، �ن
»عندمــا نعــود إىل اإِلْيَمــان كمنظومــة متكاملــة �ن

 ) نَ ُمْؤِمِنــ�ي
ْ
َوِلل َوِلَرُســوِلِه  ُة  ِعــزَّ

ْ
ال  ِ

)َولِلَّ العــزة،  هــو  اإِلْيَمــان  هــذا  قيــم  أهــم  مــن  واحــدًا  أن 
ي واقــع 

]المنافقــون: مــن اآليــة8[، ونعــرف مــا معــىن أن نكــون أعــزاء، مــا يعنيــه لنــا هــذا �ن
ي معركتنــا مــع اآلخريــن، نــدرك قيمــة هــذا اإِلْيَمــان، ومــاذا 

ي عاقتنــا باآلخريــن، �ن
حياتنــا، �ن

ٌ عــن ِإْيَماننــا، لكــن  ي ٌ عنــا، غــىن ي ، غــىن ي يــراد لنــا منــه، مــاذا يريــده هللا لنــا بــه؛ ألن هللا هــو الغــىن
ي مبادئــه وقيمــه 

نحــن مــن نحتــاج إىل اإِلْيَمــان؛ ألن اإِلْيَمــان تتحقــق بــه العــزة، اإِلْيَمــان �ن
وأخاقــه تتحقــق بــه العــزة، يحقــق لنــا العــزة بــكل مــا تعنيــه، ال نعيــش حالــة الــذل والهــوان 
لصالــح أعدائنــا، ال نعيــش حالــة التبعيــة واالرتهــان والخنــوع لهــم واالستســام لهــم. ال، 
 مــن العــزة والمنعــة والكرامــة؛ وبالتــاىلي نتحــرر مــن كل حــاالت الذلــة والهــوان 

ً
نعيــش حالــة

واالستســام والخنــوع ألعــداء األمــة.
ي حالــٍة 

ي نــرى عليهــا مــن يوالــون أمريــكا وإ�ائيــل، نراهــم أمــام أولئــك �ن هــذه الحالــة الــىت
ي حالــٍة مــن الهــوان، أولئــك ينظــرون إليهــم باحتقــار، 

ي حالــٍة مــن الخــزي، �ن
مــن الذلــة، �ن

هــا، يمتهنونهــم،  يســمونهم بأســماء متعــددة متنوعــة، مــن مثــل: البقــرة الحلــوب… وغري
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ام،  يســخرون منهــم، يســتغلونهم بشــكٍل واضــح ومكشــوف، ويتعاملــون معهــم بــا احــرت
بــا كرامــة، بــا مقــدار، بــا قــدر.

ي مدلولــه العظيــم، ومــا يحققــه 
ي أن نلتفــت إىل هــذا االنتمــاء �ن

ولذلــك نحــن معنيــون �ن
ي عــزة؟ عــزة مــن 

يــة، أوليــس مــن مصلحتنــا أن نكــون �ن لنــا ممــا تطمــح إليــه النفــس الب�ش
هللا -ســبحانه وتعــاىل- بتأييــده، بمعونتــه، بنــره، عــزة بكرامــة وعظمــة قيــم هــذا الديــن، 

كــه مــن أثــر، فيمــا يصــون بــه هــذا اإلنســان«.  هــذا اإِلْيَمــان فيمــا يعنيــه، فيمــا يرت
: ي

ي هذا السياق من المهم إدراك اال�ق
و�ف

 ، ي
ي اإلســالم، كمبــدأ االســتقالل بمفهومــه اإِلْيَمــا�ن

إحيــاء دور المبــادئ اإِلْيَمانيــة المهمــة �ن  -

 حــرًة، ال تعيــش 
ً
 مســتقلة

ً
المنبثــق عــن مبــدأ التوحيــد الــذي يجعــل مــن هــذه األمــة أمــة

ي برامجهــم، واهتماماتهــم.
ي أفكارهــم، و�ن

ي اتجاهاتهــم، و�ن
حالــة التبعيــة ألعدائهــا �ن

ي سلوكياتنا 
ي غابت �ن العمل عىل إحياء المبادئ والمفاهيم والقيم اإِلْيَمانية العظيمة ال�ت  -

ي ترتبــت عــىل غيابهــا، ونبــذ  وترفاتنــا، وغابــت عــن واقــع هــذه األمــة وخطــورة اآلثــار الــ�ت

ي حلــت مكانهــا وتقديــم الشــواهد عــىل ذلــك مــن واقــع الحيــاة. فمثــال  كل البدائــل الــ�ت

عنــة للطغيــان مــن علمــاء الســوء  عنــة للظلــم، والرش عندمــا غابــت العدالــة، أتــت الرش

ي 
ي حكومــات، �ن

ي أنظمــة، �ن
ي كيانــات، �ن

 أمامنــا �ن
ً
ي نراهــا ماثلــة وأتــت حالــة االنحــراف الــ�ت

ي هــذا الديــن، 
ن وكيــف يفعلــون كلمــا هــو محــرم �ن يــ�ي جماعــات تنتــمي لهــذه األمــة كالتكف�ي

ويرتكبــون أبشــع الجرائــم، مــن الظلــم وتــوالي أعــداء األمــة، وتفعــل األفاعيــل الشــنيعة 

ي 
ي مبادئــه، �ن

ي كل مضمونــه، �ن
ي ال تنســجم مــع هــذا الديــن، مــع اإِلْيَمــان �ن والفظيعــة الــ�ت

عــه ونهجــه. ي رسش
ي أخالقــه، �ن

قيمــه، �ن

ي تحتــم علينــا أن نكــون أمــة مســتقلة وأن ال نعيــش  الهويــة اإليمانيــة ومبادئهــا المهمــة الــ�ت  -

 وال فكريــة، فنحــن أمــة 
ً
 ثقافيــة

ً
حالــة التبعيــة ألعدائنــا، بــأي شــكٍل مــن أشــكالها، ال تبعيــة

لنــا مفاهيمنــا، لنــا فكرنــا، ولنــا ثقافتنــا المنبثقــة مــن آيــات هللا -ســبحانه وتعــال- ومبــدئ 

اإليمــان هــو الــذي يبنينــا كأمــٍة مســتقلة، ويحصننــا مــن العبوديــة واإلذالل واالســتعمار 

لصالــح أعــداء األمــة
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تعزيــز الــوعي بعظمــة المبــادئ االيمانيــة ودورهــا العمــىلي كمبــدأ االســتقالل المنبثــق مــن   -

ــاء،  الحيــاة بشــكٍل عمــىليٍ وبنَّ ي هــذه 
نتجــه �ن ــاء، يجعلنــا  بنَّ مبــدأ  يعتــ�ب  اإليمــان والــذي 

قــوة، يجعلنــا  التبعيــة، ويمثــل عنــر  ويحمينــا مــن خطــر أعدائنــا ويحررنــا مــن حالــة 

ندرك ما مع�ن أن نكون أقوياء كأمٍة لتســتطيع أن تحقق لنفســها هذا االســتقالل الذي 
يحاربنــا عليــه العــدو ليضمــن الســيطرة علينــا، الســيطرة التامــة والشــاملة علينــا.

ي الخطــاب الســيا�ي والعمــل عــىل 
تقديــم المفاهيــم الصحيحــة للحريــة واالســتقالل �ن  -

الهيمنــة  مخاطــر  وكشــف  والغربيــة.  األمريكيــة  والهيمنــة  التبعيــة  حالــة  مــن  الخــروج 

اتهــا عــىل الفكــر والثقافــة والهويــة، وعــىل التوجــه والقــرار وعــىل مختلــف  الخارجيــة وتأث�ي

ي الحيــاة،
شــؤوننا �ن

العدالــة  وعــن  المــرأة  عــن  القرآنيــة  الرؤيــة  تعكــس  ي  الــ�ت الصحيحــة  المفاهيــم  تقديــم   -
يعــة اإلســالمية بشــكل عــام. وكذلــك الرؤيــة العلميــة والحضاريــة... والقســط، وعــن الرش

الــخ، وتقديــم المفاهيــم القرآنيــة الصحيحــة للحريــة وحقــوق اإلنســان، وفضــح عناويــن 
المخادعــة. األعــداء 

ي تقــدم الديــن  ي واقــع الحيــاة وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة الــ�ت
تقديــم اإِلْيَمــان وأثــره �ن  -

ي تفصــل الديــن والقيــم عــن واقــع  حالــة مــن الرهبنــة أو المســكنة وتصحيــح النظــرات الــ�ت

 
ً
، ليــس خاصــا

ً
 ثانويــا

ً
الحيــاة وشــؤون اإلنســان المختلفــة »اإِلْيَمــان هــو للحيــاة، ليــس شــيئا

بالمســاجد، وليــس مجــرد شــعائر وطقــوس، اإِلْيَمــان هــو للحيــاة بكلهــا وبــكل مــا فيهــا.«

وع شــامل  تعزيــز النظــرة إل القــرآن الكريــم ككتــاب هدايــة شــاملة وكنظــام للحيــاة ومــرش  -

ي تقدمــه مجــرد كتــاب لتعليــم  يواكــب المســتجدات واألحــداث ومواجهــة النظــرات الــ�ت

الصــالة والصيــام والعبــادات والمعامــالت وكتــاب لآلخــرة وتجميــع الحســنات يقــول هللا 

ي كل الميادين 
ي كل القضايا، و�ن

اِس{ بمع�ن أنه ســيهديهم �ن تعال بأن القرآن }ُهدًى ِللنَّ
ي كل الظــروف.

والمجــاالت وأمــام كل االحتمــاالت، ويمكــن االســتهداء بــه �ن

ي امتــازت بهــا الرؤيــة القرآنيــة عــن بقيــة الــرؤى  تعزيــز الــوعي بالخصائــص والفــوارق الــ�ت  -

ي تجــىلي  ن بــه مــن األصالــة والواقعيــة وتقديــم المقارنــات الذهنيــة والعمليــة الــ�ت ومــا تتمــ�ي
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يــة وكيــف أنتجــت المشــاكل وعــززت الظلــم وغيبــت  ي هي صناعــة برش ســوء الــرؤى الــ�ت

يــة فــ�ي ال تغفــل أي قضيــة  ي تقديــم الحلــول لمشــاكل البرش
القســط والعــدل وفشــلت �ن

بيــة اإلنســان والمجتمــع وتحقيــق التقــدم المــادي والمعنــوي والنهــوض  ممــا لــه صلــة ب�ت

العلــمي والحضــاري وتحقيــق الرخــاء االقتصــادي كمــا أنــه يشــّخص العوائــق والمشــكالت 
ض طريــق التكامــل االجتمــاعي والفــردي ويعمــل عــىل رفعهــا. ي تعــ�ت الــ�ت

والســعادة  والنــر  العــزة  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  اإلســالم  عــن  الهامــة  المفاهيــم  ترســيخ   -

ي ذلــك إلغــاء كافــة أنــواع التعــّدي والظلــم والنهــب 
ي الدنيــا واآلخــرة بمــا �ن

ن �ن للمســلم�ي
والفســاد.

وع الوحيــد الــذي يصلــح  الســ�ي إل تقديــم النمــوذج العمــىلي عــىل أن اإلســالم هــو المــرش  -

الشــؤون الفرديــة واالجتماعيــة والماديــة والمعنويــة والثقافيــة والسياســية والعســكرية 
واالقتصاديــة.

القيــم، ومــن األخــالق، ومــن  المبــادئ، ومــن  مــن  تقديــم اإليمــان كمنظومــة متكاملــة،   -

ن شــؤون الحيــاة وأحداثهــا وواقعهــا  امــات العمليــة. ومحاربــة كل أشــكال الفصــل بــ�ي ن اإلل�ت
ن القيــم والمبــادئ واألخــالق. العمــىلي وبــ�ي

ي أغلــب بلــدان األمــة اإلســالمية 
ي و�ن ي الواقــع العــر�ب

تعزيــز الــوعي بــأن األنظمــة القائمــة �ن  -

أقــل  ي 
�ن أنظمــة  وأنهــا  الحقيقيــة  تعكــس صورتــه  اإلســالم وال  عــن  ُتعــ�بّ  نمــاذج ال  هي 

أحوالهــا فاشــلة وبعضهــا أنظمــة عميلــة ومســلوبة القــرار.

الشــّد إل تجربــة الرســول -محمــد صلــوات هللا عليــه وعــىل آلــه- خاتــم األنبيــاء العظيمــة   -

وع اإللــ�ي  ي المــرش
ي الحكــم كنمــوذج للتجربــة العمليــة واألداء العمــىلي الناجــح والفعــال �ن

�ن
وتقديــم الدراســات واالبحــاث عــن تجربــة الرســول واالســتفادة منهــا.

ي والتوعــوي عــىل 
ي الخطــاب الســيا�ي والعمــل التثقيــىن

ي النشــاط الســيا�ي و�ن
ن �ن كــ�ي ال�ت  -

ترســيخ أهميــة الحفــاظ عــىل هويتنــا والــوعي بهــذه الهويــة ومــا يرتبــط بهــذا الــوعي مــن 

ي الواقــع العمــىلي
اســتعدادات �ن

ي مــن حيــث االهتمامــات واألنشــطة 
ن عــىل طبــع النشــاط الســيا�ي بالطابــع القــرآ�ن كــ�ي ال�ت  -
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وع عظيــم ولديهــا منهــج  ومــن حيــث المصطلحــات والمســميات فنحــن أمــة لديهــا مــرش

ولديهــا مصطلحــات ولديهــا أولوياتهــا واهتماماتهــا وخصوصياتهــا. يقــول الشــهيد القائــد 

ي كل المياديــن، حــرب عــىل مفاهيــم 
– رضــوان هللا عليــه- »ونحــن إذًا نواجــه بحــرب �ن

المغلوطــة  المفاهيــم  هــذه  ســخ  ترت أن  قبــل  نحــن  نتحــرك  لــم  إذا  العربيــة،  مفرداتنــا 
، إذا لــم  بمعانيهــا األمريكيــة، بمعانيهــا الصهيونيــة، والــذي ســيكون مــن وراءهــا الــ�ش

ة«)2(.   ة، ســتكون خســارة النــاس كبــري نتحــرك ســتكون تضحيــات النــاس كبــري
ي البيانات أو التريحات أو برنامج أو 

ي ســواء �ن
طبع الخطاب الســيا�ي بالطابع القرآ�ن  -

ي عــىل النخــب السياســية والنخــب الثقافيــة 
خــ�ب يصــدر عــن المؤسســات والقنــوات ينبــ�ن

ي المناســبات والفعاليــات ومختلــف 
ن �ن واألكاديميــة واإلعالميــة أن يكــون هنالــك تركــ�ي

ات والقضايا المهمة التحدث  األنشطة الثقافية وعند الحديث عن األحداث والمتغ�ي

بطريقــة تربــط المســألة بالديــن وبمــا يؤكــد أن الديــن يتناولهــا بالشــكل الصحيــح الواقــ�ي 
ي. والحــق الــذي تحتــاج إليــه البــرش

ي التوصيف والتقييم لألحداث والوقائع 
ي التحليل السيا�ي و�ن

اعتماد الرؤية القرآنية �ن  -
المرتبطة بالقيم والمبادئ والمسؤوليات الدينية.

ق، وانفصالهــا عــن  إبــراز هشاشــة األنظمــة والــرؤى السياســية الوافــدة مــن الغــرب والــرش  -
.  عالميــاً

ً
اق، وإبــراز مســاوئها وعــدم أهليتهــا ألن تكــون نظامــا القيــم وقابليتهــا لالخــ�ت

ن الذيــن يعملــون كأدوات لهــا  إبــراز الــدور القــذر لألنظمــة والكيانــات العميلــة لألمريكيــ�ي  -

، عىل  ب الشــعوب وتنفيذ المؤامرات بحق شــعوب أمتنا عىل المســتوى الســيا�ي لرن

 ، ي
المســتوى العســكري، عــىل المســتوى االقتصــادي، عــىل المســتوى التعليــمي والتثقيــىن

المنظومــة  تفكيــك  ي 
�ن ودورهــم  االجتماعيــة؛  األنشــطة  ي 

و�ن اإلعالميــة،  السياســة  ي 
�ن

القيميــة واألخالقيــة لألمــة.

تعزيــز الــوعي بحقيقــة العــدوان عــىل اليمــن وأهدافــه الســيئة -ومنهــا االحتــالل وســلب   -

ي تصــّور الحــرب بأنــه مشــكلة  وة -ومواجهــة كل أشــكال التضليــل الــ�ت الســيادة ونهــب الــ�ث

ة االرهاب والسالم 2(  محا�ن
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. ي ي يمــ�ن  أهليــة ونــزاع داخــىلي يمــ�ن
ً
داخليــة وحربــا

ي  التأكيــد المســتمر عــىل أن الحــرب أمريكيــة إرسائيليــة وأن مــا ُيســّم بالتحالــف العــر�ب  -
ي تســاندهم مجــرد مرتزقــة. مجــرد أدوات وأن العنــا� اليمنيــة الــ�ت

مواجهة االســتقطاب والتحشــيد الداخىلي والذي يتم لصالح العدو ســواء عىل مســتوى   -
. ن ن والوجاهــات والسياســي�ي األفــراد أو عــىل مســتوى اإلعالميــ�ي

التواصــل المســتمر بالمكونــات واالحــزاب السياســية والمنظمــات الحقوقيــة والمدنيــة   -

الجامعــة  االيمانيــة  الهويــة  وترســيخ  العــدوان  لمواجهــة  موحــد  عمــىلي  برنامــج  ورســم 
ي حولهــا كل المكونــات. 

ن وكلمــٍة ســواء تلتــىت ن جميــع اليمنيــ�ي بــ�ي ك  كقاســم مشــ�ت
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