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  تنبيه هام

ــرآن  ــي وردت مــن دروس مــن هــدي الق النــصوص الت

  الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو،الكريم للشهيد القائـد

 ،م٢٠٠٤م إىل العام ٢٠٠٢التي ألقيت خالل املدة من العام 
 تعديالت ة ك وردت يف الدروس دون إجراء أيإبقاؤهاتم 

 السي وأنه قـد ورد تنويـه بهـذا الخـصوص ،فنية أو لغوية

  :  وهذا نصه،يف جميع الدروس

 ،هذه الدروس نقلت من تسجيل لها يف أرشطة كاسيت(
فردات وأساليب من اللهجة املحليـة  وقد ألقيت ممزوجة 

الستفادة منها أخرجناهـا ًوحرصا منا عىل سهولة ا ،العامية

  ).وهللا املوفق ،مكتوبة عىل هذا النحو
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  شكر وعرفان

ا ِ الذي أنعم علينا بنعمـة الهدايـة ً،الشكر  أوالً وأخ

 والذي أعانني عـىل اعـداد هـذه الدراسـة ،وأعالم الهدى

ت الشكر والعرفـان مهـ بلغـت ،املتواضعة  وبعد فإن كل

فاضل محسن الرشقي / تقرص عن أن تفي األستاذ املجاهد

 واحاطتهــا ،ىل إرشافــه ومتابعتــه لهــذه الدراســة عــ،حقــه

 منذ البداية حتى أصبحت ، ومالحظاته، وتوجيهاته،برعايته

 وعظيم ، فله مني جزيل الشكر واالمتنان،عىل هذه الصورة

  .َّ وله من هللا عز وجلَّ خ الجزاء واألجر والثواب،الدعاء

 معـي يف اعـداد تعـاونواك أتقدم بالشكر لكل الذين 

ّ راجيا العذر من كل ذي فـضل عـيل ،جاز هذه الدراسةوإن ٍ ً

  .يف هذا املقاموالعرفان  أرش إليه بالشكر 

 الباحث
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 ، أهم مطلب يواجه الـدول العربيـة واإلسـالميةاالقتصاديةيعترب تحقيق التنمية 
وات التـي ابتليـت بـإدارة سياسـية فاشـلة ُ هذه الـدول امل،ومجتمعاتها تخمـة بـال

 بعـد ًالتنموي يومـاأداؤها  ويتد ، بعد جيل تتوارث وتورث التخلف جيالً،قيمةوع

 وتنامـت قـدرات التطـور ،تقدم بنا الزمن واملعرفة والحضارة إىل األمامكل آخر 

 العـر واإلسـالمي واالنحطـاط يف مقابل التخلـف ،والتكنولوجيا والبحث العلمي

 الرتبيـة والتعلـيم يف الـوطن العـر  ونظرة عابرة لنظام ومناهج،لألسف الشديد

يـة ،كفيلة بإحداث صدمة مروعـة  حتـى تلـك التـي تـدرس يف املـستويات األكاد

د نسخ لصق دون إجـراء أي تعـديالت وتحـديثات تقـود َّجرُالعليا ليست أك من م

 بحيويــة ، الــشاملةوالنهــضة وتحقــق النمــو والتنميــة ،للتطــور العلمــي والحــضاري

 ،الـصناعيو يف الجانـب الزراعـي االقتـصادية املقدمـة التنميـة  ويف،وديناميكيـة
  . آلخرٍفرغة للفقر التي ندور يف فلكها من عامُلكرس الحلقة امل

مهـا ويف املقدمـة  التنمية التي يعترب اإلنسان مصدرها ومحور ارتكازهـا واهت

ء قـال  كـ ،التنمية الزراعية التي حاجتنا لها اليوم أهـم مـن حاجـة املـصيل للـ

التـي يجمـع كـل " رضوان هللا عليه"الشهيد القائد السيد حس بدرالدين الحو 

ــة  ــق التنمي ــرشارة األوىل لتحقي ــا ال ــىل أنه ــص ع ــرباء واملخت ــصاديةالخ  االقت

 االحتياجـات يف تحقيقهـا مـن خـالل تـوف ً بارزاً حيث تسهم اسهاما،والصناعية

لـة، ورأس املال،تهالكواالس ، والتصنيع،األساسية القومية للتصدير  ،الـخ..... والع
 - نظرية النمو املتوازن -تسارع الذي تحققه النظرية االقتصادية ُوتحقيق النمو امل

 من خالل توسيع حجـم ،"الحلقة املفرغة للفقر"التي تقوم عىل أساس كرس نظرية 

رات وخلق جبهة طويلة وعريضة من ،السوق  وتطـوير جميـع ،االسـتهالكية االستث

 مــع تحقيــق التــوازن بــ القطــاع الــصناعي والقطــاع ، واحــدٍالقطاعــات يف آن

ثل تخلف أحده عقبـة أمـام اآلخـر،الزراعي  ولتحقيـق التـوازن بـ ، حتى ال 
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د اسـرتاتيجية الـربط بـ التنميـة الزراعيـة ،جهتي العرض والطلب  وذلك باعت

قطــاع الزراعــي مــن  فالقطــاع الــصناعي يلبــي حاجــات ال،االقتــصاديةوالتنميــة 

ثل سوقا،نتاج املختلفةمستلزمات اإل  كـ أن ،ات الزراعةَنتجُ الستيعاب مً وكذلك 

نتاج الصناعية وكل واحد منه يخدم القطاع الزراعي يوفر الغذاء ومستلزمات اإل

 أن دُبـال  وبالتـايل فـإن أي تطـور يف القطـاع الزراعـي ، يستغني عنـهال و،اآلخر

 تطـوير الـصناعة نأل ؛ والعكس صـحيح، يف القطاع الصناعيثلُصحبه تطور مُي

ةٍ بعقباتلالصطدامدون تطوير الزراعة يؤدي بالصناعة   ويف نفس ، ومشاكل كب

 يخـدم عمليـة التطـور يف الزراعـة ال دون تطوير الصناعة راعةالوقت تطوير الز

تـشابكة ُ لهذا فـإن العالقـة امل،شابهةُ بعقبات ومشاكل مًالتي قد تصطدم هي أيضا

 بـ الـصناعة َّوالوثيقة في ب القطاع تستدعي اتباع اسرتاتيجية الربط في

 أساسـها اإلنتـاج لتـي وتحقيق التنمية االقتـصادية ا،والزراعة لتأم نجاحه معا

ادوليس    .االست

 منهـا هـذه الدراسـة أن ً أثبتت تجارب العديد من البلدان التي تقدم جـزءالقد

 والتنميـة الـصناعية ، عـامٍ يف تحقيق التنمية االقتصادية بـشكلً مهًاللزراعة دور

ــشكل ــاصٍب ــالل ، خ ــن خ ــصادية م ــة االقت ــة يف التنمي ــساهمة الزراع ــن م  وتكم

يف العوامـل  -املختـصونك يقـول الخـرباء و-  املعتمدة عىل الزراعةاالسرتاتيجية

  -:التالية

 البلـدان يف الغـذاء انتـاج إن :للـسكان الغذائيـة املواد من أكرب كميات توف -١

 يف اإلنتـاج وتوسـع ـو وعنـد ،الزراعي القطاع نشاط عىل يهيمنً وا األقل

 يف يـساهم كـ ً،عمومـا للـسكان الغـذاء تـوف يف ُيـساهم فإنه القطاع هذا

 فـإن ولهذا ،الغذائية املواد عىل الطلب زيادة وبالتايل ،املزارع دخول ارتفاع

ــع ــاج يف التوس ــي اإلنت ــب الزراع ــب أن يج ــروف يواك ــل ظ ــة وعوام  التنمي

  .الصناعية االقتصادية

َّاملصنعة السلع عىل الطلب زيادة يف املساهمة - ٢  يؤدي الزراعي القطاع يف فالتوسع :ُ

َّاملـصنعة الـسلع عىل الطلب توسيع عىلً حافزا ثل َّم الرشائية القدرة زيادة إىل ُ، 
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 عىل الصناعي القطاع يشجع ا املذكورة لعللس املحيل السوق حجم توسيع وبالتايل

 ،واملبيـدات ،األسـمدة: (مثل الزراعي القطاع يحتاجها التي املستلزمات جميع توف
  ).الحديثة الوسائل وكل ،الزراعية والجرارات واملعدات تالواآل

اد األجنبي النقد توف -٣ لية السلع الست  مـن الزراعـي القطـاع يعتـرب :الرأس

 املحـيل النـاتج تكـوين يف ًسواء النامية البلدان يف االقتصادية تالقطاعا أهم

يل  إىل رَّداملـص الزراعي الفائض فإن وعليه ،الصعبة العمالت توف أو ،اإلج

 تلبيــة يف الزراعــي القطــاع ُيــساهم وبالتــايل ،األجنبــي النقــد يولــد الخــارج

  .التنمية احتياجات

 يف يـساهم الزراعـي القطـاع وتوسـع ـو إن :الدولة لخزينة املالية املوارد توف - ٤

 ومـوارد عوائـد زيـادة إىل يـؤدي بـدوره وهـذا ،والعـامل املزارع دخول زيادة

  .املزارع دخول وعىل ،األرض عىل املفروضة والرضائب الزكاة من الحكومات

لة توف - ٥  مـن فـائض عـىل يحتـوي الزراعـي القطـاع نأل :الـصناعي للقطاع الع

لة  األيـادي مـن يحتاجـه ـا الـصناعي القطـاع إمـداد يف يـسهم تـايلوبال ،الع

  .العاملة

 املحيل الناتج تكوين يف أسايس ٍبشكل الزراعة تسهم حيث :الصناعية التنمية ويل - ٦

يل اً اقتـصادياً تقـدما حققـت أنهـا البلـدان مـن العديد تجارب وتش ،اإلج ً كبـ

 القطـاع يف وخاصـة ،التنميـة للتمويـ الزراعـي اإلنتـاج فـائض عـىل فيه اعتمدت

 التـصنيع يف الـسوفيتي االتحاد وتجربة ،أوربا يف الصناعية الثورة(: مثل الصناعي

  ).ًمؤخرا اإليرانية اإلسالمية والجمهورية ،الزراعية الثورة عىل استندت التي

 يف األكـرب الدور الزراعي القطاع ثل: الصناعي للقطاع األولية املواد تجهيز -٧

 والـصناعات ،الغذائية للصناعات وخاصة ،الصناعي للقطاع الخام وادامل توف

ها النسيجية  تعزيـز وكـذلك وتوسـيعها الـصناعة تطـوير إىل يؤدي وهذا ،وغ

  .الزراعة وب بينها الروابط

م هنا تـربز رضورة من  بتحقيـق التنميـة الـشاملة مـن منظـور التنميـة االهـت

 مـع الحـذر كـل الحـذر مـن كـل ،واقع نفسه ومتطلبات ورضورة ال،الشاملة نفسها

الـذي أواله اإلسـالم " الربـا" ويف مقـدمتها االقتـصادي والتـدهور االنهيارعوامل 
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ما ات وتـداعيات سـلبية عـىلً خاصـاًاهت  ،االقتـصادية التنميـة  ملـا لـه مـن تـأث
دهـا عـىل ،االقتـصاديةوأهملته كل الدراسـات واملنـاهج التخصـصية   بـسبب اعت

 ومن هذا املنطلق تأ هذه الدراسة التي تبحث الرؤية ، والرؤى الغربيةالنظريات

حـس بدرالـدين /  وقـدمها الـشهيد القائـد الـسيد،القرآنية التي تبناهـا اإلسـالم

 عبـدامللك بدرالـدين الحـو/  وأخـوه الـسيد القائـد،"عليـهرضوان هللا "الحو 

  . والخطابات، واملحارضات،يف الدروس" حفظه هللا"

د للدراسات والبحوث يعتز بتقديم هذه الدراسة املإن  ،همـةُ مركز الشهيد الص
 ، والنظريـات اإلسـالمية،ويدعو لبذل املزيد من الجهـود لتقـديم الرؤيـة القرآنيـة

 للتفاعل الجاد واملسؤول مـع هـذه القـضية ً ثانياتواملجتمعا ويدعو الحكومات أوالً

 ، الغـرب واألمـريكي والـصهاينةع مـ خاصة يف ظروف الرصاع الكبـ،األساسية
 ، وخدمـة املجتمـع وسـعادته وأمنـه واسـتقراره،لتحقيق مقومات الصمود واالقتدار

ة   . وهللا ويل الهداية والتوفيق،وحياته الكر

  الرشقيمحسن  فاضل. أ

   املركزرئيس

  ـه١٤٤١ رجب ١٥ صنعاء

  م٢٠٢٠ مارس ١٠
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  .لسالم عىل سيدنا محمد وآله الطاهرين والصالة وا،الحمد  رب العامل

 ،الحركـة عمقهـا يف  كونهـا تكتنـز،بالتغي ببعـده اإليجـا ٌمتصلة إن التنمية
 مقومات سلب شأنه من ما كل ،ومواجهة ،رفض تعني التي الحركة ،الركود وليس
 والهيمنـة بـاالحتالل ًسـواء ،الخنوع وعدم ،الحرية وهي ،األساسية اإلنسان حياة
وات ،املقـدرات سلبي الذي  ،باالسـتبداد أو ،الطاقـات ويهـدر ،واملقومـات ،والـ

 ،الواقع أرض بها ندخل  قليالً بالفكرة توغلنا ولو ،التنمية يعيق الذي ،والفساد
رية املطامع وجود مع التنمية أن لوجدنا  قبـل مـن الهيمنة نحو والنزعة ،االستع

لية الغرب دول َّلألمه تحرري مرشوع إىل تحتاج ةَّحُمل رضورة هي ،الرأس ُ.      
َّويف ظلِّ الهيمنة االقتصادية عىل األمة العربية  من قبل دول االسـتكبار ، واإلسالمية،ُ

ٍ وما يتعرض له الشعب اليمني من عـدوان ظـا،"أمريكا"بقيادة  ٍ وحـصار اقتـصادي ،ٍ ٍ
ُ يقدمها املـرشوع  وتوضيح الرؤية االقتصادية التي،ً كان من الرضوري جدا بيان،جائر
 يف ، عامـة والـشعب اليمنـي خاصـة، واإلسـالمية،َّ السي وأن الشعوب العربية،القرآ

ة،ّأمس الحاجة للوعي ً وخـصوصا الجانـب االقتـصادي ،ُ يف مختلف الجوانب، والبص
َّالذي يرتبط به عزة األمة   . وقوتها،ُ

َّوبعون من هللا عز وجّل  تعـد قـراءًة أوليـة لـدروس  التي،عداد هذه الدراسةإ تم ،ٍ
 وتتناول قـضية التنميـة االقتـصادية يف املـرشوع القـرآ ،"هدي القرآن الكريم"من 

 الذي ،"رضوان هللا عليه"ُالذي يقدمه الشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحو 
مه بالجانب االقتصادي ُكان يصب جّل اهت َّ الـذي يـرتبط بـه عـزة األمـة،ّ  ، وقوتهـا،ُ

ًة عىل اسـتقراء األحـداثو  ، وتـشخيص أسـبابها مـن منظـور قـرآ،تلك قدرًة كب
 التـي تتـضمن التـشخيص الـدقيق ملـا ،ُواستطاع أن يقدم الرؤية االقتصادية الواسـعة

َّتعانيه هذه األمة من الناحية االقتـصادية  ،ٍةِّيـ وتبع،ٍ وتخلـف،ٍ وهـوان،ٍ مـن انحطـاط،ُ
ة لهيمنـة دول الغـرب  ريةجعلتها أس  ، الحلـول،ُ  ويقـدم يف الوقـت نفـسه،االسـتع

َّ الكفيلة ببناء األمة، والعملية،واملعالجات الناجعة  ، البناء القوي يف املجال االقتصادي،ُ
َّوالتي يجب أن تقوم بها األمة للخروج من واقعها السيئ   . واملزرى،ُ

َّوتربز أهمية املرشوع القرآ يف أنه يعيد األمل لألمة ال ُ ُ  بـأن ، واإلسالمية،عربيةَّ
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 التي تفرضها دول الغرب ، والهيمنة االقتصادية،ةِّيبإمكانها الخروج من بوتقة التبع
رية  ، واملنشودة، وتحقيق التنمية االقتصادية الحقيقية، وعىل رأسها أمريكا،االستع

ٍ إذ تتجىل املنهجيـة العمليـة يف املـرشوع القـرآ يف منظومـة ،يف جميع املجاالت

ّتكاملة من األسس الرئيسةم ُ  الكفيلـة ، واملتطلبـات الـرضورية، والخطوات العمليـة،ٍ
  .بتحقيق التنمية االقتصادية يف شتى املجاالت

وتؤســس هــذه الدراســة أطروحتهــا بدراســة التنميــة االقتــصادية يف املــرشوع 
ُ يف ضـوء مـا يقدمـه الـشهيد القائـد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو ،القرآ

يحفظـه " وكذلك السيد القائد عبد امللـك بـدر الـدين الحـو ،" هللا عليهرضوان"
َّ حيث اعتمدت الدراسة عىل منهج تحليـل املحتـوى كـأداة بالغـة األهميـة يف ،"هللا

َّ لألمة العربية، مفهوم التنمية االقتصادية، وتوضيح،بيان   . واإلسالمية،ُ

َّوبفضل من هللا عز وجّل لتنمية االقتصادية يف املرشوع  تناولت هذه الدراسة ا،ٍ
ّ واألسـس الرئيـسة ،املفهـوم:  يتنـاول املبحـث األول،القرآ ضـمن أربعـة مباحـث ُ

ِّ فـي يتنـاول املبحـث الثـا تحويـل التحـديات إىل ،لتحقيق التنميـة االقتـصادية
 أمـا ،ُ وبيان أبرز تجارب الـشعوب املختلفـة يف تحقيـق التنميـة االقتـصادية،فرص

 وكـذلك ، ومتطلبـات تحقيقهـا،وأهميتهـا ،ثالث فيتناول التنمية الزراعيـةاملبحث ال
 يف حــ يتنــاول املبحــث الرابــع التنميــة العلميــة ،املــسؤوليات العامــة لتحقيقهــا

َّ وتوضيح تشخيص واقع األمة من الناحية العلمية،واملعرفية  وبيان أبـرز ، واملعرفية،ُ
ّأسس التنمية العلمية واملعرفية يف املرش   .وع القرآُ

 أقدم هذا العمل املتواضع الذي  يكـن للباحـث أي فـضل سـواء ،ويف الختام
َّبعـون مـن هللا عـز وجـّل"أنه  ُ حـاول أن يقـدم قـراءة أوليـة للرؤيـة االقتـصادية "ٍ

 واملـرشوع القـرآ ، وأن هذا العمل يعكس عظمة أعـالم الهـدى،للمرشوع القرآ
ثل الخيار واملسار الصحيح ،ت الحياة الشامل لشتى مجاال،الذي يقدمونه  والذي 

َّلهذه األمة يف ظلِّ املؤامرات واملكائد املستمرة ألعدائها الذين يحاولون النيل منها ُ .  

ـان اننـا أكمـل اإل  ويوفقنـا ملـا ،أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يهدينا ويبلغ بإ
  .ع الدعاء إنه سمي، وينرصنا بنرصه، وأن ينور بصائرنا،ُيرضيه عنا

  أحمد يحيى عبد هللا الديلمي               



 

  

 التنمية االقتصادية
املفهوم واأل(

ُ
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-  

ُّتعد التنمية من آليات التطور  والتي تهدف إىل الرفع مـن ، واالزدهار، والتقدم،ُ

 ، والتعلـيم،الغـذاء الـرضوري بتـوف ً، ومعنويـاً، ماديـا،املستوى املعييش لإلنسان
 وإيجـاد العمـل الـذي ،ُ والخدمات الـرضورية األخـرى، والدخل املناسب،والصحة

  .  ويتناسب مع كفاءاته املعرفية،يتالءم وقدرات اإلنسان

ُ التـي تبـذل وفـق ،ُ والجهـود املنظمـة، عمليـة التغيـ املقـصود،وتعني التنميـة

 ، ومستويات أفضل للمعيـشة، للدخل بقصد تحقيق مستويات أعىل،ٍ مرسومٍتخطيط
ثابة إرادة مجتمعية تأخذ باملجتمع من حالـة التخلـف إىل  ة تكون التنمية  ومن 

 ، والعلميـة، الزراعيـة، عـىل كافـة املـستويات االقتـصادية،حالـة التحـول التنمـوي
عية،والصناعية   .)١( والثقافية، واالجت

تهـدف إىل تغيـ البنيـان الهـيكيل  ،ٌخططـةُ وم، مقـصودٌةٌ هي عمليـة:التنميةو

ة ألفراد املجتمع،ختلفةُللمجتمع بأبعاده امل ن التنمية إ ولهذا ف، لتوف الحياة الكر

 فمـصطلح النمـو يطلـق عـىل ،التغيو ، إذ إنها تعني النمو، وأعم من النمو،أشمل

ــة ــادة يف الكمي ــا زي ــي تحــدث فيه ــة الت ــة،الحال ــاع ، أو القيم ــاج يف القط  لإلنت

صطلح التنمية عـىل الحالـة التـي تتغـ إىل حالـة أفـضل ُ بين يطلق م،ستهدفُملا

 ، تتمثـل بخطـط،وسـائل معينـةإجـراءات و وتتحقـق بواسـطة ،طط لهاُبصورة مخ
عي لل،وسياسات   .)٢(مجتمع هدفها زيادة الرفاه االجت

                                                           
:  للمزيد انظر الـرابط،م٢٠١٣ ،ية املستدامـة املقاربة الثقافـية أسـاس التنميـة البرش،جميل حمداوي: بترصف) ١(

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article٣٨٥٠٥  

  .٢ ص، جامعة الكوفة، كلية اآلداب، التنمية يف القرآن الكريم،محمد جواد شبع) ٢(
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ء، والـوفرة،وتتجمع دالالت التنمية اللغويـة يف الزيـادة تعبـ  حيـث يرجـع ، والـن

عنـى الزيـادة واالنتـشار،)ـا(شتقة مـن كلمـة ُالتنمية يف اللغة العربية بأنها مـ  أي ، 

وا ا ينمو  عنى الزيادة يف اليشءً،مأخوذة من  وا:قال مثالًُ في،  ا املال    ً)١(.  
ٍفلـم يـستقر عـىل مفهـوم محـدد ،الناحية االصطالحية من التنميةأما مفهوم  ُ ٍ، 

 ، التنمية من حيث مجاالتهامفهوماختالف اآلراء حول  ذلك إىل ويرجع السبب يف
 سيلحظ أنه من الـصعب تعريـف ،دالالت مصطلح التنميةلعل املتأمل لو ،وشموليتها

ًالتنمية تعريفا دقيقا  ، إىل آخـرٍباحـث واختالف دالالته من ، لتعدد مفاهيمهً؛ نظراً
  . الفكرية و، واالقتصادية، السياسية،حسب قناعاته وتوجهاتهب

ُّتعد قضية التنمية االقتصاديةو  نهايـة ُ منـذ، والباحث، الشغل الشاغل لالقتصادي،ُ

يعـود ظهـور  إذ ، حيـث تـشكل القـضية األساسـية لجميـع الـدول،الحرب العاملية الثانية

يل، االشـرتا، بـ املعـسكرين،اتجاهات التنمية إىل فرتة الحرب البـاردة  ، والرأسـ
لية أن اقتصاد السوقففي ح يرى   وعـدم ، والقطاع الخـاص،أنصار التنمية الرأس

 يرى أنصار االتجـاه االشـرتا أن أفـضل ،حققان التنميةُ ي،تدخل الدولة يف االقتصاد

 للخـالص ، والتخطـيط الـشامل،وذج للتنمية هو التنمية التي تعتمد عىل القطاع العام

يز الطبقي،من التخلف   .)٢(ضاء عىل الفقر والق، وإلغاء الت

 جعـل مـن الـصعوبة إيجـاد تعريـف َّ مـ،وتعددت املفاهيم التي ترشح التنمية

ـوُ حيث ي،حدد لهاُم ٍقدم بعض الباحث معنى للتنميـة بأنهـا مجـرد  َّ  ، اقتـصاديُ
عناه الضيق  عـدالت ـِّعبـُ وامل،) االنتاجية، معدل النمو، االسعار،االدخار(و ر عنـه 

 أي أن هـذا ، والـدخل الفـردي،نبغـي أن تحـدث يف النـاتج املحـيلالزيادة التي ي

 ،ُاألخــرى ويتجاهــل العوامــل ،املفهــوم ال يهــتم ســوى بالعوامــل االقتــصادية
عية  ك يعـد رأس املـال يف هـذا املفهـوم ، للمجتمع، والثقافية، والسياسية،االجت

                                                           
 مجلـة جامعـة ، الفكـري والتحـدياتاإلثـراء بـ اإلنسانوم التنمية وارتباطه بحقوق  مفه،خالد صالح عباس) ١(

  .٦١٧ ص،م٢٠١٣ ،٢ العدد ،٢١ املجلد ، العلوم اإلنسانية،بابل
ـوذج: ( أثر الدبلوماسية االقتصادية يف التنمية االقتـصادية،صالح الدين حمد) ٢(  أطروحـة دكتـوراه ،)سـورية أ

 .٦٧ ص،م٢٠١٥ ، سوريا، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،غ منشوره
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ويف حال عدم  ، الناميةدول يف عملية التنمية للًسرتاتيجياا  وعامالًً أساسياًنرصاُع

 كونـه املخـرج الوحيـد لتـأم النمـو ،ىل التمويل الخارجيإ فيمكن اللجوء توافره

 الذي يتم مـن خاللـه قيـاس مـدى النجـاح يف تـضييق الفجـوة بـ ،االقتصادي

  .)١( والرخاء، الذي يعيش التقدم،مِّتقدُ والعا امل،العا الثالث
 :من االقتصادي بـأن التنميـة االقتـصادية هـيُ يؤكِّد العديد ،ويف هذا السياق

 باإلضـافة ، ودخل الفـرد يف املتوسـط،تلك العملية التي يزداد فيها الدخل القومي

  .)٢(إىل تحقيق معدالت عالية من النمو يف قطاعات معينة
 بـأن النمـو االعتقـاد ترسـيخ ،االقتـصاديةللتنميـة ومن نتائج املفهوم التقليدي 

 أن  إالَّ،رفع مستوى املعيـشةي وً،زيل الفقر تلقائياُ وأنه ي،للتنمية ٌمرادفاالقتصادي 

 ،الدول الناميـة عىل التجارب التنموية يف ، وتطبيقه،هذا املفهوم الذي تم ترويجه
لتنميـة مـن منظـور ا أنـه يعـالج مفهـوم : وفيه ثغرات عديدة منهـاً، يكن موفقا

الرتكيــز عــىل مكانــة ودور  وعــدم ، عــىل الجانــب االقتــصاديً مقتــرصا،أحــادي

  . وغ ذلك من الثغرات، كعنرص مركزي للتنمية،اإلنسان

 يف معالجة مشاكل التنميـة ،ةثر فشل املفهوم التقليدي للتنمية االقتصاديإوعىل 

تجاهل الجذور التاريخيـة التـي تجعـل االقتـصاديات الناميـة و ، الناميةدوليف ال

عية،سباب اقتصادية أل،تختلف عن اقتصاديات العا الصناعي  ، وتاريخية، واجت
ات خارجية مختلفـةدول آخر وقوع تلك الٍ ومن جانب،وسياسية  تـؤثر ، تحت تأث

 ، منها االندماج االقتـصادي العـاملي املتزايـد لهـذه الـدول،عىل عملية التنمية فيها
كن الدول النامية من ،تدويل رأس املال والعملو ن تحصل عىل ما كانت أ وعدم 

 تتناسـب مـع طموحاتهـا يف التنميـة ،ٍةَّيـرسُ مٍ وقـروض،ٍ مـن معونـات،تطمح فيه

 الـذي احتلتـه ، متكـافئ والال، ملوقعها الضعيفً نظرا، ورفع مستوى املعيشة،آنذاك

ت االقتصادية الدولية ت،يف املنظ لية عىل هذه املنظ   . وسيطرة الدول الرأس
                                                           

 مجلـة جامعـة ، الفكـري والتحـدياتاإلثـراء بـ اإلنسان مفهوم التنمية وارتباطه بحقوق ،خالد صالح عباس) ١(

 .٦١٩-٦١٨ ص،م٢٠١٣ ،)٢( العدد ،)٢١( املجلد ، كلية العلوم اإلنسانية،بابل
 أطروحـة ،نمية االقتصادية عىل تطـور الشغـل فـي الجزائــر تأث البنية السكانية والت،محمــــــد صالــــــي) ٢(

 .٣٢ ص،م٢٠١٦ ، كلية العلـوم االجتمــاعية، جامـعة وهــران،دكتوراه غ منشورة
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 بـرضورة ، بقـضايا التنميـة،ختـصُ وامل،فكـرينُبدأت الدعوات من قبـل املو  

 ضـمن نطـاق زيـادة الـدخل ًيبقـى محـصوراوأّال توسيع املفهوم التقليدي للتنميـة 

 ليشمل باإلضـافة ً،ماُّ وتقدً،فرتض به أن يكون أك رقياُ بل ي،هَّ رغم أهميت،القومي

م،ىل األهداف االقتصاديةإ عية االهت  ،يـة والثقاف، والـسياسية، باألهداف االجت
تد بشكل  ودوره كعنرص ، نحو تحس نوعية الحياة لإلنسان، ومتكامل، متناسقٍو

 ،ستفيد مـن تلـك التنميـةُ وينبغـي أن يكـون هـو املـ، لهـاً ومحركـا،مركزي للتنمية
َّفالتنمية ال تكون مجرد تنمية األشياء   .)١( ولكنها تنمية اإلنسان قبل كل يشء،ُ

 أن التنميـة االقتـصادية : منها،ية االقتصاديةوهناك تعريفات أك شمولية للتنم

ر االقتـصادي األمثـل ،واعتبارات ،لها أبعاد  تخرج عن كونهـا عبـارة عـن االسـتث

 إىل ، تسعى لتحقيق الرفاهية للمجتمـع، ومشاريع، من خالل برامج،للدخل القومي

 والعمـل ،ةربـَُّد والطاقات البرشية امل،كونها عبارة عن استخدام املوارد االقتصادية

 مــع الحفــاظ عــىل قــيم املجتمــع ،عــىل تنميتهــا لرفاهيــة كــل قطاعــات املجتمــع

 . والسياسية، واألخالقية،التاريخية
 بـل تـشمل دراسـة ، ليـست عمليـة اقتـصادية بحتـة، أن التنمية االقتـصاديةك

عي  ، والخارجيـة، الداخليــة، واألوضاع الـسياسية، والقيم السائدة،السلوك االجت
 .)٢(عترب العصب الحقيقي للتنمية االقتصاديةي ألنه ،نسان تنمية اإلًشمل أيضاك ت

 وآالت ،قـامُ ومـصانع ت،ًإنسانا يعمـل: ويرى آخرون أن التنمية االقتصادية تعني

ُ وطرقا ت،تدور ئر ت،دَّعبً ُ وأرضـا ت،ستثمرُ ومـاالً يـ،بنـىُ وع ُ ونباتـا يـ،ستـصلحً زرع ً

ُ وحيوانا ي،حصدُوي  .)٣( ورفاهية تتحقق، ودخالً يزيد، ويتكاثر،الد ويتو،رعىً

                                                           
 مجلـة جامعـة ، مفهوم التنمية وارتباطه بحقوق االنسان بـ االثـراء الفكـري والتحـديات،خالد صالح عباس) ١(

  .٦١٩-٦١٨ ص،م٢٠١٣ ،)٢( العدد ،)٢١(املجلد  ، كلية العلوم اإلنسانية،بابل

 أطروحـة ، تأث البنية السكانية والتنمية االقتصادية عىل تطـور الشغـل فـي الجزائــر،محمــــــد صالــــــي) ٢(

 .٣٢ ص،م٢٠١٦ ، كلية العلـوم االجتمــاعية، جامـعة وهــران،دكتوراه غ منشورة
ـوذج: (ية االقتصادية يف التنمية االقتـصادية أثر الدبلوماس،صالح الدين حمد) ٣(  أطروحـة دكتـوراه ،)سـورية أ

 .٥٩ ص،م٢٠١٥ ، سوريا، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،غ منشوره
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 ويعـود ذلـك إىل ظـروف ،خرىُ ألٍوتختلف أهداف التنمية االقتصادية من دولة

عية، وأوضاعها االقتصادية،الدولة  وإذا كـان مـن ، والسياسية، والثقافية، واالجت

لـتخلص ن اإ ف،التبعية  االقتصادي بدون التخلص مناالستقاللمكن تحقيق ُغ امل

ة  السيايس الذي حققته الدول الناميـة فاالستقالل ، يتوقف عىل التنمية،من األخ

قيمهـا ُ خاصة يف حالة ازدياد املرشوعات التـي ت،التبعيةال يعني القضاء عىل حالة 

 والتــي تحتــاج فيهــا إىل التعامــل املــايل مــع الــدول ،االســتقاللهــذه الــدول بعــد 

لية   ، مـن روابـط تبعيـة الـدول الناميـة، ويعمق، الذي يزيد األمر،مةِّتقدُاملالرأس
 ،د مـن تغيـ الهيكـل االقتـصادي للدولـةُ البـ،التبعيةومن أجل التخلص من هذه 

 املـوارد اسـتغالل لجهـة ، تعتمد عىل الذات،حقيقيةاقتصادية وذلك بإحداث تنمية 

  .)١(  وكامالًً، صحيحااستغالالً ،ُاملتاحة يف الدولة
 وتلبيـة ، لتعزيز اسـتقاللها الـسيايسً حاجة،ول النامية يف التنميةوك ترى الد

ً تجد الدول املتقدمة يف التنمية االقتصادية مطلبا،جتمعاتهاُاحتياجات م ِّ  إلحـداث ،ُ

 ،اتها إىل الدول الناميـةَنتجُ وم، وبيع سلعها، وزيادة حجم تبادلها التجاري،التطور
 ، ونتيجة لألحداث الدولية، من الدول النامية أن الكثإالَّ ،والسيطرة عىل أسواقها

 قــد واجهــت مــشكالت ذات طبيعــة ، الــسوفييتياالتحــادًوخــصوصا بعــد انهيــار 

ت الدوليـة ،اقتصادية ُاملـسيطر عليهـا مـن الـدول " تتعرض لهـا مـن قبـل املـنظ

لية ــ ــصادي،"الرأس ــشاط االقت ــام يف الن ــاع الع ــيص دور القط  وتحريــر ، لتقل

 وبالتايل فتح أسواقها أمـام املنافـسة ،لنامية من كافة أشكال القيوداالقتصاديات ا

لية عـىل االقتـصاد العـاملي،الخارجية  ، م أدى إىل زيادة هيمنـة الـدول الرأسـ
 شـكل تراجعـات يف معـدالت النمـو يف ،وانعكست هذه الهيمنة عىل الدول النامية

  .)٢( وزيادة أعباء الديون الخارجية،االقتصادي
                                                           

ـوذج: ( أثر الدبلوماسية االقتصادية يف التنمية االقتـصادية،صالح الدين حمد) ١(  أطروحـة دكتـوراه ،)سـورية أ

 .٦١ ص،م٢٠١٥ ، سوريا،االقتصاد كلية ، جامعة دمشق،غ منشوره
ـوذج: ( أثر الدبلوماسية االقتصادية يف التنمية االقتـصادية،صالح الدين حمد) ٢(  أطروحـة دكتـوراه ،)سـورية أ

  .٥٨ ،م٢٠١٥ ، سوريا، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،غ منشوره



  

  

 

٢٠  

 ، عـامٍ بـشكل والـشاملة،الحقيقيـةاالقتـصادية ثـل التنميـة ُ ،ذا الصددويف ه
ا يواجه جميع الدول العربيةِّتحد ًيا كب ُ والتـي تعـد معظمهـا ضـمن ، واإلســالمية،ً

 صــاغها الفكــر ،ختلفــةُ وبــالرغم مــن تطبيقهــا ملنــاهج تنمويــة م،الــدول الناميــة

يل ؛ إالَّ أنهــا أثبتــت فــشله،الرأســ ا يف تحقيــق التنميــة االقتــصادية  واالشــرتا

 أصـبح ،َّ السي وأن النظام العاملي الجديد بقيادة أمريكا،ُ واملستدامة لها،الحقيقية

واتّإالَّ باعتبارهــا منبعــ ، واإلســــالمية،ال ينظــر إىل الــدول العربيــة  ،ًا لنهــب الــ
َ لترصيف املنتجاتًاقاوأسو   . وأداة من أدوات سيطرته عىل العا،ُ

ــ ــةوعق ــة الثاني ــة،ب الحــرب العاملي ــدول العربي ــن ال ــد م ــاح العدي ــد نج  ، وبع
لية عـىل ،يف الحصول عـىل اسـتقاللها ،واإلســالمية  أخـذت دول الغـرب الرأسـ

 عىل تقييدها ْ وعملت،عاتقها العمل عىل ربط اقتصاديات تلك الدول باقتصادياتها

رات األجنبيـة ، الخارجيةاملالية واملساعدات ،عن طريق القروض الربوية  واالستث

ت املالية الدولية،املبارشة  ، قضايا مشاريع التنميةِ وبرزت عىل السطح، عرب املنظ
ليةَّحيث صور  ، مشاريع التنمية بأنها طوق النجاة للـدول الناميـة،ت الدول الرأس

َّ السـي وأنهـا ، والخـضوع لهـا،ر من االرتباط بهـا وبالتايل فال مف،وخاتم الرضا
َّ وعملت عىل إبقائها مجرد،ت دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية لتلك الدولحال ُ 

ِ غ منت،ُمجتمعات استهالكية َ وأسواق ملنتجاتهـا،جةُ ُ  وذلـك عـرب منظمـة التجـارة ،ٍ

ت املاليـة الدوليـة ،"دة الجنـسياتِّتعـدُم" والـرشكات ،العاملية  ناهيـك عـن املـنظ

 وبــرامج ،تــي تتخــذ مــن مــشاريع التنميــةال) صــندوق النقــد والبنــك الــدولي(

 ، ووســيلة لــرهن إرادة شــعوب، عــىل العــاة والــسيطر،ً ســتارا للهيمنــة،اإلقـراض
 ،حرمةُمـ وفوائدها ال، فأغرقت كاهلها بالقروض الربوية،وحكومات الدول النامية

 وتوظيفهـا يف ، التـي تحـدد هـي مجـاالت إنفاقهـا،ربرات مشاريع التنميةُتحت م

  ً. والحيلولة دون نهوضها اقتصاديا، وصناعية، غ إنتاجيه،ةتهالكيمشاريع اس

يل  يف تهيئة ،إن فكرة التنمية  تكن أك من تلبية الحتياجات النظام الرأس

َأسواق تستوعب منتج ُ  العاملة الرخيصة يف هذه الـدول ي والحصول عىل األياد،اتهٍ

 زيادة يف إيجاد حالة من  إالَّنهاية ال تعد التنمية يف ال،ُ أخرىٍ ومن جهة،ٍمن جهة



 

  



٢١  

يلالتبعيــة  حيــث يــستخدم مــدخل التنميــة عــرب مــنح القــروض ، للمركــز الرأســ

 ، تحت يافطة خطط صندوق النقـد والبنـك الـدولي، واملساعدات املالية،الربوية
يل، االقتصاديةالتبعيةلتحقيق حالة  ُ  ال يـسمح ألي ، والسياسية للمركـز الرأسـ

  .)١(ًتستقل ذاتيادولة أن 
 إىل  الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو ينظر الشهيد القائـد، ذلكِّويف خضم

لية بقيـادة أمريكـا بأنهـا ،مشاريع التنمية التي تطرحها  وتسوق لها الدول الرأسـ

ٍمجرد خديعة َّ َّ بغية الهيمنة عىل األمة العربية،ُ ُ ٍبقائها مجـرد أسـواق إ و، واإلسـالمية،ُ َّ ُ
َملنتجات ُ لتكون مجرد م،"دة الجنسياتِّتعدُم" رشكاتها العمالقة ُ  ،استهالكية ٍجتمعاتَُّ
ِغ منت َّ شعوب األمةواستغالل ،جهُ ٍ لتكون مجرد أياد عاملة داخـل املـصانع التـي ،ُ َّ ُ

 ،دة الجنـسياتِّتعـدُ عـرب رشكـاتهم م، واإلســـالمية،ينشئونها داخل الدول العربيـة
ِلصناعة الوطنيـة املنت ومحاربة ا،وإغراق األسواق  ُ مـنح باإلضـافة إىل تقـديم،جـةُ

والتـي يـتم اسـتخدامها يف مـشاريع  ، تحت يافطة مشاريع التنميـةةقروض ربويو

  . أو صناعية، غ إنتاجية،هامشية

ــك ــش ،ِويف ســياق ذل ــدُ ي ــشهيد القائ ــدولال ــة مــن منظــار ال   إىل أن التنمي

لية  عاملـة يف َيداأي و،ُمستهلكة الشعوب تبقى أن ال تخرج عن اسرتاتيجية الرأس

  :  حيث يقول،مصانعهم

ـت ،ال تخرج تنميتهم عن اسرتاتيجية أن تبقى الشعوب مستهلكة" -  ومتـى مـا 

فلتتحول إىل أيد عاملـة داخـل مـصانعهم يف بلـداننا إلنتـاج ماركـاتهم داخـل 

نحها عناوين وطنية، بلداننا  ،دي املصنع يهـو،واملصنع أمري] إنتاج محيل[و
  ".  وحتى األغلفة من عندهم،واملواد األولية من عندهم

 ، ويف مصانعهم،ٍ هو تحويلنا إىل أيد عاملة ملنتجاتهمالتنمية من منظار اآلخرين" - 
 وليس ، أن ال يرى أحد، أن ال ترى األمة،تحويل األمة إىل سوق مستهلكة ملنتجاتهم

                                                           
 قـراءة أوليـة يف ، األسـباب واملظـاهر،نة التنمية االقتصادية بعباءة الهيم،أحمد يحيى عبد هللا الديلمي: أنظر) ١(

 ، املجلـس الزيـدي اإلسـالمي،دروس من هدي القرآن الكريم للشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحـو
 .٤٣-٣٩ ص،م٢٠١٨-هـ١٤٣٩ ،الطبعة األوىل



  

  

 

٢٢  

 ، مالبسه،يستغني عنهم؛ قوتهً أن ال يرى أحد من الناس نفسه قادرا عىل أن ،األمة
  .)١("تنمية؟ هذه هل: " ويتساءل،"حاجاته كلها من تحت أيديهم

ُيبو ِّ  ،ُأن مفهـوم التنميـة يـش إىل اسـتغالل األيـادي العاملـةالشهيد القائد  ُ
ر يف الدول إىل "دة الجنسياتِّتعدُم" الرشكات توجهدوافع  وأن من َّالسي  االستث

لة انخفاضهوالنامية   أرباحهـا زيادة إىل تلك الرشكات تسعى  حيث، تكاليف الع

لـة تكـاليف النخفـاضً نظرا ،الرخيصة العاملة ياألياد ،واستنزاف ،باستغالل  الع

  : أنيؤكدحيث  ،)٢(النامية الدول يف
ا من املبالغ ألن األيدي العاملة هنـا ،التنمية لهم هنا" ً وفروا عىل أنفسهم كث

هـا مـن الـدول أرخص من األيدي ا لعاملة لديهم يف بلدان أوربـا وأمريكـا وغ

  .)٣("الصناعية

ُويش الشهيد القائد إىل  كـل دتـستور ْ أصـبحت، واإلســالمية،العربية ةَُّم أن األُ

  : يقول ، حتى األدوية،من الغذاء ٍءيش

 ونحن نستورد حتى ،يف اليمن نفسه كم من األرايض يف اليمن تصلح للزراعة"

ها؟ واليمن العدس وحت ى الفاصوليا والقمح والذرة من اسرتاليا ومن الص وغ

ا ، لليمن ولغ اليمن-ُ لو زرع -يكفي  ًمش  األدوية معظم كذلك الدواء" :أن إىل ُ

  ."أجنبية رشكات من

ُويضيف بالقول ُ :  

فعالً نحن هنا يف اليمن كمثال ناهيك عن بقية الدول العربية واملـسألة هـي "

ُ أدويتنا، لباسنا،ناواحدة طعام َ ِ ليـات التـي نـستخدمها،ْ  ، الـصابون، مختلف الك
ة جـدا جـدا التـي ، مختلـف العطـور،الشامبو مختلف املـرشوبات ً األشـياء الكثـ ً

                                                           
نـا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الـدين الحـو: انظر) ١(  ، قلـيالًً اشـرتوا بآيـات هللا 

 .٩-٧ ص،م٢٠٠٢
 قـراءة أوليـة يف ، األسـباب واملظـاهر، التنمية االقتصادية بعباءة الهيمنة،أحمد يحيى عبد هللا الديلمي: أنظر) ٢(

 ، املجلـس الزيـدي اإلسـالمي،دروس من هدي القرآن الكريم للشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحـو
 .١٢٠-١١٩ ص،م٢٠١٨-هـ١٤٣٩ ،الطبعة األوىل

نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(   .٩ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 



 

  



٢٣  

  )١("نستهلكها معظمها رشكات أجنبية بأيدي اليهود

ةالوضعية ذلك بالالشهيد القائد ُويصف  َّالتي وصلت اليها شعوب األمـة ،خط ُ، 
  :يتساءلو

 كل ما ب أيدينا كـل ، الدجاجة تأ من خارج،حتى البيضة تأ من خارج"

 أليست هـذه ، من عند أعدائنا، كل ما يف أسواقنا كله من خارج،ما يف مطابخنا

ة جدا،وضعية سيئة  .)٢(ً" وضعية خط 

ةً،مثـاالً بـسيطاالشهيد القائد  يرضب ،وإزاء ذلك  ، واملزريـة، للوضـعية الخطـ
تــي وصــلت إليهــا الــيمن عــىل وجــه الخــصوص بأنهــا أصــبحت تــستورد حتــى ال

   :يقول ،)٣("املالخيخ"
ة مهملـة"  سـاحات واسـعة صـالحة للزراعـة ،وجدنا كيف أنفـسنا أرايض كثـ

]! القلوة[ نستورد كل يشء حتى ،]املالخيخ[ نستورد كل يشء حتى ، ونستورد،مهملة

. وهكذا وضعية الدول األخـرى]! رفشا[ألسنا نستوردها؟ يذهب واحد يشرتي كم 

 ،فـول فيهـا وترى ،وعدس ،فاصوليا فيها وترى ،صنعاء أسواق ،امللح سوق تدخل
 ،تركيا من وهذا ،الص من وهذا ،اسرتاليا من هذا ،الحبوب مختلف فيها وترى
 .)٤("..!أين من مدري وهذا

لية الدول وتعتمد  ِّتبعيـة سياسة ها من خاللُتجسد ٍاقتصادية ٍسياسة عىل الرأس

 ُمعظـم عـىل تعتمـد الناميـة الـدول وأنَّ السـي ،الدوليـة لألسـواق الناميـة الدول

ِتنتج  وال،الخارج من الغذائية حاجاتها   : الشهيد القائد يقول ،لها الكايف الغذاء ُ

 ،مأكلنا يفً تقريبا عالة نحن نصبح أ. ًشيئا تشكل تعد  ثرواتهم الناس تجد"
 عالـة أصبحت هامة ثروات لديها التي الدول يف حتى! اآلخرين؟ عىل ملبسنا يف

                                                           
 .٩- ٨ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا،ن الكـريم دروس مـن هـدي القـرآ،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس

ة جدا من األخشاب تعود معظم أبناء اليمن الستخدامها لتنظيف :املالخيخ) ٣(  .  األسنانما بً عبارة عن قطع صغ
ْ من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤( ُ ْ ً َْ  .٣ ص،ـه١٤٢٢ ،َ



  

  

 

٢٤  

لية الرضورية الوسائل ،أدويتنا ،ملبسنا ،مأكلنا! اآلخرين عىل  عند من كلها والك

.)١(" الخارجمن اآلخرين 
 التـي تـدخل يف ، واإلســـالمية،العربيـة فـإن معظـم الـدول ،ودون أد شك

َّ مجـر الزالت،تصنيف الدول النامية َ أسـواق اسـتهالكية ملنتجـات رشكـاتدُ ُ  الـدول ٍ

لية  يف ظلِّ توجهات منظمة التجارة العاملية ،"دة الجنسياتِّتعدُم" ،العمالقة الرأس

  . وتكرس الحواجز الجمركية أمامها،التي تفتح املجال لهذه الرشكات العمالقة

طنيـة؛ الو الطاقـات مـن واالسـتفادة ،حقيقيـة تنمويـة برامج أي لغياب ًونتيجة

 ،محـضة ٍاسـتهالكية ٍمجتمعـات  إىل، واإلســـالمية،العربيـةمعظـم الـدول  تحولت
َملنتجات استهالكية ٍوأسواق ِّمتعددة الرشكات ُ   :الشهيد القائد يقول ،الجنسيات ُ

ة " هم يعملون أشياء أخرى ولكن لن تجد نفسك أك من متجول يف سوق كب

نيه ولن تجد نفسك تتجول دا،تستهلك منتجاتهم  ، املصانع تتحـرك،خل مصانع 
  .)٢("ليس هناك تنمية؟ كلها تعمل معهم ،واأليدي العاملة تتحرك وتحركها

لية جاهــدًة عــىل إغــراق ــة وتعمــل دول الغــرب الرأســ  أســواق الــدول النامي

َنتجات رشكاتها حـاوالت،"دة الجنسياتِّتعدُم "،ُ  مـن ، لتـدم الزراعـةٍ وتقـوم 

َ باملنتجات الزراعيةخالل إغراق األسواق   يف مـسعى ملحاربـة، بأقل مـن أسـعارها،ُ

ِاملنتجة الوطنية الصناعة   :  وهذا ما يش إليه الشهيد القائد بالقول،ُ

 وتدم للزراعة من ، يدمرون املزارع،أليسوا يف فلسط يدمرون الزراعات"

ْبـن[جهة أخرى إذا هناك شعب ينتج كـاليمن ينـتج   هـذه يحـاولون أن يـدمروا] ُ

 يحـاولون أن يـصدروا ،الزراعة التي تعترب مصدر هام لكث من الناس بطريقـة

ْبن[  أعني يبيعونه ولو بأقل مـن سـعر الـرشاء حتـى يـرضبوا ،مدعوم.. مدعوم] ُ

 أعنـي تـرى ، مزارع الـدجاج، هذه عملوها حتى يف قضية الدجاج،الناتج املحيل

 الزم تأكل ،!ح أن يرت فيه دجاج  يعد يصل، ترى هنا يف اليمن،البالد العربية
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٧ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة

نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(   .٩ ص،ً اشرتوا بآيات هللا 



 

  



٢٥  

   .)١(!." أو دجاج فرنيس،دجاج مستورد من الربازيل

ليالغرب لقد حالت دول   ة اقتـصاديةحداث تنميإ دون "أمريكا"بقيادة  ةالرأس

ُ  تبقـى مجـرد م، واإلســـالمية،العربيـة ومنهـا الـدول ،للدول الناميـة جتمعـات َُّ

ت واتجهـت عـرب ،اتهاَتجُملن ٍسواقوأ ،جهِتُ غ منةاستهالكي  الدوليـة املاليـة املـنظ

تحـت  ،وفوائدها ،قروض الربويةبال ، واإلســالمية، العربيةدول إغراق كاهل الإىل

تَّالسي ،التنميةمشاريع مربرات   ،فـصلةُ بـرامج مِقـوم بإعـدادت  وأن تلك املنظ
قـروض مـن تلـك العـىل  للحـصول ٍأن تتبناها كـرشطإالَّ ية ِّعىل الحكومة املعنما و

ت  نحـو تنفيـذ ، تلك القروض الربوية بالدرجة األوىلاستخداميتجه حيث  ،املنظ

 أو ، يف الدرجة الثالثـةةقرتضُتها بالنسبة للدولة املَّ قد تكون أهمي،مشاريع سطحية

ستخدم ُفـال تـ ،الـصناعةو ،جة يف مجـال الزراعـةِنتُ وليس نحو مشاريع م،الرابعة

 بـالرغم مـن أن ،ويـة يف مـشاريع استـصالح األرايض الزراعـةتلك القروض الرب

  .  وزراعتها،رايضاأل إىل استصالح ٍيف حاجة ، واإلســالمية،العربيةالدول 

 ،القــول بــأن القــروض الربويــة  إىل الــشهيد القائــد يرمــي،ِويف ســياق ذلــك
لية عـرب صـندوق النقـد والبنـ،واملساعدات املالية نحهـا الـدول الرأسـ ك  التي 

 ، يتم اسـتخدامها لتنفيـذ مـشاريع هامـشية، تحت يافطة مشاريع التنمية،الدولي
ا يعزز من حالة ، أو صناعية،وغ إنتاجية  ِّ   :  يقول،التبعيةُ

ُويـش ،" مثقلة،القروض التي يعطوننا قروضا منهكة" إن كانـت هنـاك ": إىل ُ

ل ثقيلـة تجعلنـا عبيـدا لآلخـرين مـستعمرين أشـد مـن  و،ًتنمية فهي مقابل أح

ر الذي كانت تعا منه الشعوب قبل عقود من الزمن   . "االستع

ُويؤكِّد  ، ويريـدون التنميـة،بأن التنمية هي كل يشء: يقولون لنا":  ذلك بالقولُ
ن انظر كم سـيطلبون مـن ":ُويضيف بالقول،"!ولتكن التنمية بأي وسيلة وبأي 

 ،كم سيرتتب عليها من فوائد ربويةالقروض من دول أخرى؟ هذه القروض انظر 

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،الحوالسيد حس بدر الدين ) ١(

 . ٢١ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة



  

  

 

٢٦  

   .)١(" ال يشء،ثم انظر يف األخ ماذا سيحصل؟ ال يشء
ليةمن املؤكد أن وأصبح  حكومـة مـن حكومـات  لـن تـسمح ألي الدول الرأس

 حيـث ، بـالتفوق يف أي مجـال، واإلســـالمية،دول العربية ومنها ال،الدول النامية

نح لهتجد أن القروض ليةَّ توجاُ الربوية التي   ال قيمة لهـا يف ،ه إىل مشاريع ك

   .الرضوري لتوف قوتها ،قروضعيش عىل التب وحياة شع

   :الربوية القروض تلك طبيعة الشهيد القائد حول  يتساءل،الصدد هذا ويف

ة التي نتحملها نحن ملاذا ال توجه أو يوجه القسط األكـرب " تلك القروض الكث

م بالزرا ًعة؟ هل نتحمل القروض ثم ال نجد قوتنا مؤمنا أمامنـا؟ منها إىل االهت َّ
 ونتحمـل أيـضا ، نتحمـل املاليـ بعـد املاليـ مـن الـدوالرات،هل هذه تنمية؟

  .)٢(!"ًفوائدها الربوية يف ما بعد وال نجد مقابل ذلك أمنا في يتعلق بالغذاء؟

 وضالقــر مــنح رشوط أهــم مــن أنيؤكــد الــشهيد القائــد  ،ِّ ويف خــضم ذلــك

ــة ــة مــشاريع يف اســتخدامها عــدم ،الربوي ــة تنمي  خــالل مــن ،اقتــصادية حقيقي

  : يقول،الزراعية األرايض استصالح

ــبالد أيــضا ال تــرصف عــىل املجــال " ة جــدا تتــوارد عــىل ال ــ ًالقــروض الكث ً

   .)٣("الزراعي

  :آخر ٍدرس يف ويقول

ًك نراهم ال يرصفون دوالرا واحدا يف دعم الزراعة" يف بالدنـا ال  الزراعـة ،ً

ًيرصفون وال دوالرا واحدا لدعمها ً")٤(. 
 ،اآلجل ٍربوية طويلة ٍقروض بتقديم ،النقد الدويل  يقوم صندوق،ًوترجمة لذلك

                                                           
نـا قلـيالً، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الـدين الحـو: انظر) ١(  ،ً اشـرتوا بآيـات هللا 

  .٩-٧ ص،م٢٠٠٢
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، هدي القرآن الكريم دروس من،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٤ ص،م٢٠٠٢،الثا 
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣( ْ ُ ََ ّْ   .٧ ص،م٢٠٠٢ ،َ

  .١٧ ص،م٢٠٠٢ ، خطورة املرحلة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(



 

  



٢٧  

عـدم  هـو رصامـة الـرشوط أكـ  وأحـد،بـالطبع ًمـرشوطة القروض وتكون هذه

 ذاءالغ توفر ل ،الدول لتلك الزراعية األرايض استخدامها يف مشاريع الستصالح

  : الشهيد القائديقول ،لشعوبها

عي ممكن يبني مراكز صحية"  ، ممكـن يبنـي مـدارس،حتى الصندوق االجت
 خزانـات يـرشب ،ال.  لكن جانب الخدمـة يف الزراعـة،ممكن يبني حواجز مائية

ون منها،منها الناس   ...". ال يريدون أن نزرع،ال.  لكن يسقُّ

ِّيبين ك ،ذلك نتيجة لتكون   : القائدها الشهيدُ

 وهكـذا تجـد يف بقيـة ، الزراعـة مـدمرة،لهذا تجد الزراعة يف اليمن مهملة"

 ، كل الدول هذه الزراعة ال يهتمـون بهـا، السودان يف مرصالشعوب األخرى يف
  .)١(!"ّهيا تعلموا لكن ال تزرعوا

ــد  ــشاملةإوبع ــة ال ــرة التنمي ــرتويج لفك ــم ال ــ،ن ت ــة عــىل ،ستدامةُ وامل  والقا

 ،الفكرةكرب مروجي تلك أ وكان من ،القروض الربويةمنح  و،ةلخارجي ااملساعدات
 تـدحض إمكانيـة ،البنك الدويل وصندوق النقد الدويل؛ جاءت عدة تجارب عامليـة

 ، واملـساعدات الدوليـة،شاملة تعتمد عـىل الـدعم الخـارجياقتصادية نجاح تنمية 
  .والقروض الربوية

مها ِّقـدُية التـي تِّحالم املساعدات السخ وأ،التنميةشاريع بالرغم من الوعود و

تامل  واإلســـالمية؛ لكـن ، العربيـة ومنهـا الـدول،للدول النامية الدولية الية املنظ

َّ السي بعد تاليش مـا ، تجارب التنمية، وإخفاق،رسعان ما ظهر عىل السطح فشل
 ن تلـك الوعـودإولـيس هـذا مـن العجيـب طاملـا و ، اقتصاديٍوعدت به من تطور

 يـتم توظيفهـا ،نهكةُمٍربوية  ٍن تحققت فإنها تكون يف شكل قروضإبالتنمية التي 

ِال تحدو ،يف مشاريع ال تخدم االقتصاد  وهـذا مـا ،حقيقيـةاقتـصادية ة تنمية َّث أيُ

ِّيبحيث  ،الشهيد القائدبه يجزم    هـي، عن التنميـةٍكل ما نسمعه من دعاوى أن ُ

  : يقول،ربويةيرتتب عليها فوائد و ،خطط فاشلة

                                                           
ْ من نحن ومن هم ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ُ ْ ً َْ   .٤ ص،هـ١٤٢٢،َ



  

  

 

٢٨  

 ولـتكن التنميـة بـأي ، ويريدون التنمية،بأن التنمية هي كل يشء: يقولون لنا"

ن وكـل مـا نـسمعه مـن ،  وكـل مـا نـراه،ال نريد هذا: نحن نقول! وسيلة وبأي 

 كلها خطط ،أو أن هناك اتجاه إىل التنمية كلها خطط فاشلة، دعاوى عن التنمية

 انظر كم سيطلبون من القروض ،سن معينة متى ما وضعوا خطة تنموية ل،فاشلة

 ثم انظر ،ظر كم سيرتتب عليها من فوائد ربويةمن دول أخرى؟ هذه القروض ان

  .)١(" ال يشء،يف األخ ماذا سيحصل؟ ال يشء

ُويقدم  ِّ العديـد مـن الـشواهد التـي تـدحض مـزاعم دول الغـرب الشهيد القائد ُ

لية بجدوى مشاريع التنمية يف أن  النمـو  وغيـاب،ًوا يف األسـعار ناكه الرأس

  : يقول،االقتصادية التحتية ُبالبنى يتعلق في

و األسعار، وكل أسبوع،التنمية كل سنة: نحن نسمع كلمة"  أليس ، ونحن نرى 
و في يتعلق بالبنى التحتية االقتصادية؟ أو  كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك 

وا يف األسعار؟ أليس هنا ك غالء؟ أليس هناك انحطاط يف النفـوس ًأن هناك 
  .)٢(" وال يف واقع الحياة،والقيم؟ ليس هناك تنمية ال يف واقع النفوس

التـي  ،التشخيص الدقيق ملفهوم التنمية االقتصاديةالشهيد القائد َّوبعد إن قدم 

يوجد تنمية  أنه ال مفادها إىل حقيقية  فإنه يصل،هيمنة اقتصادية يف الحقيقة تعد

   :يقول ،ادية حقيقةاقتص

التنمية هذه التي تـسمع عنهـا، تنميـة، هـل تعتقـد أنهـا تنميـة حقيقيـة؟ هـم "

يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية تعطيك بنية اقتصادية حقيقيـة تقـف عـىل 

 ".ًقدميك فوق بنيانها أبدا
ًلرتوا األمر صادقا انظروا إىل أي بلد عر هل هناك تنمية؟ داخله تنميـة "...
ية؟ هل هناك أي بلد عر أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم في يتعلق بقوتهم حقيق

 نعد كأولئك العرب، أ يكن هناك أسالف لنا يف هـذا . وحاجاتهم الرضورية؟
، أ يكونوا يعيشون؟ أصبحنا اآلن ، الشعب ويف ذلك الشعب من قبل مئات السن

                                                           
نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(   .٧ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 

نا قليالً،لكريم دروس من هدي القرآن ا،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(   .١٠ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 



 

  



٢٩  

تلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل ألف  سنة، هل تفهمون هذا؟ أصبحنا ال 
اآلن غ قادرين عىل أن نعيش كأولئك من أجدادنا الذين عاشوا قبل ألف عام؟ 

فهل هذه التنمية أم هذا خنق لألمة؟ خنق . إذا ما قطع كل يأتينا من عند أعدائنا
  .)١("ال تخدعونا، ال تخدعونا بالتنمية؟: ًللشعوب؟ إذا نقول

م التـشخيص الـدقيق ملـا ِّقـدُأن يالـشهيد القائـد  ستطاع فقد ا، ويف ضوء ذلك

َّاألمـةهـذه تعانيه  ِّيقـدو ، مـن الناحيـة االقتـصاديةُ  ،الحلـول ،يف الوقـت نفـسهم ُ
ــةواملعالجــات ــة و، الناجع ــ،العملي ــة ببن َّ األمــةاء الكفيل ــاء القــوي،ُ  يف املجــال  البن

مه ّلُ يصب ج وأنهَّالسي ،االقتصادي رتبط بـه يـ التـي ، االقتصاديانبالجب اهت

َّعــزة األمــة ــا،ُ ــك  ، وقوته ــق وذل ــدهمــن منطل ــب تأكي ــتم بالجان ــأن اإلســالم يه  ب

َّباألمة يتعلق َّ في،االقتصادي   : حيث يقول،ُ

 ،ًاإلسالم يهـتم جـدا فـي يتعلـق باملـسلم بالجانـب االقتـصادي لعبـاد هللا"
  ."بالجانب االقتصادي للمسلم

  : ُويضيف بالقول

تصادي بالنـسبة للمـسلم مهـم يف أن يـستطيعوا أن يقفـوا يف الجانب االق"

سئوليتهم أمام هللا من ،مواجهة أعدائهم  يف أن يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم و

 .)٢(" ونرش دينه يف األرض كلها،العمل عىل إعالء كلمته ونرص دينه
َّ ومدى قدرة األم، وشموليته،ويف ضوء اتساع مفهوم الرصاع مع األعداء ة عىل بنـاء ُ

كن أن نستشف ت،نفسها ُ ومواجهة أعدائها؛  لتنميـة االقتـصادية لص الشهيد القائد يشخُ

َّتجعل األمةبأنها التي  ،الحقيقية   : حيث يتساءل،مواجهة أعدائها  قادرة عىلُ

 والتنمية الحقيقية التي تجعلنـا أمـة تـستطيع أن تقـف ،أين البناء االقتصادي"

ً نعـيش أملـا شـديدا لـيس مـن نقـص يف ،األ النفـيسعىل قدميها؟ إننـا نعـيش  ً

ا من نقص يف الكرامة ويف العزة ة التي ،الفيتامينات إ  نقص يف الحياة الكر

                                                           
نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(  ١٠-٩ ص،ً اشرتوا بآيات هللا 
 وعـده ، سلـسلة دروس معرفـة هللا، دروس من هـدى القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

  .٦ ص،م٢٠٠٢ ، الرابع عرش الدرس،ووعيده



  

  

 

٣٠  

  . )١(" نعيش األ فأين هو العالج؟،أراد ديننا أن تتوفر لنا

م مهـم يف ميـدان املواجهـة ":ومن منطلق تأكيده بأن  ،)٢("ُاالقتصاد هـو صـ
 : القائديقول الشهيد

ن عليكم أن تهتموا بالجانب االقتصادي إ :إن من املعروف أن نقول لآلخرين"

ا مكتفية بذاتها في يتعلق بقوتها فتجعلوا الشعوب قادرة عىل أن تقف عىل أقدامه

ــرضوري ــاب؛ال ــل الكت ــة أه ــف يف مواجه ــستطيع أن تق ــن ، لت ــذا م ــيس ه  أل

 بدر الدين الحو أن االقتـصاد ك القائد عبد املل السيدُِّبي ،ويف السياق ذاته  .)٣("؟فاملعرو

يعتـرب أن  و، واسـتعبادها، وإذاللها،ُ يوظفونه لخنق الشعوب،سالح بيد اآلخرينهو 

ة جدا عىل الشعوب َّاألمة أن ويؤكد ،ًهذه مشكلة خط  ٍ بحاجة إىل أن تكـون قويـةُ

  :ل حيث يقوً،نهض اقتصاديات وأن ، واألخطار،ياتِّيف مواجهة التحد

 وأن نـنهض ،نحن بحاجة ألن نكون أمة قوية يف مواجهة التحديات واألخطار" -

  ."اقتصاديا

تلـك ،ًأننا كأمة مسلمة بحاجة إىل أن نكـون أمـة قويـة يف اقتـصادها" - ً أمـة 

 الرتكيـز عـىل حـسن التـرصف والرشـد ، الرتكيز عىل االنتـاج،الحس االنتاجي

  .)٤("مادياتوالحكمة يف الترصف في هناك من إمكانات و

ُويب ِّ تقـوم عليـه و ً، جـداٌالجانب االقتصادي يف اإلسالم مهمأن السيد القائد  ُ

َّحياة األمة ًويؤكد أن اإلسالم ير األمة ألن تكـون امـة منتجـة ،تهاقوو ،ُ َ ِ ُ َّ َُّ ُ  ولـديها ،ُ

 :حيث يقول ،قوة اقتصادية
ُأن الجانب االقتصادي يف اإلسالم أمر مهم جـدا تقـوم" ً ٌ ٌ ِ َ ِ عليـه الحيـاُة لألمـة َ َّ

                                                           
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ْ ُ ََ ّْ   .٧-٥ ص،م٢٠٠٢،َ

 الـدرس ، سلـسلة دروس سـورة آل عمـران، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٣ ص،م٢٠٠٢ ،األول

 الـدرس ، سلـسلة دروس سـورة آل عمـران، دروس من هدي القـرآن الكـريم،الدين الحوالسيد حس بدر ) ٣(

 .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو: أنظر) ٤(



 

  



٣١  

ِوللناس وتقوم عليه أيضا قوُة الناس ًِ ِ ُ".  

ُويضيف بالقول ُ:  
 أمـة ، أمـة منتجـة،اإلسالم ك قلنا يربينا أن نكون أمة لديها قوة اقتـصادية"

   .)١("منتجة

ُويش  حيـث ،إلسـالم تجـاه املوضـوع االقتـصاديرؤيـة اأن  إىل  السيد القائـدُ

 :يقول
ِي يف اإلسالم مهم للغاية مهم جدا وليست النظرُة إليـه إىل ُالجانب االقتصاد" ً ٌ ٌ ِ ُ

ِأنه للرتف والعبث ولالستهتار واإلهدار كيف ما كان والتـرصف العبثـي ِ ُِ ََ ََ ِ ِ َ ِ ـا ، ال،َّ ّ  إ

ٍنتعامُل من واقع الحكمة وعىل أساس مـن ِ ِاملـسؤولية وعـىل أسـاس مـن املبـادئ  ِ ٍ ٍ

ِوالقيم واألخالق والترشيعات الت ِ ِ ْي وردت يف هذا الجانبِ َ ِ النظرُة العامة بأصـلها ،َ ُ

ِمطلوب أن تكون نظرًة صحيحة إىل موضوع املال وموضوع االقتصاد كيف هو يف  ِ ِِ ً َ ْ ٌ
وة،اإلسالم ِ ألن لإلسالم رؤيته تجاه املوضوع االقتصادي وموضوع املال وال ِ ِ ِ َ َ ِ َ ما ،َّ

ُالذي ينبغي أن نحصله من وراء ذلك أن نحصَل َِّ ِ عليه من خالل ذلكَُ ُ ماذا نريـد ،ِ

وة ُ ماذا نريد باملال؟ ماذا نريد باالقتصاد؟،بال ُ")٢(.  

ُويؤكِّد تلك ُ َّاألمة السيد القائد عىل وجوب أن   ،سن التـرصفُ وح،نتاجحس اإل ُ
النظـرة مـن واقـع إضافة إىل  ،التقدير للنعم اإللهيةو ،املايلو ،شد االقتصاديُالرو

ــاه ا ــسؤولية تج ــةامل ــنعم اإللهي ــو ،ل ــاه أهمي ــرتاتيجي تج ــوعي االس ــب َّال ة الجان

 : حيث يقول،االقتصادي
تلــك حــس االنتــاج وكــذلك حــسن التــرصف"  الرشــد ،يجــب أن نعمــل ألن 

 النظرة ، التقدير للنعم اإللهية،االقتصادي الرشد املايل الرشد يف الترصف املادي

سرتاتيجي تجاه أهميـة الجانـب  الوعي اال،من واقع املسؤولية تجاه النعم اإللهية

ًاالقتصادي يف أن نكون أمة قوية وأن نكون أمـة حـرة وأن نكـون أمـة تـستطيع  ً ً

                                                           
  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة،ضانية سلسلة املحارضات الرم،السيد عبد امللك بدرالدين الحو: أنظر) ١(

  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة العارشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو: أنظر) ٢(



  

  

 

٣٢  

النهوض عىل قـدميها يف مواجهـة األعـداء يف مواجهـة التحـديات يف مواجهـة 

 .)١("األخطار
 ، سياسـات عامـة،الوضع االقتصادي يحتاج إىل وعـي عـام": ُ ويضيف بالقول
  .)٢(" إىل تعاون،تعاونويحتاج أيضا إىل 

 وليس ، وسيلة هو،االقتصاد يف اإلسالم السيد القائد أن  يؤكد، ذلكِّويف خضم

ُن اإلسالم يجعل من االقتصاد وسيلة مهمة لتحقيق غايـات مهمـةإ  حيث،غاية  يف ،ٍُ

َّاألمةإصالح واقع   ، واالكتفـاء الـذا،ا االسـتقاللهـق لقـُيح اقتصاد قـويوبناء  ،ُ
ًون امــة منتجــةكــلت ،والقــوة َ ِ ُ َّ ال تعتمــد يف و ، عــىل املــستوى االقتــصادي،ًقويــةو ،ُ

  : يقول،احتياجاتها األساسية عىل أعدائهاو ، وغذائها،معيشتها

ًاالقتصاد يف اإلسالم وسيلة وليس غاية" ٌ ِ ِ الفرق بـ نظرتنـا كَمـسلم ـ مـن ،ُ ِ َ ُ

ِخالل الرؤية القرآنية من خالل الثقافة القرآنية من خ ِ ِ ِِ ِالل الترشيعات اإلسالمية ـ ِ ِ ِ

لية واالشرتاكية أن اإلسالم يجعُل من االقتصاد  ِوالنظرة املادية عند القوى الرأس ِ ِ َِ َ َّ َ ِ

ًوسيلة وليس غاية ُ ووسيلة مهمة لتحقيق غايات مهمة،ًَ ٍُ ِ ً ً عندما نقول وسيلة هـذا ال ،ً ُ ِ

ـا هـو وسـيلة لتحقيـق ّ ِيقلُل من أهميته يف اإلسالم إ ٌ ِ ِ ِ ّ ٍ غايـات مهمـةُ ُ ٌ ومـضبوط ،ٍ َ

ِبترشيعات وتوجيهات من هللا سبحانه وتعاىل ٍ ُ هذه االلتزامات املالية التي نصلح ،ٍِ ِ ُ ُُ

َبها واقعنا املجتمعي ونبني بها اقتصادا قويا يحقق لنا االستقالل واالكتفاء الذا  َ َ ُ ِ ُ ً ً َ َ ُ َ

ً وحتى نكون أمة منتجة وأمة قوية عىل امل،والقوَة ً ً ًَّ ُ ََّ ِ ُستوى االقتـصادي ال تعتمـد يف َ َ

ِاقتصادها ويف معيشتها ويف غذائها ويف احتياجاتها األساسية عىل أعدائها ِ ِِ ِ َّ ال بد ،ِ ُ

ِ املـسؤولية وعـىل أسـاس مـن املبـادئ  ِأن ننطلق من هذا املنظور اإلسالمي بعـ ٍ ِ ِ ِ َ

ِوالترشيعات اإللهية ِ")٣(.  

  :ُويضيف بالقول

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،درالدين الحوالسيد عبد امللك ب: أنظر) ٢(

 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة العارشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٣(



 

  



٣٣  

لية يف العا جعلـت اليوم ما الذي نعانيه من " ؟ الرأس لية يف العا الرأس
؛ وبالتايل ]الغاية تربر الوسيلة: [ ثم قالت،الحصول عىل املال غاية وهدف رئييس

فتحت املجال لكل األساليب املحرمة والوسائل املحرمة يف الحصول عىل املال بأي 
 هـذا ، محـرم يف اإلسالم هذا، مه كانت تلك الطريقة محرمة أو ظاملة،طريقة
  .)١("ً يأ اإلسالم ليعطي أهمية قصوى للجانب االقتصادي،محرم

 إىل السيد حس بـدر الـدين الحـو يتطرق الشهيد القائد ،ِّويف خضم ذلك 
  : حيث يقول، يف الجانب االقتصاديٍ قويةٍةَّأممجاالت بناء 

 تتـصور ،ما كلمة أمة تعني حاجـة واحـدة، عندما نتصور مثالً أمة تكون قوية" -
يجب أن يكون هناك : تقول، أليست هكذا؟ تنزل إىل تفاصيل القوى، قوة واحدة

، يكـون هنـاك مراكـز علميـة، يكون هنـاك صـناعة، يكون هناك تعليم، زراعة
  .)٢(..."ومراكز أبحاث

تفـرض ، حاجيات اإلنسان واسعة من جانب املسؤولية التي ربطك القرآن بهـا" -
أن تعمـل عـىل أن ، أن تـزرع، ِّأن تصنع، جاالتعليك أن تتحرك يف كّل هذه امل

 .)٣("أن تهتم ببناء أمة متكاملة، أن يكون لديك مهندس، يكون لديك خرباء
 ،املجـاالتأليس القرآن هدى إىل هذه؟ يكون عندك خـرباء يـشتغلون يف كـّل " -

ويل للبحث من أجـل مـاذا؟ أنـك ، دراسات، معاهد بحث، ومعاهد، ويبدعون
لـك ، سبقك اآلخرون إىل شيئتريد أن ال ي لك الخربة؟ مـن  تكون أنت من 

لك االكتفاء يف زراعة، الصناعة ها، من  وتجـد يف كـل واحـدة مـن ، يف غ
 عندما يتحركون يف أي مجال من املجاالت يتلمس التأييـد ،هذه تلقى هللا فيها

َوبـْرش﴿: ُ يتلمس البرشى التي قال هنا، يتلمس الربكة اإللهية،اإللهي ُ َى للمـؤمننيَ ِ ِ ِْ ُ ْ﴾ 
 مظـاهر ، مظـاهر رحمتـه، مظـاهر قدرتـه،يتلمس أيـضا مظـاهر معرفـة هللا

ه،رعايته  .)٤(."الخ…  مظاهر تدب

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية والعرشون، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
  . ص، الدرس الرابع، مديح القرآن، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 . ص، الدرس األول، مديح القرآن، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
  . ص، الدرس األول،ن مديح القرآ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(



  

  

 

٣٤  

  

غنـي و ، واسـتمرارها، وأساس قيامهـا، ومحورها،إن اإلنسان هو ميدان التنمية

َّ وسخر له مـا يف الكـون ،نسان يف األرضاستخلف اإل َّعن البيان أن هللا عز وجلَّ

همة ، وجعل األرض ذلوالً لهً،جميعا   . وتعم األرض،االستخالف القيام 

 التنميـة يف اإلسـالم مـن مفهـوم خالفـة اإلنـسان يف تجسد ت، ذلكِّويف خضم

ِوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض﴿:  قال تعاىل،األرض ْ َ ََ ْ ِ ٌ َ ْ َِ ِ ِ َِ َِّ ِ َِ َ ُّ َ ً خليفةْ َ ِ  ٍيف آيةيقول و ،)١(﴾َ

ًوإىل ثمود أخاهم صاحلا ﴿: خرىُأ ِ َ َ َْ ُُ َ َ َ ٰ َ ٰ غـريه ۚ◌ِ ُ قال يا قوم اعبـدوا ا مـا لكـم مـن إ ْ ُ ْ َُ ْ َ ٍَ ِ ِّ َُ َ ََ َّ ُ ْ ِ َ ـشأكم مـن ۖ◌َ َ هـو أ َِّ ُ ََ َ ُ
ِاألرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه  ِ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ُ ُ َ ََّ ُ ْ ْ َ َ ْ ُْ َْ ُ ِ َ ِّ إن ريبۚ◌ْ َ َّ ٌ قريب جميبِ ٌِ ُّ ِ َ﴾)٢(.  

رة إن َوإذ قـال ﴿:  قـال تعـاىل،هاغاية من استخالف اإلنسان فيال هي األرض ع َ ْ ِ َ
ًربــك للمالئكــة إين جاعــل يف األرض خليفــة َ ِ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٌ َ ِْ ِ ِ َِ ِّ ِ َ َ تعنــي الخالفــة تــسخ املــوارد الطبيعيــة و ،﴾ُّ

  :القائد يقول الشهيد ، والخدمات،اج السلعَنتإ ليعمل عىل ،لإلنسان

رة الحياة قضية هي غاية من استخالف اإلنسان"   .)٣("...ع

ًتعد التنمية وسيلةو ُّ  حيـث ، يف الدنيا واآلخرة، ورفاهيته، لتحقيق سعادة اإلنسانُ

  كـ يف قولـه، اإلنـسانةلخدمـ َّسخر كل ما يف هـذا الكـونقد  َّن هللا عز وجلَّإ

َسخر لكم ما يف الساموا﴿ :تعاىل َ َّ َ ْ َ َِ ُ َ ِت وما يف األرضَّ ْ ََ ْ ِ َ ِ﴾)٤(.  

ُويب ِّ أن اسـتخالف اإلنـسان عـىل هـذه األرض هـي قـضية " : الشهيد القائـدُ

ظاهر الحيـاة هـذه؛ ولهـذا أن هللا يقـول يف القـرآن ِسـخر لكـم مـا يف ﴿: مرتبطة  َ ْ َ َُ َ َّ

ِالساموات ومـا يف األرض ْ َ ََّ ْ ِ َ َِ رض داخـل  استخالف اإلنـسان عـىل هـذه األ)٢٠من اآلية: لقامن(﴾َ

ثله يف القرآن أشبه يشء ببيت ء هـذه،هذا البناء الذي   ، هذه األرض مع الس
حتوياتـه،هذا املنزل الكب  ومـن خـالل تعاملـك مـع ، استخالفك فيه مـرتبط 

                                                           
  ).٣٠( من اآلية ،سورة البقرة) ١(

  ).٦١( اآلية ،سورة هود) ٢(

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

 .٣١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة
ن) ٤(  ).٢٠( من اآلية ،سورة لق
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ط من الحياة بشكل   .)١(" راقي،محتوياته وفق هديه سيظهر 

 مـن ،عىل التنميـةالتي تدل القرآن الكريم ُوهنالك العديد من املصطلحات يف 

ر: ذلك  ويعتـرب ، والتمكـ، والـسعي يف األرض، واالبتغـاء مـن فـضل هللا،اإلع

ا عن التنمية االقتصادية يف اإلسالم رة من أبرز املصطلحات تعب   . )٢(ًمصطلح الع
رة للداللـة ،)عليه الـسالم(ولقد استعمل اإلمام عىل بن أ طالب    لفـظ العـ

فهومها املعارص يف خطابه لواليه يف مرص عىل معنى أعمق للتنمي مالـك بـن "ُة 

رة األرض أبلغ من نظرك يف اسـتجالب " : جاء فيه،"األشرت وليكن نظرك يف ع

رة،خراجها رة أخـرب ، ألن ذلك ال يدرك إال بالع  ومن طلـب الخـراج بغـ عـ

 .)٣(" و يستقم أمره إال قليالً ،البالد وأهلك العباد
ٌة الشهيد القائد أن  يب،نبجاويف هذا ال   ،مهمة اإلنسان يف هذه الحياة كب

رةن أ و،ههي خالفة هللا يف أرضو ً، جداٌوواسعة  ،تطـوير الحيـاةو ،يعمل عىل عـ
  : يقول،َّدى هللا عز وجّلُوفق ه

ة وواسعة "  ماهي املهمة هي خالفة هللا ،جدامهمة اإلنسان يف هذه الحياة كب

رتـه ويف تطـوير أ وه أرضن يكون خليفة يفأهي  ن يس يف هذا العـا يف ع

دم جيال بعـد جيـل عـىل أيـدي آالحياة فيه عىل وفق هدى هللا الذي رسمه لبني 

  .)٤("رسله وفي أنزلة يف كتبة

وة االقتصادية األوىل ألي و ُّيعد اإلنسان ال َّأمـةُ  ا وأسـاس تقـدمه،ُ مـن األمـمُ

عي، والثقايف،االقتصادي ج ِنـتُهـو املف ، ألنه محور كل نـشاط اقتـصادي، واالجت

 وهـو ، ويـستخدم طاقاتـه الذهنيـة والجـسدية، ويقوم بالعمـل،عندما يبذل الجهد
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم، بدر الدين الحوالسيد حس) ١(
  . ٢٨-٢٧ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثالث،البقرة

 ، العـدد األول، مجلة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، حسن محمد ماشا،رؤية االسالم لحل املشكلة االقتصادية) ٢(
  . السودان، الخرطوم،العلوم اإلسالمية جامعة القرآن و،م٢٠٠٨

وت، االعلمي للمطبوعات، رشح اإلمام محمد عبده، جمع الرشيف الرىض،نهج البالغة) ٣(  .٩٦ ص،٣. بدون ت ج، ب
 الـدرس ، وعدة ووعيـده، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(

  . ٢ ص،م٢٠٠٢ ،التاسع
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 ، ورغباتـه،لبـي حاجاتـهُ التي ت، والخدمات،ستهلك عندما يقوم باستهالك السلعُامل
وة  ولـذلك يعتـرب اإلنـسان،ختلفـةُج وسائل اإلنتـاج املِنتُستثمر عندما يُوهو امل  الـ

َّالحقيقية يف أي أمة وات األ،ُ   .)١(خرى متوافرةُ مه كانت مقومات ال
ٍ  يكن تناول الشهيد القائد ملفهوم التنمية االقتـصادية بـشكل ،ويف سياق ذلك

ي ا ذهب إىل بيان ماهية التنمية التي تريدها ،تنظ ُ وإ َّاألمةِّ  تلـك التـي تبنـي ،ُ

 ويعـرف ، الحيـاةبنـاء إىل  وحينهـا سـيتجه،كرامتهظ تحفو ،اإلنسان أوالً يف نفسه

 وامـتالك ،واستقالله ،هيئ له حريتهُكن أن يُ بالشكل الذي ،دقتصااالكيف يبني 

  : حيث يقول،قراره االقتصادي

ـو اإلنـسان املـسلم ،نريد التنمية التي تحفظ لنا كرامتنا: فنحن نقول"  نريد 

 هـو الـذي ،لـذي سـيعرف كيـف يعمـل هـو ا، وهو الذي سيبني الحياة،يف نفسه

كن أن يهيئ له حريتـه  ًسيعرف كيف يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا 

 يستطيع ، يستطيع أن يقف املوقف الالئق به، فيملك قراره االقتصادي،واستقالله

  .)٢("أن يعمل العمل املسئول أمام هللا عنه

حفـظ مـن خـالل  ،اإلنـسان مـن حقيقيـةالاالقتـصادية تنطلـق التنميـة وبذلك 

 مـن أجـل رفـع ، وتنميـة قدراتـه، وزيـادة كفاءتـه، ورعاية حقوقه وحريته،كرامته

َّاألمةاإليجابية يف بناء ساهمته ُدرجة م  ثـم ، ذلك أن التنمية تنطلـق مـن اإلنـسان،ُ

  . يف هذه الحياة وتهدف يف النهاية إىل تحقيق سعادته،تتجه لتغي محيطه املادي

 ي بهـد" اإلنـسانَتنميـة" : مفادهـا أنٍ دامغـةٍ حقيقـةإىليد القائـد  الشهُُشيو

عملية االقتصادية  كون تحقيق التنمية ،هي التي يجب البدء بها أوالًالكريم ن آالقر

اإلنسان هو وسـيلة " بأن ُ التي تفيدومن منطلق القاعدة االقتصادية ، والحقة،تالية

  :قولالشهيد القائد بال يؤكد ،"التنمية وغايتها

 أليـسوا يقولـون ،إن التنمية ال تقوم إال عىل أساس هدي هللا سبحانه وتعاىل"

                                                           
 املركـز ، التنمية من مفهوم تنمية االقتصاد إىل مفهـوم تنميـة البـرش، وبوخالفة رفيقة،رحايل حجيلة:  بترصف)١(

  .٩ ص،الجامعي تيبازة

نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(   .٧ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 



 

  



٣٧  

أن اإلنـسان هـو وسـيلة التنميــة : [ أو مقولـة اقتـصادية،هـم كقاعـدة اقتـصادية

 فإذا مـا كـان ، هذه حقيقة،ال بأس. ؟ اإلنسان هو وسيلة التنمية وغايتها]وغايتها

 إذا ما ، إذا ما كانت نفسه زاكية،وتعاىلهذا اإلنسان يس عىل هدي هللا سبحانه 

  .)١(" وتعمر بشكل صحيح، ستنمو الحياة،كانت روحه صالحة

 صــناعية و أ،زراعيــةً ســواء كانــت ،اقتــصادية  مــن إدراك أنــه ال تنميــةَّدُوالبــ
 ، عـىل كـل الفنـون، وتدريبـه، وتثقيفـه، وذلك بتعليمه،دون تنمية اإلنسان ،وعلمية

 فاإلنسان هو املحور األسايس يف ، والتطور،ه عىل النهوض التي تساعد،واملهارات
ً خاصة إذا ما أدركنا ، وهو الفاعل األول يف هذا الكون،التنمية ن الكـون موجـود أَّ

َّمسخر و ،ِلخدمة اإلنسان رة الكون،لهُ   . وتشييده، وبناءه، والغاية هي ع

 ،ر رئيـيس واحـد حول محـو، وأهدافها، واتجاهاتها،وتدور التنمية بكل أبعادها
 ، ومحورهـا الرئيـيس يف الحـارض،َّ السـي وأن اإلنـسان هـو غايتهـا،هو اإلنسان

ر الحقيقي ألي أمة،رأس املالو ،واملستقبل َّ واالستث ُ.  

ورة  اإلبأن ":ُاملتحدةم ُمقر الجمعية العمومية لألُوت نسان هو املوضوع املحوري لـس

سـايس شارك األُ تجعل من الكائن اإلنسا املـنأن السياسات التنموية يجب أ و،التنمية

يجاد الرشوط املـساعدة عـىل تنميـة إن أ وتقر ب،ول منهاستفيد األُ وامل،يف عملية التنمية

ن الجهـود العامليـة أدرك ُنها تـأ ك ،وىل للحكومات هو املسؤولية األ،فراد واأل،الشعوب

ن تـتالزم مـع أ َّدُ البـ،فاع عنهـا والـد،نـسانجل تطوير االلتزام بحقوق اإلأاملبذولة من 

ثلة من    .)٢(" نظام اقتصادي عاملي جديدإقامةجل أجهود م
اس َّتنمية الن" : الذي ينص عىل أن التنمية هي،ًووفقا للتعريف الوظيفي للتنمية

 ،الــشاملةاالقتـصادية صبح اإلنــسان وسـيلة للتنميــة ُ يـ،"اسَّاس مــن أجـل النــَّبالنـ
عـةً، فردا،ة اإلنسانَّ ألهميٍوس ملمٍ يف إدراك،وغايتها مـاتلم ُ يف سـ، وج  اهت

   . والتنموي،النهوض االقتصادي
                                                           

نا قليالً،روس من هدي القرآن الكريم د،السيد حس بدر الدين الحو) ١(  .٧ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 
:  للمزيــد أنظــر الـــرابط، موقــع الطريــق،واألوطــان اإلنـــسان التنميــة البــرشية بنــاء ،وائــل الحــسن) ٢(

https://www.altareeq.info/ar/human-development-building-and-homeland/ 
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 - 

ِّيف قراءة أولية لدروس من هدي القـرآن الكـريم؛ يقـدم الـشهيد القائـد أهـم  ُ ِ ٍ ٍ

كن ل،ُاألسس الرئيسة َّألمـةُ التي  لتنميـة االقتـصادية يف  مـن خاللهـا أن تحقـق اُ

كن بيان ذلك عىل النحو اآل و،ُمختلف املجاالت ُ:  

 

ــوم أن  ــةُممــن املعل ـــالمية،عظــم الــدول العربي  ، عــىل دســاتتعتمــد ، واإلسـ
 ، والبناء، يف إدارة شؤون الحياة، وأساليب العمل، من شأنها تنظيم طرق،وقوان

ُ املنظمة لشئون الحيـاة؛ إالَّ أنهـا ، والقوان،من تعدد الدسات وبالرغم ،والتطور
ًتقف عاجزًة أمام معالجة معظـم القـضايا التـي مـن شـأنها املـيض قـدما باتجـاه  ُ ُ ٌ

َّبناء األمة و، والتطور،تحقيق التنمية  ويرجـع ، يف مواجهة أعدائها، البناء الصحيح،ُ
 ، مـن القـصوريف طياتهـا الكثـ تحمـل ،ِّوضـعية وقـوان ،دسـاتذلك لكونها 
 وهـذه ، والتطـور،ً التـي تـنعكس سـلبا عـىل عمليـة التنميـة، والعيوب،واالختالالت

َّ السي وأن أعداء األمة هم من يرشفون عـىل صـياغة تلـك ،حقيقة تتجىل بوضوح ُ َّ
َّ وحتى تظل األمـة ، لتكون بعيدة عن توجيهات القرآن الكريم، والقوان،الدسات ُ

رية، عن مواجهة هيمنتهمعاجزة   :يقول الشهيد القائد ، ومشاريعهم االستع

 يرشع لنا ما هو رضوري ،ًمظاهر رحمته بنا واسعة جدا حتى يف ترشيعه لنا"
.  حتى وإن  يكن هناك من ورائه ال جنة وال نـار،بالنسبة لحياتنا أن نس عليه

عون ألنفـسهم قـوان  ألـيس النـاس يـرش،املتأمل يرى بأنه رضوري فعالً للحياة
؟ هل وراءها جنة ونار من الدولة التي تـرشعها؟  مجـرد تـرشيعات ...ال. ودسات

 ويحصل استقرار داخل ،شون عليها لتستقر الحياة السياسية واالقتصادية: يقال
هـذا كـل مـا يقولونـه مـن وراء مـا . هذا الشعب أو ذاك الـشعب فيـسعد النـاس

خطاء التي تظهر يف تلك الترشيعات؛ ألنها ناقصة ومع هذا ما أك األ. يرشعون
ا ،جاءت من قارصين وناقص رشعوها للناس كن أن يعلم   الناس الذين ال 

  . )١("هو ترشيع مناسب لهم إال هللا الذي خلقهم

                                                           
 الـدرس ، عظمـة هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،السابع
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ٍويضيف يف درس آخر بالقول ُ:  

 ومـسلم نظرتنـا إىل هللا ، ووثنيـ،يهـود ونـصارى: كلنا نحن بني البـرش"

أليس هناك حكومات متعددة داخل البالد اإلسالمية هل هي تعمل .. ًيبا واحدةتقر

  . ال.. وتس عىل نهج القرآن؟، بالقرآن

أن تـدب :  وك أسـلفنا،هي من أبعدت نفسها وأبعدت شعوبها عن تدب هللا

ه للمخلوقات األخرى ه لنا يتمثل جانب كب .. هللا لإلنسان يختلف عن تدب تدب

 ألـيس هـذا هـو ، وتـرشيعات، وإرشـادات، توجيهات،ًجدا يف جانب الهدايةمنه 

أن : الجانب األك الذي نحتاج إليه؟ وم يشهد عىل أن هذا هو الجانب األكـ

.. كل الشعوب من مختلف أجناس البرش كلهم ينطلقون لوضع ترشيعات ألنفـسهم

ع قوان ووضـع أليس كذلك؟ ألنهم يشعرون أنهم بحاجة إىل وضع دسات ووض

ِّأليس هذا هو الذي يحصل؟ أي بنو البرش مسلمون عىل أنهم بحاجة ماسة ، لوائح

ا لـشأنهم الواسـع.. إىل ترشيعات تنظم شؤونهم  بـل ،ًتكون هي يف واقعها تـدب

ا ت ونسمعها كث أنه ال يستقيم وضع الشعب إال إذا مىش عىل ماذا؟ : ًترتدد الكل

ما هذا الذي يحصل مـن .. ً أن نلتزم جميعا بالدستورأليس كذلك؟.. وفق القانون

 وتوجيهات أي زعيم يف أي بلد آخـر؟ يوجـه ، وتوجيهات امللك،توجيهات الرئيس

 مـن أجـل ، االلتزام بالدسـتور مـن أجـل اسـتقرار اقتـصادي،بااللتزام بالقانون

 .؟أليس هذا ما يقولون..  من أجل سعادة األمة، من أجل استقرار سيايس،التنمية

ًوهذا هو ما سيكون شاهدا علينا ب يدي هللا سبحانه وتعاىل؛ ألنه ما مـن يشء 

م وجهنا هللا إليه وم طلبه منا إال ونحن نشهد عىل أنفسنا بأننا بحاجة ماسـة 

  .هذا واحد من الشواهد.. إليه

 ، ولـوائح، ودسـات،كلنا بنو البرش مجمعون عـىل أننـا بحاجـة إىل تـرشيعات
 ثم عىل مستوى املجموعة الواحدة اآلسـيوية ، مستوى الشعب الواحدوأنظمة عىل

  . القانون الدويل أليس هذا حاصل؟، ثم عىل مستوى الدول كلها،أو العربية

ألسنا نشهد عـىل أنفـسنا .. هناك حتى قوان دولية تنظم شؤون الدول كدول

لذي تستقيم به  هو الجانب املهم ا، وأن هذا الجانب،أننا بحاجة إىل هذا الجانب



  

  

 

٤٠  

  .الحياة يف كل مجاالتها؟

ا يريد هللا منا أن نعرتف به له ذا ننكـره ،ًإذا فنحن شهدنا عىل أنفسنا   فلـ
ًإذا كان من جانب هللا ونراه رضوريا إذا ما كـان مـن جانبنـا؟ هللا الـذي يـدبر 

ــع ــو الواس ــذا النح ــىل ه ــعة ع ــه الواس ــشؤون ملخلوقات َيف يــوم كــان مقــدا﴿: ال ْ َِ َ ٍ ْ َ ــف ِ َره أ ْ َ ُ ُ
ٍسنة َ هذه من  . هذا الذي نرى أنه رضوري، نتنكر له أن يدبر شأننا)٥من اآلية: السجدة(﴾َ

ّ تشهد عىل اإلنسان ما هو مسلم ، تشهد عىل اإلنسان مواقفه يف الحياة،الشواهد
به يف الحياة أنه ملاذا تـسلم بهـذا فـي يتعلـق بنفـسك إذا مـا كـان مـن جانبـك 

 تـشهد عـىل ،تـشهد عـىل اإلنـسان مواقفـه.. ال. انب هللا أن يأ من ج،رضوري
 يـشهد ، يشهد عىل اإلنسان لـسانه،اإلنسان رضورياته التي يعرتف بها يف الحياة

  . وما أك الشواهد، تشهد عليه أيديه وأرجله،عليه جلده

أ يتضح لنا هذا املوضوع اآلن؟ أننا وضعنا أنفسنا بديالً عن هللا يف الجانب 

 وتدب شأننا هو املهم يف الحياة كلها؛ ،أننا كفرنا با أن يدبر شأننا هو و،املهم

  .ألن شأن اإلنسان هو الذي إذا استقام فاستقام اإلنسان ستستقيم الحياة كلها

ًلسنا بحاجة إىل تدب شأن إطالقـا لكانـت : لو أن املسألة بالنسبة لنا أن نقول

ا بأننا بحاجة إىل أنظمة ودسات ولوائح لكننا من نشهد عىل أنفسن.. القضية أهون

ذا ال نرجع إىل هللا.. وقوان  أليس هللا هو أعلم بنا وأعلم بهـذا الكـون ،ًإذا فل

 ، من فالسـفة القـانون، من االقتصادي،كله من رجال القانون؟ من القانوني
لـم ألـيس هللا هـو الـذي يع . من فالسفة النظم السياسية؟،من فالسفة االقتصاد

وات واألرض؟ وهو الذي خلقنا وبدأ خلقنا من ط ك قال هنا : الرس يف الس

ُالذي أحسن كل يشء خلقه﴿ َ َْ َ َّ ََّ ٍ
ْ َ ُ َ َ  الذي أحسن كل يشء خلقه أليس بإمكانه )٧من اآلية: السجدة(﴾ِ

،  بىل هو الذي يستطيع وهو وحده،أن يدبر شؤون ما خلقه عىل أحسن تقويم؟ بىل

ا فيها اإلنسان وهو املخلوق املهم وحده الذي يستطيع  أن يدبر شؤون مخلوقاته 

وكيف ال يعرف أن يدبر شؤونك وهو الذي خلقك وبدأ خلقك .. عىل أحسن تقويم

؟ ٍثم جعل نسله من ساللة من ماء مهني﴿. آدم.. من ط ِ َ َ ُ ْ ٍَّ ْ ْ ُ َ َِ ٍ َِ َ ََ    .)١(")٨:السجدة(﴾ُ
                                                           

 الـدرس ،عيـده وعده وو، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا عرش



 

  



٤١  

 يف شــتى ، والفلــسفات،ات والنظريــ،ويف الوقـت الــذي تتعــدد فيــه الدســات

ِّيب ،املجاالت  تلـك  بـديل عـنٌىدُهـكتـاب القرآن الكريم هو  الشهيد القائد بأن ُ

  : يقول،مقارنةلل وأنه ال مجال ،ا وأفضل منه، والنظريات،الدسات

حتى تعرف مثالً ما معنى أنه هدى؟ تجـد كـل مـا يـصنع النـاس يف الحيـاة "

ِّأليسوا هم ينظرون ويقننون وينظ ، مون ويعملون كل يشء؟ أن هذا هو البديل عنهاَ

أليست الدنيا ..  وهو البديل الوحيد الصحيح يف كل املجاالت هذه،والبديل األفضل

ت، ومالن فلسفات،اآلن مالن ثقافات  ويف كـل ، ومالن نظريـات، ومالن تنظي

ء؟ ألـيس يف . املجاالت؟ ّأليس هناك يف الرتبية منظرين؟ أليس يف الـنفس علـ

ء ومنظرين؟ أليس يف الجانب السيايس نظريات ومنظـرين؟ ويف  االقتصاد عل

وأشياء من هذه؟ كل الذي يشتغل فيه الناس اآلن القـرآن الكـريم هـو ... األنظمة

هل يوجد اآلن مجال .  ويف كل املجاالت،مقارنة بل ال ،هدى بديل عنه وأفضل منه

فارغ هنـاك؟ ،  نرتكه فايض هل يوجد مجال،أنفسهميرتكه الناس فايض؟ البرش 

، وأنظمـة، الجانب السيايس أليس الناس تناولوه؟ تناولوه تنظـ. أو نحن نتناوله

وأشـياء ،  ومختـص،منظـرينالجانب االقتصادي أليس مالن . وهل هذا أو هذا

كل يشء تـرى ،  وأشياء من هذه؟ الجانب الرتبوي،وكتب،  وكتابات فيه،من هذه

 النـاس يحـاولون أن يرسـموا طريقـة تهـديهم فيكـون ألـيس .الناس شغال فيه

ًأداؤهم أفضل؟ أليست هذه فكرة عند البرش جميعـا؟ إذا البـرش تـراهم أنفـسهم  ً

 ،فهداية هللا هي تبيان لكـل يشء. لكن ما زالوا متخبط،يتناولون املجاالت كلها
  . )١(" ويتناولونها والتي هي كل يشء،سيف كل األشياء التي يراها النا

ُيؤكِّدو َّألمـة الـشهيد القائـد أن القـرآن الكـريم بالنـسبة لُ  ،باعـث نهـضتها هـو ُ
ـدو ، وقوتهـا، وإليه ترجع عوامل ازدهارهـا،وأساس حضارتها  ،القوةبـها َّالـذي 

ـة الحاجـة ا يجعلها ،ِويجعلها قادرًة عىل تحقيق التنمية االقتصادية املنشودة  دا

د عليهو ،إليه    .شديدة االعت
                                                           

 ، القـرآن كتـاب هدايـة، مديح القران، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
 .٥-٢ ص،م٢٠٠٣ ،الدرس السابع



  

  

 

٤٢  

  ):اإلسالم وثقافة اإلتباع( يف درس  يتساءل الشهيد القائد، هذا السياقويف

ألنهـم يعرفـون أن ": ِ السبب الـرئيس بـالقولُمِّقدُي و،"ملاذا يحاربون القرآن؟ "

 هو الـذي ، هو وحده الذي يستطيع أن يبني أمة واحدة،القرآن الكريم هو وحده

  ".يستطيع أن يبني أمة قوية

ُجددُوي   : بالقولالتأكيد  ِّ

 ، وأكرر؛ ألنهم يعلمون أنه كتاب يستطيع أن يصنع أمة واحـدة،القرآن الكريم"
معتصم :  سيكونون ك قال هللا، لن يختلفوا،وأن من يلتفون حوله لن يفرتقوا

ْواعتـصموا بحبـل ا َمجيعـا وال تفرقـوا﴿:  عنـدما قـال،بحبل واحـد ُ َ ً َّْ َُ ََ َ ْ َ َِ ِ ّ ِ ِ ِ  ركـزوا )١٠٣آل عمـران(﴾ْ

  .)١(."ربهم عىل القرآن الكريمح

ُويش الشهيد القائد إىل أن اليهود يعتربون شكل ُيـ و، لـديهمًمـشكلةالكريم  القرآن ُ

َّتهتدي األمة وأنه عندما ،عليهم ً بالغةخطورًة    : يقولً، جداً ستصبح قويةاإنهفبه  ُ
ورة  يشكل خطـ، اإلسالم يعتربونه مشكلة لديهم،القرآن يعتربونه مشكلة لديهم"

 وإىل القـرآن ،بالغة؛ ألنه في إذا رجعـت هـذه األمـة إىل اإلسـالم تلتـزم بـدينها

 ال تـستطيع ً، وتهتدي به فإنه فعالً ستصبح هذه األمة قوية جـدا،الكريم تعمل به

 مه كان لديها مـن إمكانيـات أن تقهـر ، الدول مه كان لديها من أسلحةلكت

  .)٢(..."هذه األمة

 يتطرق الشهيد القائـد إىل أبـرز مـا ، هدي القرآن الكريمٍويف دروس عدة من

ِّيقدمه القرآن الكريم يف مجال بنـاء  َّاألمـةُ  ٌكتـابالقـرآن الكـريم ُ ويـش إىل أن ،ُ

 ، للهدايـةًإلهيـاً امنهجو ،دى لإلنسان يف واقع الحياةُ ليكون ه،َّأنزله هللا عز وجّل
ختلف جوانب ،مٌوالتقد ِّويب ،هاوترشيع متكامل للحياة   القرآن الكـريم كتـاب  أنُ

َّألمة واقعهـل ُيكشفو ،م التقييم الدقيق لألحداثِّقدُيو ،حياة شاملة  يف أي عـرص اُ

                                                           
  .٥ ص،م٢٠٠٢ ، اإلسالم وثقافة اإلتباع، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

 الـدرس ، وعـده ووعيـده، سلسلة معرفة هللا،السيد حس بدر الدين الحو دروس من هدي القرآن الكريم) ٢(

  .٢ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث عرش



 

  



٤٣  

ِّ ويقدم املواقف،ة قويةَُّم باإلضافة إىل أنه يستطيع أن يبني أ،من العصور  والرؤى ،ُ

َّ وكفيل ببناء األمة،ُاملستقيمة ُ بناء حقيقيا يف م،ُ ً وفي يـيل تفـصيل  ،االتختلف املجً

  :ذلك عىل النحو اآل

    
ُيؤكِّد   ،ة الدور املركزي للقرآن الكـريم يف واقـع الحيـاةَّعىل أهميالشهيد القائد ُ

ً ا وتـرشيع،َّلنـاسُ ليكون هـدى ل،َّ أنزله هللا عز وجّل،ُّ والتقدم، للهدايةٍإلهي ٍكمنهج

  .مجاالتها و،شؤونها كل  يف وحركة يف الحياة، ودليل عمل،تكامًالُم

ُويب  ِّ  ، لكـل يشءة هدايـة شـاملٌ وكتـاب،كامـٌلُ متٌمنهج هو ،الكريم أن القرآنُ
ِّيقـدو ،ستقيمُيهدي إىل الطريق املـ ليـة حركـة اإلنـسان يف هـذه  آلًا دقيقـً رسـُمُ

 َّ هللا عـز وجـّلالفاسـتخ وهـي ،رض ضمن الغاية من وجوده يف هذه األ،األرض

رتها بالصالح،فيها   : حيث يقول، وع

 إرشاد ، إرشاد لهم،مستقيم يهدي الناس إىل رصاط ،هدايةالقرآن هو كتاب "

واألزمنة كلها عىل تعاقبها إىل ، وكل مجاالتها، وكل شئونها، واسع بسعة الحياة كلها

  ".يوم الدين

ُويش إىل رضورة  ً كتابا واسعا،رهااعتبُ    : حيث يقول،ة الحياةِظم من سع أع،ً

ًاعتربه كتابا واسعا أعظم من سعة " ئة آية،الحياةً ،  ال تأت تؤطره يف ذهنك بخمس

ئة آية، يعني العلم كله! مثل يعملون وآالف اآليات مـاذا !! والدين كله يف إطار خمس

   .)١(..".يف كل شئون الحياة، فهو كتاب هداية يف كل مجاالت الحياة! ستعملون بها؟

ِّ يب الشهيد القائد أن من عظمة القرآن الكـريم،أنه مجلد واحدمن رغم بالو ُ، 
  : يقول،غطي الحياة بأكملهاُ كتاب ي أنه،والقضية العجيبة فيه

 ، رغم أنه مجلـد واحـد-تجد من عظمة القرآن الكريم والقضية العجيبة فيه "
 ، وللــدنيا واآلخــرة، يغطــي الحيــاة كتــاب هــو للــسموات واألرض-كتــاب واحــد 

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .٢ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،سورة البقرة



  

  

 

٤٤  

 ولهـذا اإلمـام عـيل يتحـدث عـن ،والصفحة الواحدة فيه كم تجد فيها من علوم
بحر ال يدرك قعره وعيون ال ينضبها املاتحون وال [انبهاره هو بالقرآن فيذكر بأنه 

ة الرتداد ء وال يخلق عىل ك ال تجد هذه يف أي كتابـات أخـرى ].َيشبع منه العل
 ومه كانت سـعة تجاربـه يف ،ه كانت قدراته البالغيةألي إنسان مه كان م

  .)١("الحياة أن يصل إىل ما يدا هذا املستوى

ِويضيف بالقول ُ ُ:  

هو أوسع من نظرتك ، وكتاب لألمة، هذا كتاب للحياة، لألمة، هذا كتاب للحياة" -
هـو ، وأشياء من هـذه ٢موعليه أثا، أو عبارات من هذه] مكلف يجب[، القارصة

، هو مرتبط بالناس، قد يكون فيه هدى يفهمه أحد من الناس، ًواسع جدا، واسع
فأن يكون فيه أشياء هي اختصاصات بنقول ...وهكذا، يرتبط بدور له يف الحياة

   .)٣(."..هناك يف واقعنا ما يشهد عىل هذا

ة ومعرفـة " -  ًأن دين هللا هو لتوعية الناس وتبص الناس يعطي الناس نورا وبـص
ًوفه بشكل ال يصل إليه أي إنسان مه كان ذكيا هو من خالل نفسه أبـداًووعيا  ً ً، 

َويعلمهم الكتـاب﴿: فعندما يقول ُ َ ُ ََ ِ ْ ُِّ ِمـا فرطنـا يف  ﴿ أنـت ارجـع إىل الكتـاب)١٢٩من اآليـة: البقرة(﴾ُ َ ْ ََّ َ
ٍالكتــاب مــن يشء

ْ َ ْ ِ ِِ َ ــام(﴾ْ ــة: األنع ــن اآلي ٍوتفــصيال لكــل يشء﴿ )٣٨م
ْ َ ِّ ُ ِ ً ِ ْ َ ــام(﴾َ ــة: األنع ــن اآلي ِّتبيانــا لكــل  ﴿)١٥٤م ُ ِ ًِ َ ْ

ٍيشء
ْ   .)٤("»بحر ال يدرك قعره« )٨٩من اآلية: النحل(﴾َ

ُويب ِّ القرآن الكـريم  أن اسَّيجب أن يفهمها النالتي  َالقضيةأن الشهيد القائد  ُ

   : يقول،العمل عىل أساسه بركة عظيمةوأن  ،ٌباركُمٌهو كتاب 

 هـو ، ويهدي للتي هـي أقـوم،ونور ،يف الوقت الذي هو يرسم طريقة هدى"

هذه القضية يجب أن .  فيه بركة عظيمة، العمل عىل أساسه فيه بركة،ًأيضا مبارك
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣-١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة
  .أي وزر وخطيئة )٢(

 ،مس الـدرس الخـا، مـديح القـران، دروس من هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٣(
  .١١ ص،م٢٠٠٣

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(

 .١٨-١٧ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة



 

  



٤٥  

لهم ، نفهمها،يفهمها الناس لهم عىل أساس ستكون أع  أن ينطلق الناس يف أع

  .)١(..." ينطلقون يف الحياة عىل أساس إتباع القرآن تكون حياتهم مباركة،مباركة

ُويش   ،كتـاب للحيـاة كلهـاحيوية القرآن الكريم بأنـه  الشهيد القائد إىل معنىُ
  :يقول ، وكأنه نزل لهم،ٍ كل جيلُ ويخاطب،د بتجدد الحياةَّيتجد

 تجـد فيـه ، وتجد فيه فعالً، ويالمس الواقع فعالً،تجده كتابا يالمس القضايا"

 ، ويف الـداخل، يف الخـارج، يف كل اإلتجاهـات،ًأيضا املصاديق يف واقع الحياة
أن نكـون : قد يكون من نعمة هللا علينا.  وخارج األمة هذه،داخل األمة اإلسالمية

ثل من خالله لكل يشء،يف ظرف ميلء باألمثلة  تـستطيع أن ، واقع تستطيع أن 

تقدم برهنة من خالله فيجعلك تلمس القرآن وإذا هو كتاب حياة عىل طول يتجدد 

 هـو كتـاب ، بأنه حاولنا نأخذ مـا بقـي مـن القـرآن ال يكون عبارة،بتجدد الحياة

 ، يف كل جيل، ويف كل جيل وكأنه نزل لهم، يف كل جيل يخاطبهم هم،للحياة كلها
طويل عمر لكن قد صار شيبة  نعد :  ليس معنى حيويته بأنه،هذا معنى حيويته

ة،قد صار شيبة] عايل فكرة[نلحق منه إال  ال مـا ز!  وقد أصبح ينىس أشـياء كثـ

كن تـسأله،ًحيا لكن باقي حياة فقط  وطلـع لـك ، شيبة عمره طويل باقي حياة 

حيويته هذه حيوية فتـوة يف !  وتحاول تتأكد منه،ًوأحيانا يغلط فيها] عايل فكرة[

  .)٢("كل املراحل

ِّيب الشهيد القائـد أن الهدايـة هـي العنـوان الكبـ للقـرآن  ،ِّيف خضم ذلكو ُ
  : يقول، ل يتم االستفادة منه،كتاب هدايةبأنه  يهظر إلناليجب وأنه  ،الكريم

 عندما تنظر إىل القرآن بهـذا ، هو العنوان الكب،الهداية هو العنوان الكب"

ُيؤكِّدو ،" تستفيد منه،الشكل من أول مفردة فيه إىل آخر مفردة لهـذا يجـب أن " :ُ

  ".أن ننظر إىل القرآن كتاب هداية: نلحظ هذا اليشء
                                                           

 ،م٢٠٠٣ ، مديح القران الدرس الثا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
 .١٦-١٥ص

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو)  ٢(

 .١٣-١٢ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة



  

  

 

٤٦  

  :حيث يقول ،ىل بيان ماهي الهدايةإ الشهيد القائد يتجهو

،  ثم نعرف ما هي الهداية؟ الهداية يف الحياة كلها، ننظر إليه ككتاب هداية"

يا سيدي : [ال تعني الهداية إن واحد يقول.. كل مجاالتها ، كل أمورها، كل شئونها

ة ابيكرس علينا فن، يهتدي،  أن هللا يهديه،أشتي تهب البني عز ، ًاجيل ويب كث

  .)١("]نريد يهتدي، وال يرتك أمه تعمل لنا غداء، ويكرس ثالجات

ُويب ِّ  ،تـوحي بـأن اإلنـسان و،كلهابهداية يف الحياة ال: عنيتأن مسألة الهداية  ُ
  : يقول،ستمرةُ مٍوالحياة يف حركة

 ،اةالحي كل مجاالت ،أمامك كل ،هداية يف الحياة كلها: مسألة الهداية يعني"
 يف كل ،الهدايةهذه هي .  يف كل مجاالتها،شئونها يف كل ،نظام للدنيا هذه كلها

ة اإلنسان يف الدنيا هذه ثم الحظوا كلمة هداية هـي تـوحي بـأن اإلنـسان . مس

  .)٢("...والحياة يف حركة مستمرة

  : يقول،وحي بحركة الحياةُتو ،هداية معناها إرشاد اإلنسانالأن ُضيف ُوي

أريـد يـا : [ي هداية؟ أليست الهداية معناها إرشاد؟ أنت عندما تقولماذا يعن"

كلمة إرشاد؛ ولهـذا ، إرشاد، معناه أ متحرك] ترشد، خب أن تعلمني الطريق

بحركة الحياة ، كلمة هدى هي توحي بحركة الحياة.. كلمة هدى متكررة يف القرآن

  . )٣(..."عىل طول

ِّيب ،يف سياق ذلكو   ،ٍ إرشـاديةٍقائد أن الهداية تـأ بـشكل هدايـةالشهيد ال ُ
  :يقول ،حياتهيهدي اإلنسان يف كل مجاالت  َّأن هللا عز وجّلو

 ، بقـيم تـتحىل بهـا، الهداية تأ هداية إرشادية،تالحظ أن موضوع الهداية"
ارسها ل  كذلك إن هللا يهدي في .  وطريقة تس عليها، خالل تتخلق بها،بأع

                                                           
 ، الدرس الـسابع، القرآن كتاب هداية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

  .٥-٤ص. م٢٠٠٣
 ، الدرس الـسابع، القرآن كتاب هداية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

 .٥-١ ص،م٢٠٠٣
  .١١ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس الخامس، مديح القران، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



 

  



٤٧  

 ، والغـذا، يف الجانـب األمنـي، فـي يتعلـق بوضـعيتك، النـاسيتعلق بوضـعية
ُمـن هيـد ا﴿. والجانب الصحي ََّ ِ

ْ  معنى كلمة هـدى هللا أن هللا يهـدي ، كلمة هدى﴾َ

 واألقـوم يف كـل ، ويقدم ما يصل به إىل األفـضل،اإلنسان يف كل مجاالت حياته

َإن هـذا القرآن﴿: أ يقل هناك. مجاالت حياته ُ َ َّْ ْ َ ُ هيدي للتي هي أقومِ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ فمن يهدي .)٩اإلرساء(﴾ِ

ًومـن يـضلل فلـن جتـد لـه وليـا مرشـدا﴿ ً، من يتوىل هللا هدايته فهو املهتدي حقـا،هللا ً َِ ِْ ُّ َّ َ ُ ُ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ﴾، 
 فلن تجد لـه ، بسبب إعراضه عن كتابه،من يضيعه هللا بسبب إعراضه عن هديه

  .)١("ما ينفعه يف حياته ويرشده إىل ،ًوليا يرشده إىل الصواب

ُويؤكِّد أن االهتـداء هـو الـوعي  ،إىل االلتـزاماإلنـسان  الـذي يـدفع ، والفهـم،ُ
  :يقول ، الكريم عىل منهج القرآن، والقضايا، وفهم األمور،والعمل

أليس هو الفهم الذي يدفعك إىل االلتزام . ما هو االهتداء؟ أليس هو الوعي؟"

تك العملية عىل منهج ،ايا وفهم القض،والعمل وفهم األمور  وفهم ما تستلزمه مس

  .)٢("القرآن؟

أن اإلنسان ب هي نسيان ،مةا هٍىل قضيةإ  الشهيد القائدُش ي،هذا الصددويف 

  :يقول ث حي،عجيب ٍاس بشكلَّالقرآن الكريم يهدي الن

 يهدي الناس لدرجة أنك ،نحن ننىس أن القرآن الكريم يهدي الناس بشكل عجيب"

 ،ًأنه ليس هناك أي مجاالت مقفلة إطالقا أمام من يهتدون بالقرآن: أن تقولتستطيع 
 ننىس ما حكاه القرآن ، أحيانا قد نتحدث بأننا ضعاف.ليس هناك مجاالت تكون مقفلة

تلك طاقات هائلة وجبارة يكـشفها ،ًالكريم حول من يحملون شعورا كهذا  ننىس أننا 

ة معينةتتلخص يف ماذا؟.. لنا القرآن الكريم  هناك أشـياء معينـة ، هو أن هناك مس

 ومتى كان هللا معنا ، متى ما كنا عليها كان هللا معنا،متى ما كنت عليها كان هللا معك

  .)٣("فهو من ال تستطيع أي قوة أخرى أن توقف إرادته

                                                           
 .١٧-١٦ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف،هدي القرآن الكريم دروس من ،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  .٣ ص، مسؤولية طالب العلوم الدينية، دروس من هدى القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

  .٤ ص،م٢٠٠٢ ، مسؤولية طالب العلوم الدينية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



  

  

 

٤٨  

َويب أن القرآن ُ ِّ  ألن هللا بهـا؛ ويـسمو ،هرهاَّ ويط،ز النفوسُ يٌ كتاب، الكريمُ

  :يقول ،ها ليسعد في،دى لإلنسان في يتعلق بهذه الحياةُأنزله ليكون ه  وجّلَّعز

القرآن الكريم أرشف علم يتعلمه الناس؛ ألن هللا أنزله ليكون هدى لإلنـسان يف "

  ." وكذلك ليسعد يف اآلخرة، ليسعد فيها، في يتعلق بهذه الحياة الدنيا،هذه الحياة

 كلمـة ا الذين جعلـو،نيفرسُامل من قبل بعض يم رضب القرآن الكرَّمبالرغم و

الكـريم ُ يؤكِّد الشهيد القائد أن القرآن ؛ تنرصف إىل مجال العبادات البحتة"ُهدى"

  : يقول،الحياةختلف شؤون ُم الهداية الشاملة يف مِّقدُي

َهـدى﴿: م رضب القرآن املفرسون الذين يجعلون كلمة" َهـدى﴿ و﴾ُ  تنـرصف ﴾َ

 ، إن القـرآن كتـاب حيـاة، إىل صالة، يعني إىل صيام،ت البحتةإىل مجال العبادا
 يهـدي النـاس يف كـل ، يهدي الناس يف كـل مجـاالت الحيـاة،كتاب حياة شاملة

ا العبادي الروحي،شئون الحياة   . " وليس فقط إىل الجانب اإل

ُويضيف    :ِبالقول ُ
 كتابـه كتـاب  أن تعـرف أن،من الثقة بكتابه أن تعرف أن كتابه كتاب هدايـة"

انية التعبدية الروحية،للحياة كلها  الذي يقـول يهـديك ، وليس فقط للجوانب اإل

ط ﴿. إىل ما تحـصل بـه عـىل ثـواب لتـدخل الجنـة ٍومـن يعتـصم بـا فقـد هـدي إىل رصا ِ
َ

ِ َ ِ َ ْ َ ْ َُ ْ ََ َ ِ َّ ِ ْ َِ

ٍمــستقيم ِ َ ْ  إذا ، هــذه األمــة إذا اعتــصمت بــا،يف حياتــه يف مواجهتــه ألعدائــه ﴾ُ

َتصمت قيادتها با ستهدى إىل الرصاط املستقيم يف مواجهتها مع عدوهااع ْ ُ")١(.  

أنـه ب  الكريمصحيحة للقرآنالنظرة إىل الالشهيد القائد ُ يش ،ِّويف خضم ذلك

ة فقـطويف القـضايا  َّ الناسال يهديكتاب   يف كـل يهمهـد بـل ي،املـشاكل الـصغ

التو ،القضايا   :حيث يقول ،أمام كل االحت

ِهدى للناس﴿" َّ ِ ً :  عنـدما يقـول هللا لنـا، وعندما يقول هللا لـك،)١٨٥من اآليـة: البقرة(﴾ُ

َّهـدى للنـاس﴿ ِ ً  فهل من املعقول أن يكـون فقـط هـدى يف القـضايا البـسيطة يف ﴾ُ

ة ة التي هي أخطر علينا من تلك،املشاكل الصغ ً وأسوأ آثـارا ، أما املشاكل الكب

                                                           
  .  ٢٣ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو:  انظر)١(



 

  



٤٩  

فعنـدما . هـذا غـ صـحيح،إنه ال يهدي إىل حـل لهـامن تلك علينا وعىل ديننا ف

ِهدى للناس﴿: يقول َّ ِ ً الت، هو هدى للناس يف كل القضايا﴾ُ  يف كل ، أمام كل االحت

 ملاذا  ننظر إليه بأنه هدى للناس يف الوقت الذي نحن أحوج ما نكون ،امليادين

تلكون إمكانيات هائلة   . إىل من يهدينا يف مواجهة أعداء 

ِى للناسُهد﴿ َّ ِ ّمعناه يعلم اإلنسان كيف يكون  ﴾ً  يـصىل ،وأشياء من هـذه] ِّطيب[ُ

تلـك أي رؤيـة]!! وما له حاجة من يشء[ويصوم   وال ،فنقدم القـرآن وكأنـه ال 

ة،يعطي أي حل  فـي يتعلـق ، وال يهـدي ألي سـبيل فـي يتعلـق باملـشاكل الكبـ

ِهـدى للنـاس﴿ هو ،باملخاطر العظيمة َّ ِ ً  فتكون نظرتنـا ، يف كل شأن، مجال يف كل﴾ُ

بـل .  كتـاب يتحـرك بحركـة الحيـاة، أنه كتاب حـي،للقرآن الكريم نظرة صحيحة

ِ تستطيع إذا ما أعطيت فهمه- ألنه أوسع من الحياة -تستطيع فعالً  ْ  إذا ما كنت ،ُ

ّ أن يقيم لك األحداث فتكون أدق من أي محلـل -تعيش معه وفق نظرة صحيحة  ُ
 أدق من أي مهندس لسياسة أمريكـا ويف ،ق من أي صحفي آخر أد،سيايس آخر

ها يف تقديرك لألحداث   . )١(..."غ

خطـاب  بأنـه  الكـريمنظـر إىل القـرآنالوجـوب عـىل ُيؤكِّد الشهيد القائد ك 

  : يقول، وليس آيات ترشيع فقط،لعباده َّعز وجّل هداية وإرشاد من هللا

.  إرشـاد مـن هللا لعبـاده،لعبـاده هللا هداية من: هذه مهمة القرآن الكريم..."

 ،أحكـام آيـات ،تـرشيعآيـات :  مـا نقـول،ويجب أن ننظر إىل القرآن بهذا املعنى
  . "أشياء من هذه... أحكام رشعية

  : بالقولُضيفُوي
هدايـة مـن هللا : وهـذه مهمـة القـرآن الكـريم، هذا اليشء املهم يف القـرآن"

: مـا نقـول، ن ننظر إىل القرآن بهذا املعنىويجب أ. إرشاد من هللا لعباده، لعباده

 هو مثل قال يف مقام .أشياء من هذه... أحكام رشعية، آيات أحكام، آيات ترشيع

وهـذه هـي ، كتاب هداية، أن ينظروا إىل القرآن ككتاب هداية: آخر يويص أوالده

.. يهـدي ، هـدى، هـدى: كلمة، العبارة التي تكررت يف القرآن الكريم بشكل كب
                                                           

 .١٢-١١ ص،م٢٠٠٢ ، الثقافة القرآنية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



  

  

 

٥٠  

.. كتاب ترشيعي ، أحكام رشعية: ونحجمه ونقول، ويف األخ نأ نؤطر املوضوع

وألن كلمـة تـرشيع نحـن قـد ، كتـرشيع،  هذه واحـدة مـن مهامـه،ترشيعيكتاب 

ويقرأهــا النــاس يف ، وضــيقناها فــي يتعلــق باألحكــام التــي نعرفهــا، أطرناهــا

ئة آيـةوهذه كلها هم يطلعونها من القرآ، واملعامالت، العبادات أليـسوا ! ن خمـس

ئة   !.وباقي آالف اآليات! يطلعون آيات األحكام خمس

إرشـاد ، إرشاد لهـم، يهدي الناس إىل رصاط مستقيم، القرآن هو كتاب هداية

واألزمنة كلها عىل تعاقبها إىل ، وكل مجاالتها، وكل شئونها، واسع بسعة الحياة كلها

ًاعتربه كتابا واسعا أعظم من. يوم الدين ال تـأت تـؤطره يف ذهنـك ،  سعة الحياةً

ئة آية ئة آية، يعني العلم كله! مثل يعملون، بخمس !! والدين كله يف إطار خمس

يف كل ، فهو كتاب هداية يف كل مجاالت الحياة! وآالف اآليات ماذا ستعملون بها؟

ترى بأن نفس العبادات هذه هـي واحـدة ، وأنت سرتى يف األخ، شئون الحياة

وسـائل ، وسـائل تربويـة، وسائل الهدايـة هـي فقـط وسـائل عمليـة للهدايـةمن 

: كث من أحكامها تجدها تصب يف هذا الجانب، املعامالت، والعبادات، ترويضية

  .)١("يف كيف تكون األمة هذه مهتدية

ة يف القرآن الكـريمو َّيب الشهيد القائد أن هللا عز وجّل رضب األمثلة الكث ُ ِّ ُ، 
  :يقول ،الحياة صحيحة يف وئنسان بوضع رمنها اإلليستفيد 

ة يف القــــرآن الكــــريم عــــىل ذلــــك" َوا غالــــب عــــىل ﴿: رضب األمثلــــة الكثــــ َ ٌ َِ َ ُ َّ
ِأمره ِ ْ  أ يذكر لنا قصة موىس وفرعون يف القرآن الكريم بـشكل يتكـرر )٢١اآلية  من  :يوسف(﴾َ

ا يف القرآن؟  نحن نبحث ،]ًها أحكاما رشعيةهذه القصة ال نجد في: [لكننا قد نقول. ًكث

أن مهمة العلم وطلب العلـم هـو [ هكذا علمنا أصول الفقه هو ،فقط عن أحكام رشعية

ً هذه مجرد قصة ال أجد فيها حك رشعيا إذا هي ليست من ،البحث عن أحكام رشعية

ئة التي تدون كآيات هي يجب أن يطلع عليها املجتهد ليجتهد   وأنا أريد،ّاآليات الخمس

  ]. وتلك آيات أخرى ح هللا عنها فيها عرب ودروس،أن اجتهد يهمني هذه اآليات

                                                           
 ، الـدرس الـسابع، كتـاب هدايـة القـرآن، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢ ص،م٢٠٠٣



 

  



٥١  

 متعلقـة بتهـذيب ، متعلقـة برتبيتـي،أنىس أن فيها عرب ودروس متعلقة بواقعي

 بوضـع ، متعلقة بوضع رؤية صحيحة إىل الحياة، متعلقة بتعزيز ثقتي با،نفيس

كـن أن رؤية صحيحة إىل قدرة هللا وإرادته النافذة ا لتي تجعل كل املجاالت ال 

ون عىل هديه   .)١("...ُتقفل أمام من يس

لإلنـسان يف رشاد إ كتاب هداية وهعن الحياة ذلك أنالكريم وال يصح فصل القرآن 

 وأن ، وأن األحكام الرشعية هي إحدى وسـائل الهدايـة لإلنـسان،خرةآلا و،لدنيااحياة ال

َّ عىل التفكر يف النعم التي أنعم هللا عز وجّل جيلٍد بشكلِّشدُ ت، وتعاليمه،آياته بها عىل  َّ

رة األرض،اإلنسان ِّيب الشهيد القائد أن إذ ، ليستفيد منها يف ع  أن  مـا يجـب فهمـهُ

ا هي    : يقول، وسائل الهدايةإحدىاألحكام الرشعية إ

عـىل ، يجب أن تفهم أن األحكام الرشعية هـذه التـي تـسيطر عـىل ذهنياتنـا"

ا هي واحدة مـن وسـائل الهدايـة،اتنانفسي ْلعلكـم ﴿: الـصيام يقـول:  هي كلها إ ُ َّ ََ
َتتقون ُ َّ ًمثابة للناس وأمنا﴿يتحدث عن الحج بكله ، )١٨٣البقرة(﴾َ ً َْ ََ َ ِ َّ ِّ يتحـدث عـن ، )١٢٥البقـرة(﴾َ

رتهـا للحيـاة عـىل ،الغايات كلها يف إطار هداية األمة؛ لتكون بشكل صـحيح  وع

  .)٢(" النفوس زاكية طاهرة وتكون،أساس صحيح

ُويوضح َّالعامل الوحيد لبناء األمةه مي أناإلسـال ينِّظمى للدُ الشهيد القائد املكانة العُ ُ 

 يكـن  و،مفهـوم شـامل هـو ،ينِّ يف الـدومالعلـتحـصيل أن  و،ُيف مختلف املجـاالت

ك كـذل و، الـرشعية،علـومال  لكافـةشـاملهـو  بـل ،فقط يف األحكام الرشعية ًمحصورا

هـا،يـة والطب،يةوالفلك ،والصناعية ، الطبيعية،ُالعلوم األخرى  هـذا الـشمول يعـدو ، وغ

َّ األمة اإلسـالميةةعامالً من عوامل قو   .ًرئيسا لتحقيق التنمية املنشودةً  وسببا،ُ

ِويركز الشهيد القائد يف كث من درس هدي القرآن الكريم عىل رضورة إعادة  ٍ ُ ُ
 ،التأمـل و،لفهـما و،القـراءة ، عالقة متكاملـة فيهـا،ن الكريم مع القرآبناء العالقة

                                                           
 . ٤ ص، مسؤولية طالب العلوم الدينية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 ، الدرس الـسابع، القرآن كتاب هداية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

  .٣-١ ص،م٢٠٠٣



  

  

 

٥٢  

انو   : يقول،العمل و،الحركة و،َّالتفكرو ،ترسيخ اإل

ِهدى للناس﴿: فعندما يقول"... - َّ ِ ً  أمـام كـل ، هـو هـدى للنـاس يف كـل القـضايا﴾ُ
الت  ملاذا  ننظر إليه بأنـه هـدى للنـاس يف الوقـت ، يف كل امليادين،االحت
تلكون إمكانيات الذي نحن  أحوج ما نكون إىل من يهدينا يف مواجهة أعداء 

 . )١("هائلة
بآن القـرآن يكـون بهـذا الـشكل بالنـسبة ملـن؟ ملـن : ك نذكر أك من مرة"... -

  .)٢(..." كتاب عمل، كتاب حياة، بأنه كتاب حركةهيفهمون

ِإن هذا القرآن هيدي للت﴿: ك قال هللا فيه"... - ِ َِّ ْْ َ َ ُ َ َّْ َ ُي هي أقومِ ََ ْ َ فعندما يكون . )من اآلية: االرساء(﴾ِ
م بالقرآن الكريم ان بأنه ـ فعالًـ كتاب ، إجالل للقرآن الكريم ،هناك اهت  إ

ً يجعلـه هللا سـبحانه كتابـا معقـدا ،شامل يستفيد اإلنسان منه يف كـل يشء  ً
  .)٣(..."  يستفيد كل إنسان منه»بحر ال يدرك قعره«ًغامضا عىل الرغم من أنه 

 ،ُ إىل بيان رضورة فهم الحاجة املاسة لهدى القرآن الكريمالشهيد القائدُويتجه 
  :حيث يقول

 والشديدة إىل الـدين الـذي ، وحاجتنا املاسة،يجب أن نفهم عالقة الدين بنا"

  .)٤("هدي من هللا لنا يف هذه الحياة؛ لنكون سعداء: يعني

ُويش الشهيد القائد إىل أن  َّاألمُ تهتـدي لـ  ؛َّعز وجّل  هللاىدُ إىل هٍ بحاجةةُ

 ٍفـي يتعلـق بحركتهـا بـشكلو ،واالقتـصادي ،نظام الـسيايسال في يتعلق ب،هبهدي

  :يقول ،عام

ا قـد أل ...ًإذا مثل قلنا باألمس ال يتصور اإلنسان"...  مـن حـسن يكـوننه ر

 هـي معرضـة :نت العلـمضحظنا نحن يف الزمن هذا أن رأينا البلدان التـي احتـ

                                                           
 .١٢-١١ ص،م٢٠٠٢ ، الثقافة القرآنية، دروس من هدي القرآن الكريم،س بدر الدين الحوالسيد ح)  ١(
 مـن آخـر سـورة البقـرة وأول سـورة آل ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثا عرش،عمران

 مـن ، سلسلة دروس شـهر رمـضان املبـارك،وس من هدي القرآن الكريم در،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  .١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثا عرش،آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران

 .٨- ١ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٤(



 

  



٥٣  

 ، بأن تلـك األمـم كانـت بحاجـة إىل هـدي هللا وبالشكل الذي ترى فعالًنهيارالل
 فـي ، فـي يتعلـق باقتـصادها، في يتعلق بنظامها الـسيايس: هللابهديتهتدي 

ً فهذا مثل مهم جدا نستطيع نحـن عنـدما نتحـدث مـع ، عامبشكليتعلق بحركتها 

 أو يعتـربوا ، الـدين هـذاون أن يعتربوا يحاولممن أو نسمع من آخرين ،خريناآل

 نرتك واملفروض ، بشكل عام يؤدي إىل تخلف الشعوب واألمم وإىل التأخرالدين

 .)١(!" ونلحق بركاب اآلخرين،هذه األشياء
َّ ببنـاء األمـة أن القرآن الكريم كفيـٌل الشهيد القائدُيؤكِّد ،ويف ضوء ذلك ً بنـاء ،ُ

ُحقيقيا يف م  وأن آيت،ختلف مجاالت الحياةً
 والتـي ،يف القرآن الكـريمفقط  )٢( 

ملو كـان هنـاك (فرده ُ كفيلة ا كانت،تحدثت عن أهل الكتاب  ، بـالقرآناهـت
َّ ببناء األمـة) ونظرة قرآنية صحيحة،بهر ثوتأ  إليـه تأن تكـون أرقـى مـ وصـلو ،ُ

ُاألمم األخـرى   : يقول،ُ
 لـو ،تاب أنهـا كانـت كفيلـةقلنا باألمس حول آيت فقط تحدثت عن أهل الك"

م بالقرآن  ونظرة قرآنيـة صـحيحة ، وتأثر بالقرآن، ورؤية قرآنية،كان هناك اهت

فرده كفيلة ببناء األمة،لكان تلك اآليتان لوحده  وكفيلة بـأن تكـون هـذه ، 

عندما ح هللا عن بني إرسائيـل بـأنهم مـا : األمة أرقى م وصل إليه اآلخرون

ْود كثـري مـن أهـل الكتـاب لـو ﴿: يف آيـة أخـرى  وعندما قال عنهم ،خيودون لنا أي  ْ َّ ََ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ َ
ًيردونكم من بعد إيامنكم كفارا حسدا ً ََّ ْ ْ َُ ْ ْ ُّ َُ ُ ُِ ِ َِ ِ َ  ،ّألنه هنا شخص لك أمة من األمم )١٠٩من اآلية: البقرة(﴾َ
 يف  كانـت هاتـان اآليتـان تكفـي، األمـة املـسلمة،توجهها إىل هذه األمة األخرى

 مـن يعرفـون ، أن تجعل من يفهمون القرآن الكـريم- ك قلنا باألمس -املايض 

هدى القرآن الكريم كفيلة ببناء هذه األمة بحيث ال تصل إىل ما وصلت إليه اآلن 

ة،من هذه الحالة السيئة ة فعالً، الخسارة الكب   .)٣(" خسارة كب
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،لحوالسيد حس بدر الدين ا) ١(
 .٤ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة

َيا أيها الذين آمنوا ال تُقولوا راعنا وقولوا انظرنـا واسـمعوا وللكـافرين عـذ﴿:  قال تعاىل،اآليت من سورة البقرة) ٢( ْ ُ ُ ُ ََّ َُ َِ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُّ ََ ْ َ ْْ ُ َ ُِ َ َ ٌاب َ
ٌأليم  ِ ْما يود الذين كََفروا من أهل الكتاب وال المرشك أن ينزل عليكم من خ من ربكم* َ َ ُْ ُ ِّْ ُ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ََ ُّْ َ َ ْ ْ ِ ََّ َّ َ َ ََ َِ ْ ُ ِ ِ ْ   . صدق هللا العظيم﴾ ُ

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
 .٣-١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة



  

  

 

٥٤  

  

حبطـوا ُكـن أن يُ ال ، عىل أساس القرآن الكـريم، ويتحركون، من ينطلقونإن

ِّيقــدم؛ ألن القــرآن الكــريم ًنهائيــا ة والــرؤىُ  ، والخطــط الــصحيحة، لهــم البــص
  وأنـهَّ السـي، والخطـط العمليـة،الرؤى يف ظلِّ غياب ،والتقييم الدقيق لألحداث

ون عىل هديجعل من  َّاألمـة ب االرتقاء  عىل قادرين،يهيس  ،مـن الوضـعية الـسيئةُ
  . وتغي واقعها إىل األفضل ،واملزرية

ات ، األحداثِّيف خضمو  التي تعـصف باملنطقـة يف ظـلِّ هيمنـة قـوى ،ُواملتغ

ص مكـامن يشختـ يف ،لقـرآن الكـريماة َّعـىل أهميـالشهيد القائد ُيؤكِّد  ،االستكبار

َّألمـةاتـي اعـرتت ل الَّ والعل،عفمواطن الضو ،القوة ة،ُ  ، االسـتبداد، وجعلتهـا أسـ
ة عـىل ُوي ،االقتصاديو ، الثقايفخلف والت، والفقر،الهيمنة ش إىل الخسارة الكب

  :يقول ، الكريم القرآنعندما تبتعد عنة َُّماأل

ة جدا عىل األمة أن تبتعد عن القرآن يعطيها نـور يعطيهـا معرفـة " ًخسارة كب

كن يعطيها علم يحصل عن دها شبه إحاطة بالقضايا من خالله بالشكل الذي ال 

أن تحصل عليه مـن أي كليـة أو أي جامعـة عـىل اإلطـالق أو مـن أي جهـة مـن 

  .)١("الجهات مه كانت خرباتها

ُ يب الشهيد القائد أن القرآن الكريم يرسم طريقا مـ،هذا السياقويف  ً ِّ  ً،ستقيُ
 التبعيـة و، والتخلـف،لخروج من حالة الضعف ل،يمةستقُ والرؤى امل،م املواقفِّقدُوي

ة إش ُوي ،ةالشامل وأن هللا جعلـه  ،عـىل عبـاده َّعز وجـّلمن هللا ىل أنه نعمة كب

ًقي ون عىل نهجهِّ   : يقول، ملن يس

ة عىل عباده،يف كث من اآليات يب عظمة هذا القرآن"  أنـه ، وأنه نعمة كب

ِاحلمد ﴿ ،ه بإنزالهيثنى سبحانه وتعاىل عىل نفس َّ ِ ُ ْ َ  ، وكل الثنـاء،كل الحمد:  يعني﴾ْ
زل عىل عبده الكتاب﴿وكل املجد   َالذي أ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ ََ ً والذي هـو يف نفـس الوقـت أيـضا  ،﴾َ

ه هو،ًيجعل عوجا أمام هذا الكتاب يف سنن الحياة .  فيصطدم بهـا، وال يف تدب
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثامن عرش،النساء



 

  



٥٥  

ون عىل نهجه  ، واملواقف املـستقيمة،رسم الطريق املستقيم ي،ِّوجعله قي ملن يس
  .)١(" واملفاهيم املستقيمة،والرؤى املستقيمة

ُويؤكِّد   ،ِّقيممن منطلق أنه كتاب  ، قويةٌةَُّمأن القرآن الكريم يستطيع أن يبني أبُ
ُيرسم طريقا م ِّيقدم الرؤى الصحيحة وً،ستقيً   :  حيث يقول، والحلول الناجعة،ُ

ً يرسم طريقا مستقي،مِّالقرآن هو قي" - ون عىل هديه،ً ن يس  مـا ، ويستقيم 
  . )٢("ترى عوج

 كله رؤى صحيحة وحلول صحيحة ، كله رشف، كله عزة،القرآن الكريم كله قوة" -
ـستوى أن يـرضبوا أعـداء هللا  ون عىل نهجـه أن يكونـوا  تعطي كل من يس

  .)٣("كيف كانوا وكيف كانت قوتهم

ُويب ِّ ون عـىل هو  أكد عليه القرآن الكريم َّن مالقائد أ الشهيد ُ أن مـن يـس

بـل عـىل العكـس ًلن يجدوا أي صعوبات يف الحياة أبدا؛  َّهدي كتاب هللا عز وجّل

اتمن ذلك يف أنهم سيجدون أن هللا   ويهيئ األجواء أمـام ،َّعز وجّل يصنع املتغ

  :)٤(  يقول، إذا انطلقوا عىل هديه،أوليائه
 أن يكـون قـد ،َّون عىل هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يـصنعه هـومن يس"

هً،صنعه هو سبحانه وتعاىل هو يف الحياة أبـدا  بـل يـصنع مـاذا؟ ، وال يف تـدب

ات هذه القـضية .  ويهيئ األجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا عىل هديه،يصنع املتغ

  ".م أكد عليها القرآن الكريم

ون ع ُويضيف بأن من يس ال يكونون من النوع الذي ": ُىل هدى القرآن الكريمُ

ا يعملو ً عملوا شـيئا يف ثـا مرحلـة ثـم اكتـشفوا ، خطأن شيئا ثم يكتشفونًدا

ون عىل . وأنهم كانوا غالط، وأنهم كانوا مخطئ،أخطاء هذا ال يحصل ملن يس

  .)٥("كتاب هللا

                                                           
 .١٨- ٢ ص،م٢٠٠٣ ،ن سورة الكهف آيات م، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
  .١٨-٢ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
  . ٦ ص،م٢٠٠٢ ، الثقافة القرآنية، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
 .٢ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف،من هدي القرآن الكريم دروس ،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٤(
 .١٧- ١٦ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٥(



  

  

 

٥٦  

ِّ يقدم،الكريمومن خالل آيات القرآن  ِّ تبـالـدروس التـي ئـدالـشهيد القا ُ أن  ُ

ة أمام من يتحركو ات كث أن مـن يتحـرك و ، يف سـبيلهنَّهللا عز وجّل يهيئ متغ

ات  ، من هللاٍ وتأييدٍيحصل عىل رعايةس  هللاديُعىل ه ُويؤكِّد بأن من عمل املتغـ
ون عىل هديه،الخارقة للعادة ات ملن يس  ويهيـئ لهـم بـأن يعملـوا ، سيعمل املتغ

  : حيث يقول،يلهيف سب

فهو سبحانه وتعاىل الـذي قـال يف آيـات أخـرى بـأن لـه ملـك الـسموات "...

هذه تؤكـد . وهو املدبر لشؤون السموات واألرض، وأنه إليه ترجع األمور،واألرض

ون عىل هديه  ات ملن يس ات الخارقة للعادة سيعمل املتغ لك بأن من عمل املتغ

 ، إلعـالء كلمتـه،ذا كانوا منطلقـ لنـرص دينـه إ،ويهيئ لهم أن يعملوا يف سبيله
  .)١("ليسوا منطلق من قضايا شخصية لديهم

 

تلكه األمة  َّبالرغم م  ُ وامتالكهـا  ، هائلـةٍ ثـروات مـن، واإلســـالمية،العربيةَّ

ادة التـي تـستطيع أن تواجـه إالَّ أنها تفتقد إىل القيـ ً، جداٍ هامةاسرتاتيجية ٍنطقةمل

َّاألمـة تجـاه مـؤامراتهم الخبيثـة بحـق ،ةَّ جادٍ مواقف عمليةوتنطلق يف ،هاءأعدا ُ، 
َّوتعمل عىل بناء األمة لتكون أمة قوية يف شتى املجاالت َُّ  ، واالقتـصادية، العسكرية،ُ

  . عىل املستوى االقتصاديًياُ مزرًاأنها تعيش واقع وَّالسي ،والعلمية

واملتخـصص يف دراسـة املـرشوع القـرآ للـشهيد الباحـث  يـرى ،هذا السياقويف 

قـراءة يف املـرشوع القـرآ : ( يف كتابه بعنوان،األستاذ فاضل محسن الرشقي ،القائد

عندما نتأمـل يف : " أنه،) القيادة واملنهج،للشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحو

ًقائـدا ) ٥٧( نـرى العجـب العجـاب لـدينا ،)إلسـالميالعـر وا( ،عارص اليومُالواقع امل

 وتحـت أقـدامهم منطقـة ،سلمُ مليـار ونـصف املليـار مـيتولـون أمـر ً، وإسالمياً،عربيا

ُاسرتاتيجية م نـتج ُ ت، الدول العربية لوحـدها فقـطً، وب أيديهم ثروات هائلة جدا،همةّ

وة النفطيـة فقـط هذا في يتً،مليون برميل من النفط يوميا) ٢٢(قارب ُما ي  ،علـق بـال
                                                           

  .١٨ ص،م٢٠٠٣ ، آيات من سورة الكهف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



 

  



٥٧  

وات امل وة البحرية،همةُناهيك عن بقية ال  ، والزراعة، والصناعة، وموارد اإلنتاج، كال
رك،والسياحة   :يقول الشهيد القائد ،)١(" والرضائب، والج

 ٥٧[ و،ماذا عمل هؤالء أمام مجموعة مـن اليهـود؟ ال يشء] ً قائدا٥٧[لديك اآلن "

ائة مليون مسلمتحتهم كم؟ م] ًقائدا  وتحـت ً، وتحتهم ثـروات هائلـة جـدا،ليار وثال

 ال يجرؤون بكلمة واحـدة إال ، وتراهم ال يشءً،أقدامهم منطقة إسرتاتيجية هامة جدا

ـا مـستحيل ،القليل منهم  وعندما يتكلم القليل منهم يكون اآلخرون بالـشكل الـذي ر

  .)٢(" ال يوجد،ملية جادة وأن تنطلق إىل مواقف ع،عندهم أن يستجيبوا لكلمته

َّاألمـةَّوم ال ريـب فيـه أن   ،ٍمـاتسيطرة زعا تخـضع لـ، واإلســالمية،العربيـة ُ
َّاألمـة ألعداء  وعميلة،ٍستبدةُ مٍوأنظمة  أصـبحت هـذه ث حيـ،)اليهـود والنـصارى (ُ

 ، كـل املؤسـساتِّسخرُ وتـ، وإرسائيـل،ُاألنظمة العميلة تدين بـالوالء التـام ألمريكـا
رية، لخدمة مصالحهم، واإلعالمية، والسياسية،يةاالقتصاد   . ومشاريعهم االستع

ُويب ِّ  ،مـات كانـت ضـحية زعا، واإلســالمية،ة العربيـةَّمـُن األ الشهيد القائـد أُ
َّ هذه األمة يف ا رضبو،امَّكُوح اليهـود "عـدائها أقـدام أ بُلتـداس  وهيأوها،الصميمُ

ّحكامالولئك أ  وأن،"والنصارى تكـون ف ،يجعـل الفـساد ينتـرشالـذي شكل ال هم ب،ُ

  : يقول،خططهم االقتصادية فاشلة

 هـم ، من عند من يحكمون الناس،املشكلة كلها من عند القا عىل الناس"
 تكــون خططهــم ،الــذين يكونــون بــشكل يجعــل الفــساد ينتــرش فتقــل الربكــات

م بالنـاس،االقتصادية فاشلة ايـة  لـيس عنـدهم خـربة يف رع، ليس عندهم اهت
 ، وإال فا سبحانه وتعإىل قـد جعـل األرض واسـعةً، وال غذائياً، التربويا،الناس

  .)٣(...."جعلها واسعة
                                                           

 القيـادة ،قراءة يف املرشوع القرآ للشهيد القائد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو: حسن الرشقيفاضل م) ١(
  .٢٨٦ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل، مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليمني،واملنهج

 سـورة ،بـارك سلسلة دروس شهر رمضان امل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
  .١٦ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة

 الدرس ، سلسلة دروس شهر رمضان املبارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
 .٦ ص،هـ١٤٢٤،التاسع 



  

  

 

٥٨  

ُويشخص الشهيد القائد واقع الزعامات ِّ  الذين انساقوا وراء أساليب ، واألنظمة،ُ

لية ِّيبـ حيـث ،الهيمنة االقتصادية لدول الغرب الرأسـ َّ حقيقـة أولئـك الحكـامُ ُ، 
فقطن يبقوا يف مناصبهم يف أهم َّهمكل كان ين الذ

   :حيث يقول ،)١( 
 ونحن همنا أن ننظر إىل ، همهم أن يبقوا يف مناصبهم،اآلخرين مازالوا هكذا" -

كن أن يقدموه لنا من مشاريع بـسيطة ال تعمـل شـيئا ـة ً،ما   ليـست يف قا
ــة االقتــصادية( َالبنــى التحتي ــة  وال تــشكل يف وا– كــ يقولــون –) ُ قعهــا تنمي

  .)٢(..."حقيقية

 ولـو ، أن تـسلم مـصالحه، أن تسلم رؤوس أمواله،هو همه أن يسلم منصبه"... -
قـضية ملموسـة تجـد الكثـ مـن حكـام  ، وبكتابه، وبدين هللا،ضحى بالناس

تريد أن تفرضه سينفذه من أجل ] أمريكا[العرب قابل ألن ينزل أي يشء تأ 
ة مالي أليس ع!مقامهيسلم منصبه ويسلم   لو ربوهم تربية ،ندهم شعوب كب

ارس أي ضغط عىل أي شعب ،جيدة العتزوا هم  ولهابت أمريكا أن تحاول أن 
  .)٣("من الشعوب

َّالحكاموبالرغم من أن أولئك  ة َّمـُ أنفـسهم أمـام األاموِّ فقط بأن يقد يحرصونُ

 قويـة يف َّمـةُاأل إالَّ أنهـم ال يعملـون أي عمـل يـسهم يف أن تكـون هـذه ،كأقوياء

   : يقول الشهيد القائد،مواجهة أعدائها

ء يقـدمون أنفـسهم هـم "  –ما الذي يحصل يف الدول العربية؟ ألـيس الـزع

 لكن  يقدمونا كأمة قوية أمام اآلخرين فال يعملون أي ، أمامنا كأقوياء–فقط 

ا أي نحن ال نجد يف واقعن .عمل يسهم يف أن نكون أمة قوية يف مواجهة اآلخرين

 أي نحن ال نجد من يبنينـا ،يشء يؤهلنا ألن نكون أمة قوية يف مواجهة اآلخرين

                                                           
اءة أوليـة يف دروس  قـر، األسباب واملظـاهر، التنمية االقتصادية بعباءة الهيمنة،أحمد يحيى عبد هللا الديلمي) ١(

 الطبعـة ، املجلـس الزيـدي اإلسـالمي،من هدي القرآن الكريم للشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحو

  .٧٣-٧٠ ص،م٢٠١٨-هـ١٤٣٩ ،األوىل

َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢( ْ ُ ََ ّْ  .٧-٦ ص ،َ
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،بدر الدين الحوالسيد حس ) ٣(

 .٦ ص،هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،البقرة



 

  



٥٩  

   .)١("...ًبناء لنكون حزب هللا

  :ويتساءل

ء أحيانا ويظهرون أنفسهم كفرسان" ذا يصيح أولئك الزع  وأنهم أعـداء ،ًفل

ا ال  وهم يعرفون أنهم هم الذين أوصلوا هذه األمة إىل درجة أنه،ألداء إلرسائيل

ًال يستطيع العرب اآلن إطالقا أن يقفوا أمام اليهود ! تستطيع أن تقف أمام اليهود؟

 ولـن تـستأنف ، يستأنفوا حيـاتهم مـن جديـد،إال بأن يستأنفوا حياتهم من جديد

حياتهم من جديد تحت الزعامات التي تحكمهم اآلن؛ ألنهم هم الذين أهملوا كل 

 وأقل ،عة يف أي بلد عر هي أحط الوزاراتتجد وزارة الزرا. األرايض الزراعية

، يف اليمن نفـسه كـم مـن األرايض يف الـيمن تـصلح للزراعـة.. ًالوزارات نشاطا

ونحن نستورد حتى العدس وحتى الفاصوليا والقمـح والـذرة مـن اسـرتاليا ومـن 

ها؟ واليمن يكفي    .)٢(" لليمن ولغ اليمن-ُ لو زرع -الص وغ

ُويب الشهيد ال ِّ لُ ء  قائد أن أع َّمجـرديف  ،فقـطتنحرص أولئك الزع وضـع  ُ

  : يقول،صورهم يف االماكن العامة

ة ] بغداد[يف " ترى يف منعطف الطريق هنا وهناك يف الصحراء صـورة كبـ

ة جدا] للسيد الرئيس[  ، ومعها شبك عليها مكلف وماطور كهرباء خاصً،صورة كب
  ."هناك يف الصحراء.. وكشافات فوقها

   :يقول الشهيد القائد ،يف هذا السياقو

 يف أي دولـة عربيـة تعـرض مـا ، يف الـسعودية،تأملوا التليفزيون يف اليمن"

سية  ومصفاة ، وصور ملرشوع هنا ومرشوع هناك،تسمى منجزات ومع أنشودة ح

ًهي نتـاج عـرشين عامـا أو ثالثـ .. للبرتول هنا ومصنع هناك وأشياء من هذه

ًاما والثالثـون عامـا هـي ألمـة كفيلـة بـأن توصـلها إىل دولـة  والعرشون عً،عاما ً

 ممن هم ،صناعية إذا كان هناك من يقومون عىل أمور الناس ممن هم مخلصون

                                                           
 .١٣ ص، الدرس الثا، سلسلة سورة املائدة، من هدي القرآن الكريم دروس،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي،ي القرآن الكريم دروس من هد،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(



  

  

 

٦٠  

  .)١("يعرفون كيف يبنون شعوبهم

   :بالقول الشهيد القائد  فيهتحدثي ويف الوقت الذي
ب االقتصادي إن عليكم أن تهتموا بالجان: إن من املعروف أن نقول لآلخرين"

فتجعلوا الشعوب قادرة عىل أن تقف عىل أقدامها مكتفية بذاتها في يتعلق بقوتها 

ــاب ــل الكت ــة أه ــف يف مواجه ــستطيع أن تق ــرضوري؛ لت ــن ،ال ــذا م ــيس ه  أل

انهُيؤكِّد يف سياق حديثفإنه    .)٢("املعروف؟ ل اإل ن الكثـ أً ن الذي اتضح جليـا أ عن ك

 اترتقى بهـالتي  ،انيةاإلرتبية ال ،ةَُّمن يقوموا برتبية األأ كنهمُام ال َّكُحالمن 

ان ل اإل   :يقول حيث ،يف درجات ك

ا فيهم حكام هذا العرص ال ًفالذي اتضح جليا"  أن الكث من حكام املسلم 

انية ترتقـى بهـم  كن بواسطتهم ومن خاللهم أن يقوموا برتبية األمة تربية إ

ل   ،ذلـك وكل واحد منكم شاهد عـىل ، نجد أنفسناونحن ،اناإليف درجات ك
ا كل مواطن عر يف أي منطقة يف البالد العربية شاهد عىل ذلك   .)٣( "بل ر

ـان أن تكـون األمـةالشهيد القائد  ُويؤكِّد ل األ َّأن من كـ  يف قوتهـا ًكتفيـةُ مُ

  : حيث يتساءل، عىل نفسهاعتمدًةُمو ،الرضوري

ل إ" اننا يف مواجهة تهديد أعدائنا هو أن نكون أمة مجاهدة؟ أليس من ك

اننا أن نكون أمة مجاهدة أن نكون أمة مكتفية معتمـدة عـىل  ل إ أليس من ك

 يصبح االكتفاء الـذا ، إذا فيصبح القوت الرضوريالرضوري؟نفسها يف قوتها 

ل  انلألمة من ك ل ،اإل ان من ك ه الرتبيـة ولكن من الذي يربينـا هـذ. اإل

اننا،باقتصادنامن حكامنا فيهتم   ويهتم بكل األشياء التي تهيئ لنا أن ، ويهتم بإ

 عـدوها؟ بل أمة تستطيع أن تتحمل الرضبة من ،نكون أمة تقف يف وجه أعدائها

 بـل تـرى ،أن الشعوب ال تحلم بأن تواجـه: لألسف البالغ وصلنا إىل الدرجة هذه

                                                           
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ْ ُ ََ ّْ   .٧-٥ ص،م٢٠٠٢ ،َ

 .٣ ص، الدرس الثالث، سورة آل عمران، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،حس بدر الدين الحوالسيد ) ٣(

 .٩-١ ص،الثا



 

  



٦١  

ةبة لفرتة نفسها ال تستطيع أن تتحمل الرض   .)١(!"قص

ُويضيف بالقول ُ:  

ً إذا ،أنت كان يجب عليك أن تبني شعبك إىل درجة أن يكون مستعدا أن يواجه"

 مـستعدة أن تتحمـل - عـىل أقـل تقـدير -عىل أقل تقدير ابنوا شـعوبكم لتكـون 

ان؟ أو يريدون من الناس يف أي شعب عر .. الرضبة أليس هذا هو أضعف اإل

وتوا بالنار،ىل الجئأن يتحولوا إ وتوا جوعا قبل أن    .)٢("ً وأن 

  :ُويردف بالقول

هل انطلقوا لتصحيح الوضع االقتصادي لألمة حتى تحصل األمة عىل اكتفـاء "

؟ هل انطلقوا إىل تربية األمة يف مجاالت متعددة أو بطريقـة رسيـة لتكـون  ذا

أليس أنهم لو فعلوا .صارىقادرة عىل أن تقف عىل قدميها يف مواجهة اليهود والن

ًذلك لكان عزا لهم هم؟ إذا ما كنت زعيم شعب وأنت تعـرف أن شـعبك وضـعيته 

كن أن يتبنـى مواقـف  وأن يقـف عـىل قدميـه يف مواجهـة ،هي بالشكل الذي 

وسـتكون قويـا يف مواجهـة ،  ألست حينئـذ سـيمكنك أن تقـول مـا تريـد،أعدائه

ىل عليك اإلمالءات من ،اآلخرين قبل اآلخرين؟ لكن متى ما ضعف الشعب  ولن 

ها ان ،متى ما ضعفت وضعيته االقتصادية وغ  متى ما ذابت نفسيته وذاب اإل

 ال يستطيع أن ،يف واقعه أصبح زعيم الشعب نفسه ال يستطيع أن يقول كلمة قاسية

 أ ، وهذا مـا شـاهدنا، ال يستطيع أن يقف عىل موقف ثابت،يقول كلمة صادقة

ء يف البالد العربية؟نشاهد هذا    .من كل الزع

كن لـه هـو أن  قد يقولون هـم بأنـهم رأوا شعوبهم ليست إىل الدرجة التي 

لكـن بإمكانـك أن تـر هـذا .. أو أن يـرفض، أو أن يتحـدى، أو أن يقف، يقول

ّبإمكانك أن تبني هذا الشعب اقتصاديا حتى تأمن لـه االكتفـاء الـذا، الشعب ُ .

                                                           
 ، الدرس الثا، ظالل دعاء مكارم األخالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٥ ص،م٢٠٠٢

 الـدرس ، يف ضالل مكـارم االخـالق،دي القرآن الكريم دروس من ه،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٢(

 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

٦٢  

ان ل، اإل امـا ارتباطـا ك ان يف مجال مواجهـة أعـداء هللا مـرتبط بـه  ً اإل

ا م بالجانـب االقتـصادي سـتكون األمـة التـي تريـد أن تنطلـق يف ً،كب  االهـت

 وأن تقف مواقف مرشفة يف مواجهة أعدائها قادرة عـىل ذلـك؛ ،مواجهة أعدائها

  . يف حاجاتها الرضورية،ألنها مكتفية بنفسها يف قوتها الرضوري

كـن أن يربـوا األمـة ، ًإذا فالتاريخ شهد والحارض شهد عىل أن كل أولئك ال 

ان ل اإل انية ناهيك عن أن يصلوا بها إىل أن ترقى يف درجات ك   .)١("تربية إ

انية للكثً طبيعيةًونتيجة ُ وحكام املـسلم،من الزعامات  لغياب الرتبية اإل َّ ُ، 
 ٍ يف محاولـة،َّلناس عن الحـديث ضـد أعـداء هللا ليسكتوا ا، وتحركوا،فقد انطلقوا

 بـدالً مـن قيـامهم بـالتحرك لتـصحيح ،)أمريكـا وإرسائيـل(لـ داءِملسح مشاعر الع

َّالوضع االقتصادي لألمة يقـول  ، أن تبني نفسها يف شـتى املجـاالتُ حتى تستطيع،ُ

  :الشهيد القائد

وطلبـوا مـن ، يـلأ ينطلقوا ليسكتوا الناس عن الحديث ضد أمريكـا وإرسائ"

ا أو منطق ماذا؟ منطـق مـن يف قلـوبهم ،الناس أن اسكتوا  هل هذا منطق إ

  ". أن يصل الحال بهم إىل هذه الدرجة،مرض

 "اسكتوا هم ينطلقون لوضع حلول أخرى؟ هل انطلقـوا : هل عندما يقولون لنا
؟ هـل  لتصحيح الوضع االقتصادي لألمة حتى تحصل األمـة عـىل اكتفـاء ذا

قوا إىل تربية األمة يف مجاالت متعددة أو بطريقة رسية لتكون قادرة عىل انطل
  .)٢("أن تقف عىل قدميها يف مواجهة اليهود والنصارى

 "ـسحوا مـن األمـة  مـشاعر العـداء لليهـود ،لكن هـؤالء ملـا عملـوا عـىل أن 
 ك أشار القرآن – أولئك ألنهم أعداء والعدو ال بد أن يعمل ضدك ،والنصارى

 ، بد أن يعمل بكل جد اتجهوا إىل أن يجعلـوا حتـى قوتنـا تحـت رحمـتهم ال–

                                                           
 ، الدرس الثا، ظالل دعاء مكارم األخالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٣ ص،م٢٠٠٢

 ، الدرس الثا،الق ظالل دعاء مكارم األخ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 .٣ ص،م٢٠٠٢



 

  



٦٣  

  ".أذلونا وقهرونا إىل هذه الدرجة

ِّيب ،ِّويف خضم ذلك َّ الشهيد القائد حقيقـة أولئـك الحكـامُ ُ ويـش يف درس ،ُ
َّ وحكام ،إىل أن زعامات) يوم القدس العاملي( َّاألمةُ  ، والنصارى،ٌ هم أولياء لليهود،ُ

  : ويتساءل، وإرسائيل،ٌقاء ألمريكاوأصد

  ...".وأمريكا هي إرسائيل! أليست كل الدول العربية اآلن تعترب أمريكا صديقة"

  :ُيؤكِّد بالقولل

ــل" ــة إرسائي ــادين يف مقاوم ــسوا ج ــود ،لي ــة اليه ــادين يف محارب ــسوا ج  لي

 ، أصدقاء لربيطانيا، هم أصدقاء ألمريكا، هم أولياء لليهود والنصارى،والنصارى
 .)١("أصدقاء حتى بعضهم أصدقاء إلرسائيل ال شك يف ذلك

ِّيبـ ،َّويف خضم ذلك الـصحيح  فهـم أنـه عنـدما غـاب ال"الـرشقي" الباحـث ُ

َّضـاعت األمـةفقـد  ، والنظـام الـسيايس يف اإلسـالم،للسلطة  ،هـاُوحكمهـا أرشار ،ُ
هاَّ وتحك، وامتلكـوا قرارهـا، والنصارى، اليهودُعمالء ـص روا عـىل  وسـيط،مـوا 

  .)٢( الشهيد القائد من خطورته يحذر وهذا ما كان ، وثرواتها،راتهاَّقدُم

ِّيب ،ويف هذا السياق َّ الشهيد القائد أن من أخطر األشياء عىل األمـة أن تـذل ُ ُ َّ ُ

 : يقول،ُبواسطة من يحكمها 
 لكـن األمـة إذا  ،من أخطر األشياء عىل األمة أن تذل بواسطة من يحكمها"

 تكون هي التي تعرب عن نفسها بأنهـا ليـست ، إذا  تكن واعية فعالً،واعيةتكن 

ن يسوقها بالعصا   .)٣(" ويذلها ويقهرها،جديرة إال 

وات  إىل أنه"الرشقي"ُ يش الباحث ،ويف هذا الصدد التي  بالرغم من كل ال

َّتلكها األمة  َّالكفيلة بأن تجعل هذه األم ، واإلســالمية،العربيةُ ُ أقـوى أمـة عـىل ،ةُ

                                                           
 .٢٧- ٢٤ ص ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر)١(
 ،قراءة يف املرشوع القرآ للشهيد القائد السيد حـس بـدر الـدين الحـو: فاضل محسن الرشقي: بترصف) ٢(

 .٢٨٦ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل،رتاتيجية واالستشارية اليمني مركز الدراسات االس،القيادة واملنهج
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  .٣ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثالث والعرشون،املائدة



  

  

 

٦٤  

 ،هـا التـي تتـوىل أمور، أنها مازالـت تفتقـد إىل القيـادة الحكيمـة إالَّ،وجه األرض
عنـدما ف ، ومؤثرة يف حركتهـا،ُ وتجعل منها أمة قوية،نهض بهات و،وتهتم بأن تبنيها

َّتفقد األمة القيادة الحكيمة لن تستطيع أن ف ، واملؤهلة من قبل هللا سبحانه وتعاىل،ُ

القيـادة  ولهذا فأن توافر ،ُ أخـرىٍ مه كان لديها من مقومات نهوضً،يئاتعمل ش

  .)١(ة يف كل مجاالت حياتهاَُّميعد من أهم مقومات النهوض لأل

هـدى إىل موضـوع قد  أن القرآن الكريم شهيد القائدُيؤكِّد ال ،ِّيف خضم ذلكو

ٍالقيادة بشكل واضح   :  يقول،ٍلِّ ومفص،ٍ

تى إىل القيادة التي يجب أن تكون هي القيادة لألمـة القرآن الكريم هدى ح"

  .)٢(..." ومن أين تكون،كيف يجب أن تكون

ُويب ِّ ِّ يقدم َّعز وجلَّ أن هللا ُ   : يقول،ٍتكاملُ مٍمرشوعك ، والقيادة،املنهجُ

زل معهم الكتاب﴿" َفبعث ا النبيني مبرشين ومنذرين وأ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ َِ ِْ َُ َ ُ َُ ْ َ ِِ ْ َِّّ ِ ُ َّ َ ً إذا أليس هنا )٢١٣من اآلية: البقرة(﴾َ

 مرشوع متكامل؛ ألن مـن مقومـات ،القيادة مرشوع متكامل] املنهج والعلم[قدم 

كن نتصور أمة يقال توحدت ] منهج وقيادة[الوحدة بشكل صحيح هو ماذا؟  هل 

َ معروف حتى قبليا يكتبون ،]منهج وقيادة[وال يكون توحدها عىل أساس  ] قاعدة[َ

ا لهم معناه ماذا؟ قيادة،ماذا؟ منهجيعني  ً أليست هكذا؟ ويختارون شخصا كب ً" .  

 ،يـضع املـنهج وجـّل َّهللا عـز أن إىل ُيـش ُ ويضيف الرشقي أن الشهيد القائـد
 بـأن َّناسلزم الُ وي،به وتهدي ، التي تتحرك عىل أساس ذلك املنهج،ويختار القيادة

وا عىل هذا املنهج )٣( لقيادةويتبعوا تلك ا ،يس
القائدالشهيد   يقول،

 )٤(:  

 "يضع املنهج يختار هو املنهج ويختار هو القيادة التي ماذا؟ تتحـرك عـىل هللا 
                                                           

 ، للشهيد القائد السيد حـس بـدر الـدين الحـوقراءة يف املرشوع القرآ: فاضل محسن الرشقي: بترصف) ١(
  .٤١ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل، مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليمني،القيادة واملنهج

 الـدرس ، سلـسلة دروس سـورة آل عمـران، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 .١٠ ص،م٢٠٠٢ ،الرابع

 ،قراءة يف املرشوع القرآ للشهيد القائد السيد حـس بـدر الـدين الحـو: فاضل محسن الرشقي: بترصف) ٣(
  .٤٣ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل، مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليمني،القيادة واملنهج

 ،شهر رمـضان املبـارك سلسلة دروس ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٤(
  .١٢-١١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الرابع عرش،سورة آل عمران الدرس



 

  



٦٥  

وا عىل هذا املـنهج  أساس ذلك املنهج وتهدي بذلك املنهج ويلزم الكل بأن يس
   ".ويتبعوا تلك القيادة

 "مة وطريقة ما تحتاج  وهي الطريقة امله،ًإذا فهذه القاعدة هي القاعدة املهمة
رات ًواعتصموا بحبـل ا َمجيعـا﴿ فالتوجيه ،إىل مؤ ِ ِ َّ ِ ْ َ َِ ُ ِ َ  هو قـائم )١٠٣من اآلية : آل عمران(﴾ْ
 هذا حبله القرآن ، بحبله هو الذي يختص بهااالعتصام وطريقة ،واجب عليكم

 هنا يف األخ تتحقق وحدة ب ،ًالكريم ومن يختاره أن يكون عل مع كتابه
ناس وكل واحد ال يرى أنه تنازل لطرف آخر كل واحد يرى أنه تخىل واآلخر ال

 ،%١٠٠تخىل ونفوس طيبة ويتفاعلون بإيجابية مع مـاهم مـؤمن بـه بنـسبة 
انا    ."أو أقل% ٥٠ًلكن عندما يقدم تلفيقات يكون إ

ُويب  ِّ همة ُالصفات امليف القرآن الكريم عرض  َّأن هللا عز وجّل الشهيد القائد ُ

َّالتي عىل يديها تسعد األمةللقيادة    : حيث يقول،ُ
لنعرف كيف أن هللا سبحانه وتعاىل عرض الصفات املهمـة التـي عـىل يـديها "

 عـىل يـديها تزكـو النفـوس وتزكـو الحيـاة ، عىل يديها تـسعد الحيـاة،تسعد األمة

واهد ًوك قلنا يف هذا العرص تقريبا ال تتحدث عن يشء إال وتجـد الـش. بأكملها

  ً.عليه يف مختلف املجاالت شواهد نعرفها جميعا

عندما يأ املرتشحون سواء لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلـس النـواب أو 

 ،للمجالس املحلية أليس املرتشـحون كـٌل مـنهم يحـاول أن يخاطبنـا بأنـه سـيفعل
. وسيعمل لكم كذا ونفعل لكم كذا مدارس ومستشفيات وخطوط وأشياء من هذه؟

سوا كلهم يتحدثون بهذا املنطق؟ هذه نفسها هي مطالب للحياة لكن نحن نريد ألي

عـىل يـد مـن يهمـه . عىل يد من ستتحقق مثل هذه بصدق؟ عىل من يد تتحقـق؟

تلـك مقومـات إلهيـة مثـل .  نحن مسلمون من الذي يهمه أمرنا؟،أمرنا هو من 

ق نفسيت،هذه ق روحه يف أع تلك مبادئ مرتسخة يف أع ًه فتجعله مهت  من 

ً مهت بضعفاء املسلم مهت باألمة بأكملها،بأمر املسلم ً")١(.  

                                                           
 الـدرس ، سورة املائـدة، سلسلة سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٥-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

٦٦  

 أن تفهم ما هي واليـة األمـر يف ٍبحاجة إىلة َُّماألإىل أن الشهيد القائد ُش ُوي

 األمـريكي فسيأ من يتوىل أمرهـا مـن أعـدائها ، ذلكإذا  تفهمأنها  و،دينها

  :حيث يقول ،همئوعمال

 ما هي ،إن األمة ألحوج ما تكون إىل أن تفهم ما هي والية األمر يف دينها."..

 وإذا  ،يجـب أن تفهـم.  ما هي والية األمر يف قرآنهـا،والية األمر يف إسالمها

 وهكذا يكون ،هكذا والية األمر: نتفهم فسيفهمنا األمريكيون وعمالؤهم ليقولوا لنا

ِ وسرتاه يهوديا أمامك ييل،ويل األمر َ   .)١(" أمركً

 ،تكاملـةُم الرؤية املِّقدُالقرآن الكريم يأن الشهيد القائد  ُيؤكِّد ،ويف هذا السياق
َّ لبناء أمة واحدة،والشاملة ت الوافية، وقوية،ُ ِّ ويب التعلي  يف مجـال ، والكاملـة،ُ

َّبناء األمة اء وكـل إليهـا بنـُم موضـوع القيـادة املِّقـدُ حيـث ي، من الناحية الهيكليـة،ُ

تلك أهم املقومـات الالزمـة و ،التي تتحرك بحركة القرآن الكريمو ،ّوتنظيم األمة

َّللنهوض باألمة ثلهـا ُ و،"صـلوات هللا عليـه وعـىل آلـه"ثلها الرسول ُ التي كان ،ُ

  : حيث يقول،"عليه السالم"اإلمام عيل 

 يتخـذوا أن ال: بعد أن جاء النهي املؤكد مـن هللا سـبحانه وتعـاىل للمـؤمن"

 والسبب الذي ، وبعد أن أوضح خسارة من يسارعون فيهم،اليهود والنصارى أولياء

:  وب ما يعطي أمالً للمؤمن،يدفعهم إىل املسارعة أنه نتيجة مرض يف قلوبهم

ن ارتدوا عن دينه هم،أن هللا سبحانه وتعاىل سيستبدل   من ، سيستبدل بهم غ

عزل عـن هـذه اآليـة هذه األوصا،وصفهم بأوصاف عظيمة  :ف العظيمة ليست 

ُإنام ولـيكم ا ورسـوله﴿ َ ُّ َُ ُ َ ُُ ّ ُ ِ َ َّ ً باإلضافة إىل كونها توجيها للمؤمن بـشكل )٥٥من اآلية : املائدة(﴾ِ

ُإنـام ولـيكم﴿ عام أنه ال يجوز أن تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ُ ُّ َِ َ َّ  الـذي يجـب أن ﴾ِ

ــــط  ــــوه فق َا ورســــوله و﴿تتول ُ َُ ُ َ ُ ــــواّ ْالــــذين آمن ُ َ َ ِ ْالــــذين يقيمــــون الــــصالة ويؤتــــون الزكــــاة وهــــم  َّ ُُ َ ُ َ َّ ُ ََ ُ ََ َّ َْ ََ ِ ِ َّ

َراكعون ُ ِ   .)٥٥من اآلية : املائدة(﴾َ

 ، وتستنرصون به هللا سبحانه وتعـاىل، وتلجئون إليه،وليكم الذي تعتصمون به
َّرسوله والَو﴿ ، وتطيعوه، وتكونوا معه وتتبعوه،هو من يجب أن تتولوه َُ ُ ُ َذين آمنوا الـذين َ َِ َِّ ْ ُ َ
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َيقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ َُ َ ُ َ َّ ُِ َِ ْ ُُ َ ُ ََ َّ ْ  اآلية هنا تب بأن والية هللا سبحانه وتعاىل ﴾َ

ا هـي ،يف هذه األرض التي تتجىل عىل يد نبي من أنبيائه  أو ويل من أوليائه إ

 لهذا جاءت بعبارة ،داد لسلطانه امت، امتداد لواليته،امتداد لواليته سبحانه وتعاىل

ُولـيكم﴿واحدة  ُ ُّ ُولـيكم ا ورسـوله ﴿ ،أولياؤكم مـثالً:  و تأت بعبارة الجمع فيقول﴾َِ َ ُّ َُ ُ َ ُُ ّ ُ ِ

ْوالذين آمنوا ُ َ َ َِ هي ) صلوات هللا عليه وعىل آله( والية رسول هللا ،؛ ألنها والية واحدة﴾َّ

صـلوات هللا (تـداد لواليـة رسـول هللا  والية اإلمام عيل هي ام،امتداد لوالية هللا

 ومن بعده اإلمـام ،)صلوات هللا عليه وعىل آله( باعتبار الرسول ،)عليه وعىل آله

  ".عيل امتداد لسلطان هللا هنا يف األرض

ُويب الشهيد القائد أن القرآن الكريم ي ُُ أن بـ ،ًعطـي فهـ للـسلطة يف اإلسـالمِّ

َّأمر األمةوالية  َّ مجرد ت ليس،ُ  بل هـي ، وأوامر ونواهي جافة،سلطة تنفيذية قاسيةُ

ة حـول ُ ويـش إىل أنـه ،والية رحمة بكل مـا تعنيـه الكلمـة يحـصل تـساؤالت كثـ

ِّيب إذ  ،السلطة السياسية يف اإلسالم ؛ اأصلهة من تساؤالت غ صحيحال أن هذهُ

 ،ثقافــةلا و،قتــصاداال و،سياسةالــ مــا بــ اس فــصالًَّيف واقــع النــال يوجــد ألنــه 
ّمـن الحكـام الـذينبرز يف الحياة نوعيـة وأن ذلك جاء عندما  ،رتبيةالو  امـوَّ تزعُ

 فـي يتعلـق ، صـحيحة رؤيـةةَّ أيـونتلكـال و ،البرش يف مختلف مراحـل التـاريخ

هــا، والرتبيــة،بالرعايــة تلكــون إالَّوأنهــم  ، والتثقيــف وغ  ، والــسلطة، القهــرال 
  :ول حيث يق،هيوانال و،واألوامر

السلطة يف اإلسالم :  عندما نقول،ًهنا يعطينا فه بالنسبة للوالية يف اإلسالم"

ة ة،كيف هي؟ عندما تعود إىل القرآن الكريم ترى يف سور كثـ  ، يف آيـات كثـ
وات واألرض وما بينه مـن ،ًوعندما تعود أيضا إىل واقع الحياة  تتأمل يف الس

 واليـة ، واليـة رعايـة،ه وتعاىل هي والية رحمـةخلق هللا تجد أن والية هللا سبحان

 واليـة رحمـة ، أوامر ونواهي فقط، سلطة قاسية، ليست مجرد سلطة هكذا،تربية

وتتعرف ) صلوات هللا عليه وعىل آله(عندما تأ إىل الرسول . بكل ما تعنيه الكلمة

ته ،عليه من خالل القرآن الكريم عليه صلوات هللا ( ومن خالل ما نعلمه من س

فـسكم عزيـز ﴿تجد أيضا أنه كان يجسد هذه الوالية ) وعىل آله ٌلقـد جـاءكم رسـول مـن أ َِ ْ ِّ ُ َ ُْ ِ ُ ََ ْ ٌَ َُ ْ
ٌعليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ْ َ َ ََ ُُّ ْ ِ ُ ْ ٌ َ َْ عندما تأ إىل والية اإلمام . )١٢٨: التوبة(﴾َِ
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  .عيل نفس اليشء

 ، وهذه هي مهام الواليـة يف اإلسـالم،ية يف اإلسالمًإذا فهذا هو مفهوم الوال
 ، وتجـرب وتـسلط وقهـر، سلطة أوامـر ونـواهي جافـة،ليست فقط سلطة تنفيذية

ة حول النظام السيايس يف .. وأشياء من هذه ًأبدا؛ ألنه فعالً يحصل تساؤالت كث

ً  هـو أساسـا، وأشـياء مـن هـذه، أو حول السلطة الـسياسية يف اإلسـالم،اإلسالم

السؤال من أصله غ صحيح؛ ألنه يف واقع النـاس لـيس هنـاك فـصل مـا بـ 

ع، واقتصاد،سياسة  ليس هناك ، وأشياء من هذه، ورعاية، وتربية، وثقافة، واجت

سـلطة : من أين جاء ترسـيخ الـسلطة وكأنهـا فقـط مـا نـسميها. فصل في بينها

ا جاءت عندما برز .! سلطة تنفيذية ألوامر ونواهي وتسلط فقط؟،سياسية فقط إ

 وعندما كان من يتزعمون البرش يف مختلف مراحل ،يف الحياة هذه النوعية فعالً

تلك أي رؤية أخرى  وال قـدرة أخـرى فـي يتعلـق ،التاريخ من النوعية التي ال 

هــا، والرتبيــة،بالرعايــة تلكــون شــيئا، والتثقيــف وغ تلــك إال القهــر ً، ال   ال 

 هـذا عمـل ، وأشياء مـن هـذه، وسجن وقتل ونفي ومصادرة أمر ونهي،والسلطة

 أليس أي واحـد يـستطيع أن يعملـه؟ ال يحتـاج حتـى إىل ،يستطيع أي واحد يعمله

  ".– ك يقولون -حنكة سياسية 

ُويؤكِّد  هي أرقى بكثـ مـ عليـه واقـع ،السلطة يف اإلسالم الشهيد القائد أن ُ

 يجـب أن يكـون  بحيث، هي امتداد لوالية هللا،ةَُّموالية من ييل أمر األ وأن ،البرش

مــي َُّنيو ،ر حياتهـاِّيطــوو ،ةَّمـُر األُ كيـف يــتلـك معرفــة يفأن و ،عنـده رحمــة

هـي أبـرز األشـياء وأن هذه الصفات  ،كيف يواجه أعداءهاإضافة إىل  ،اقتصادها

 ًة بـارزتنكاو ،"عليه السالم"عيل  واإلمام ،"صلوات هللا عليه وآله"بالنسبة للرسول 

  : يقول،ةَُّمبالنسبة لشخصيتهم كأولياء ألمر األ

 السلطة يف اإلسالم هي أرقى بكثـ مـ عليـه واقـع ،ًإذا الوالية يف اإلسالم"

تجد أنه عنـدما تتأمـل واليـة هللا .  أرقى بكث يف مهام من ييل أمر األمة،البرش

 ،امتـداد لواليـة هللاسبحانه وتعاىل لشؤون عباده فوالية من ييل أمر األمـة هـي 
 يجب أن يكون ،ً يجب أن يكون عارفا كيف ير األمة،يجب أن يكون عنده رحمة
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 كيـف يـز ، كيـف ينمـي اقتـصادها، كيف يطور حياتهـا،ًعارفا كيف يبني األمة

  ".ً جداً، أشياء واسعة جدا، كيف يواجه أعداءها،أنفسها

:ُويضيف بالقول 
صلوات هللا عليه وعـىل (ء بالنسبة للرسول تجد هذه أ تكن هي أبرز األشيا"
ًواإلمام عيل؟ ما الذي كان بارزا بالنسبة لشخصيتهم كأولياء ألمر األمة؟ هل ) آله

 جانب الرعاية والتعليم ، أو هذا الجانب اآلخر،كان البارز موضوع التسلط والقهر
ْويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم﴿ والتزكية؟ َ ُ ُِ ِّ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ ْ َ ِ ْ  جانب تربيتهم؛ لينشئوا )١٢٩:  من اآليةالبقرة(﴾ِّ

 هذه املهمة هي التـي كانـت بـارزة يف شخـصية الرسـول ،أمة عىل مستوى عايل
رساته وسلوكه مع الناس الذين هو أوىل بهم ) صلوات هللا عليه وعىل آله( يف م

فـسهم﴿من أنفسهم  ْالنبي أوىل بـاملؤمنني مـن أ ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ْ ُ ْ ِ َِ :  ولهـذا قـال هللا عنـه)٦: من اآليـة: اباألحز(﴾َّ
فسكم عزيز عليه مـا عنـتم﴿ ْلقد جاءكم رسول من أ َ ْ ِّ ُ َ ُّْ ِْ ِ َِ َ ٌ َْ ْ ََ ٌ َِ ُ ُ ََ  يعـز عليـه ويؤملـه أي )١٢٨:  من اآليةالتوبة(﴾ُ

ْعزيز عليه ما عنتم﴿ً هذه صفة هامة جدا ،مشقة تلحقكم َُّ ِ َِ َ ٌ َْ َ ٌحريص ﴿ أي مشقة تلحقكم ﴾ِ َِ

ُعلـيكم ْ َ  بأن تكونوا ، حريص عليكم بأن تنشؤوا أمة مستقيمة،ما تعنيه الكلمة بكل ﴾َ
ء،أمة قوية  ، أصحاب نفوس عالية، أصحاب نفوس زاكية، بأن تنشؤوا رجاالً حك

ٌباملؤمنني رؤوف رحيم﴿حريص أال يلحقكم أي رض مه كان  َّ َِ ِ ٌِ ُ َْ ُ ْ ِ﴾.  

ُويب بالقول ِّ ُ: 
 وهـذه هـي ،التي يحتاج إليها الناسًهذه الجوانب الهامة جدا هي الجوانب "

كن أطرف الناس أن يعملها  أما الجانـب اآلخـر فبإمكـان أي ،الجوانب التي ال 

 أو بأي طريقة ، أو عن طريق وراثة، أو بانقالب عسكري،شخص يفوز بانتخابات

ارس الحكم،كان فيصل إىل الحكم  ولكن هل تجـد ، ويجلس ولو أربع سنة، و

ً بناءها بناء صحيحا، تنشئتها، رعايتها،ة األمةًله أثرا يف تربي   . ال تجد إال العكس،ً

ًإذا فقبل أن نتساءل عن ما هو النظام الـسيايس يف اإلسـالم كنظـام هيكليـة 

 مهام السلطة يف اإلسالم ما هي؟ هي ، اسأل عن مهام الدولة يف اإلسالم،الدولة

 ،ريق انتخابـات أو مؤسسات؟ هل عن ط،هل هو شخص واحد:  وليس فقط،هذه
 يف املقدمة ما هي ،إىل آخره.. أو..  أو عن طريق شورى أو،أو عن طريق اختيار

  ".مهام الدولة يف اإلسالم؟
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  :ُويردف بالقول

 الكث منهم بسياسة القهر ،الحظ اآلن عندما حكم العرب الكث من حكامهم"

 ،فع عن نفسها  تعد هذه األمة صالحة ألن تدا، أنت هنا رضبت األمة،والتسلط
 انهارت معنوياتها؛ لهذا يكـون هنـاك ، ضعفت نفوسها، ألفت اإلذالل،ألفت القهر

ً جدا للتسلط عىل الناس؛ ألنه يؤدي إىل قهر أنفسهم فيضعفون يف ً،أثر سيئ جدا

  .)١(" ويضعفون عن حمل الرسالة العظيمة هذه التي أوكلت إليهم،مواجهة العدو

ِّيب ،األعداء مع الرصاع موضوع ويف َ  ،القيـادة موضـوع أن القائـد الـشهيد ُ
ٌمهم ٌموضوع  ٍبـشكل القيـادة موضـوع يتـوىل مـن هـو وجـّل َّعـز هللا وأن ً،جدا ُ

 َّعـز هللا مـن ٍوهدايـة ،ٍرعايـة إىل تحتـاج ،َّوحـساسة ،ُمهمـة قضية ألنها ،ُمبارش
 من نوايكو أن َّالناس يستطيع حتى ،ويتوالها ،القيادة طريق يرسم من وأنه ،وجّل
  .)٢( وتأييده ،بنرصه ويحظوا ،حزبه

ُويؤكِّد الشهيد القائد عىل رضورة أن يكون   َّألمةلُ   الـرصاعة تفهم شمولي قيادٌة،ُ

َّاألمة وتعمل عىل بناء ،مع األعداء ستوى املواجهـة الحـضارية ألعـدائها،ُ  ، لتكون 
  كـان اإلمـام كـ،ٍ وشاملة،ٍ صحيحةٍ برؤية،وقهرهم ،تتمكن من مواجهة أعدائهاو

  : يقول حيث ،"یهرحمة  عل"ميني ُالخ

الحظوا بعد أن دعا اإلمام الخميني إىل إحياء هذا اليوم هـل اهتمـت الـدول " -

ّ رجل هز الغـرب فعـالً،العربية أن تستجيب لرجل عظيم مخلص  رجـل أرعـب ،َ

 برؤيته، بشجاعته،  وأرعب إرسائيل بحكمته، وأرعب دول االستكبار كلها،أمريكا

ستوى املواجهة الحضارية ألعدائها، الصحيحة  يف جعل األمة ،يف جعل األمة 

 ال ،قادرة عىل أن تقف عىل أقدامها مستقلة ال يهيمن عليها أحـد مـن أعـدائها

ها، وال إرسائيل، وال بريطانيا، أمريكا   . )٣("وال غ

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

 .٤-١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثالث والعرشون،سورة املائدة
 القيـادة ،حـس بـدر الـدين الحـوقراءة يف املرشوع القرآ للشهيد القائد الـسيد : فاضل محسن الرشقي) ٢(

 .٤٠ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل، مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليمني،واملنهج
 .٤ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
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 وعرف بأن هذه األمـة أصـبحت ،اإلمام الخميني عندما نهض برؤية صحيحة" -

ً يعـد رصاعـا ،  رصاع حـضارات،يف رصاعها مع اليهود يف رصاع حـضاري

ال بد لهذه األمة أن تتجـه نحـو :  قال،رصاع حضارة، ًعسكريا أصبح رصاع أمة

 لتعتمد عىل نفـسها يف مجـال غـذائها فتهـتم بالزراعـة تهـتم ،االكتفاء الذا

لتصنيع يف مختلف  تهتم با، تهتم بالتصنيع العسكري، يف كل املجاالت،بالتصنيع

ستوى املواجهة   . )١(..."األشياء التي يحتاجها الناس لتكون 

ِّيب ،ِويف سياق ذلك أن من أسباب نجاح الجمهورية اإلسـالمية الشهيد القائد  ُ

تـستطيع أن  يف مجال تحقيق التنمية االقتصادية يعود إىل وجود قيـادة ،يف إيران

َّتبني األمة   : حيث يقول،مينيُإلمام الخ ك استطاع ا،من جديد ُ

ال بد أن تربز قيادة تستطيع أن تبني األمة مـن جديـد كـ اسـتطاع اإلمـام "
وحجة عـىل ، رحمة من هللا) رحمة هللا عليه( ولقد كان اإلمام الخميني ،الخميني

 وشعب قـوي يف ، ورؤية صحيحة، قائد عظيم،هذه األمة العربية لو عرفت قدره
 وشـعب ، اإليرانيون معروفون بقـوتهم يف القتـال، قوتهويف، يف أعداده، ثرواته

  .)٢(..." وقيادة حكيمة قوية،تلك ثروات هائلة

ُويؤكِّد م ت تهـَّاس أكـ مـَّ أمر الحيـاة بالنـسبة للنـا يهمه مثل هذه القيادةأن ُ

َّاألمةتبني أن وأنها تهتم ب ،انفسهب   : حيث يقول، وعزيزة،ا قويةهجعلوت ،ُ

كن عىل يديه فعالً أن تبنـى األمـة بنـاء أمـة عظيمـةترى الشخص ال" .. ذي 

وهكذا من يكون عىل هذا النحو هم من يبنون األمم العظيمـة فـأين إيـران اآلن 

 عن إيران قبل الثورة اإلسالمية بفارق بسيط هو أقل من عمر ملـك واحـد ممـن

اة ويبنون أليس هؤالء هم من يبنون الحي. سادوها وحكموها قبل الثورة اإلسالمية

الرجال ويبنون األمم؛ ألنه يهمهم أمر الحيـاة بالنـسبة للنـاس أكـ مـ تهمهـم 

 هم من يهمهم أن يجعلوا األمة قوية وعزيزة فيبنـوا األمـة فتـصبح أمـة ،أنفسهم

ثل يف بناءها حزب هللا   .قوية 

                                                           
 .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، الكريم دروس من هدي القرآن،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(
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ة يف واقع الحياة أمامـك هنـا وهنـاك  ارجع حتى تتأكد من هذا إىل األمثلة الكث

َومن يتول ا ورسـوله والـذين﴿تجد فعالً أن  َ ُ َ َ َ ْ َِ َّ َ َُّ َ ََ َّ ُ آمنـواَ ُوالـذين آمنـوا﴿ أليس هذا الرقم الثالـث﴾َ َ َ َِ َّ﴾ 

 ،هو بداية التويل الحقيقي لرسول هللا ثـم  سـبحانه وتعـاىل عـىل نحـو تـصاعدي
ٍالتويل للذين آمنوا توليا صادقا يجعلك فعالً بالـشكل الـذي أنـت فيـه متـول ً  للرسـول ً

عـن هـذه القنـاة ) صلوات هللا عليه وعىل آله(والرسول ) صلوات هللا عليه وعىل آله(

  .)١("يجعلك بالشكل الصحيح الذي تكون عليه صادق الوالء  سبحانه وتعاىل

ُويب ِّ َّاألمـةيبنـي أن بـ ُأن اإلمام الخميني كـان يهـتمالشهيد القائد  ُ ويجعلهـا  ،ُ

  :يقول ، وعزيزة،قوية

كن عىل يديه فعالً أن تبنـى األمـة بنـاء أمـة عظيمـةت" .. رى الشخص الذي 

وهكذا من يكون عىل هذا النحو هم من يبنون األمم العظيمـة فـأين إيـران اآلن 

عن إيران قبل الثورة اإلسالمية بفارق بسيط هو أقل من عمر ملـك واحـد ممـن 

 يبنون الحياة ويبنون أليس هؤالء هم من. سادوها وحكموها قبل الثورة اإلسالمية

الرجال ويبنون األمم؛ ألنه يهمهم أمر الحيـاة بالنـسبة للنـاس أكـ مـ تهمهـم 

 هم من يهمهم أن يجعلوا األمة قوية وعزيزة فيبنـوا األمـة فتـصبح أمـة ،أنفسهم

ثل يف بناءها حزب هللا   ."قوية 

ُويضيف بالقول ُ:  

 ودولـة مـصدرة ،ة منتجـة ودولـ،أو تصل إيـران اآلن إىل دولـة صـناعية"...

  .)٢("...ملختلف املنتجات؟ دولة استطاعت اآلن أن تهدد أمريكا فعالً

ِّيب ،ِيف سياق ذلكو  التـي يجـب ، واملعاي اإللهيـة،املواصفاتالشهيد القائد  ُ

َّاألمةأن تتوفر يف القيادة القادرة عىل بناء    :)٣( يقول،ُ
                                                           

 ، الدرس الثـا،سورة املائدةسلسلة دروس  ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 .١٥-١٤ ص،م٢٠٠٢

 الـدرس ، سلسلة دروس سورة املائـدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو:  أنظر)٢(
  .١٥-١٤ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 الـدرس ، سلسلة دروس سورة املائـدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٣(
  .١٥-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
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، رجـل ]يقيم الـصالة[هذا النوع  وهو رجل من -اإلمام الخميني عندما جاء " -

الً عىل وفق هدى هللا سبحانه وتعاىل  الً دينيا، ك له ك  ما الـذي حـصل -ًك

  ".يف إيران؟

َويؤتون الزكاة وهم راكعون﴿" َُ َ ُ َِ َ ْ ُ َ َُ َّ الحظوا، متى ما كانت قيادة .. ثم هؤالء عىل أيديهم هم ﴾ْ

  ."ة لتصبح فعالً أمة قويةالناس من هذا النوع فهم من يعرفون كيف يبنون األم

ُويش الشهيد القائد إىل أن يجـب : (اإلمام الخميني جاء بكلمـة مهمـة قـال": ُ

نا إلهية َهي هذه املعاي اإللهية التي قدمت هنـا ) علينا أن تكون معاي ِّ َوالـذين ﴿ُ ِ َّ

ُآمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـ َ ُ َ َّ ُ َِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ ََ َّ َْ َ َّ  حتى الواحد ، شخص يهمه أمركم﴾َونُ

ُمنكم وإن كان داخل أهم عبادة من العبادات ال ينشغل عنكم؛ ألن ما يقدم لنا يف 
هي معاي ليـست إلهيـة . االنتخابات ويف تنميق اآلخرين ألنفسهم لدينا ما هي؟

:  نقـول،ُ هي ليست أك من تقديم قطعة لحم لـسمك لتؤكـل هـي،معاي مادية

نرى يف األخ أنه حتى وال وعد واحد يحققه من الوعـود التـي وعـد ثم .. ام

 م ك قال عيل عبد هللا يـوم زار صـعدة سـتكون ١٩٨٦إن شاء هللا يف عام : بها

 ونحـن لنـا كـم؟ سـبع ،]٩١ و٩٠ و٨٩ و ٨٧!.. [صعدة كلها شبكة واحدة بالكهرباء

وات نتـابع يف جلـسنا سـبع سـن! سبع سـنوات، سنوات متابع يف كهرباء ملنطقة

  .)١("الكهرباء

عـاي إلهيـة يف امليجـب أن تكـون َ الـشهيد القائـد بأنـه ُيؤكد ،ِّويف خضم ذلك

َّ حتى ال تخدع األمة،ختلف األشياءُم ُ   : يقول،ُ

نا إلهية" ً هذه يف هي حد ذاتها تستدعي لها وقتـا ،يجب علينا أن تكون معاي

نا إلهية يف مختلـف األشـياء ًطويالً نتفهم جميعا كيف يجب علينا أن تكون  معاي

عـاي ماديـة  ا خدع قومـه يف مواجهـة مـوىس  حتى ال نخدع؛ ألن فرعون إ

يس يل ملك مرص وهذه األهنار جتري من حتتي أفال تبرصون ﴿ َأ َُ َ
ِ ْ ْ َ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ا خري من هـذا الـذي هـو مهـني . َِ ٌأم أ ِ َ َْ ُْ َِ َِّ َ ٌ ْ َ َ َ َ

                                                           
 الـدرس ، سورة املائـدة، سلسلة سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،الدين الحوالسيد حس بدر ) ١(

 .١٥-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
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ِوال يكــاد يبــ ُ ُ َ قــي عليــه أســورة مــن ذهــب أو جــاء معــه اَملالئكــة مقرتنــني﴿ مــسك ﴾ُنيََ َفلــوال أ ٌِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ َ ٍُ َ ِ َ ْ ََ﴾، 
أليست هذه كلها مظاهر مادية؟ أن يكون معه حاشية وخدم وموكب مثل ما معي 

ُ هكـذا يخـدع ،وأساور من ذهب وأشياء مـن هـذه، يكون معه موكب من املالئكة
 التي هي يف حد ذاتها ال يعطى إال القليل منها عىل ،ًا باملعاي املاديةالناس دا

  .أيدي من يخدعون بها أو ينمقون أنفسهم أمامنا بالحديث عنها

متى ما كانت املعاي التـي نتعامـل مـن خاللهـا مـع اآلخـرين معـاي إلهيـة 

ق نفو  ،سـهمفسيتحقق الكث عىل يد من لديهم مبادئ إلهيـة مرتسـخة يف أعـ
ًتجعل نفوسهم محطا ألن يهتموا باآلخرين وإن  يكن يعرفون اآلخرين وال يعرف 

ءهم وال أشكالهم   ".اآلخرون أس

ُويضيف بالقول ُ :  

 ما الذي يعمل الـصياد ،ُسنخدع ألنهم يخاطبوننا ك يخاطب الصياد السمك"

ة إىل ما هو يقدم لها لحم؟ يقدم لحم يقدم لهـا طعـام ويرسـل الـشبك. للسمكة؟

ً أعطـيكم لحـ ً،أنا أعطـيكم طعامـا:  أ يقل للسمك،هناك فتلتف حوله السمك

أفضل من أن تبحث عن عشب من أعشاب البحر تأكلها؟ نحن سنعطيك لحمة هي 

 تقـع ، هذا الذي يحصل، فتلتف السمك حوله فمن وقع يف رشاكه يأكله هو،هذه

  . ولكن بأساليب متعددة،يف رشاك هؤالء فيأكلوك

الدليل عىل أنه يأكلني؟ أنه عندما يطلع أراه بعد فـرتة وإذا لديـه سـيارات ما 

ة وكان جنديا مسكينا ثم يتحـول إىل تـاجر ، وقصور فخمة،فخمة ً وممتلكات كب ً

َصاحب رأس مال كب فعرفت أنه هو أصبح كذلك الصياد الذي قد سمن وأصبح  ُ َ
ك تلـك األ ا من خالل ماذا؟ وهو يأكل أسـ ك التـي تتجـه نحـو ًجسمه كب سـ

الرشاك نحو شبكته التي فيها قطعة لحم من عجل تبدو للـسمك جميلـة ولذيـذة؛ 

 لهـذا ملـا كانـت القـضية هـذه هامـة أن النـاس ،ألنها ال تعرف مثلهـا يف البحـر

ثل هذه األشياء   .)١("ُيخدعون 
                                                           

 ، سـورة املائـدة، سلسلة سورة املائـدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(
 .١٥-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الدرس الثا



 

  



٧٥  

 ،َّمةُاألهذه الذي تعيشه  ،ُوامله ،املزرىلواقع لتأمل ُإن امل ف،ويف ضوء ما سبق
 يف النهـوض ، العربيـة والزعامـات،يجد أنه  يكن هناك أي رهان عىل األنظمة

َّباألمة لـةصـوب ، والزعامات،األنظمةتلك  اتجهت بل ،ُ شاركة يف ُ واملـ، خيـار الع

ريةع االيراذ املـشـيتنف َّ األمـة الـذي يـستهدفها يف كـل تفاصـيل  هـذه عـىلسـتع ُ

  .ُ املختلفةشؤونها

ويف ظلِّ هيمنة قوى االستكبار العاملي عـىل  ،ُه وامل،املزرىالواقع  هذا وأمام

َّاألمة؛ َّفقـد أصـبحت هـذه األمـة  ُ  ، يف كافـة مجـاالت حياتهـا، وتائهـة،ُمستـضعفةُ
َّمجـرد و،يف الجانـب االقتـصاديًوخـصوصا  ،ًوأصبحت تابعـة ٍ أسـواق اسـتهالكية ُ ٍ

لية َملنتجات رشكات دول الغرب الرأس ُ.  

َّاألمةهذه  يف واقع جىلت فقد ، ذلكِّويف خضم صـلوات هللا "قول رسـول هللا  ،ُ

الـسيد حـس الشهيد القائد  كان حيث ،)ٌأهل بيتي أمان ألهل األرض (":عليه وآله

 بـدر كومـن بعـده الـسيد القائـد عبـد امللـ ،"رضوان هللا عليه"بدر الدين الحو 

َّ عــىل هــذه األمــةا بهــ أنعــم هللا،عظيمــةنعمــة  ،"يحفظــه هللا"الــدين الحــو  ُ، 
ةتحمل  و،ٍ عظيمٍ للقيام بدور، املؤهالت الالزمةمأعطاهو  تجاه هذه ،مسؤولية كب

َّاألمة ر،ُ ةٍرحلة  التي    وكرامتهـا، املفقـودة تبحث فيهـا عـىل عزتهـاً، جداٍ خط

   .املسلوبة

يد  فقـد تحـرك الـشه،تـه ويتحرك بحرك، الكريموألنه كان يحمل روحية القرآن

ــة ــذه األم ــاط ه ــد يف أوس َّالقائ ــة ،ُ ــرة قرآني ٍبنظ ــروح و،ٍ ــسؤوليةِب ــدُ ي، امل  ،هارش
َّ وتحــرك إىل دعــوة األمــة ،ُ واملهــ، مــن واقعهــا املريــر،خلــصهاُ وي،هاضويستنهــ ُ

ون منـه ، إىل الرجـوع إىل القـران الكـريم، واإلســالمية،العربية  كمنهـاج يـستن

ري بقيــادة  لية،أمريكــاملواجهــة املــرشوع االســتع  فكــان ، ودول الغــرب الرأســ

عان غ مفهومة و يأت،يخاطب العقل البسيط لإلنسان  ،عقـدةُ وال عبارات م،ٍ 
َّبل كان يخاطب عامة الن ت،اسُ ىش مع ثقـافتهم البـسيطة، سلسةٍ بكل  لـيس ، تت

  .ُ أو يحذر منها،وا كل كلمة يقولهاّ ليعإالَّ

 فقـد أطلـق ،نه وتعاىل يف هذا الرجل العظـيمًوتجسدا ملظاهر رحمة هللا سبحا
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َّ يف أخطر مرحلة تعيشها األمـة، القرآ املشـروع،هللابتوفيق من  مـن سـتطاع ا و،ُ

َّم التشخيص الدقيق ملـا تعانيـه األمـةِّقدُأن يخالل هذا املرشوع  ِّيقـدو ،ُ  ،م الحلـولُ
 ،ُ يف مختلـف املجـاالت، البناء القوي،ئها الكفيلة ببنا،العملية و، الناجعةواملعالجات

  .واإلعالمية ، والعسكرية، والسياسية، والعلمية، واالقتصادية،الثقافية

ِّك يقدم  ،ناجعـة  وحلـوالً، رؤى صحيحة،القرآ مرشوعه خالل الشهيد القائد من ُ
َّ األمة تجعل  ، من أهم أساسيات املـرشوع القـرآ حيث إن،مواجهة أعدائها عىل قادرةُ

 للقـضايا ،ة شـاملة وحلـول قرانيـ،ًؤى مـن خـالل ر،َّمة من الوضعية املؤملةُالخروج باأل

َّاألساسية لألمة  كـل مـن جعلت و،"أمريكا وإرسائيل" ، يف رصاعها الشامل مع أعداءها،ُ

ون عل ـستوى أن و ،واقـع الواصِّشخـُأن يقـادرين بـ ،يهايس  التقيـيم يقـدموايكونـوا 

َّالدقيق لواقع األمة    .واملخرج لها من هذا الواقع ، ومشكالتها،ُ

 و تنحرص ، فقد كان الشهيد القائد عاملي الرؤية،وألنه استنار بالقرآن الكريم

 ،ًقترصا عـىل العلـوم الدينيـةُ و يكن توجهه م،نظرته يف محيطه الجغرايف فقط
مه بالجوانب االقتصادية،والرشعية فقط ُ بل كان يصب جّل اهت  التي ترتبط بها ،ّ

 التشخيـصات ، تكشف دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم حيث، وقوتها،َّمةُعزة األ

َّ ملا تعانيه األمة العربية،الشاملة حدد فيـه طبيعـة ُفي الوقت الذي ي ف، واإلسـالمية،ُ

 والحلـوم ،الـرؤى القرآنيـة قـدمُ فإنـه ي، ومظاهرها، وأسبابها،الهيمنة االقتصادية

َّ التي يجب أن تقوم بها األم،الناجعة   .السيئاالقتصادي ة للخروج من واقعها ُ

ٍ مـن أسـس قرآنيـة، فإن ما تتضمنه هذه الدراسـة املتواضـعة،ويف سياق ذلك ّ ُ، 
ُ تجعل األمة قادرًة عىل تحقيق التنمية االقتـصادية الـشاملة،ٍومنهجية عملية َّ ِّتبـ ،ُ ُ 

الـسيد  ومن بعـده قائـد الثـورة ،"رضوان هللا عليه"الحرص الشديد للشهيد القائد 

َّ عـىل بنـاء هـذه األمـة،"يحفظه هللا"عبدامللك بدر الدين الحو   ، البنـاء القـوي،ُ
 ،ٍ من جهة،ُبحيث تكون قادرًة عىل مواجهة أعدائها املرتبص بها بالشكل املطلوب

ُ أعالمـا للهـدى لهـذه ،َّ عـز وجـّل وترتجم عظمة القيادة التي اختارها هللا،وتعكس ً

َّاألمة ة يف هـذه املرحلـة الحـساسة وأوكل إليها،ُ  واملفـصلية ، تحمل املسؤولية الكب

ر بها األمة َّالتي    .ُأخـرىٍ من جهة ،ُ
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 - 

حى ُ هم من تدور عىل رؤوسهم ر، واملسلم،إلسالمإن عىل الجميع إدراك أن ا

 همبـدو وكـأني ذلك ومع ،نوستهدفُامل وأنهم ،"ئيل وإرسا،أمريكا" بقيادة ،املؤامرات

  .صحواوي ،وافهمين أستعدين ُغ م
ة عىل الن َّمن نعم هللا عز وجّل  و  ألنهـا ، يعيـشوا يف حالـة فـراغ أالَّ،اسَّالكب

ًةًتعتــرب حالــة مــاتهم، ومعنويــاتهم، تهــبط بنفوســهم،علــيهم  خطــ  ، واهت
ة تعـي،ومشاريعهم َّ فيكونون أمـة صـغ  ،ع القـضايا الجزئيـةِستنقُ ومـ،وحـّل ش يفُ
َّ التي ال تبني أمة،والهامشية َّم هللا عز وجّل للنـِّقدُ لهذا ي،لحضارة ّ وال تؤسس،ُ  ،اسَّ

ة مـاتهم ، فتكـرب نفـسياتهم،فيهــا  التـي يتحركـون،القـضايا الكبـ  ويكــرب ،واهت

  : لشهيد القائد يقول ا،)١( واقعهم

ة: اساإلسالم بنى اإلنسان عىل أس" م بالقضايا الكبـ  ،أن يكون صاحب اهت
اله، مشارك بنفسه، مشارك بيده، ومشارك فيها،ومشارك فيها  يكـون ، مشارك 

 عنـدما ، ترتفـع معنويـاتهم، يلمس الناس هم،ًيف نفس الوقت رشيكا يف النتائج

  . )٢("يحققون انتصارات هم

ِّ يب الشهيد القائد وبالرغم من ذلك؛  أنـواع الـرصاع مـن وافهميلعرب  أن اُ

  :حيث يقول ، الكريمداخل القرآن
هذه من األشياء الغريبة ]!.متى ما قاتلوا[يقاتلون : منتظر أن معنى يجاهدون"

التي نقول هي أشياء مؤسفة فعالً بالنسبة للعرب أنه  نفهم أنواع الـرصاع مـن 

حد كيف الرتكيـز  نحن قرأنا يف قصة معركة أ، والقرآن أعطى فعالً،داخل القرآن

عنى أن الـرصاع ال يكـون أمامـك فقـط مجـرد ،عىل الجانب النفيس واملعنوي  

 لكـن ، هذه واحدة من وسائل الرصاع التي يجـب أن تكـون نـصب عينيـك،سيف
                                                           

 القيـادة ،راءة يف املرشوع القرآ للشهيد القائد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـوق: فاضل محسن الرشقي) ١(

 .٣٧٣ ص،م٢٠١٨ ، الطبعة األوىل، مركز الدراسات االسرتاتيجية واالستشارية اليمني،واملنهج
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٢٠ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،بقرةال
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 ، فالقرآن علمنا من قبل،تعرف أن الرصاع يتناول مختلف األشياء النفسية واملعنوية
 ونعرف كيف عادة يحصل الرصاع ،لجهادلكن ال بد من القرآن حتى نعرف كيف ا

  .)١(!..."ننتظر حتى يأ قتال:  يقول لك،ب البرش

ُويضيف بالقول ُ : 
ًإذا نحن بنظرتنا العربية مثالً العرب قد يكونـون فـاهم موضـوع الـرصاع "

  . )٢(..." أليس هكذا؟، قتال،يعني ماذا؟ قتال

  أن كيـفالقائـد إىل بيـان؛ يتجـه الـشهيد  وسائل الـرصاعأحدن القتال هو وأل

َّاألمة أصبحت  تعد  يحـاول الـبعض  الـذي،الجهادوما هو  ،فهم ما هو الرصاع تُ

حيث يقول ، الجهاد بالسيف فقطأو ،بالكلمة الجهادبأنه  ،اهم تفس ملعنيقدت 
 أصبحنا  نعد نفهم الجهاد ،كيف أصبحنا  نعد نفهم حتى الرصاع ما هو"...

ا - ..  املجاهدون ليس عندهم فكرةبالتأكيد!. ما هو ً ألن البعض يحاول يقدم تفس

الجهـاد بالـسيف : ملعنى الجهاد أن الجهاد بالكلمة هو الجهاد وفقط أو آخر يقول

  ". ال–! هو الجهاد فقط

 القـارصة تجـاه مفهـوم  يدحض الشهيد القائد تلـك األقاويـل،ِّويف خضم ذلك

فهومـه الـشامل م الرؤية القِّقدُيو ، والجهاد،الرصاع رآنية الشاملة حول الـرصاع 

عة ِ وأن سـ،عـرب عـن حالـة الـرصاعُن الجهـاد يأ ُ ويـش إىل،ختلف املجاالتُيف م

 ويشمل ،ا أوسع من ذلكإ و،القتال فقطمجال نحرص يف ت ال ، وميدانه،الرصاع

ــ ال،املجــاالتالتحــرك يف كــل و ،هــدُبــذل الج  ،ةعــسكريوال ،ةقتــصاديواال ،ةثقافي
 : حيث يقول،ً ويقتيض أن يكون مؤثرا عىل العدو،ةعالميواإل ،ةسياسيوال

ِجياهدون يف سـبيل ا﴿" ّ ِ ِ َ ِ َ ُ ِ َ أن اآلية تتحـدث : يقاتلون هنا؟ نقول فعالً:  ملاذا  يقل﴾ُ

 الجهـاد يعـرب عـن حالـة ،عن هذا الزمن؛ ألن القرآن هـو للنـاس وللحيـاة كلهـا
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢٨ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثا والعرشون،املائدة
 سـورة ،شهر رمضان املبـارك سلسلة دروس ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٢٧-٢٦ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الرابع عرش،آل عمران
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 أي سـيتحرك يف كـل ،يقـاتلون: كلمـة وسعة الرصاع وميدانه أوسع مـن ،الرصاع

ً ويقتيض العمل بإيجابية أن يكون مؤثرا عىل العدو ،مجال يستطيع أن يتحرك فيه

 ، سيايس، عسكري، اقتصادي،ً سواء يف موضوع ثقايف، بذل الجهد،فيتحرك فيه
   .)١(" يف كل مجال يستطيع أن يتحرك فيه،إعالمي

د ،ويف سياق ذلـك : يتجـسد مـن منطلـق اآليـةالجهـاد  الـشهيد القائـد أنُيؤكـِّ
ْوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو ا وعدوكم﴿ ْ ْ ْ َ ُْ َّ َ َّ ُ ْ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ َُّ َِ َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ َ َِ ِ َ ْ َ ِ ُ َ﴾)٢(، الجهادوأن 

  :يقول ،هد يف كل املجاالت إلقامة دين هللاُبذل الج: هو

ـــــاد " ْوأعـــــدوا هلـــــم مـــــا اســـــ﴿الجه َ ْ ُ َ ُّ ِ َ ِتطعتم مـــــن قـــــوة ومـــــن ربـــــاط اخليـــــل ترهبـــــون بـــــه عـــــدو ا َ َّ َّ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َِ ْ ِْ َ ْ َ ِ

ْوعدوكم ُ َّ َُ ا فيها القوة املعنوية )٦٠من اآلية: ألنفال(﴾َ ِترهبون به عدو ا ﴿ هنا قدم كل قوة  ّ َّ ُْ َُ ِ ِ َ ِ ْ
ْوعدوكم ُ َّ َُ   ".بذل الجهد يف كل املجاالت إلقامة دين هللا: الجهاد معناه.﴾َ

ة الواسعة"...: إىل أن يقول  تتحرك فيهـا ال تنظـر إىل ،فالجهاد هو هذه القا

 قـوة ، وتنىس موضوع إعداد القـوة، ال تنظر إىل مجال الكلمة،مجال دون مجال

 ال تركز فقط عىل موضوع إعداد ، كلمتك تتبخر يف األخ،السالح؛ ألنك ستخرس

  .)٣(..."يجب أن تعدهاالسالح دون أن تعرف القضايا األخرى التي 

ُويضيف بالقول ُ:  

  .)٤(..."ًيبذلون جهدا يف كل املجاالت:  يعني،يجاهدون يف سبيل هللا"

 هـو يشء أسـايس ، الجهاد يف سبيل هللاشهيد القائديعترب ال ،يف هذا الصددو

َّاألمةواستقامة  ،يف إصالح األرض كنه ،هاض ونهو،ُ ـسؤولياتهاّو  ،)٨(ا من القيام 
  :وليقحيث 

                                                           
 ، سورة املائـدة، سلسلة دروس شهر رمضان املبارك، من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢٨-٢٧ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ،الدرس الثا والعرشون
 .٦٠  من اآلية،سورة األنفال) ٢(
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: رأنظ) ٣(

 .٢٩-٢٧ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثا والعرشون،سورة املائدة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(

 .٢٨ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ،س الثا والعرشون الدر،املائدة
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 يف إصالح ، يف إصالح األمة،الجهاد هو أسايس يف ماذا؟ يف إصالح األرض"

لهم يقدمون إحسانا  ًحياة الناس؛ ولهذا س هللا املجاهدين محسن وفعالً بأع

  .)١(..."للبرش اآلخرين

ِّيب ،يف ضوء ذلكو  هـي قـضية ،أن القضية مـع أهـل الكتـاب الشهيد القائد ُ

  : يقول،ى ميادين الرصاع يف شت،مواجهة حقيقية

امهنــــم إهنـــم َملعكــــم حبطـــت أعامهلــــم ﴿" ْويقـــول الـــذين آمنــــوا أهـــؤالء الــــذين أقـــسموا بــــا جهـــد أ ْ ْ َّ ْ ُ َ َُ ُُ َ ْ َُ َْ َُ َ َ َْ ِ َ َِ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ َّ ِ َِّ َّ ُِ َ ُ
َفأصبحوا خارسين ُ َ ِْ ِ َ َ وألن القضية مع أهل الكتاب هي قضية مواجهة حقيقية . )٥٣:املائدة(﴾َ

  . )٢("... إعالمي، ثقايف، سيايس، اقتصادي،دين الرصاع عسكرييف شتى ميا

ــ  ِّويب ــل  َاملواجهــةأن ُ اآلن أصــبحت و ،عــسكريةَّمــع األعــداء كانــت فــي قب

  : يقول،حضارية

 أمـا اآلن فقـد أصـبحت املواجهـة ،كانت املواجهة عسكرية قبل خمس سـنه"

  .)٣(" أصبحت املواجه حضارية،حضارية

ُيضيفو  عـىل ، شاملٍ حضاريٍ إىل رصاع،ٍ عسكريٍ تطور من رصاعَن الرصاع أُ

َّألمـةا وأن ،أيدي اليهـود والنـصارى  ،ن تـنهض مـن جديـدأ إىل ٍأصـبحت بحاجـة ُ
  : حيث يقول،ئها عىل مواجهة أعدادرًةالتكون ق

ات من داخلها"  فيحـصل ،هم الذين عطلوا البالد اإلسالمية من أن تنتج الخ

ها، ويف مالبسهم،ا يف أغذيتهمأبناؤها عىل االكتفاء الذ هم الـذين .  ويف غ

أوصلوا املسألة وطوروا القضية من رصاع عسكري إىل رصاع حضاري يحتاج إىل 

ستوى املواجهـة ، وتبني نفسها من جديد،أن تنهض األمة من جديد  حتى تكون 

  .)٤(" واملواجهة لربيبة الغرب إرسائيل،للغرب
                                                           

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  .٧ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثا والعرشون،املائدة

 ، الـدرس األول،رة املائـدة سلسلة دروس سو، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
  .١١ ص،م٢٠٠٢

  . ٢٢ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٣(
 .٢٧ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(



 

  



٨١  

 عنـدما نهـض يمينـُن اإلمـام الخأىل إ  القائـد الـشهيدُشي ،ويف هذا الصدد

َّاألمــةهـذه ر ُ كيــف يجـب أن تـف عـر،ٍصـحيحة ٍبرؤيـة ــستوى ،ُ  حتـى تكـون 

ستوى املواجهة،داءِ فتحمل الع،املواجهة   : يقول، وتبني نفسها لتكون 

 وعرف بأن هذه األمة أصـبحت ،اإلمام الخميني عندما نهض برؤية صحيحة"

ً  يعــد رصاعــا ،حــضارات رصاع ، يف رصاع حــضارييف رصاعهــا مــع اليهــود

  . )١(" رصاع حضارة،أمةًعسكريا أصبح رصاع 

ِّيبوعندما  ً أصـبح رصاعـا حـضاريا، الشهيد القائد أن الـرصاع مـع األعـداءُ ً، 
ِّفإنه يقـدم العديـد مـن الوسـائل التـي يجـب أن تتبناهـا  َّاألمـةُ  يف رصاعهـا مـع ُ

د  حيث ، وتحقيق التنمية االقتصادية،القتصاديً وخصوصا يف املجال ا،األعداء ُيؤكـِّ
ُأن يجـسد املـسؤولية  و،هـده يف سـبيل هللاُجاهـد يجـب أن يبـذل جُاملاإلنسان أن 

ِّويب ،يعرف ماذا ينبغي أن يعمل و،الدينية  ، واملقاطعة االقتصادية،رفع الشعار أن ُ
  : حيث يقول،عداءعىل األهم ُ ولها أثرها امل،تعترب من الجهاد يف سبيل هللا

ُوأعدوا هلم ما استطعتم ﴿ واإلنسان املسلم املؤمن يكون أمام عينه ،هذا هو الجهاد" َ ُّْ ََ َ ْْ َّ ُ
ِ َ

ٍمن قوة َّ ُ ً قد تكون قوة معنوية هي بيدك تؤثر جدا عىل العدو يجب )٦٠:  من اآليةاألنفال(﴾ِّ

  .)٢(..."أن تستخدمها

 ويعـرف ،ذل جهده يف سبيل هللاًاإلنسان الذي هو يعترب مجاهدا يجب أن يب"

 ، وأعتقد فعالً رفـع الـشعار، يعرف ماذا ينبغي أن يعمل فعالً،ماذا ينبغي أن يعمل
  .)٣(..." ولها أثرها املهم فعالً، تعترب من الجهاد يف سبيل هللا،واملقاطعة االقتصادية

ُيؤكِّدك  

ثر عىل العـدو نعمـل إن علينا أن نتحرك بكل ما يف وسعنا ونعمل كل نرى أنه مؤ"
                                                           

 .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،والسيد حس بدر الدين الح) ١(
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٢٩-٢٧ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثا والعرشون،املائدة

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،ي القرآن الكريم دروس من هد،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  .٢٨ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثا والعرشون،املائدة



  

  

 

٨٢  

انا لدينا عندما نرجع إىل كتاب هللا نقرأه ونتأمله لنعرف دينه  ًيف سبيل هللا لنحقق إ

ِآمنـوا بـا  ﴿ونعرفه سبحانه وتعاىل مـن خـالل كتابـه بالـشكل الـذي نـصل إىل درجـة َّ ِ ُ ِ

ِورسـوله ِ ُ َ ًبـسيطا  ونعمل ما بوسعنا؛ ألنه هكذا من واجب املؤمن وإن كان عمالً يبدو ﴾َ

  .)١("مثل شعار يرفعه يقاطع بضائع توجيهات للناس أن يعودوا إىل دين هللا

َّويف مجـال تحقيــق التنميــة االقتــصادية لألمـة  ،)٢(  فــإن رفــع شــعار الــرصخة،ُ
َّوتجسيد السخط ضد أعداء األمة ً يكـون دافعـا قويـا ،ُ َّألمـة صـوب إعـداد ا التجـاهً ُ

 والعمـل عـىل ،ٍختلـف املجـاالت مـن جهـةُم والسعي نحو تحقيق التنمية يف ،القوة

ٍمقاطعة منتجات األعداء من جهة َ  االتجـاه ، والتي سيكون من أبرز نتائجها،ُ أخرىُ

َصوب إنتـاج املنتجـات املحليـة  التـي ، واملـستلزمات،وكافـة األشـياء ،مـن الغـذاء ،ُ

َّتحتاجها األمة ا يسهم يف تحقيق التنمية االقتصادية،ُ  عىل ،ن ذلك وفي ييل بيا،ُ 

  :النحو اآل

  
َّ عـىل األمـةةليات الواجبـواملـسؤأبرز ىل إ الشهيد القائد ُُشي ِّ ويبـ،ُ يف  أنـه ُ

 أن ّدُالبـ ،ا يف كتابـه الكـريمهـعلي َّ التي أوجبها هللا عز وجّلمسؤوليتهاسبيل أداء 

َّعلن األمة عن وحدة كلمتُت وحينهـا  ،)والنـصارىاليهـود ( ، مواجهة أعداء هللاا يفهُ

  :يقولحيث  ،اهبرحمته ل َّسيبدأ هللا عز وجّل

 وأن نعلن عن وحدة كلمتنا يف ،أن نعمل وإن تعبنا، نحن الذين يجب أن نبدأ"

 وأن ، وأن نقول ما يجب علينا أن نقولـه،مواجهة أعداء هللا من اليهود وأوليائهم

 يف سـبيل أداء ،عمله يف سبيل الحفاظ عىل ديننا وكرامتنـانعمل ما بإمكاننا أن ن

 وهنـاك سـيبدأ هللا سـبحانه ،مسئوليتنا التي أوجبها هللا علينا يف كتابـه الكـريم
                                                           

 الدرس ، سلسلة دروس شهر رمضان املبارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .١٢ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، سورة النساء،العرشون

 والـذي ،) النـرص لإلسـالم، اللعنـة عـىل اليهـود، املوت إلرسائيل، املوت ألمريكا،هللا أكرب: (هوشعار الرصخة ) ٢(

 يف قاعـة ،م١٧/١/٢٠٠٢ بتـاريخ ،أطلقه الشهيد القائد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو رضـوان هللا عليـه

َّمدرسة اإلمام الهادي يف مران   . محافظة صعدة،َ



 

  



٨٣  

ـو اسـتقاموا عـىل الطريقـة ألسـقيناهم مـاء غـدقا﴿وتعاىل برحمتـه لنـا  ًوأ َ َ َّ ََ ََ ً َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ََ َ ِ ِ َ َ ِ َّ  لقـد وصـلنا إىل ﴾َ

 إن هللا ،لتخلص منها أن نس وأن نبدأ نحـن ولـو تعبنـاوضعية ال بد يف طريق ا

فـسهم﴿: سبحانه وتعاىل يقول ْإن ا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا مـا بأ َ َِ ِ ُ َ َّْ َ ِ ُِ ُِّ َِّ َُ َ ْ َُّ ٍ َ َّ فال .)١١من اآلية: الرعد(﴾ِ

 لينـزل ،ً إذا فليبدأ هو، إذا كان هللا يريد منا أن نعمل عمالً ما-ً إذا -نتصور أنه 

لك غذاءنا، ويسبغ علينا النعم،لينا األمطارع ى أنفسنا   ونـرى بـ أيـدينا ، ف

  .)١("ال.. ً ثم إذا نحن مستعدون أن نعمل،الحاجيات الرضورية من داخل بالدنا

ُويش الشهيد القائد إىل أن  وصـلت إىل  ،ضاللو ،تيهحالة اس أصبحوا يف َّالنُ

 بـالرغم مـن أن ،هـاتعامـل معال يـة وكيف،وةاَّعني العـدتأنهم  يعرفوا ماذا درجة 

  : يقول،ً جدا من الوضوحٍ عاليةٍدرجةباألحداث تتجىل 

ًالعجيب أيضا تتجىل األحداث إىل درجة عاليـة جـدا مـن الوضـوح"  فيـتجىل ،ً

 أليـست األشـياء متجليـة ، وإرسائيل هي عـدوهم،للعرب أن أمريكا وراء إرسائيل

 تيه ويف ضالل لدرجـة أنهـم  يعرفـوا  لكن أصبح الناس يفً،بشكل واضح جدا

  .)٢(!" وكيف أتعامل معه؟، ما ذا يعني العداوة،ماذا يعني أنه إذا كان عدو

ُويب ِّ ِّ أن القرآن الكـريم يقـدم املقـاييس لُ َّألمـةُ  وذلـك عنـدما يبـدو األعـداء ،ُ

  : حيث يقول،وكأنهم ناصح لها

؛ ألنه أحيانا قـد يبـدو عـدوك القرآن الكريم يركز عىل هذه األشياء كمقاييس"

  ".ً كأنه ناصح لكن إذا كنت تعرف من هو ستكون يقظا،وكأنه ناصح لك

َّ الشهيد القائد أبناء األمة برضورة فهم العدوُويخاطب ه َّحتـى وإن تظـاهر أنـ ،ُ

  : حيث يقول،ناصح

ان املغلظة أنـه ،إفهم عدوك حتى وإن بدا أمامك وكأنه ناصح"  بل يقسم األ

 ، أو بعض أوالده،ا الذي افتقد آدم؟ هو اليشء الذي نفتقده نحن أوالده م،ناصح
 عندما غابت من أذهاننا من ، نفهم أن أولئك أعداء. أو معظم املسلم،العرب

                                                           
نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(   .٨- ٧ ص،٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 

  .٥-٤ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(



  

  

 

٨٤  

 ال ،إن الشيطان عدو:  من خالل القرآن الكريم الذي سطر أن آدم قد قيل له،هم

 أن أهـل ، اليهود أعـداء لنـا وسطر يف نفس الوقت أن، تعامل معه كعدو،تغرت به

  .)١(ً" ملا نسينا هذه ك نيس آدم سابقا،الكتاب أعداء لنا

ُويضيف بالقول ُ :  

ا" ر بدروس ر ة تربهن تعرف ،آدم    لكن نحن من بعد قرون أحداث كث

 ويفهـم ،األحداثمن خاللها من هو العدو ومن هو الصديق إذا كنت ممن يفهم 

أنهم ما ، أنهم حاسدون، أنهم أعداء: ملا نسينا هذه. األموروغايات ، نتائج األحداث

، أنهم حريـصون عـىل إذاللنـا، أن قلوبهم مليئة بالحقد علينا، يودون لنا أي خ

خـصال متعـددة نبهنـا هللا عليهـا يف القـرآن الكـريم ، الخ... أنهم كذا، أنهم كذا

هو قيل ، لشيطان عدونيس أن ا، بين آدم نيس واحدة فقط، بالنسبة لهم نسيناها

أما هللا فقد قال لنا بالنسبة لآلخرين من أهل الكتاب مـن ، إن الشيطان عدو: له

هـم ال ، هـم حاقـدون، ال يـودون لكـم أي خـ، هـم حـساد: اليهود والنـصارى

  .)٢("هم كذا، هم كذا، ويكرهونكم، يحبونكم

ُويش   عن اليهود ٍسورة الكريم رشح يف أك من َالقرآنإىل أن الشهيد القائد ُ

نظـرتهم للمـسلم أنهـم و ،تـرصفاتهمو ، نفـسياتهمَّبـو ،صهمَّشخو ،والنصارى

  : يقول، أي خ للمسلمنوُّما يودو ،أعداء

ا عن اليهود والنصارى" ، ورشح يف أك مـن سـورة، ًالقرآن الكريم تكلم كث

 أنهـم  كيـف نظـرتهم للمـسلم، كيف تـرصفاتهم،ّب كيف نفسياتهم، ّشخصهم

  ".  ويضلوا الناس ما يودوا أي خ للناس، أنهم يريدون أن يضل الناس،أعداء

 ٌ هـو عـدو، لـك أي خـُّالذي ال يـودإىل بيان حقيقة أن الشهيد القائد ويتجه 

  إالَّلـك ُّيـود وال ،ن أن تنالـهِّكـُ وب أي خ ،يحول بينكالذي العدو ذلك  ،لك

  : حيث يقول،الرضو ،الرش

                                                           
 .٥-٤ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  .٥-٤ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم، السيد حس بدر الدين الحو: أنظر)٢(



 

  



٨٥  

 بأن أولئك عندما فعالً تقول لك أو تعطيك يف األخ معرفة بأنه )١( اآليةهذه "
 مـن لديهم بكل ما ن سيتجهون؟ يل أي خ ماذا سيعملون وهم ال يودونينهضو

 هو العدو ما ، الذي ال يود لك أي خ هو عدو لك،رش؛ ألن معنى هذا هم أعداء
 يحولوا بينك وب أي خ اليشء الذي يريد أن يعمله بك هو الرش هو الرض أن

  . )٢(" تنالهأنكن 

ُويعزز ذلك بالقول ُ:  

 دول مـصنعة مـع تصبحيريدون أن ال تحصل هذه األمة عىل خربات عالية ال "
وات  تلك ثروات هائلة تبقى سوق استهالكية وتبقى ال ًة جدا ب الكالرهيبةأنها 

  .)٣(..." للغربيالتي تربض عليها هذه الشعوب تكون كلها مصلحتها لهم

  : بالقولُيؤكِّدك 

 لـيس لـديهم نيـة أن يرتقـوا ،إن هؤالء األعداء ليس لديهم نية عىل اإلطـالق"
  .)٤("بالشعوب

ُويقدم الشهيد القائد التشخيص القـرآ ل ِّ ال يف أنهـم حقيقـة الـنفس اليهوديـة ُ
َّاألمة أي خـلهذه ون ُّيود ِ ملنتجـاتهمًكيةاسـتهالً اقاسـوأ ظـلَّتن أيريـدون بـل  ،ُ َ ُ، 

  :يقول

نـا يف نراها أصبحنا التي اليهودية النفس حقيقة" نا كب  ال وأصـبحنا ،وصـغ
 فمتـى ،خـ أي لنا يودون ال بأنهم فيه هللا يقول عندما الكريم القرآن إىل نعود

 يف الكبار يصدقهم أو نصدقهم؟ ألسنا كذلك؟ أليس ،صدقناهم بخ وعدونا ما
  . )٥(..."! تصدقهم الحكومات ،البلد ذلك أو ،البلد هذا

                                                           
ُّ﴿ما يود: قال تعاىل) ١( َ َ ْالذين كََفروا من أهل الكتاب وال المرشك أن ينزل عليكم من خ مـن ربكـم﴾ َ َ ُْ ُ ِّْ ُ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ِ ََّ َّ َ َ ََ َِ ْ ُ ِ ِ ْ : البقـرة(ُ

 ).١٠٥من اآلية
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٢-٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

 .١٠-٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ،سادس الدرس ال،البقرة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو)  ٤(

 .١١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة
نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٥(  .١٠ – ٩ ص،ً اشرتوا بآيات هللا 



  

  

 

٨٦  

  :بالقول ُيؤكِّد ك
 أن يكتفـوا ،هم ال يريدون أن يصل الناس إىل مـستوى أن يـصنعوا ألنفـسهم"

 يف مختلـف شـئون الحيـاة ال يـودون لنـا أي خـ ،بأنفسهم يف مجال الزراعـة

  ".ًيريدون منا أن نظل سوقا استهالكية نستهلك منتجاتهم

ُويضيف بالقول ُ:  

ة"  يحملـون عـداوًة ،.....اليهود معلوم بأنهم هم أصحاب رؤوس األموال الكب

ا مستشعرون لهذه العداوة ،شديدًة لكم فهم ال يودون لكم أي خ ا دا ً وهم دا ً

وال ،  ال تعاديهم، وال تبغضهم، أنت ال تودهم،ألنه أناس ال تعرفهم وال بينك وبينهم

ليهود بالنسبة لنا مشاعر داخلية توجه داخيل لكن ا. أليس هذا قد يحصل؟.تواليهم

حالة نفسية لديهم أنهم ال يريدون لنا أي خ ويعملون عـىل أن ال نـصل إىل أي 

 ويجب أن ، إنهم أعداء،أعداءخ ملاذا؟ ألنهم أعداء ويريد هللا أن يقول لنا إنهم 

  .)١("تتعاملوا معهم كأعداء وأن تحملوا لهم عقدة العداء

ِّيب ،ذاتهويف السياق  َّ الشهيد القائد أن مـن األسـباب التـي أدت إىل وصـول ُ
َّاألمة َّ األمـةُة أعـداءكراهـ هـو ، والـسيئة،ُ إىل هذه الوضـعية املهينـةُ ن يـروا  يف أ،ُ

َّلألمة أ ال يريدون  وأنهم،ٍرخاءو ،ٍمُّتقدو ٍ،املسلم يف خ ن أصل إىل مستوى تن ُ

  : يقول،الحياةون ؤختلف شُمو ، يف مجال الزراعة،يكتفوت ،عِّصنُت

فذلك يشء يعملون .. يف رخاء،  يف تقدم،خكراهتهم أن يروا املسلم يف "

ِما يود الذين كفروا من أهـل الكتـاب ﴿ٍبجد عىل أن يحولوا ب األمة وب الوصول إليه  َ ِ ِ ِْ َِّ ْ َ ْ َ ُّ َ َُ ََ َ
ٍوال املْرشكني أن ينزل عليكم من خري ْ َ ْ ْ ُ َِ ِْ ُ َ ََ َّ َ ْ َ َِ ُ ْ من ْ ْربكمِ َُ  وفعالً نحن هنا يف اليمن )١٠٥من اآلية: البقرة(﴾ِّ

ُ أدويتنا، لباسنا،كمثال ناهيك عن بقية الدول العربية واملسألة هي واحدة طعامنا َ ِ ْ، 
ليات التي نستخدمها  مختلف ، الشامبو مختلف املرشوبات، الصابون،مختلف الك

ة جدا جدا التي نست،العطور ً األشياء الكث هلكها معظمهـا رشكـات أجنبيـة بأيـدي ً

  .)٢("اليهود

                                                           
  .٩ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

 .٢٧ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(



 

  



٨٧  

 ، السخط ضـد أعـداء هللاَّأهمية بيان  يتجه الشهيد القائد إىل،ِّويف خضم ذلك
َّاألمـة سـخط علـيهم بكـل مـا أبنـاء  لـدى أن يوجـد وناليهود يتفادُويش إىل أن  ُ

 ،ةكُلفـنهـم يعرفـون أل ،ن يتفـادوا الـسخطأيـدفعون املليـارات مـن أجـل  و،كنُ
َّهـ يف بنـاء األمـةُسـيكون عـامالً م وكيـف ،الـسخط  ذلـك،وخطورة ُ  ً،اقتـصاديا ً

  : يقولً،وعلميا

كن"  السخط الذي يعمل اليهود عىل أن ،السخط الذي يتفاداه اليهود بكل ما 

يكون اآلخرون من أبناء اإلسالم هم البديل الذي يقوم بالعمل عنهم يف مواجهـة 

 ليرتكـوا هـذا الـزعيم ،ن يوجد يف أنفسنا سـخط علـيهم يتفادون أ،أبناء اإلسالم

 كـأحزاب املعارضـة يف -وهذا الرئيس وذلك امللك وذلك املسئول وتلك األحـزاب 

ل يف أفغانستان   وليبقـى اليهـود ، وتتلقى هي السخط، تتلقى هي الجفاء-الش

ة لبناء مدارس ومراكز صحية وهكذا ليمسح وا هم أولئك الذين يدفعون مبالغ كب

  .السخط

 إنهم يعرفـون ،إنهم يدفعون املليارات من أجل أن يتفادوا السخط يف نفوسنا

 كـم سـيكون ،لهـمً كم سيكون هذا السخط مخيفا ً،كم سيكون هذا السخط مكلفا

 كم سيكون هذا السخط ،ضدهمًهذا السخط عامالً مه يف جمع كلمة املسلم 

ًعامالً مه يف بناء األمة اقتـصاديا وثقا ًفيـا وعلميـاً  هـم ليـسوا أغبيـاء كمثلنـا ،ً

  .)١("هم يعرفون كل يشء. يقولون ماذا نعمل؟

َّحصل هـذه األمـة عـىل ت عىل اإلطالق أن ّد فيه األعداءيوويف الوقت الذي ما  ُ

 ببناء أنفسهم َّمةُاأل أبناء الشهيد القائدُيخاطب  ، والرخاء، والتنمية،ُّ والتقدم،خال

  : يقول،ال يودون أي خ لهماألعداء  وأن يعرفوا أن أولئك ،يةَّتبعالًبعيدا عن 

هم ما يودون عىل اإلطالق أن يحصل لهذه األمة خ وال أن تحصل عىل خ "

  ...".وال أن تنهض

                                                           
 . ص،م٢٠٠٢ ، الرصخة يف وجه املستكربين،يم دروس من هدي القرآن الكر،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



  

  

 

٨٨  

   :ُويؤكِّد بالقول

ًإذا فـ " : إىل أن يقـول،..."ِإبن نفسك هنا أنـت واعـرف كيـف تبنـي نفـسك"

ِ إبن نفسك هنا ، تفوق اآلخرين،يريد أن تفوقالقضية أنك تريد أن تلحق بل هو 

  .)١("يبني الناس أنفسهم وأن يعرفوا أن أولئك ال يودون أي خ لهم

َّ األمـةهـذه عـىل الواجبـةليات واملـسؤإن من  ترسـخ وأن  ،هاء أن تعـرف أعـداُ

ـستوى املواجهـةأ عىل  قادرًةهاسيجعلألن ذلك  ،تجاههمداء ِالع تتجـه و ،ن تكون 

َّعدةإلعداد ال  :الشهيد القائد يقول ،ختلف املجاالتُ للمواجهة يف مُ
ه مـن كـل ،] املـوت إلرسائيـل،ألمريكـااملـوت : [يجب أن يستغل شـعار"  وغـ

  .)٢("الهتافات التي تنمي السخط يف نفس األمة لبناء األمة

  :ُويردف بالقول

ستوى املواجه" ِأنت إذا  تكن عداء لهذا أو لهذا ال تعد نفسك  ُِ فعندما قال . ةُّ

ِوأعـدوا هلـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط اخليـل ترهبـون بـه عـدو ا ﴿: هللا سبحانه وتعـاىل َّ َّ ُ ْ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ َ ِْ َ ْ َ ِ ُ َ

ْوعدوكم ُ َّ َُ  يريد منا أن نحمل ، أ يرسخ يف نفوسنا أن أولئك أعداء)٦٠من اآلية: األنفال(﴾َ

ور بالعداء؛ ألن ذلك هو الذي سـيحملنا عـىل إعـداد  وأن نرسخ الشع،هذه الكلمة

 وعنــدما تتجـه األمــة إلعـداد القــوة سـتعد نفــسها للمواجهـة يف مختلــف ،القـوة

يف مجـال التـصنيع يف ، ويف مجـال التجـارة،  يف املجاالت االقتصادية،املجاالت

  . )٣(" يف مختلف املجاالت،مجال الزراعة

 تحمـل يف ،)اليهـود والنـصارى( ،عداء هللاداء ألِ العَن حالةأيعتقد البعض وقد 

َ يبـ أن حالـةالـشهيد القائـد إالَّ أن ،ةهمـُ وغـ م،اتها معنى السلبيةَّطي ِّ  ،داءِ العـُ
ُ لبناء األمة يف مٍ قويٍيجاد دافعإ يف ،ً ومهمة،ً إيجابيةًعترب حالةُت َّ  ،ختلف املجـاالتُ

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

 .١٠-٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،سورة البقرة
  .١٣ ص، عاشوراء دروس من وحي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٢٥ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



 

  



٨٩  

 ل تتمكن من بناء ، عدومصلحة الشعوب أن يكون لهامن ن أمن منطلق تأكيده ب

  : يقول،املواجهةعىل تكون قادرة  و،نفسها

املصلحة للشعوب اإلسالمية هو التوجه القرآ يف النظرة نحـو هـؤالء اليهـود " -
نظرة الشعور بـأنهم ، نظرة الجهاد، نظرة إعداد القوة، نظرة العداء، والنصارى

 وأنهم يودون أن نكون ،وأنهم ال يريدون لنا أي خ، ًيسعون يف األرض فسادا
 .)١("يودون لو يسحقونا وينهونا من عىل األرض بكلها، يودون لو يضلونا، ًكفارا

ِلتجـدن أشـد النـاس ﴿: حالة العداء لليهود عندما قال سبحانه وتعاىل عـن اليهـود" - َّ َّ َ ََ َ َّ ِ َ
ُعداوة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا َْ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ْ َُّ َ ً َ  وأن ،يريد منا أن نر أنفسنا) ٨٢اآليةمن : املائدة(﴾َ

 أن يحملـوا ،نر أوالدنا عىل أن يحملوا عداوة ألعداء هللا لليهـود والنـصارى
 عداوة

 إذا كنـت تحمـل ، العداوة إيجابية ومهمـة،العداوة يف اإلسالم إيجابية ومهمة

ء يحملون عداء،عداء ألمريكا وإرسائيل داء  واملسلمون يحملون ع، إذا كان الزع

ستوى املواجهة  أما إذا  يكن هناك عداء ،ًحقيقيا فإنهم سيعدون العدة ليكونوا 

 ولن يكون لديهم أي مانع من أن يتعـاملوا مـع ،ًحقيقيا فإنهم لن يعدوا أي يشء

 ، حتى إىل درجة االتفاقيات للدفاع املـشرتك،اليهود والنصارى عىل أعىل مستوى
ها؛ أل   .)٢("نه ليس هناك أي عداءاالتفاقيات االقتصادية وغ

َّاألمة ب أوساط أبناء ،ِ والعداء،وعندما يرتسخ السخط   فإن ذلك،ِ ضد أعدائهاُ

ًسيكون دافعا قويا َّ ألن تبني األمة نفـسها،ً ـستوى املواجهـةأن  و،ُ َّ السـي ،تكـون 
ِّا يحتم عـىل  ،وأن املواجهة مع األعداء أصبحت حضارية َّاألمـةُ   صـوبتتجـه أن ُ

  . ُ والسعي نحو تحقيق التنمية االقتصادية يف مختلف املجاالت،إعداد القوة

 مـن خـالل مـا قـام بـه ،ىل تأكيد ذلكإجه الشهيد القائد يت ،سياقهذا الويف  

ن أ وعمل عـىل ،) وإرسائيل،أمريكا( عندما رسخ عداوة ،ميني يف إيرانُاإلمام الخ

ًيجعل إيران أمة َّ ـستأ عىل  قادرًةُ أن تحـصل عـىل و ،وى املواجهـة للغـربن تكون 
                                                           

 .٨ ص، املواالة واملعاداة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 . ص،هـ١٤٢٢ ،لقدس العاملي يوم ا، دروس من هدى القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(



  

  

 

٩٠  

ه من املجاالت، والعسكري،االكتفاء الذا يف املجال الغذا   : يقول، وغ

 ،ك عمل اإلمام الخميني يف إيران عندما رسخ عـداوة أمريكـا وإرسائيـل..."
ستوى املواجهة للغـرب  بـأن ،عمل عىل أن يجعل إيران أمة قادرة عىل أن تكون 

ه مـن املجـاالتتحصل عىل االكت  ،فاء الذا يف املجال الغذا والعسكري وغـ
ه   . )١("ويف املجال الثقايف وغ

 ن بـأيـراِشعب اإللـكـان يقـول لميني ُاإلمام الخإىل أن الشهيد القائد ُويش 

لـشعب اإليـرا  نتيجـة إعـالن ا،الذي فرضته أمريكـا علـيهمقتصادي االحصار ال

 لبناء سيتجهون ٍم حينئذهنوأ ، الشعب اإليراةح يف مصل هو،السخط ضد أمريكا

  :يقول ،ختلف املجاالتُ والعمل عىل تحقيق االكتفاء الذا يف م،مهأنفس

:  هل انطلق قائدهم األعىل ليقول، هل انطلق رئيسهم،هكذا عمل اإليرانيون"... 

 مـن  وقد عانوا،اسكتوا أمريكا تهددنا؟ واملواطنون يعلمون فعالً أنهم مستهدفون

 ،إنـه يف مـصلحتكم:  لكن اإلمام الخميني كان يقول لهم،حصار اقتصادي طويل
 والعمـل عـىل تحقيـق االكتفـاء الـذا يف ،أنفـسكمإنكم حينئذ ستتجهون لبنـاء 

  ".)٢( مختلف املجاالت داخل وطنكم

ُويضيف بالقول ُ:  
لـف أو تصل إيران اآلن إىل دولة صناعية، ودولة منتجة، ودولة مصدرة ملخت"

، أ تـسمعوا أنـتم يف هـذا املنتجات؟ دولة استطاعت اآلن أن تهدد أمريكا فعـالً

  .)٣(..."األسبوع أنهم هددوا أمريكا

عـرف  فقـد ،ٍصـحيحة ٍميني عندما نهض برؤيـةُاإلمام الخوقد سبق اإلشارة إىل أن 

ٍن هذه األمة أصبحت يف رصاعأب َّ ً يعد رصاعا عسكرياو ، مع اليهودٍ حضاريُ  فوعر ،ً

َّاألمة عىل نهج هذه ر ُ أن تِّكنُكيف  ستوى املواجهـة،القرآن الكريمُ  ، حتى تكون 
                                                           

 . ٢٧ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢( ْ ُ ََ ّْ  .٨-٧ ص،م٢٠٠٢،َ
َ لتحذن حذو بني إرسائيل،وس من هدي القرآن الكريم در،السيد حس بدر الدين الحو) ٣( ْ ُ ََ ّْ   .٦ ص،م٢٠٠٢ ،َ



 

  



٩١  

ستوى املواجهة،داءِتحمل العمن خالل أن  َّ لهذه األمـة ُّدنه البأو ، وتبني نفسها لتكون  ُ

ـستوى ،اسَّختلف األشياء التي يحتاجها النُأن تتجه نحو االكتفاء الذا يف م  لتكـون 

ِّيبينوهذا ما  ،ملواجهةا   : حيث يقول،الشهيد القائده ُ

 وعرف بأن هذه األمة أصـبحت ،اإلمام الخميني عندما نهض برؤية صحيحة"

ً  يعــد رصاعــا ،حــضارات رصاع ،يف رصاعهــا مــع اليهــود يف رصاع حــضاري

ال بـد لهـذه األمـة أن تتجـه نحـو :  قال، رصاع حضارة،أمةًعسكريا أصبح رصاع 

 لتعتمـد عـىل نفـسها يف مجـال غـذائها فتهـتم بالزراعـة تهـتم ،لـذااالكتفاء ا

 تهتم بالتـصنيع يف مختلـف ، تهتم بالتصنيع العسكري، يف كل املجاالت،بالتصنيع

ستوى املواجهة  تهتم أن تنشئ جيالً يعرف ،األشياء التي يحتاجها الناس لتكون 

وهكـذا . رسائيـل يهتفـون بالعداء إل، يصيح بالعداء ألمريكا،كيف ينظر إىل الغرب

 عرف كيف يجـب أن ،]املوت ألمريكا وباملوت إلرسائيل[كان اإليرانيون يهتفون بـ

ـستوى املواجهـة  ، فتحمـل العـداء،تر األمة عىل نهج هذا الكتاب حتى تكون 
ستوى املواجهة   . )١("...وتبني نفسها لتكون 

  

َّاألمةللسخط ضد أعداء إن من أبرز النتائج العملية  هـي ) أمريكـا وإرسائيـل (،ُ

َاملقاطعة االقتصادية ملنتجاتهم ِّيبـ حيـث ،ُ ً متلئـاُ مـن أصـبح م أنالـشهيد القائـد ُ

  : يقول، سيستجيب للمقاطعة االقتصادية، وإرسائيل،سخط ضد أمريكابال

التي  أو منتجات الرشكات ،األمريكيةإن هؤالء بإمكانهم أن يقاطعوا املنتجات "

ون كم ، وباليهود أو بالحكومة األمريكية نفسها، لها عالقة باألمريكي وحينئذ س

سيخرسون؛ ألن من أصبح ممتلئا سخطا ضد أمريكا وضد إرسائيل أليس هو مـن 

  . )٢("سيستجيب للمقاطعة االقتصادية؟ واملقاطعة االقتصادية منهكة جدا

                                                           
  .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٢ ص،م٢٠٠٢ ،االث



  

  

 

٩٢  

ُّتعدو كن أن يستعملها أبناء  من أبرز األسلحاملقاطعة االقتصادية ُ َّاألمـةُة التي  ُ 

 يف ظلِّ ترسيخ الـسخط لـدى َّالسي ،يف مواجهة أعدائهم من الناحية االقتصادية

َّأبناء األمة َ ملنتجـات املقاطعـة االقتـصادية والذي مـن شـأنه القيـام ب، ضد أعدائهاُ ُ

  :الشهيد القائد يقول ،األعداء

وأن تنترش يف أي مناطق أخـرى ، عهاهذه الرصخة وحدها التي نريد أن نرف"

،  ومـن يرفعونهـا يـستطيعون أن يـرضبوا أمريكـا،وحدها تنبئ عن سخط شـديد

 واالقتـصاد عنـد األمـريكي مهـم ،يرضبوها اقتصاديا قبل أن ترضبهم عسكريا

  . "يحسبوا ألف حساب للدوالر الواحد

ُشددُيو  ، األمريكيـةَنتجاتُ امل مقاطعةاالتجاه نحو عىل ٍ كبٍ الشهيد القائد بشكلِّ
ةٍةَّهميـَأثله هذه املـسالة مـن ُ ملا ،واإلرسائيلية  ،مريكـاأ( يف مواجهـة ً جـداٍ كبـ

د قوتهــاثــل  التــي )رسائيــلإو ِّويبــ ،إمكاناتهــا االقتــصادية عــ املقاطعــة  أن ُ

لـشدة  و، غـزو للعـدو إىل داخـل بـالدهباعتبار أنهـا ، عليهمً جدا مؤثرٌةاالقتصادية

  : حيث يقول، عليهمً حرباَنتجاتهمُإعالن املقاطعة مليهم يعتربون ها علتأث

  ". ًاملقاطعة مؤثرة جدا وحتى لو  يكن إال منطقة واحدة"

ُويضيف بالقول ُ :  

ً املقاطعة للبضائع مهمة جدا ومؤثرة جدا عىل العدو،اإلقتصاديةاملقاطعة "  هي ،ً

ًلقـضية عنـدهم يعنـي مـؤثرة جـدا وهم أحـسوا أن ا، غزو للعدو إىل داخل بالده

 تتخـذ ،لكن ما قد جرأت الحكومات العربية إىل اآلن أنها تعلـن املقاطعـة، عليهم

 يعتربوا إعالن املقاطعة لبضائعهم ً،ألن األمريكي يعتربوها حربا، ًقرارا باملقاطعة

ها عليهم   . )١("ًيعتربونها حربا؛ لشدة تأث

 االقتــصادية املقاطعــة َّ أهميــةعــىل القائــد الــشهيد ُيؤكِّــد ،    ويف ســياق ذلــك

َملنتجات األعداء   : حيث يقول،َّ ويدعو الناس ألن يهتموا بها،ُ

                                                           
  .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



 

  



٩٣  

  .)١(..." يجب أن الناس يهتموا بها، كذلكاالقتصاديةاملقاطعة "

ُويب  ِّ َأن املقاطعة للمنتجات األمريكيةُ  : يقول، لهمسبب خسارةُت ، واإلرسائيلية،ُ
أو منتجات الرشكات التي ، م أن يقاطعوا املنتجات األمريكيةإن هؤالء بإمكانه"

ون كم ، وباليهود أو بالحكومة األمريكية نفسها، لها عالقة باألمريكي وحينئذ س

  . )٢(..."سيخرسون

ُويضيف بالقول ُ:  
ة من مالي الدوالرات خسارات " يف األخ سرتى كم ستطلع من أرقام كب

ة إال بتمويـل العـربواأل، للرشكات األمريكية  ،مـريكي مـا حـركتهم هـذه الكبـ
ة التي لديهم،بعائدات أموال العرب رات الكب ة ، االستث  البالد العربية سوق كب

  . "ملنتجاتهم ورشكاتهم

ُويردف بالقول ُ :  

،  رشكة تـصنيع مـواد غذائيـة أو مطـاعم،قبل ليلت أعلنوا أن رشكة أمريكية"

 عـرشة بلـدان ،ها أو مطاعمها يف عرشة بلدان إسـالميةأعلنت أنها ستقفل محالت

  . )٣("إسالمية ستقفلها أفلست

 شــعبي عــر عــىل موقــف الواليــات املتحــدة ٍوكــرد فعــل ،ويف هــذا الــسياق

بلـغ حجـم الخـسائر الفعليـة للـرشكات فقـد  ، واملؤيـد إلرسائيـل،الداعماألمريكية 

 فقـط ،م٢٠٠٢عـة الـشعبية خـالل  نتيجـة لحملـة املقاط،األمريكية باملنطقة العربية

ن هــذه الخــسائر عبــارة عــن انخفــاض يف حجــم أ و، مليــون دوالر)٢٥٠ (حــوايل

 )%٥٠(و ، واإللكرتونيـة األمريكيـة، يف األجهـزة الكهربائيـة)%١٠ (املبيعات بنسبة

  . وبعض أنواع مستحرضات التجميل،يف مطاعم الوجبات الرسيعة

                                                           
  .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق،ريم دروس من هدي القرآن الك،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٢ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
 .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٣(



  

  

 

٩٤  

 الخطـر مـن تستـشعر) واملتوسـطةة الـصغ( خاصةوبدأت الرشكات األمريكية 

ــداد ــواقامت ــشعبية إىل أس ــة ال ــة املقاطع ــالميةٍ حمل ةٍ إس ــ ــستان، كب ــل باك  ، مث
 ،سارعة بتكليف رشكات عالقات عامـةُ وهذا األمر دفع الرشكات إىل امل،وإندونيسيا

 بتنظـيم ، واإلسـالمية،ستهلك يف الـدول العربيـةُذات معرفة وثيقة بسلوكيات املـ

  . لتقليل حجم الخسائر الناجمة عن املقاطعة،ّةركزُالمية دعائية محمالت إع

ُيذكر  يف عـام )%١٠ ( قـد انخفـض بنـسبة»أمريكانـا« أن حجـم أربـاح رشكـة ُ

ــة،م٢٠٠١ ــام  مقارن ــات ،م٢٠٠٠ بع ــصادية أن رشك ــاط اقت ــرت أوس ــ ذك  يف ح

  نحـو قد خـرست،»كوكاكوال« ويف مقدمتها ، ورشكات املياه الغازية،»ماكدونالدز«

  .)١( نتيجة حمالت املقاطعة ، من زبائنها)%٨٠(

ِّيب ،ِّويف خضم ذلك مقدار الخسائر التـي سـتلحق بالعـدو يف الشهيد القائد  ُ

َحال مقاطعة منتج    : حيث يقول، فقط»السجائر«ُ

 وكم يستهلك النـاس -بإمكاننا مثال أن نستعيض بدل التدخ السجائر هذه "

ة يف السجائ كننا أن نرتك التدخ نهائيـا-ر من أموال كث أو أن نـستعيض ،  

امـا، مــن جديـد] املـدايع[ونعـود إىل ] بـالت[عنهـا  وكــم .. ونـرتك التـدخ 

فرده احسب كم سيستهلك أبناء هـذه . سيخرسون في لو ترك الناس التدخ 

املنطقة من أموال يف الشهر الواحد يف التدخ وحده؛ لتعرف فـي بعـد وأنـت 

  .)٢("مام سلعة واحدة من منتجاتهم كيف ستكون خسارتهم من منطقة واحدةأ

َّالنـاس ألن ينطلقـوا الـشهيد القائـد  يـدعو ، بهذا الـشكلمؤثرًةاملقاطعة  ولكون
م بها،فيها  ،أرخـص و، وأنـه يوجـد بـدائل متـوفرةَّالسي ، وأن يكون عندهم اهت
ُاملنتجات التي سيتم مقاطعتهامن  َ    :)٣(  يقول،ُ

ومعظمها أشياء يوجد بدائل ، فإذا كانت مؤثرة بهذا الشكل ينطلق الناس فيها"... -

                                                           
 /https://ar.m.wikipedia.org/wiki :  للمزيد أنظر الرابط، موقع ويكيبيديا)١(
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .١٢ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٣(



 

  



٩٥  

اإلنسان املـؤمن يكـون عنـده هـذا ،  يوجد بدائل أرخص منها وأفضل منها،لها
م،الشعور ،  حتى ولو عندك إن ما بال أنت إعمل هذا اليشء، عنده هذا اإلهت

  ."ما تشرتي بضائع أمريكية

يهـتم كـل ، ء بالبضائع األمريكية التـي يقاطعهـا النـاسنزلت قوائم فيها أس" -
يهتم كل واحد أنه يذكِّر صاحب دكان أو صاحب متجر أنه ال ، واحد أنه يقاطعها

ْإذا قد ورد كمية يحاول أنه يرصفها وبس، عاد يورد منها  ما عاد يستورد يشء ،َّ
  ."جديد

املقاطعـة االقتـصادية ليـست  َإمكانيـةأن الشهيد القائد  ُ يؤكِّد،اته ذِسياقالويف 

َ وبإمكان الجميع أن يقاطع املنتجات األمريكية،ً صعبةًقضية ُ  باعتبـار ، واإلرسائيلية،ُ

  : حيث يقول،ذلك عمالً سهالً

هل هي قضية صـعبة أنـك ال .  ال تشرتي،أنت عندك إمكانية أن تقاطع امتنع"

    .)١("تشرتي بضاعة أمريكية أو إرسائيلية؟

ُويبــدد  ِّ ــبعض بعــدم جــدوى يد القائــد الــشهُ املقاطعــة املــزاعم التــي تــراود ال

َ طاملا وأن معظم الناس قد تعودوا عىل رشاء منتجات األعداء،االقتصادية ُ د ،َُّ  ُويؤكـِّ

قاطعـة  ، واإلسـالمية، العربيـةدولَّالنـاس يف الـمـن  أن هناك آخرين يقومـون 

َاملنتجات األمريكية ً  رقـهنفسل شخص أن يحسب  وأنه يجب عىل ك،ة واإلرسائيلي،ُ

 التــي ، واإلســـالمية، العربيــةدولُاألرقــام األخــرى يف الــمــن  اآلالف إىل ُيــضاف

َ املنتجات األمريكيةقاطعُت   : حيث يقول،ة واإلرسائيلي،ُ

 ما يقول واحد كم يا ،واحدةًاملقاطعة مؤثرة جدا وحتى لو  يكن إال منطقة "

 فأنت ال تحسب نفسك ، يف البالد العربيةيف ناس آخرين بيقاطعوا، ناس بيشرتوا

 احتسب نفسك رقم إضـافة إىل آالف األرقـام األخـرى يف ،مع الذين ال يقاطعوا

  . )٢("البالد العربية تقاطع

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،لدين الحوالسيد حس بدر ا) ١(

 .٤ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس الثامن عرش،النساء
  .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(



  

  

 

٩٦  

ات بعدم جدوى املقاطعة َّإىل أن يرتك الناس تلك الشهيد القائد ويدعو  التفس

ِ األعداء بشكل كب عىلتؤثرأنها من منطلق  ،فيها وينطلقوا ،االقتصادية   :يقول ،ٍ

ت"  مـه ، وهذا ما منـه فائـدة،أن هذا العمل ما منه يشء: [يرتكوا الناس كل

 ، مهذي با يسوي؟ مهذي با أؤثر عليهم إ ما عاد أشرتي كوب عـسل،بايجي ذا
ات الناس يرتكوها.]. ال وينطلقوا من منطلـق أنـه مـا دام املقاطعـة ، هذه التفس

 وسـرتى بأنـك أنـت شـخص واحـد كـم سـتكون ،ًإذا سـنقاطع ،اإلقتصادية تـؤثر

ة،مشرتواتك يف السنة الواحدة وإذا أنت ، خيل عنك آالف معك،  ستطلع أرقام كب

 أنـت ، فاعترب نفسك ما أنت رقم غريب،ترى أهل بالدك ما بيقاطعوا ما بيهتموا

 ،ميةرقم مع مقاطع كث يف أندونيسيا يف ماليزيـا يف مختلـف الـبالد اإلسـال
مـا تحـسب ،  احسب نفسك واحد مع هؤالء يف املقاطعة،والبلدان العربية األخرى

ضوا يفهموا من أهل البالد ضوا يقاطعوا وما ب   .١"نفسك واحد مع الذين ما ب

َوالجدير بالذكر أنه ظهرت حركات شـعبية ملقاطعـة املنتجـات اإلرسائيليـة ُ  لعـل ،ُ

 ُ املحتلـة انطلقـت مـن فلـسطالتي) (BDS حركة مقاطعة إرسائيل العاملية ،أبرزها

 ،»إرسائيـل« ملقاطعـة ًسـا تهـدف أسا، حركة عاملية،صبح اليومُ لت،م٢٠٠٥يف يوليو 
رات منها ج َنـتُ كـ تـسعى إىل تـشجيع امل، وفرض العقوبات عليها،وسحب االستث

الـذي األمر  ، والسعر، من حيث الجودة،ج اإلرسائييلَنتُ وتوف البديل للم،الوطني

ً ل خطـــراّشكُكـــن أن تـــُالحركـــة هـــذه ن أإىل التحـــذير بـــ »إرسائيـــل«دفـــع 

  .ستقبالًُ م»إرسائيل«عىل دولة ً اسرتاتيجيا

كــن معرفــة مــدى تــأث حركــة املقاطعــة  رسائيليــة مــن خــالل الحــرب اإل،ُو
مـدى  حـول  تـرصيحات وزراء العـدو اإلرسائـييلوالتي برزت من خـالل ،ضادةُامل

 »يـرسائيل كـاتس«وىص وزير املخابرات أ حيث ،ببه حركة املقاطعةر الذي تسّالرض
قاطعـة ُاملحملـة شطاء ُ بحـق نـ، واغتيـاالت،هـةّ موجٍ مدنيـةٍبالقيام بعمليات تصفية

  .)٢(  والدولية، بالتعاون مع أجهزة املخابرات الصهيونية،البارزين
                                                           

 .١١ ص،هـ١٤٢٣ ، الشعار سالح وموقف،القرآن الكريم دروس من هدي ، السيد حس بدر الدين الحو)١(
ــرصف) ٢( ــسيم: بت ــ ج ــة،عب ــن املقاوم ــة ف ــة التجاري ــت، املقاطع ــون بوس ــع ن ــرابط، موق ــر ال ــد أنظ  : للمزي

https://www.noonpost.com/content/١٨٨٤٦  
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ٍيف سياق متصلو  ومواجهـة أعدائـه ،بأن الجهاد يف سبيل هللالشهيد القائد  ُيؤكِّد ،ٍ

 واملقاطعـة االقتـصادية ، رفع شعار الـسخط ضـد األعـداء، والتي منها،ُختلف الطرق

َملنتجاتهم د ،كثـ كـ كـان يعتقـد ال،قفلُ سـت ال يعنـي أن مجـاالت الـرزق،ُ  بـأن ُويؤكـِّ

: يقول، عند مواجهة األعداء فعالًَّمن عند هللا عز وجّلالطيبات قد تأ  

سـتقفل : ن بأن الجهاد يف سبيل هللا ومواجهـة أعـداء هللا يعنـييقدر اإلنسا"

ً عندما بدأنا نرفع شعارا يكون عنـده أنهـم ، كث كان يعتقد هذه،مجاالت الرزق

ً أ يكن البعض يقولون هكـذا؟ طلعـوا إىل األسـواق بـرا ،علينا] الرب[سيقطعون 

 ،إذا تحرك يف سبيل هللا أ يطلع بر آخر إىل األسواق؟ ال يقدر اإلنسان أنه ،آخر
ا فيها الحرب ،أو أمام أعداء من هذا النوع الذين هم أعداء  يعملون بكل وسيلة 

ة،االقتصادية  أنـك عنـدما تـواجههم سـيتمكنون مـن أن يقطعـوا ، أو وسائل كث

ا ال يقطعون الطيبات،رزقك  بل قد تأ الطيبات عندما تـواجههم فعـالً ، بل ر

 وبركـات ، أمطار ينزلها، وتعاىل؛ ألن الطيبات هي من عندهمن عند هللا سبحانه

  ". وتحصل طيبات للناس،ينزلها

ُويضيف بالقول ُ :  

 ، أو ال تحصل طيبات،ال تقعدوا تحت أي خوف من ماذا؟ أن ال يحصل رزق"...
 ،واتقوا هللا: الحظ بعض الناس هنا هم يف مقام أن يقال لهم.أو أشياء من هذه
ًأكل برا أمريكيا؛ ألن لونه أبيضعندما يأ يريد ي  يوجد فيه قليل بياض فهو غ ،ً

مستعد أن يضحي بقليل لون قد يكون هذا اللون الفارق بينه وب بر آخر متوفر 

 هـذه ، يريـد الطيبـات، فهو غ مستعدً،يف السوق وأرخص منه أرقام قليلة جدا

 يف سـبيل أن ،آخـر ال يريد أن يضحي بلون بر مع وجـود بـر ،هي الحالة السيئة

ُكلـوا ممـا رزقكـم ﴿ ، ويكون عامالً يف سبيل هللاً، ويقاطعه اقتصاديا،يؤثر عىل العدو َُ َ َْ َّ ِ ُ ُ
ًا حـالال طيبـا َِّ ًَ َ ُ  قد يجعل ، لو تنازلت عن لون يف هذا الرب،ً وسيوفر لك شيئا آخر﴾ّ

قـرص  وقيمة غذائية لك أحسن من مجرد اللون؛ ألن لـون ال،يف الرب اآلخر بركة

 هل لون القرص يعطي قيمة غذائية؟ قد يكون لونه معه سموم يف ،ماذا يعمل لك

 يكون لونه ، وهو أرخص، ما يزال يزرع زراعة طبيعية، وقد يكون بر آخر،الواقع
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  .)١(." قد يكون له قيمة غذائية أفضل،أسود

ُويب ِّ َاملنتجات ُ حول مقاطعة من التساؤالتالفقه القرآ للعديد الشهيد القائد  ُ ُ

  : حيث يقول، واإلرسائيلية،األمريكية

ُوطعـام﴿: يقـولكيـف نقـاطع وهللا :  يقولـون،نقاطع بضائع األمريكي: نقول" َ ََ 

َالذين ِ ْ أوتوا الكتاب حل لكـمَّ ُ َ ٌّ ِْ َِ َ ُ  هـذه مـن التـساؤالت؟ وسـيقتنع أليـست ؟)٥من اآليـة: املائدة(﴾ُ

 وكل ما تقدم ، جيوبهمإىلنده ويستمر يشرتي من طعامهم ويستمر يورد كل ما ع

 باعتبـار  أو أوالده هـو هو وإذاتساؤالت ما تدري يف األخبالً يئاقضية يكون مل

  ." وأوالده قد حولهم إىل كفارموقفه

  :)٢( بالقول ُيؤكِّد الشهيد القائد ، ويف هذا السياق

تـرب  وال نع،ألسنا ندعو إىل مقاطعة منتجاتهم؟ ندعو إىل مقاطعة منتجاتهم"... -
ْوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴿: أنه مقبول أن يقول أحد لكن هللا يقول ُُ َّ ٌّ ْ َِّ ِ َِ َ َ ََ ُْ  ألنـه ﴾َُ

َاليوم﴿ال يعرف  ْ َ  ". ماذا تعني﴾ْ
ُأحـل لكـم الطيبـات وطعـام ﴿: يف وضعية كهذه ال يصح ألحد من الفقهـاء يقـول"...  - َُ َ َ َِّ َُّ ُ َ َّ ِ ُ

ٌّالذين أوتوا الكتاب حل ْ َِّ ِ َِ ََ ُْ َ لكم وطعامكم حل هلم واملحصنات من املؤمنات واملحصنات من الذين ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َُّ َُ َ َُ ُ ُْ ْ ْْ ْ ْ ُ ُْ َّ َُ ُ
ْأوتوا الكتاب من قـبلكم ُ ِ ْ ََ ِْ َِ ُْ َاليـوم﴿ً نهائيا عىل أساس ماذا؟ عىل أسـاس ﴾ُ ْ َ  الـذي هنـا ﴾ْ

  ...".يقدم لك وضعية معينة

ــك ــضم ذل ــشخص،ِّويف خ ِّ ي ــ ُ ــشهيد القائ ــةدال ــؤامرات األمريكي ــة امل  ، طبيع
ي ِّركـز عـىل التـصدُي و،اسَّ لدى الكثـ مـن النـً واضحةباتت والتي ،رسائيليةواإل

ــا ــيل له ــي،العم ــشعارَّ الس ــع ال ــسخط و، وأن رف ــة املو ،تجــسيد ال  َنتجــاتُمقاطع

 لعل أبرزها االتجـاه إىل ، واسعةٍ عمليةٍ تنعكس يف خطوات، واإلرسائيلية،األمريكية

 والسعي صوب تحقيق ، لصالح األعداء، واالرتهان،التبعيةن شأنه الخروج من ما م

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمـضان املبـارك، من هدي القرآن الكريم،دين الحوالسيد حس بدر ال: أنظر) ١(

 .٢٨-٢٧ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الدرس الثالث والعرشون،املائدة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمـضان املبـارك، من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٢(

 .١٢-١١ ص،م٢٠٠٣،ـه١٤٢٤ ، الدرس الحادي والعرشون،املائدة
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  .  والصناعية، والعلمية، الزراعية، يف شتى املجاالت،التنمية االقتصادية املنشودة

ُتعد مو ُّ ِأبنـاء  األسـلحة بيـد  أهـم أحـد، واإلرسائيليـة،ات األمريكيـةَنتجُقاطعة املُ

َّاألمة ملواجهة ا كـون ي أنـه ال يجـب أن  إالَّ،َّفعـاالًً  بوصفها سـالحا،يكية األمرلهيمنةُ

 والعمـل عـىل إيجـاد ،البـديل  القدرة عىل تـوف، بل يجب أن يرتافق معهً،دانفرُم

  .ناسب لذلكُج املحيل املَنتُامل

ادن الدول العربية تعتمد عىل أمن املعلوم و  ،احتياجاتهـاعظـم ُ لتلبيـة ماالسـت
 إذ كـشفت ،رتفعـة للغايـةُعربية مـن أمريكـا وإرسائيـل م الدول واردات الحيث إن

بيانــات التقريــر العــر املوحــد الــصادر عــن صــندوق النقــد العــر أن حجــم 

 يف ، مليـار دوالر)٧١.٤ (الواردات العربية من الواليات املتحدة األمريكية يبلغ نحو

  . )١( م٢٠١٥ العام

 ،أمريكـا( عـىل ٍ أسـايسٍ بـشكل هذه األرقام أن الدول العربية تعتمدُوتكشف    
 عـن هـذه االسـتغناءالذي يجعل   األمر،احتياجاتها يف تلبية الكث من )وإرسائيل

 وتـشجيع ،بالعمل عـىل تـوف البـديلًا ً ارتباطا كب طرتبُ م، ومقاطعتها،اتَنتجُامل

ُ وهذا ليس من املستحيل؛ ألن من ترسخ لديه السخط ضد أعـداء ،ات املحليةَنتجُامل

َّألمةا َ سيتجه دون أد شك إىل مقاطعة منتجـاتهم،ُ  وسـيعمل بـشكل دؤوب عـىل ،ُ

ُتوف البديل املناسب من املنتجات محلية الصنع ٌ َ ُ ُ.  

كن القول أن ِويف ضوء ما سبق  ترسـم معـا حيـاة ،ٌ قرآنيـةٌالتنميـة رؤيـةُ؛ 

ةٍاإلنسان يف أبعاد  باعتبـاره ،متبـدأ يف معراجهـا بالتمـسك بـالقرآن الكـريو ، كث

َّألمةل هداية َكتاب ُ ويقدم الرؤى املستقيمة للخـروج مـن ،الحياةيف شتى مجاالت  ُ ِّ

َّاألمة عىل بناء قيادة حريصة ويرتافق هذا مع وجود ، والتخلفالتبعيةحالة   البناء ،ُ

كنها من مواجهة أعدائها، والقوي،الصحيح َّ الذي   هـذه  وتتـسع، والتفوق عليهم،ُ

َّاألمةقيام  الدائرة إىل  ومـن أبـرز ، بتبني مسؤولياتها الدينية يف مواجهـة أعـدائهاُ

 وتجـسيد ،داء نحـوهمِوتوجيه بوصلة الع ،عداءاألمعرفة من هم  ،هذه املسؤوليات

                                                           
  /https://ar.m.wikipedia.org/wiki : للمزيد أنظر الرابط،موقع ويكيبيديا) ١(
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ً والــذي ســيكون دافعــا قويــا لهــا ألن تبنــي نفــسها يف مختلــف ،الــسخط ضــدهم ً

َ مع الحرص عىل املقاطعة االقتصادية ملنتجـا،املجاالت  ومـن ثـم تأخـذ ،ت األعـداءُ

ُ تشمل بنـاء األمـة يف مً،اتساعاتها أبعادا َّ  ، الزراعيـة،ختلـف املجـاالت االقتـصاديةُ
َّ حتى تتمكن األمة من مواجهة أعدائها بالشكل الصحيح، والصناعية،والعلمية ُ.  
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 لـشعوب العـا أن عاشـتها خـالل ْ يـسبق ،ً حقيقيةًيعيش الشعب اليمني مظلومية

 والدماء ، واملجازر الوحشية،عةشالجرائم البمن ف ال حيث اآل،ادي والعرشينحالقرن ال

ُ صمت دويل م يف ظلِّ،ُ التي سفكت دون وجه حق، والطاهرة،الربيئة   .ريبٍ

 ضبناء الشعب اليمني الـصامد تنـبأل ة ماتزال رشاي الحيا،وبالرغم من ذلك

ةبالع  للبحـث عـن ، أعظـمٍ وصـمود، أكربٍةِّ منطلق بهم، واإلرصار، والصمود،ز

ــوة ــامن الق ــصار،مك ــل االنت ــروف، وعوام ــك الظ ــن تل ــتفادة م ــاع لالس  ، وس
َّ السـي ، وتحقيق التنميـة املنـشودة، للبناءٍ وتحويلها إىل فرص،يات الصعبةِّوالتحد

 وكأن لسان حالهم ،تهم املسلوبة وكرام،عادة هويتهم الغائبةستوقد استطاعوا من ا

  ".ًرغ عن النرص ذاتهبإذن هللا سننترص : "يقول

 فـإن مـن أهـم ، استمرار العدوان األمري الصهيوخليجي عىل اليمنويف ظلِّ

يز القيادة الحكيمة ر بها ، والصعبة،ُ حسن استغالل الظروف الراهنة،ُما   التي 

ُالشعوب املختلفة التـي تعرضـت ملثـل و ممُ األ والسعي لالستفادة من تجارب،اليمن

 ، واألهــداف، ومــن ثــم وضــع االســرتاتيجيات،يات صــعبةِّ وتحــد،هكــذا ظــروف
 وتحقيـق ، إىل فـرص، الصعبةياتِّ والتحد،تحويل تلك الظروفب الكفيلة ،والخطط

  .ُاملنشودة يف مختلف املجاالتاالقتصادية التنمية 

 - 

 يحرص السيد القائد عبد امللك بـدر الـدين ،ٍ اسرتاتيجيٍ وتخطيط،ٍ قرآٍبوعي

 ، الـيمنيات التي يواجهـاِّص التحدِّيشخإذ  ،الحو عىل استرشاف مستقبل اليمن
كـــن ترجمتهـــا إىل ُ التـــي ، واملعالجـــات العمليـــة،ويطـــرح الحلـــول الناجعـــة

أفـضل مـن منطلـق أن  ،ويـلعىل املـدى الط ،عمل وخطط ،برامج و،اسرتاتيجيات

 وتحقيـق التنميـة املنـشودة ، للبنـاءٍ إىل فرصها هو تحويل،ياتِّ ملواجهة التحدٍسبيل
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  .يف شتى املجاالت

 ٍفرصـة أمـام اليـوم الـسيد القائـد بـأن الـشعب اليمنـيُيؤكِّد  ،ويف سياق ذلك

 يمنـيال ِللـشعب ٍجديـدة ٍوالدة مخـاض ،واملعانـاة ،ِّالتحـديات هـذه تجعل ،ٍتاريخية

   : يقول،املستقبل نحو ،واالنطالق ،للتحرك

 ويف مواجهـة ،ّ يف مواجهـة كُـّل هـذه التحـديات،أما لشعبنا اليمني فأقول..."

 ، نتيجـة املـؤامرات واملكائـد، نتيجـة التـدم،ّالتحدي االقتصادي نتيجة الحصار
ل ت،نتيجة نقص الوعي عند البعض من رجال املال واألع ي  التـ، نتيجة تـراك

ت لعقود من الزمن  ، نتيجة االستهداف واملكائد التي لها أشكال وألوان،هي تراك
 ، وبالصرب وبالتضامن وبالتعـاون وبالتوحـد،نحن اليوم معنيون بالثبات والثبات

ُ ألن يكـون مخـاض هـذه تاريخيـة ونحـن اليـوم أمـام فرصـة ،وبتضافر الجهود

ً والدة وتحركا وانطالقا نحـو ،ا اليمنيّالتحديات وهذه املعاناة والدًة جديدًة لشعبن ً

   .)١("ً تحركا عظي وفاعال قويا، من مخاض كُّل هذه اآلالم واملعاناة،املستقبل

ُيب و ِّ رُ  ،ولية فيهـاؤ املـس، اسـتثنائيةٍرحلـة ٌالسيد القائد أن الشعب اليمني 
ً عمليـاوجـه والت ،ي الجميع مـسؤوليتهمّأن يعُيشدد عىل رضورة  و،ولية الجميعؤمس

 ،ٍشرتكةُ مـٍ إىل جهـود، والطاقـات، وتحويل كل الجهود،ي إىل فرصةِّل التحديحوتل
  :يقول ،ِ موحدةٍ تصب يف اتجاهات،ٍ موحدةٍوطاقات

 املـسئولية فيهـا مـسئولية الجميـع مرحلـة اسـتثنائية مرحلـة ،نحن يف مرحلة"

 وأسوأ ، وأغنى الدول فيه أكرب الدول، بلدنا يواجه تحالفا دوليا وإقليميا،تاريخية

يا،الدول عدوانية وإجراما  بلدنا فيها ، نكون أو ال نكون، بلدنا يواجه تحديا مص

ا  وأن يعي ، وهو يف موقف كب يستدعي من الجميع التعاون،يواجه اختبارا كب

  .الجميع مسؤوليتهم

 تبـذل لـه كـل مـا ،كل مؤسسات الدولة اليوم معنية بأن تتجه إىل هذا الشعب

 يف حالـة ، ويلتقـي الجميـع يف حالـة تعـاون، ويقف معها هـذا الـشعب،تطيعتس
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ر لكل الطاقات لكل الكفاءات  أن نتوجه عمليا ، لكل القدرات لكل الخربات،استث

 ننهض من ب كل ، ولنحول األخطار إىل فرص عظيمة،لنحول التحدي إىل فرصة

  ." ونتحرك من ب كل هذه املعاناة حتى ننهض،هذا الركام

  :ُويضيف بالقول

 ، وباألمـل العظـيم،ا أننا با تعاىل وبتحمـل املـسؤوليةًنحن شعب لنعي جيد"
حاربة اليأس واليائس ل ، والكـسل والكـسل، والعجـز والعـاجزين،و  واإلهـ

 التحرك من واقع -  املهزوم نفسيا، والضعاف املتنصل عن املسؤولية،واملهمل

 العـزم ، ويعلـن بالتحـدي وبـالعزم العظـيم،دراكنا للخطر وإ،إحساسنا باملسؤولية

ا نية، العزم الي،اإل  ،نتحـرك لنبـدع. التي تطـاول الفرقـدين، الهمة الي
 ، لنواجـه هـذه التحـديات بكـل أشـكالها،لنعالج كل هذه املشاكل التي نعا منها

م وعـزم  الجهـود  وتحويـل كـل، وتفاهمنـا، وتـصميم وقـوة إرادة،تعاوننا بـاهت

كن ، تصب يف اتجاهات موحدة،والطاقات إىل جهود مشرتكة وطاقات موحدة  

 ويبـارك هللا لنـا ، ويتغ لنا الكث، فيصنع الكث،أن يباركه هللا سبحانه وتعاىل

  .)١("يف الكث والكث

ُويب السيد القائد  ِّ َّهللا سبحانه وتعـاىل مكـن األمـةأن ُ ُ  ، واإلســالمية،العربيـة ّ
َّ وادخر لهـذه األمـة كـل االمكانـات اله، عظيمٍ جغرايفٍموقعو ،ٍناطق مهمة ُ  ،مـةاَّ

ًكون أمةتل ، لقيام الحياة،والالزمة َّ  ، والـشعوبمُعـىل سـائر األمـ ًمـةِّتقدُمو ،ً قويـةُ
لو ،الشعوب( لدى الجميع ٍ عامٍ يحتاج إىل وعيأن ذلكُويؤكِّد   ،رجال املال واألع

 : يقول،)كوماتاملسؤول يف الحو
َهللا سبحانه وتعـاىل مكـن أمتنـا اإلسـالمية يف منطقتنـا العربيـة وسـائر العـا " ّ

َّ أعد هللا فيهـا وادخـر فيهـا ، مناطق مهمة،اإلسالمي من موقع جغرايف عظيم ومهم َّ

ً لنكون أمة قوية ، وأك من ذلك،لهذه األمة كل االمكانات املهمة والالزمة لقيام الحياة

اتًمتقدمة  ا منحهـا هللا مـن إمكانـات وقـدرات وخـ  ،عىل سائر األمم والشعوب 
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ة  ة وبلدان واسعة صالحة عىل املستوى الزراعي للزراعة يف مساحات كبـ بلدان كب

تلك يف األماكن األخرى الغ الـصالحة للزراعـة طاقـات وإمكانـات ،منها  وكذلك 

ات هائلة من النفط  حتى الربع الخايل ج، حتى الصحراء،وقدرات مهمة اثم عىل بح

وات املتنوعة التي منحها هللا لهذه األمة ولـشعوب هـذه املنطقـة،الخام  ثـروات ، ال

ًهائلة جدا تساعد هذه الشعوب تساعد هذه األمة عىل أن تعيش عيشة هنيئة تتوفر لها  ً ُ ُ

ة وهائلـة،املقومات الرضورية للحياة تلك قدرات كب  والحـال ،ً وأن تكون أمة قوية 

ٍالذي نعيشه كأمة مسلمة مزر عىل املستوى االقتصادي ُ  وهو نتاج نظرة خاطئة وفهـم ،ٍ

 ، سياسـات خاطئـة،ُغ صحيح وسياسات تبنى عليها الخطط االقتـصادية والتجاريـة
 وعي عام لدى الجميـع لـدى ، ألن هذا املوضوع يحتاج إىل وعي عام،وغياب للوعي

ل لـدى رجـال املـا،الشعوب بنفسها  ، لـدى القـا عـىل شـؤون النـاس،ل واألعـ
  .)١("املسؤول يف الحكومات

ُويش  ً لـيس حـدثا االمـارا ن األمري الـسعودي العدواإىل أنالسيد القائد ُ

َّ جدا يف واقع األمةٍ مهمٍمخاض بل ضمن ً،عابرا ُ  ، لتغيـ الواقـع،ٍ وحـافز،ٍّتحدو ،ً
َّاألمة  بأن ُويؤكِّد ،وبناء النفس تحتـاج وأنهـا  ،ّ يجب أن تعي مـسؤولياتهايف واقعهاُ

  : حث يقول،ًفرصة ه وأن تجعل من،يِّ ملواجهة هذا التحد،ٍ وواع،ٍ جادٍإىل تحرك

ًالعدوان عىل بلدنا ليس حدثا عابرا"  ، يف بلـدنا، كل نحتاج إليه يف املنطقـة،ً
ستوى أنهـا ليـست أ،يف سائر شعوب املنطقة حـداث  الوعي عن هذه األحداث 

َّ وأنها مخاض مهم جدا يف واقع األمـة،عابرة ُ ً وأنه من املهم لنـا أن نعـي جيـدا ،ً

 ومسلسل تآمري كب ، طاملا وهي ضمن مخطط طويل ومستمر،مسؤوليتنا تجاهها

َعىل األمـة ينتقل من حلقة إىل أخـرى ْ ُ َّ  من عنـوان إىل ، من مربع إىل مربع آخر،ُ

َّ إن األمـة يف واقعها،عنوان  ،ّ ملواجهة هـذا التحـدي،ٍ تحتاج إىل تحرك جاد وواعُ
كـن لألمـة كأمـة،ّوأن تجعل من هذا التحدي فرصة  لـشعبنا املـسلم ، وهللا إنه 

ّالـيـمـني العزيز كشعب حر أ أن يجعل من هذا التحدي فرصة لتغيـ الواقـع  َ َ
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١٠٧  

َدت أمــم ّ التحـديات واألحـداث العظـام ولـ، لبناء الواقع الداخيل،ولبناء النفس ُ

َوقوضت أمـم أخـرى ْ ُ  ً، األحـداث مهمـة جـداً، وأسـقطت أقوامـا، نهضت بأقوام،َُ
كن ألي شعب يواجه تحد كبـ مثـل التحـدي الـذي ،تعترب أهم الفرص للبناء  ّ ٍ

َيواجهه شعبنا الـيـمـني أن يتحرك بكل ما يستطيع لبناء واقعه من الداخل ملواجهة  َ
ــّل املــستوياتًاصــة ليبنــي واقعــ أن يجعــل منــه فر،ّهــذا التحــدي  ،ً قويــا عــىل كُ

َ يف بنـاء األمــم،ّوالتحديات إذا وجهت تتحول إىل عامل مهـم يف البنـاء  كيـف ،ُ

ًولدت كُّل األمـم؟ استقرأوا التأريخ أمة أمـة َ ُ َّ كيـف نهـضت تلـك األمــة،ُ  مـن  إال،ُ

 األحـداث ،ّ التحـديات،ّ ومـن رحـم مواقـف وظـروف وتحـديات،مخاض أحداث

ًعظام تلد أمـ عظيمةال َ ٍ إىل إحـساس عـال ، ولكن تحتـاج إىل وعـي وإىل عـزم،ُ ٍ

  ...".ً وهذا هو اليشء املهم جدا،باملسؤولية

د عـىل،شعب الـيمــنيإىل أبنـاء الـ بالنـداء السيد القائـدتوجه وي َّأهميـة  ُ ويؤكـِّ
 ،بناءلًا لي حافزِّ إىل جعل هذا التحدٍيةِّتجه بجديأن و ، من هذه األحداثاالستفادة

ِّيب بأ حيث ،ل اآلخرونعمك  ُ األمـم األخــرى من الكث ن هناكُ  ،ُمـسلمة غـُ
 ،ٍوحـروب ،وقتـل ،ٍومجاعات ،كربى ٍ وأوجاع،أحداث مخاض من ،وولدت ،ْتحركت
  : يقول،أسوأٍ وواقع

َأتوجه إىل شعبنا الـيـمـني العزيز ألؤكـد " َّأهميـ: عـىلَ  أن يـستفيد مـن هـذه ةَ

ً ولكـن املهـم جـدا ، وهللا أعلم إىل متى،ألنها ك يبدو أحداث مستمرة ،األحداث

ّيف هذه األحداث أن نتجه بجدية إىل واقعنا الداخيل لنجعـل مـن هـذا التحـدي 
ّحافزا لبناء واقع قوي يف مستوى مواجهة التحـديات  كـ ، كـ فعـل اآلخـرون،ً

َفعلت شعوب أخـرى ْ ة وخرجت ّ وواجهت تحد، شعوب حتى ليست مسلمة،ُ يات كب

   ". قوية، ثابتة،منها رافعة الرأس شامخة

ُ ويضيف بالقول ُ:  

 لـدينا ، لـدينا أخـالق، لدينا قـيم، نحن شعب مسلم،نحن لدينا كُّل املحفزات"

َ لكن بفطرتها اإلنسانية ، هناك شعوب ليست حتى مسلمة، ال ينقصنا يشء،مبادئ ْ
 تأريخنـا ،اجهـت إمرباطوريـات وو، واستطاعت أن تتحرر،أبت إال أن تكون حرة
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 املبادئ والقيم الفطرية ، لدينا قيم لدينا مبادئ،كذلك واجهنا فيه امرباطوريات

ْاإلنسانية واإلسـَالمية َ ا فقط تعزيز هذه املبـادئ، كلها موجودة لدينا،ْ  ترسـيخ ، إ

 ، وانظروا كيف ستفعل، يف املشاعر،ً لتحيا يف الوجدان يف اإلحساس،هذه القيم
 ، تحسيسه باملـسؤولية، تحريضه، استنهاضه، هداه، نوره، سيفعل فينا القرآنكيف

ـستوى  َكيف ستفعل بنا القيم الفطريـة واإلنـسانية إذا تحـرك النـاس إلحيائهـا  ْ
ستوى املسؤولية    ".ّالتحدي و

ُويؤكِّد   هقـدوروأن  ،شعب الـيمــني امللقاة عـىل الـسؤوليةاملعىل السيد القائد ُ

د عىل هللا ،التكاتف   : يقول،ياتِّالتحدهذه أن يواجه كل و ،يه والتوكل عل،واالعت

 علينـا أن ، قضيتنا واضـحة ال لـبس فيهـا عـىل اإلطـالق،نحن علينا مسؤولية"
كن أن ، فهذا هو منبع الخطورة علينا،ّنتحرك؛ ألننا إن قرصنا إن فرطنا  أكرب ما 

نا وال خيار أمامنـا ؛ ألن أولئـك كـانوا فـي مـىض يشكل خطورة علينا هو تقص
 وال يقبل ،ًوسيكونون في بقي وفي سيأ لنا أن نكون أذالء وهين وعبيدا لهم

َبذلك إال إنسان قد مسخ من إنسانيته َْ َْ ِ ً  يعد حرا وال عزيزا،ُ  وقد تفرغ ك قلنا ،ً
 ،ً أصبح سلعة رخيصة،يف بادئ الخطاب من مضمونه األخالقي واملبد والقيمي

ًإنسانا آليا ً َ َ فرغ من إنسانيته،ْ ْ ِّ قدور شعبنا الـيـمـني بالتضامن والتكاتف ، ولكن،ُ  َ َ
د عىل هللا والتوكل عـىل هللا أن يواجـه كُـّل التحـديات  العـسكرية منهـا ،ّواالعت

 ، حـاربوا البنـك،ً هم اليـوم يركـزون جـدا يف حـربهم االقتـصادية،واالقتصادية
 وحارصوا البلد؛ ألنهم يريدون اإلرضار بالشعب ،القتصاديةت اآوحاربوا كُّل املنش

 مـا يكـشف ، هذا من أهم مـا يفـضحهم، خطواتهم كلها رضرها عام،كُّل الشعب
َ أنهم يعملون ما يـرض بالـشعب الـيـمــني بأجمعـه،زيفهم له يف ، بكلـه،َ  يف شـ

ــه ــطه،جنوب ــصادي، يف وس ــصار االقت ــصادي، الح ــرضر االقت ــتهداف ، ال  االس
َ عىل كُّل الـيـمـنيً، رضره عىل الناس جميعا،تصادياالق  عـىل ، عىل كُّل املناطق،َ

لها وجنوبهـا ووسـطها، وعىل غربهـا،رشق البالد َ وعـىل كُـّل الـيـمــني، وشـ َ، 
 كـم هـي ، األغبياء الذين باعوا أنفسهم بثمن رخيص،ليعرف البعض من األغبياء

  .)١("جنايتهم عىل بلدهم وعىل شعبهم
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َّش إىل أهمية الُوي والتـي  ،ِّه التحـديات ملواجهة كل هـذ،ٍ وإباء،ٍ بكل عز،تحركُ

عيالتعاون ال و،لجهوداتطلب تضافر ت ـني مـ اعتمد الـشعب الـيذا إ أنهُ ويؤكِّد،ج

ة،ٍيةِّ وتحرك بجد، وتعاون،َّ عز وجّلعىل هللا فـسدين ُقهر أولئك املفإنه سي ، وبص

ًعليهم عسكريا واقتصاديا وتحقيق االنتصار ،يف األرض   : حيث يقول،ً

 املـسألة فقـط ، ونـستطيع، ملواجهـة كُـّل هـذا،علينا أن نتحرك بكل عز وإباء"

عيا،تتطلب تضافرا للجهود ً وتعاونا ج َ وأنا أقسم لكـم يـا شـعبنا الـيـمــني إن ،ً َ
ة أن تقهروا أولئـك املفـسدين  اعتمدتم عىل هللا وتعاونتم وتحركتم بجدية وبص

 النـاهب والجـشع ، القطـاع للطرقـات، املهلك للحرث والنسل، األرضيف

ً عـسكريا واقتـصاديا، أن تقهـروهم وأن تنتـرصوا علـيهم،والطامع  يجـب أن ،ً

عيً،نتحرك جميعا   .)١(" التحرك الج

ُشدد ُوي  لـدى ، الثـوريالـدافعو ،اسـتنهاض عامـل الـوعيَّعىل أهميـة السيد القائد ِّ

د عـىل ِّ التحـدواجهـةيف مالهـام  عىل دوره أكيد والت،الشعب اليمني يات لجهـة االعـت

ِّ ويب،الطاقات املحلية س الثـوريو ،الـدافعو ،الـوعيو ،الحس أن ُ  هـو الـذي ،الحـ

  : حيث يقول،ياتِّفيد يف مستوى مواجهة التحدُالذي سيو ،حتاج إليه الشعب الـيـمـنيي

 وأنـا أقـول لكـم ،ن بالتحرك الجاد ونحن معنيو،أقول نحن معنيون بالتحرك"
 يجب أن نعيش اإلحساس ، قادمون عليها بعد يوم،ًوخصوصا أننا يف ذكرى مهمة

 اليوم نحن ثورة ، شعبنا ثائر، نحن ثوار، والدافع الثوري،الثوري والوعي الثوري
 وثـورة ، وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة،يف وجه العدوان واالحتالل

ءاتهم الحزبيـة أو املذهبيـةمستمرة م ْن كُّل األحرار يف هذا البلد أي كانت انت َ، 
 ويتحقق لنا بناء دولة ،ثورة مستمرة حتى يتحقق لنا يف هذا البلد حرية واستقالل

 الحـس ، ثـورة، ويتحقـق لنـا أمـن واسـتقرار شـامل،عادلة تقيم العدل يف شعبنا
س، الدافع الثوري، الوعي الثوري،الثوري  ، هو الذي نحتـاج إليـه، الثوري الح

   ".ّ يف مستوى مواجهة التحديات مه كانت،وهو الذي سيفيد
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١١٠  

ُويضيف بالقول ُ :  

 وعـىل ،نحن معنيون يف تعزيـز الحـس الثـوري والتحـرك الـشامل والـشعبي"

ة جدا أمام هللا والتأريخ أن تتحـرك عـىل املـستوى املعنـوي  ًالنخب مسؤولية كب

ه وأن تقدم الدروس حتى من حركاتنا عرب التأريخ والتعبوي ب أوساط ا لج

ني وأمـة إســَالمية وحتـى يف األمــم الحـرة يف األرض التـي واجهـت  َكشعب  ُ ْ
 واجهــت الغــزو األجنبــي واالحــتالل ، واجهــت االســتعباد واالســتبداد،ّالتحــديات

ْ وال زالت الكثـ منهـا أو الـبعض من، تحررت وكانت حرة،الخارجي وتحررت هـا َ

ً يجب أن نعيش الحالة الثورية إحساسا عاليا باملسؤولية ترجمة لأل واألمل ،حرة ً

  .)١(" تحرك جاد،يف موقف عميل مثمر

َّ واألمة اإلسـالمية،وخالل تهنئته للشعب اليمني ناسـبة حلـول عيـد األضـحى ،ُ  

ِّ يجد،املبارك يات ِّحـد بتحويـل التٌ السيد القائد التأكيد بأن الـشعب اليمنـي جـديردُ

  : حيث يقول،ُمم األخرىُ ك فعلت كل األ، والنهضة،ِ للبناءٍإىل فرص

ة وال بـد مـن مواصـلة " شعبنا العزيز قطع شوطا مهـ وتجـاوز عقبـات كبـ

زيد من الصرب والحكمة جـدير بتحويـل  “:أن الـشعب اليمنـي ُ ويؤكِّد،”املشوار 

  .)٢("مماألالتحديات إىل فرص للبناء والنهضة ك فعلت كل 

يف ي ِّ من مواجهة هذا التحـده الخروجبإمكاناليمني  ُ ك يش إىل أن الشعب

  : يقول،خيار الصحيحباعتبار أنه ال ،العدوان األمري السعودي

كــن أن نخــرج مــن مواجهــة هــذا التحــدي يف العــدوان األمــري " ّنحــن 

 ، وبإمكاننا،السعودي ومن معهم من لفيف املنافق أن نخرج كشعب قوي عزيز
 هـذا هـو خيارنـا ، وهذا هو خيارنا الـصحيح، ونحن معنيون بذلك،بإمكاننا ذلك

هـ، عىل الجميع مـسؤولية،الذي ال بد منه  أن يعـوا ، عـىل النخـب وعـىل الج
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١١١  

َّجميعا أهمية هذه األحداث َ ا تقف هذه الحرب،ً  يكف املعتدون ، أال ينتظروا أنه ر

ْعن عدوانهم هذا الشهر أو ال ً لنتجه جميعا ، ال تحسبوا هذه الحسابات،شهر اآلخرَ

 إىل ترتيـب ، إىل بناء واقعنا الداخيل،بتوحد بتعاون بتظافر للجهود إىل املواجهة

ً لتلدنا هذه األحداث وهذا املخاض من جديد شعبا عظـي قويـا ،واقعنا الداخيل ً ً

سكا ًعزيزا مت    ")١(..داثً خرج شامخ الرأس وخرج حرا من مخاض هذه األح،ً

  : حيث يقول،ياتِّ يف مواجهة التحدًعىل النخب مسؤوليةالسيد القائد أن  ُويضيف

 نتيجـة العـدوان ،ّ يف مواجهـة التحـديات،اليوم يف مواجهة قـرن الـشيطان"

 نحـن ، نتيجة كُّل هذه الحـرب الـشاملة عـىل كُـّل املـستويات،األمري السعودي

ه  وعىل النخب اليـوم مـسؤولية وأنـا أقـول ،ًمعنيون بالتحرك الجاد نخبا وج

  ، لكن الحالة الـسائدة لـدى األغلـب، هناك البعض جاد ومهتم وعميل،للنخب

ّيــصل الــبعض إىل مــستوى املــسؤولية وال إىل مــستوى التحــدي وال إىل مــستوى 

قـدوركم أكـ،الواقع  كونـوا عنـد ، الذي تفرضه علينا املسؤولية أكـ والـذي 

كن    .)٢(" ويف مستوى ما يؤمل منكم،أن تقدموهمستوى ما 

ي،ِويف هــذا الــسياق   بــ ِامليــدا النــشاط يف للتحــرك ُ يخاطــب األكــاد

َّوالعـرب ،الـدروس ليقـدموا ،ٍواضـح ٍوتحـرك ،ٍمدروسة ٍرؤية وفق ،املجتمع أوساط ِ، 
ُألمم األخـرىل ،والشواهد ،واألمثلة ٍبجدية والتحرك ،ُ  يف همةلتقـديم املـسا ،ٍعالية ِّ

كـ  ،فرصـة إىل ِّالتحـدي مـن منطلـق تحويـل ،اختـصاصاتهم بحكم املجاالت كل

  : حيث يقول، ونجحت،ُأخـرىشعوب  فعلت

ختلف فئاتهم" يون اليوم معنيون   ، أن يتحركوا، مجاالتهم، توجهاتهم،األكاد
عية معنية أن تتحرك،بقية الفئات ئـك ُ ك يتحرك كُّل أول، بقية التكوينات االجت

ه  وأنـتم رأيـتم كيـف كـان تجـاوبهم يف ، تتحرك وتبذل اليشء العظـيم،الج

 خيارنـا ، نحن معنيون اليوم أن نتحرك جميعا،موضوع البنك والتعاون مع البنك
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١١٢  

  ". هو العمل الجاد،هو الثبات

ُ    ويضيف بالقول ُ:  

ي أن ينشطوا حتى يف حلقات"  ، وكـذلك يف التلفزيـون،أنا أخاطب األكاد
َ يف النشاط امليـدا بـ أوسـاط املجتمـع،يف الصحف ْ  ووفـق رؤيـة مدروسـة ،َ

َ الشواهد لألمم األخــرى، األمثلة، العرب، ليقدموا الدروس،وتحرك واضح ْ ُ")١(.   

ي ًا جديـدً نـداءَّ يوجه الـسيد القائـد،ِ ويف تأكيد ذلك أن يتحركـوا بـ لألكـاد

 عــىل املــستوى ، بحكــم اختــصاصاتهم،تســهام يف كــل املجــااللإل ،ٍ عاليــةٍيــةِّبجد

  : يقول،االقتصادي

ي أن يتحركـوا بجديـة عاليـة يف "... ّأتوجه من جديد بالتأكيد عـىل األكـاد
 ك قلت ، عىل املستوى االقتصادي،االسهام يف كُلِّ املجاالت بحكم اختصاصاتهم

كـن أن نحـول التحـدي إىل فرصـة،يف الكلمة السابقة  ّ َ  ذلـك ٌ وفعلـت شـعوب،ّ

سؤوليتنا،ُ وهللا معنا حين نتحرك،ونجحت  حين نعمل ما علينا ، حين ننهض 

 يف اقتصادنا ،ّ ثم نتحرك بجدية ملواجهة من يحاربنا عىل كُّل املستويات،أن نعمل

 من يستهدفنا بكل الوسائل واألساليب من القنبلة إىل ،يف معيشتنا يف لقمة عيشنا

    .)٢(" واملسؤولية علينا واحدة، كُّل املستويات معنيون بالتحرك عىل،الحصار

ٍعدوان همجي وأمام  اإلنتاجيـة ُومقدراتـه ،الـيمن مقومـات كل  طال،ٍ وغاشم،ٍ

رية ٍ وحصار بري،والتنموية ،واالستث ٍصـعب؛  ٍاقتـصاديٍ  ووضع،ٍ وبحري،ٍ وجوي،ٍ

ي تظل ًلحةُ رضورًة م، يف الشأن االقتصادي، واملختص،مسؤوليات األكاد  يف ِّ

ّ بوضع األسس ، وتجاوزها، والظروف القاسية،الصعبة ِّاالستفادة من تلك التحديات ُ

ٍالسلمية لبناء اقتصاد قوي   فمن املعلوم أن من وظائف الجامعات، ومستقل لليمن،ٍ

ُ وبهذا فإن الدور الـرئيس املنـاط ، وخدمة املجتمع، والبحث العلمي،التدريس: هي
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١١٣  

يـة ٍخـربات مـن هتحتويـ  وما،بالجامعات  ،ـسؤوليتها ٍوبحثيـة أن تـنهض ،ٍأكاد
 الفاعلة يف باملشاركة ،املجتمع وخدمة ،العلمي البحث: وتتجه صوب تنفيذ وظائفها

ــك مــن  واالســتفادة، وتقييمــه،الحــارض إدارة ــصعبة ِّالتحــديات تل  والظــروف ،ال

ّاألسس بوضع ،املستقبل وصناعة ،القاسية ٍومـستقل ،ويقـ ٍاقتـصاد لبنـاء الـسلمية ُ ُ 

ــيمن ــصادية ،لل ــة االقت ــق التنمي ــف املجــاالت،وتحقي ــذا يف مختل ــاء ال  ،ُ واالكتف
 للمواجهـة موحـدة وطنية رؤية  من خالل إعداد، والعسكرية، والصناعية،الزراعية

 َّالسـي ،التكنولـوجي والتطـوير ،العلمـي البحـث أساسها يكون ،املجاالت كافة يف

 ُالبنيـة وتدم ،استهداف يف نأمع قد الصهيو ديالسعو وأن العدوان األمري

 ،العــام للقطــاع واالنتاجيــة ،االقتــصادية ُواملنــشآت ،اليمنــي لالقتــصاد التحتيــة
  .والخاص

ُ السيد القائد عىل رضورة االستفادة من تجـارب األمـم ُيؤكِّد ،َّوألهمية املوضوع

  :قول حيث ي،فرص إىل ِّالتحديات  يف تحويلُاألخـرىوالشعوب 

َكن ألي شعب يواجه تحد كب مثل التحدي الذي يواجهه شعبنا الـيـمـني أن " - َ ّ ٍ

 أن يجعل ،ّيتحرك بكل ما يستطيع لبناء واقعه من الداخل ملواجهة هذا التحدي
ّ والتحديات إذا وجهت تتحـول ،ًمنه فرصة ليبني واقعه قويا عىل كُّل املستويات

َاألمـم يف بناء ،إىل عامل مهم يف البناء َ كيـف ولـدت كُـّل األمــم؟ اسـتقرأوا ،ُ ُ ُ
َّ كيف نهضت تلك األمـة،ًالتأريخ أمة أمة  ومـن رحـم ،من مخاض أحـداثإال  ،ُ

ً األحداث العظام تلد أمـ عظيمة،ّ التحديات،ّمواقف وظروف وتحديات َ  ولكن ،ُ
ٍ إىل إحساس عال باملسؤولية،تحتاج إىل وعي وإىل عزم م  وهذا هو اليشء امله،ٍ

  ...".ًجدا

 ،هناك الكث من األمم تحركت حتى غ مـسلمة كـ قلنـا يف كلمـة سـابقة" -
 وحتـى مـن مجاعـات وقتـل ، وأوجاع كربى،وولدت من مخاض أحداث كربى
ة يف األرض،وحروب وواقع أسوأ م نحن فيه   .)١(..."ُ ولدت أم كب

 ،التفك الـصحيحبـ و،هة ب واالستعان،يه وااللتجاء إل،َّوبالتوجه إىل هللا عز وجّل
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 الـشعب اليمنـي ن السيد القائد أُ يؤكِّد،تاحةُرص امل واستغالل كل الُف،والعمل الجاد

ٌ أممْ ك استطاعت،ي االقتصاديِّالتحدو ،واجه هذا العدوانيستطيع أن ي ُ أخــرى ُ

  : يقول،تبني نفسها عىل كل املستوياتأن 

ع اقتـصادي يف هـذا البلـد ثـم مضت علينا عرشات السن  يبنى لنا وضـ"

كننـا أن نحـصل ،واجهنا هذا التحدي الكب من واقع صـعب  ولكـن بالتعـاون 

ونحن بالتوجه إىل هللا والعمل والتفك الصحيح والعمل الجاد نستطيع أن نواجه 

 رزاق ،)إن هللا هـو الـرزاق ذو القـوة املتـ (، ألن هللا هو الرزاق،هذا العدوان

 إىل عبادة لكن نعمل مثل ما عمل شعب كوبـا مثـل مـا عملـت وقوي يوصل رزقه

 امتـد عليهـا ًواجهت الجمهورية اإلسالمية يف إيران حصاراما شعوب أخرى مثل 

ألك من ثالث عاما فلم يؤثر عليها حتى يف مستوى أن تنهض وأن تبني نفسها 

سك بل أن تبتني وت ا عىل كل املستويات وليس فقط أن تت نهض نهـضة ًبناء كب

 نـستطيع ،متميزة ومعروفة يف املنطقة ك فعلت شـعوب أخـرى يف هـذا العـا

بالتفك الصحيح والتعاون والعمل الجاد واستغالل كل الفرص املتاحة وااللتجـاء 

ــدي  ــذا التح ــه ه ــستطيع أن نواج ــل ن ــدعاء والعم ــا وال إىل هللا واالســتعانة ب

  .)١("االقتصادي

 - 

 والعدوان ، التي عصفت به،ِّ والتحديات،ات يف مواجهة األزمالشعب اليمني إن

كن أن يقف،ُ فرض عليهذيال ُ املختلفة يف تحقيق الدولتجارب ذج من ا أمام  

 مـن منطلـق ، وطاقاتهـا، صـنعت تنميتهـا بإمكاناتهـامنها من ،التنمية االقتصادية

تجـسيد  عـىل ، والتنميـة،اعتمـدت يف النهـوض ُأخــرى و،دائهاِترسيخ العـداء ألعـ

  .هاء ومعرفة من هم أعدا،الهوية الوطنية

 بعـد تجـاوز للـشعب اليمنـيكـن ُ كيـف ،ًوتاليا فإن السؤال الذي يطرح نفسه

  من جديد؟االقتصادية  التنمية االتجاه نحو تحقيق ،العدوان
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 ،الـدول التـي نجحـت يف ذلـك التجارب لـبعض أبرزع ّ وتتب،ِّمن خالل تقيصو

ت بها بعض الدول تدل أن عمليـة التنميـة تعتمـد َّ التجارب التي مرإنكن القول ُ

 عىل قدرة الدول عىل االستفادة من تجارب بعـضها يف املجـاالت  العاميف سياقها

 ،لخـصائص وا،للهويـةً تبعـا ، والخـربات، واختيار األنـسب مـن التجـارب،ختلفةُامل
ت الخاص   .دولةة يف كل والس

 تجارب بيان إىل القائد الشهيد يتطرق ،"هدي القرآن الكريم"من  دروس ويف
ء عليهـا طغـى من منها ،ُاملختلفة والشعوب ُاألمم بعض  ،ُوعمـالء ،طواغيـت زعـ

   .واليابس ،األخرض أكلت ُمدمرة لحروب بالدهم تعرضت وآخرين
 بعـض ضـمن اليابانيـة والتجربـة ،اإليرانيـة التجربـة كانـت ،ذلك سياق ويف
 يـيل وفـي ،القائـد الـشهيد اليهـا تطـرق التـي ،ُاملختلفة والشعوب ُاألمم تجارب
  :اآل النحو عىل وذلك ،التجارب لهذه ُمخترص عرض

 -  

لكه إيران من ثـرواتَّعىل الرغم م ٍ  وموقـع، هائلـةٍ وبـرشية،ٍ ماديـةٍ كانت 

 طوال مدة الحكم البلهوي ضمن الدول ْ إالَّ أنها بقيت،قة هام يف املنطٍاسرتاتيجي

ة من الـشعب اإليـرا تعـيش يف فقـر،ُ واملستهلكة،املستوردة  ٍ وظلت قطاعات كب

ٍمدقع ِ يف ذلك التخلـف الرئيس  ونستطيع أن نحكم دون أن نخىش زلالً أن السبب ،ُ

َّكان يعود اىل انفصال مشاريع التنمية عـن ثقافـة األمـة سلط الزعامـات عـىل  وتـ،ُ

اتها،قدراتهاُم لتها الكاملة ألمريكا يف ظلِّ، وخ   .)١(  ع

  :القائد الشهيد يقول ،ِالسياق هذا ويف
 ، أعطاهم امتيـازات هائلـة داخـل إيـرانً،ملك إيران الذي كان عميالً حمي" -

  .)٢(" جعل إيران مأكلة ألمريكا،البرتول يستنزفونه
                                                           

  : للمزيد أنظر الرابط،نية الثقافة والتنمية التجربة اإليرا،محمد عيل آذرشب) ١(
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١١٦  

 ،فرتة طويلة حكم إيـران) شاه إيران(لذي يسمى كان يف أيام ملك إيران ا"... -
 وكانت إيران تنتج نحو خمسة مالي برميل يف اليوم - ويف أثناء فرتته ودولته 

ة من -الواحد  العاصمة ما تزال بغـ مـاء ] طهران[ كانت ما تزال أحياء كث
كان ما تزال الخطـوط يف إيـران .وال كهرباء وال نظافة وال أي خدمات أخرى

  .)١(..."ت أك من أربعة عرش ألف كيلوليس

شهدت  ،يف إيرانقيام الجمهورية االسالمية  و،ُنجاح ثورة األمام الخمينيوبعد 

ــات ــا حرك ــام االوىل لقيامه ــسلحةٍاألي ــقاطهاٍ م ــطرابات، إلس ــةٍ واض ــٍ أمني ت َّ عم

 ولكنهـا ،ول مـن عمـر هـذه الدولـةًواجهت حربا استغرقت العقد األو ،محافظاتها

 ال ، التنميـةمجـالانتـصارات هامـة يف  »جهـاد البنـاء« ن خالل مرشوعسجلت م

ت َّرة يف الروح الجهادية التـي عمـو عىل ضوء الروح الثقافية املتبلكن فهمها إالَُّ

  .)٢( آنذاكالبالد 

  

ُيب ِّ مية يف إيـران أبرز أسباب نجاح الجمهوريـة اإلسـال  أن منالشهيد القائد ُ

ة مـن َّمـُتـستطيع أن تبنـي األيف تحقيق التنمية االقتصادية يعود إىل وجود قيـادة 

  :حيث يقول ،جديد

ال بد أن تربز قيادة تستطيع أن تبني األمة مـن جديـد كـ اسـتطاع اإلمـام "

وحجة عـىل ، رحمة من هللا) رحمة هللا عليه( ولقد كان اإلمام الخميني ،الخميني

 وشعب قـوي يف ، ورؤية صحيحة، قائد عظيم،لعربية لو عرفت قدرههذه األمة ا

 وشـعب ، اإليرانيون معروفون بقـوتهم يف القتـال،ويف قوته، يف أعداده، ثرواته

  .)٣(..." وقيادة حكيمة قوية،تلك ثروات هائلة

                                                           
 ، الدرس الثـا، سلسلة دروس سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
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١١٧  

ُويقدم  ِّ  التي كانت متوفرًة عند اإلمـام ، واملؤهالت،الصفات  أبرزالشهيد القائدُ

َّاألمة والتي يجب أن تتوفر يف القيادة القادرة عىل بناء ،نيُالخمي   :)١( حيث يقول ،ُ
 رجـل ،]يقيم الـصالة[ وهو رجل من هذا النوع -اإلمام الخميني عندما جاء " -

الً دينيا له ك الً عىل وفق هدى هللا سبحانه وتعاىل ً،ك  ما الـذي حـصل - ك
  ".يف إيران؟

ُويؤتون الزكاة وه﴿" - َ ُ ََ َُ َّ َم راكعـونَْ ُ ِ َ  متى ما كانـت ،الحظوا..  ثم هؤالء عىل أيديهم هم﴾ْ
قيادة الناس من هذا النوع فهم من يعرفون كيف يبنون األمة لتصبح فعالً أمة 

  ."قوية

 قــال عنــه الــرئيس  حيــث،ُونــال اإلمــام الخمينــي شــهادة األعــداء األمــريكي

  : يقول الشهيد القائد،رجل إلهي بأنه ، آنذاكاألمري

 ، أربكهم أذلهـم قهـرهم جعلهـم يتيهـون-رحمة هللا عليه-اإلمام الخميني "  
قال عن الخميني رئيس أمريكا ] هذا رجل إلهي: [حتى قال عنه الرئيس األمري

 حتى عندما عملوا ،ًعجزت أمريكا أن تعمل شيئا معه]. هذا رجل إلهي: [يف أيامه

رسلوها الختطافه يف صحراء عىل اختطافه من منـزله تضاربت الطائرات التي أ

َيسمونها صحراء طبس أو قبس يف إيران َ")٢( .  

ُوبعيدا عن الطائفية املقيتة ِّ يب الشهيد القائـد ،ً مينـي بـرز فيـه ُمـام الخ اإلأنُ

م الكب ببناء األ ةٍ والذي تجىل بوضوح،ةَُّماالهت   :حيث يقول ، خالل مدة قص

 ودولـة مـصدرة ، ودولـة منتجـة،ناعيةأو تصل إيـران اآلن إىل دولـة صـ"...

 أ تسمعوا أنتم يف ،ملختلف املنتجات؟ دولة استطاعت اآلن أن تهدد أمريكا فعالً

هذا األسبوع أنهم هددوا أمريكا؟ وأولئك الذين ينتجون ما بـ خمـسة ماليـ 

تلكها هؤالء العرب ،برميل برتول وات التي   ألنهم  يبنوا نفوسـهم - وتلك ال

ا هو من فضالت مـا ينتهبـه و  يبنوا شعوبهم؛ ألن كل ما يلمعون به أنفسهم إ
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١١٨  

  "....اآلخرون من ثرواتهم

  : بالقولُويردف    

أولئك هم من استطاعوا أن يخفضوا إنتاج البرتول ع كان عليه أيـام ملـك "

 واستطاعوا بعد التخفـيض ، خفضوه بنحو مليون برميل يف اليوم،إيران السابق

 وهاهم ملا انطلقوا وعىل مدى عرشين ،نوا إيران يف مختلف مجاالت الحياةأن يب

 .)١(..."ًعاما فقط 
ُويب ِّ وذجالشهيد القائد  ُ ثل أ ُأن األمام الخميني   أن ايهمهـ للقيـادة التـي ًاُ

ًجعل األمة قويةت َّ   : يقول،ًصبح قويةُتوتبنيها ل ، وعزيزًة،ُ

كن عىل يديه فع" .. .الً أن تبنى األمـة بنـاء أمـة عظيمـةترى الشخص الذي 

وهكذا من يكون عىل هذا النحو هم من يبنون األمم العظيمـة فـأين إيـران اآلن 

عن إيران قبل الثورة اإلسالمية بفارق بسيط هو أقل من عمر ملـك واحـد ممـن 

أليس هؤالء هم من يبنون الحياة ويبنون . سادوها وحكموها قبل الثورة اإلسالمية

يبنون األمم؛ ألنه يهمهم أمر الحيـاة بالنـسبة للنـاس أكـ مـ تهمهـم الرجال و

 هم من يهمهم أن يجعلوا األمة قوية وعزيزة فيبنـوا األمـة فتـصبح أمـة ،أنفسهم

ثل يف بناءها حزب هللا   .)٢("قوية 

تلكهــا  ُويــش إىل اإلمكانيــات الشخــصية التــي كــان  ُ  وأن ،مينــيُاإلمــام الخُ

  :حيث يقول ،ٍ رهيبٍم الخدمات لآلخرين بشكلَّقدوأنه  ،طةممتلكاته كانت بسي

لك هو إال "  حقه ك يقولون الدجلـة ] البشت[اإلمام الخميني الذي كان ال 

قدم للفقراء ما جعلهم يعيشون عيشة أرفه من  ،حقه الذي كانت ممتلكاته بسيطة

) حسن هيكلمحمد (لكاتب مرصي ) مدافع آيات هللا(اقرؤوا كتاب . حياته فعالً

 عن مطبخه وعن ثالجته وعن ،وهو يتحدث عن بيت اإلمام الخميني الذي دخله
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١١٩  

  ...."أكله وعن ممتلكاته عادية بالنسبة له لكنه قدم الخدمات لآلخرين بشكل رهيب

ُويضيف بالقول ُ :  

ة للناس يف كل منطقة؛ ألنهم كهنا" ا ورعاية كب ما كب ً يف إيران أبدوا اهت ً

ل ،ه الروحية فيهمه أمر فق وهو أثناء الصالةمن يحمل هذ  [ وهي خ األع

ي وأنا أسـبح هللا داخـل الـصالة؟ مـا هـذه  يقل إيش با تجي صدقة أعطيه خا

الـصالة هـي مـن ، ألن الصالة هي من أجل أمثال هـذا.. وهذا وهذا.. ال] أثوب؟

 من يهمه ،مه فق فمن يه.أجل هذا الفق وأمثاله من املستضعف من عباد هللا

 من يهمه أمر املواطن وأبناء أمته ودينـه مـاذا سـيعمل؟ سـواء كـان ،مستضعف

ا يف املدينة أو يف الريف أو يف أي منطقة؟ سيوفر له خدمات وتحت يديه . ًفق

  ."أن يوفر يف أي منطقة كان

ُويردف بالقول ُ:  

ن ال يعرفهم"  ا،اإلمام الخميني اهتم  ن ال يعرفون ر  إال صوره بعدما  و

  ...." اهتم بهم فمأل إيران باملشاريع يف مختلف املجاالت،صعد

ُويؤكِّد   :  بالقولُ

أليس هؤالء هم من يبنون الحياة ويبنون الرجال ويبنون األمم؛ ألنه يهمهم "...

 هم من يهمهم أن يجعلوا األمة ،أمر الحياة بالنسبة للناس أك م تهمهم أنفسهم

ثل يف بناءها حزب هللاقوية وعزيزة في   .)١(."بنوا األمة فتصبح أمة قوية 

أن بـالـشهيد القائـد إليـه ش ُي فقد تحدثنا في سبق حول ما ،ويف سياق ذلك

ة أصـبحت يف َّمـُ بـأن هـذه األأكـد ،ٍ صـحيحةٍميني عندما نهض برؤيـةُاإلمام الخ

ر ُب أن تـعرف كيـف يجـو ً،عسكرياً يعد رصاعا  و،مع اليهودٍ حضاري ٍرصاع

َّهذه األمة عىل نهج  ستوى املواجهة،القرآن الكريمُ  ،داءِ فتحمـل العـ، حتى تكون 
ستوى املواجهة،وتبني نفسها َّ لهذه األمة أن تتجه نحو ُّده ال بأن و، لتكون  تحقيـق ُ

                                                           
 الـدرس ، سلسلة دروس سورة املائـدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر )١(
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ستوى املواجهة،اسَّختلف األشياء التي يحتاجها النُاالكتفاء الذا يف م  ، لتكون 
ِّيبإذ  َّ الشهيد القائد أن اإلمام الخميني جعـل مـن الـسخُ ًط ضـد األعـداء دافعـا ُ

َّقويا لبناء األمة ُ ستوى املواجهة، حتى تبني نفسها،ً   :يقول ، وتكون 

 وعرف بأن هذه األمة أصـبحت ،اإلمام الخميني عندما نهض برؤية صحيحة"

ًاعــا   يعــد رص،حــضارات رصاع ،يف رصاعهــا مــع اليهــود يف رصاع حــضاري

ال بـد لهـذه األمـة أن تتجـه نحـو :  قال،رصاع حضارة، ًعسكريا أصبح رصاع أمة

 لتعتمـد عـىل نفـسها يف مجـال غـذائها فتهـتم بالزراعـة تهـتم ،االكتفاء الـذا

 تهتم بالتـصنيع يف مختلـف ، تهتم بالتصنيع العسكري، يف كل املجاالت،بالتصنيع

ستوى   تهتم أن تنشئ جيالً يعرف ،املواجهةاألشياء التي يحتاجها الناس لتكون 

وهكـذا .  بالعداء إلرسائيـل يهتفـون، يصيح بالعداء ألمريكا،كيف ينظر إىل الغرب

 عرف كيف يجـب أن ،]املوت ألمريكا وباملوت إلرسائيل[كان اإليرانيون يهتفون بـ

ـستوى املواجهـة  ، فتحمـل العـداء،تر األمة عىل نهج هذا الكتاب حتى تكون 
ستوى املواجهةوتبني    . )١("نفسها لتكون 

ً جيشا بأكمله أنشأميني ُاإلمام الخ إىل أن الشهيد القائدُ يش ،ويف هذا السياق

ه جيش ا    : يقول،»جهاد البناء«س

لك إال ممتلكات بسيطة جدا كون جيشا بأكمله " ًاإلمام الخميني الذي كان ال  ًّ
ه جيش   يحملون البنادق والبوازيك ويف هناك جيش مجاهدين] جهاد البناء[س

ْالدبابات ويف الطائرات وكون جيشا يحمل املطارق والفرس والكريكات ومفـاتيح  َ َُ ِ ً ّ
 وعمل ،الهندسة ويقودون الحراثات ويقودون مختلف اآلالت الثقيلة لعمل الجسور

ه ، وبناء املدن، وبناء املصانع،السدود   . )٢("]جهاد البناء[ً جيشا بأكمله س
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د عـىل الـذاتشَُّت  وتحقيـق االكتفـاء ،كل الزراعة العمود الفقري لسياسة االعت

 ومـن ال يـستطيع تـوف ، ووجبـة الطعـام،؛ ألنها توفر لقمة الخبز الغذاالذا

ٍ وقـرار مـستقل،رةُ حٍكن أن يكون صاحب إرادةُ ال ،لقمة الخبز لشعبه ُ ضطر  ويـ،ٍ

د  ،ٍعملـت إيـران بجـد حيـث ، الـذين سـيتحكمون بـسياساته، عىل اآلخرينلالعت
ةٍ وحققت إنجازات، عىل توف الغذاء لشعبها،واجتهاد    . يف هذا املجالٍ كب

  الغـذال االكتفـاء الـذاِّفعـُمينـي أن يُمام الخ استطاع اإل،هذا الصدديف و

 ، واملجتمـع، مـن خـالل بنـاء الفـرد،ييرا عىل املدى االسـرتاتيجلدى الشعب اإل
 يبنـي ؛  والعـزة،عادة هيبـة مفهـوم الكرامـةإو ،ذالل واإل،وتحصينه من الحاجة

 تحت ، ورفض الرضوخ،بداع واإل،اإلنجاز فيهم روح ِّحييُوي ،الدولة بسواعد أبنائها

 ،ةِّ والعـز،ة الشعب بإحيـاء قـيم الكرامـةِّرفع من همال و،وطأة الحصار االقتصادي
د عىل الغرب  والحـضاري ، واللجوء لإلرث الثقـايف،والتخيل عن االستعانة واالعت

ل إيـران َّ الـذي حـو، واالستلهام منه القدرة عىل تحقيق االكتفاء الـذا،التاريخي

ــسوب خفــض َّ مــ،ستهلكةُ وليــست مــ،ِرةِّصدُ ومــ،ٍعةِّصنُ ومــ،ٍجــةِنتُ مٍىل قــوةإ  من

دها عىل الخارج  ، تداعيات الحصار االقتصادي عىل اقتصاد إيرانل منَّ وقل،اعت
ًشهدت الزراعة دع حكوميـا واسـعاحيث  ً ة غـذاء َّ سـلإيـران بحيـث جعلـت مـن ،ً

   .لجميع دول الخليج دون استثناء

ِّ يب الشهيد القائد ،ويف سياق ذلك عمل عـىل أن يجعـل ": مينـيُ اإلمام الخأنُ

ستوى املو  بأن تحصل عىل االكتفاء ،اجهة للغربإيران أمة قادرة عىل أن تكون 

ه من املجاالت   .)١("...الذا يف املجال الغذا والعسكري وغ

ُويش إىل مقولة اإلمام الخميني التي تضمنت ُ ال بد لهذه األمة أن تتجه نحو " :ُ

 لتعتمـد عـىل نفـسها يف مجـال غـذائها فتهـتم بالزراعـة تهـتم ،االكتفاء الـذا

 تهتم بالتـصنيع يف مختلـف ، تهتم بالتصنيع العسكري،ملجاالت يف كل ا،بالتصنيع

                                                           
 . ٢٥ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، الكريم دروس من هدي القرآن،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



  

  

 

١٢٢  

ستوى املواجهة   . )١("...األشياء التي يحتاجها الناس لتكون 

ُيبــ الــشهيد القائــدو ِّ  ن أيــراشعب اإللــانطلــق وقــال لمينــي ُاإلمــام الخ أن ُ

 ،مهتجهون لبنـاء أنفـسي سـٍم حينئـذهـإنو ،مه يف مـصلحتالحصار االقتصادي هـو
  :يقول ،ختلف املجاالتُمل عىل تحقيق االكتفاء الذا يف موالع

:  هل انطلق قائدهم األعـىل ليقـول، هل انطلق رئيسهم،هكذا عمل اإليرانيون"

وقد عانوا مـن  ،اسكتوا أمريكا تهددنا؟ واملواطنون يعلمون فعالً أنهم مستهدفون

 ، مـصلحتكمإنـه يف:  لكن اإلمام الخميني كان يقول لهم،حصار اقتصادي طويل
 والعمـل عـىل تحقيـق االكتفـاء الـذا يف ،أنفـسكمإنكم حينئذ ستتجهون لبنـاء 

 .)٢("مختلف املجاالت داخل وطنكم
 للحفـاظ ٍ واسـعٍ شـعبيٍىل تفويضإستندة ُاألنظمة القوية امل و،القياداتتسعى  و

ٍ اسـتنادا إىل رؤيـة، واملؤسـسات، والـشعب،تمثلة باألرضُعىل الدولة امل  ،ٍية مـستقبلً
ـة عـىل ،ٍ قويةٍ اقتصاديةٍ فتعمل عىل بناء منظومة،ٍ ومتطور، مرنٍ حكمِونظام  قا

وذجا انتاجيا،م االقتصاديٌ والتقد،ٍتنميةال ً وتتبع  االكتفاء الذا من عىل  يعتمد ،ً

نتاجيــة يعتــرب العنــرص إ ٍ اقتــصاديةٍ وتــروج لثقافــة،ىل مرحلــة التــصديرإنتــاج اإل

نتـاج اقتـصاد إن فـرتة الحـصار اسـهمت يف أً ا خصوصاهم طاقاتهأالبرشي من 

  .)٣(  ومفهوم اقتصادي جديد،منيعو ،قوي
م الحكومـة ،ِّويف خضم ذلك ِّ يش الشهيد القائد إىل الرس الكـامن وراء اهـت ُ
م باألرياف،اإليرانية بالزراعة  وتـوف جميـع الخـدمات ، وذلك من خالل االهت

  : يقول، ويهتمون بالزراعة،رياف فيهال سكان األظالتي تحتاجها حتى ي

ل إيـران اسـمها "... ) ُآمـل(ونحن نزور يف إيران متجه إىل منطقة يف ش

 - ،ومعنا أشخاص إيراني ونحن نرى الكهربـاء وكـل الخـدمات أمامـك للقـرى
                                                           

  .٢١ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢( ْ ُ ََ ّْ  .٨- ٧ ص،م٢٠٠٢ ،َ
 ، موقـع امليـادين نـت،لغة خشبية أم مواجهة اقتـصادية شـاملة؟:  إيران واقتصادها املقاوم،نزياد نارص الدي) ٣(

  http://m.almayadeen.net/butterfly-effect :للمزيد أنظر الرابط



 

  



١٢٣  

ًألسنا هنا نطالب ملنطقة بأكملها ويعطونا مرشوعا واحدا فقط بعد ست سن سبع  ً

 هناك هم ينزلون بأنفـسهم إىل القـرى ليـوفروا لكـل قريـة -بعة سن من املتا

 ،صحة وكهرباء ومياه ومـدارس وطرقـات كلهـا متـوفرة: الخدمات التي تحتاجها
م باملزارع   . قلنا ملاذا؟،واهت

نريد أن يتوفر ألهل األرياف ك يتوفر ألهل املدن فيظلـوا يف بيـوتهم : قالوا

يهتمون بالزراعة ويهتمون بكل يشء ويعيشون ك  ف،متوفر لهم كل أسباب الحياة

  .)١(..."يعيش اآلخرون

ُويضيف بالقول ُ:  

ل إيران -تذكرت عندما قال لنا "  أحد اإلخوة -  ونحن نذهب يف رحلة يف ش

ًإنهم يهتمون جدا باألرياف؛ ألن الغربي يريدون أن يبقى الناس يف : اإليراني

 تتوفر لهم وسائل الحياة التي يتمتع بها أهـل  ال،األرياف ال تتوفر لهم الخدمات

ة تحـصل، فيهاجرون إىل املدن،املدن :  فيشكلون أو يصبح بواسطتهم مشاكل كث

فاهتموا فعالً هناك .  وتصبح املدن مظاهرها فاسدة، وأخالقية، وبيئية،اقتصادية

  .)٢("أن يوفروا للقرى الكث من الخدمات

د عـىل الـذات يف تـوف الغـذاء ،االكتفاء الـذاويف مجال تحقيق   ،واالعـت
 وتطـوير ،ة غـذاء اإليـرانيَّير سـلتطـو :هـ هـام أمـرين عـىل إيـران ركزت

  . اإليرا واملواطن، لتوف األمن للوطن؛القدرات العسكرية

  

ن إيـران ش الـشهيد القائـد إىل أُ يـ، يف إيـرانالثـورة اإلسـالمية راانتـص بعد

 ٍ علميـةٍحتـاج إىل ثـورةأ وأن الشعب اإليرا ،جاالتاملختلف ُيف مبالتعليم  اهتمت

                                                           
 ، الدرس الثـا، سلسلة دروس سورة املائدة،ريم دروس من هدي القرآن الك،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٥-١١ ص،م٢٠٠٢
 ، الدرس الرابع، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .١٤ ص،م٢٠٠٢



  

  

 

١٢٤  

  :يقولحيث  ،من جديد

 اهتمت ببناء االقتصاد يف مختلف ،إيران فتحت املعسكرات للتدريب رجاالً ونساء"

 ثورة من جديـد ، احتاجوا ثورة علمية من جديد، التعليم يف مختلف مجاالته،مجاالته

  .)١("دما انترصت الثورة اإلسالمية؛ ليعيدوا املناهج ويجعلوها بالشكل الذي يفيدبع

ء مكانـة مـن ورفعـت ،العلمية قدراتها بتطوير ذلك أثناء إيران وانهمكت  العلـ

أقامــت و ، واالخــرتاع،االبتكــارو ،االكتــشاف عــىل َّوشــجعتهم ،املجــاالت كافــة يف

 ،بحــاثللدراســات واألت مراكــز رَّ وطــو،جامعــات تحــرص عــىل التطــوير العلمــي
ء مـن شـق،ٍ وأجهـزة،ٍعـداتُ كل مـا يلـزم مـن موفرتو  ، طـريقهمِّ ليـتمكن العلـ

اً ازءُوخصصت ج  ومن ثـم توجهـت نحـو العمـل ، من ميزانيتها للبحث العلميًكب

   .  والتكنولوجياتطوير التقنيةو ،التطبيقي

 ،خرىٌ أٍدولذ خربات من  الشهيد القائد إىل أن إيران استطاعت أن تأخُُشوي
  :يقولحيث  ، وكوريا،كالص

ًأن الخربات اآلن قد أصبحت منترشة وليست فقط حكـرا عـىل بلـدان معينـة "

حتى يستطيع اليهود أن يحولوا ب الناس وب الحصول عليها؟ استطاعت إيران 

 .)٢("أن تأخذ خربات من الص ومن كوريا ومن بلدان أخرى
 ، الطـب،فيزيـاءال ،رياضياتال( يف الفروع العلمية ًتقدمةُ مًتحتل إيران مرتبةو

كـ تتـصدر )  الكيميـاء والنـانوتكنولوجي، تكنولوجيا الفـضاء،التكنولوجيا النووية

ة ، وجامعة طهران،الجامعة التكنولوجية   . الجامعات العامليةأفضل ضمن قا

 ،ن تعلـيم الفـرد مـُبـدأي ، والتقـدم التكنولـوجي،هي القول إن التعلميمن البدو
 ومـن ثـم إىل رعايـة ،مَّنظُ إىل املؤسسة التي احتوت جهود األفراد بشكل مـوصوالً

                                                           
 ، الدرس الثـا، سلسلة دروس سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .١٥-١٤ ص،م٢٠٠٢

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٠-٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة



 

  



١٢٥  

 ،اإلنجـازات التـي تحققـتو ، وإن التجارب التنموية التـي تراكمـت،خل الدولةّوتد

 ، يف الـتعلم والتقـدم، والبنـاء عليهـا،كن للدول الساعية للتنمية االنطـالق منهـاُ
هـم تـوفر ُ املفـإن ،وى التطور السائد يف قاعدة االنطالقوبرصف النظر عن مست

 . إرادة وإدارة التنمية ومستلزماتها
 والتـصنيع ،ن الفـرتة الزمنيـة يف الـتعلم التكنولـوجيفـإ ،وضمن هـذا اإلطـار

 ، وكوريا، كالص، التي استغرقتها التجارب التنموية يف العديد من الدول،املتأخر
  : هي،مراحل  عىل الرغم من مرورها بعدة،وات  تكن سوى عدة سن،وإيران

عنى رشاء اآلالت من الـسوق الدوليـة،يمرحلة التقليد االستنساخ -  ، وتفكيكهـا، 
  . ومواصفات محلية، بخربات،وإعادة تصنيعها

مرحلة اإلبداع التي استدعت ألن تكون فيها نشاطات البحث العلمـي أكـ مـن  -
 لتجعـل منهـا ،فة ميـزات جديـدة للـسلعة بعدها تحتـاج إىل إضـا،املرحلة األوىل

واصـفات ُ ت،ماركات جديـدة وجبهـا يف األسـواق الخارجيـة عـىل أنهـا  بـاع 
  .حديثة

 وتتجىل بالقدرة عىل إضافة كل ما هو جديـد يف مجـال ،مرحلة اإلبداع األصيل -
 . والوطنية، باالستعانة بالخربات املحلية،انتاج السلعة

ِويظهر التوجه الذي اعتمدته  ، إيـران لجهـة نـوع الـتعلم التكنولـوجي املطلـوبُ
م الدولة بتطوير قطاعات إنتاجية تنتمي إىل مرحلتـي  التقليـد القـائم عـىل «اهت

 وأنهـا عملـت يف الوقـت عينـه عـىل ،»التقليد الذي ينطوي عـىل إبـداع« و»النسخ

  تجعلها يف منافـسة مـع القـوى العظمـى يف،»ًإبداعا أصيالً«ثل ُتطوير تقنيات 

  .آخر ما بلغته التكنولوجيا

ــون ــتخدم اآلت ــد اس ــة وق ــساب املعرف ــأخر يف اكت ــصنيع املت ــدم ،إىل الت  والتق

 أي التقنيـات التـي كـانوا قـادرين ، الصناعات ذات التقنية املتوسطة،التكنولوجي

م التكنولـوجي ُّ والتقـد،ً لتكون منطلقا يف التعلم، وتطويرها،عىل استيعاب تقنياتها

  : وذلك من خالل،ً التكنولوجيا األك تطورا وحداثةتدرج نحوُامل

 ، وتطــويره، واســتخدامها يف اإلنتــاج املحــيل،اســتيعاب التكنولوجيــا املــستوردة -



  

  

 

١٢٦  

  وتحس نوعيته

 ، وزيــادة عــدد البــاحث، ويف البحــث والتطــوير،متابعــة الجهــود يف التعلــيم -
  . والتقدم التكنولوجي،والنفقات الالزمة للتعلم

 والتقـدم التكنولـوجي ، تجعل من التعلم، وطنيةٍ مجتمع املعرفة بقيمالرتكيز عىل -
  .التبعية والتحرر من ،رافعة للحفاظ عىل األمن الوطني

 يف كـل ذلـك  يكـن ، واملؤسـسات، عـن البيـان القـول إن دور األفـرادٌوغني

رضورة تـدخل الدولـة يف و ،حـدد للدولـةُ مـن دور تنمـوي واضـح ومّبد والًُ،كافيا

ريتوف  والتقـدم التكنولـوجي الـذي لـيس يف ، لتحقيق الـتعلم، التمويل االستث

 ، رضوري لتمويـل مؤسـسات البحـث العلمـيها وأن تـدخل،مقدور األفـراد تأمينـه
ــة امل ي ــة لح ــسياسات الرامي ــق ال ــتُوتطبي ــيلَن رات يف ،ج املح ــتث ــه االس  وتوجي

   .االتجاهات املطلوبة

ثل إيران إحـدى إذ  ،ألحدث يف هذا السياقوالتجربة اإليرانية هي التجربة ا

 ،"تـصنيعها املتـأخر" وإنجـاز ،الدول التي نجحت يف اكتساب املقدرة التكنولوجيـة
  . هو قطاع إنتاج السيارات املدنية، بعينهٍبدأ األمر يف قطاعحيث 

 والتقــدم التكنولــوجي عــىل التقنيــات املتوســطة ،اعتمــدت إيــران يف الــتعلم و

 ، من خالل الرتكيز عىل فكرة تطوير اإلنتاج املحيل،اعة السياراتاملتجسدة يف صن
يــة برســومٍ بتطبيــق سياســة،ودعــم الــصناعات الناشــئة  عــىل ٍ عاليــةٍ جمركيــةٍ ح

إيـران « عـىل أن تتـوىل رشكتـان حكوميتـان ،املستوردات مـن الـسيارات األجنبيـة

 والتنـسيق ،تعاون بال، إنتاج خمس ماركات مختلفة من السيارات»سابيا« و،»خودرو

 وآالف ،رشكـة) ٨٠٠ (ي قطـع الغيـار املحليـ قوامهـاِنتجـُمع شبكة واسـعة مـن م

 مـن الـذين يعملـون يف مؤسـسات ،املهندس املتخصـص يف تـصميم املركبـات

مليـون ) ١.٤ (حـوايل ،م٢٠٠٩ مـن عـام ً وبلغ اإلنتاج املحيل ابتـداء،الدولة البحثية

 ضاف إلـيهم مـا بـُ يـ) ألف١٠٠ ( هذا القطاع وعدد العامل مبارشة يف،سيارة

 يعملون يف الرشكات التي أوكلـت إليهـا الـرشكتان الرئيـستان انتـاج ) مالي٣-٢(

  .قطع الغيار



 

  



١٢٧  

مـن ) %٨٠ (ة يف ذلـك التـاريخ إىلَنتجُوقد وصل املحتوى املحيل للسيارات امل 

لية  قابـلُج املحـيل مقطعـة غيـار مـن اإلنتـا) ١٢٠٠ (ن تـأمَّ وأمكـ،قيمتها اإلج

 ِ يف مجــالٍ أجنبيــةٍ وجــرى التعاقـد مــع رشكـات،قطعـة فقــط مـن الخــارج) ١١٥(

د أسلوب التصنيع املعكوس  ،التكنولوجيا عىل قاعدة توط إنتاج قطع الغيار باعت

 ٍ وإعــادة إنتاجهـا بطــرق، أي تفكيــك املـستورد منهــا مـن الــسوق الدوليـة،لـآلالت

نة للم، من الدولةٍ بتشجيع،ٍبتكرةُم  ٍ دعـمِ عـىل شـكلِنتجـُ يقوم عىل إعطاء ضـ

  .)١( دتها خمس سنواتُج بعقود مَنتُ والتزام الدولة برشاء امل،ٍمايل

 ،اتالجنـسي دةِّتعـدُتولت الدولة إبرام عقود نقـل التكنولوجيـا مـع الـرشكات مو
ًولعبت الرشكات االستشارية يف مجال التكنولوجيـا دورا رئيـسا  ، يف عمليـة النقـل،ً

نة للمو  ومـن ،رتـه لهـمَّ من خالل الدعم املايل الـذي وفِنتجُأعطت الدولة ض

  .ج بعقود مدتها خمس سنواتَنتُرشاء املبخالل التزامها 

ــا يف  ــادة اإليرانيــة يف الوقــت الحــارض سياســة نقــل التكنولوجي وتتبنــى القي

 ،ت األجنبيـةقيمهـا مـع الـرشكاُ التـي ت، والعقـود، والتجاريـة،عالقاتها االقتصادية
ات املحليـة يف إنتـاج ِبالرشوط التي تفرضـها لجهـة اإلرصار عـىل مـشاركة الخـرب

)٢(  وتدريب العامل عىل استخدامها،التكنولوجيا املستوردة
.   

ـوذج و  »التـصنيع املتـأخر«أظهرت تجربة التصنيع اإليرانية أنها تندرج ضمن 
ـة،للقرن العرشين رسـةالـتعلم مـن خـ« عـىل ٌ بوصـفها قا  ونـشاطات ،»الل امل

 ، أظهرت أن اكتـساب املقـدرة التكنولوجيـة بهـذه الطريقـة حيث،البحث والتطوير
تـصنيع ال«قـرر االنخـراط يف عمليـة ُ يٍ وأنه يف متناول أي بلد،مكن التحقيقُأمر م

                                                           
ر ،»ةاكتساب املقدرة التكنولوجية كمدخل للتنميـة املـستدام«:  مخترص لورقة بعنوان،ألرب داغر)  ١( ّ معـدة للمـؤ

  .م٢٠١٦ ، القاهرة،»الجمعية العربية للبحوث االقتصادية«السنوي لـ

:  للمزيـد،م٢٠١٧ ، موقـع تـرشين، تجارب تنموية وبعض م تحتاجه عملية التنمية يف سـورية،موىس الغرير) ٢(

   p?/sy.news.tishreen://http= ٨٧٠٧٤ :أنظر الرابط

 



  

  

 

١٢٨  

  .)١( »تأخرامل

 ،ً صـناعيةً إيـران أصـبحت دولـةإىل أنالـشهيد القائـد ُ يش ،ِّويف خضم ذلك
  :قولحيث ي

 أصبحت تنتج إىل ،أصبحت إيران تكاد أن ترشف عىل أن تكون دولة صناعية"

ة تصدر حتى السيارات كلهـا ] طهران[ ترى شوارع ،مختلف البلدان إنتاجات كث

 تـرى كـل ً،سيارات من صناعة محلية ال ترى سيارات يابانية أو كوريـة إال نـادرا

 ونحن كنا نحرث ،ارات إيرانيةذلك السيل الذي يظهر أمامك يف الشوارع كله سي

ّزمان عىل إثن أثوار وكان يقدم هذا املظهر مظهـرا متخلفـا أمـام الحراثـة ثـم  ً ً

ر   .)٢("نقص ثور ثم غاب الثور وطلع بدله ح

ُويضيف بالقول ُ:  

 ودولـة مـصدرة ، ودولـة منتجـة،أو تصل إيـران اآلن إىل دولـة صـناعية"...

  .)٣("ملختلف املنتجات؟

ّ عقدين حصول ثورة علمية فيها تعرب عـن نفـسها يف تـضاؤل ُان منذوتشهد إير
 ويف ، وبـ البلـدان الـصناعية يف ميـدان التكنولوجيـات الناشـئة،الفجـوة بينهـا

 من كـل )٢٥ ( أن"إرسائييل" استخبارا ٍ وقد جاء يف تقرير،الصناعات العسكرية

ؤسسات التعليم العايلُألف مواطن هم م ّالب اإليـراني حلـوا  الطن وأ،لتحقون 

 وأن عـدد األبحـاث التـي ،يف املرتبة األوىل يف مباريات دولية يف ميـدان العلـوم

"إرسائيل" يتجاوز ما تنرشه ، ومراكز األبحاث،تنرشها الجامعات
 )٤(. 

                                                           
ر ،»اكتساب املقدرة التكنولوجية كمـدخل للتنميـة املـستدامة«:  مخترص لورقة بعنوان،ألرب داغر) ١( ّ معـدة للمـؤ

 .م٢٠١٦ ، القاهرة،»الجمعية العربية للبحوث االقتصادية«السنوي لـ
 ، الدرس الثـا،املائدة سلسلة دروس سورة ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٥-١٤ ص،م٢٠٠٢
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣( ْ ُ ََ ّْ  .٧-٥ ص،م٢٠٠٢،َ
ر ،»اكتساب املقدرة التكنولوجية كمـدخل للتنميـة املـستدامة«:  مخترص لورقة بعنوان،ألرب داغر) ٤( ّ معـدة للمـؤ

 .م٢٠١٦ ، القاهرة،»جمعية العربية للبحوث االقتصاديةال«السنوي لـ



 

  



١٢٩  

وذجـا ،وهكذا أظهرت التجربـة اإليرانيـة مـن خـالل  ،للتـصنيع املتـأخر بـالتعلمً أ
رسة كن تكرارهـا يف ،والتطوير ،شاطات البحث باالستفادة من ن،امل ُ وهذه التجربة 

ّباالستفادة من أهم األسس التي اعتمدت عليها ،ُأخرى بلدان   :)١(وهي كالتايل  ،ُ

 عىل قاعدة املنفعة ، ب القطاع العام والخاص، والشفافة،املشاركة الواضحة -
  .تبادلةُامل

ملستلزمات الرضورية لتقدمها  وتوف ا، والتطوير،دعم مؤسسات البحث العلمي -
  .وتطورها

قتــضاها جانبــا مــن مخــاطر  - د سياســة التمويــل التــي تتحمــل الدولــة  ًاعــت
ر   .االستث

 مع رشكات ٍ بتوقيع عقود، واالستشارات األجنبية،إمكانية االستفادة من الخربات -
  . وتوط التكنولوجيا املستوردة،شرتكةُ إلنشاء مرشوعات م،أجنبية

 ،مرحلة التقليد القائم عىل النـسخ: عات إنتاجية تنتمي إىل مرحلتتطوير قطا -
  .ومرحلة التقليد الذي ينطوي عىل إبداع

 -  

 الحـرب العامليـة ريات ما حدث يفمج ونيعرفَّمن الناس من املعلوم أن الكث 

ة اليابان يف نهايتها،الثانية  وكـذلك ،ئهـاعظـم أرجاُ والدمار الذي طـال م، وهز

عـا مــن ُ يٍ وكيـف تحولــت مـن بلــد، بعـد الحــرب،النهـضة االقتـصادية اليابانيــة

عجـزة ُامل« االسم الشائع لهذه النهضة حيث غدا ، اقتصادي عمالقٍ إىل بلد،املجاعة

ثابة مثال»اليابانية وذج،ٍ التي أصبحت    . والشعوب،ممُ من األُ تقتدي به كثٍ و

 بــدأت ،م١٩٤٥عــام يف  اليابــا لوثيقــة االستــسالم  توقيــع اإلمرباطــوربعــدو

 أسـوأ تكانـو ،)م١٩٥١-١٩٤٥(ليابـان  ل األمريكيـة الواليات املتحدةاحتاللسنوات 

 ، يف اإلنتاجٍ حادٍانهيار االقتصاد يف نقص تسببإذ  ، يف التاريخ الياباالسنوات
 كـ ،األسـعار مـع ارتفـاع هائـل يف داءانترشت األسـواق الـسوو ، والغذاء،والسلع

                                                           
:  للمزيـد،م٢٠١٧ ، موقـع تـرشين، تجارب تنموية وبعض م تحتاجه عملية التنمية يف سـورية،موىس الغرير) ١(

  =٨٧٠٧٤http://tishreen.news.sy/?p: أنظر الرابط



  

  

 

١٣٠  

 أدى إىل وجـود مـا َّ مـ، الجيش اليابا بالكامـلِقامت الواليات املتحدة بترسيح

العـدد النهـا الـذي ليكون  ، بجوار اآلخرين، عن العمل مالي عاطل)٥(قارب ُي

ًكان مطلوبا من الدولة اقتصاديا استيعابه هو   ولكـن ذلـك  ، مالي عاطل)١٠(ً

  .)١( وهنا بدأت الرباعة اليابانية،ديكن له أن يستمر لألب

 ٍبـشكل ُمـدمرٌة وهـي ،الثانيـة العاملية الحرب خرجت من اليابان والكل يعلم أن

 ولكـن ،يشء أي الحـرب لهـا تبق  و،تحتية ُبنية  وال،موارد  وال،اقتصاد  ال،ٍكامل

 مـن ،فيـه كـانوا َّعىل الرغم م ،تاريخه يف نور منً أحرفا َّسطر اليابا الشعب

 ، األكرب لقادة اليابان مـا بعـد الحـربُّكان الهم إذ ،الوقت ذلك يف ،ودمار ،بؤس
 ، ومحاولـة إعـادة الحيـاة إىل الوضـع الطبيعـي،هو التخلص من آثار تلك الحـرب

  . متعايف فةُاملجح التاريخية معركته من خرج ما ورسعان

 يف ٍ تطبيقـيٍلأبرز مثـاكـ ،ُ أخــرىٍتأ التجربة اليابانية ضمن عـدة تجـاربو

َّ السـي وأن ، بكـل املقـاييسً ناجحـةً فكانـت تجربـة،يات إىل فـرصَّتحويل التحد
ـن ،الياباالشعب  والكبت الذي عاشه ،ها نفحة الظلمءالدافع ورا  ح دفعوا 

 سـحقت ،مـريكيت نـوويتأ بـرضبت ،حريتهم أك مـن نـصف مليـون نـسمة

  . يف األجيال الالحقة،ًة ومشاهد،ةَّمتدُارها مبقيت آثو ، منازلهمَّدمرت و،ُمدنهم

 بـدر الـدين الحـو إىل أن كُ يـش الـسيد القائـد عبـد امللـ،ِّويف خضم ذلك

كبـ فيـه الـسكان عدد  و، أصغر من اليمن من الناحية الجغرافيةٌ بلداليابان هي

وً،جدا ةٍ اقتصاديةٍ ونهضة،ٍ ومع ذلك يعيش يف    : حيث يقول، كب

ِ اليابان هي أصغر من الناحية الجغرافية من - ك قلنا- ُ اليابا كذلك ُاملجتمع" ِ ُ
ٍ والسكان بعدد كب جدا،اليمن ٍ َ أي يربو عددهم عىل عددنا يف اليمن بأك من ،ُ ِ ُ

ِ وهم يف مساحة جغرافية أصغر من بلدنا،ِمئة مليون نسمة َ ٍ ٍ  ومع ذلك هم يعيشون ،ُ

و اقتصادي كب ونهضة اق ٍيف  ٍ ةٍ  .)٢("ٍتصادية كب

                                                           
ر الصبح) ١( ر،ع  ،م٢٠١٨ ، العا االقتـصادي، نظرة عن كثب إىل تجربة كل من أملانيا واليابان يف إعادة اإلع

 https://ecoworld-sy.com :للمزيد أنظر الرابط
 .هـ١٤٤٠ ،رشة املحارضة الثانية ع، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



 

  



١٣١  

  

 التي أعـادت لليابـان ، للسالم"سان فرانسيسكو" اتفاقية ،م١٩٥٢وقعت اليابان عام 

 ويف هـذه ،نتخبة من الشعبُ الحكم للحكومة اليابانية املت وأعاد،سيادتها عىل أراضيها

ة النهوضالفرتة استلم الحكم الحزب ا قراطي الحر الذي قاد مس   .لد

 هـو تـدم ، خـالل الحـرب العامليـة الثانيـةةإن ما قامت به القوات األمريكيـ

 و تــسلم أي مدينــة يف اليابــان مــن ، كامــلٍاملراكــز الــصناعية اليابانيــة بــشكل

 التـي أوصـلت ،دمره القنابل األمريكية هو العقول اليابانيـةُ ولكن ما  ت،القصف

 وهنا جاء دور القيادات اليابانية التي استلمت زمـام ، اآلن عليههيابان إىل ما الي

 مـن الحكـم الـذي تـسلط عليـه سان فرانسيـسكو بـدالً"األمور بعد توقيع معاهدة 

  .العسكريون أثناء الحرب وما سبقها

ُيحقـق نهـضة وتنميـة  الشعب اليابا جعلت الرئيسة التي األسباب من أهم إن
 وتحرص ،شعوبها ببناء تهتم قيادات وجود  هو،املة يف شتى املجاالتاقتصادية ش

 ،بالدهـم َّدمـروا الـذين ،لألعـداء العـداء تجسيد عىل وتعمل ،الوطنية هويتها عىل
 مـع ً،أعادوا بناء اليابان باسـتخدام اإلمكانـات املوجـودة سـابقا حيث ،حضارتهمو

رض من كل القدرة اليابانيـة كان الغ نإ فبعد ،تعديل وحيد هو توجه هذه القدرات

 تم توجيه ، والقدرة العسكرية، لخدمة املجهود الحرً موجها،ثنائهااقبل الحرب و

 وقد وجدت هذه القدرات ، وترميم ما تبقى،هذه الطاقات لتعمل عىل إعادة البناء

ةًتنفساُم   . واالنكسار، لها يف ذلك للتخلص من شعور الهز

 ذاتعوامـل عـدة جربـة اليابانيـة تظهـر يف إن البحث عـن أسـباب نجـاح الت

ل، والكفـؤة،ةَّ الفـذ، تتجىل يف اإلدارة اليابانية،ةَّأهمي  وقيـادة ، يف ميـدان األعـ

ــسك ،املجتمــع مهم الثقافيــة َّ وقــي،هــويتهم الذاتيــة القويــة ب الــشعب اليابــاو

 ال حـدود ٌان ولديهم إ، عن يابانيتهمٍ شديدٍون بفخرِّيعرب وأنهم َّ السي،الخاصة

يـز فـضالً، والتفوق،له بقدرتهم عىل النجاح هم الواضـح بـوعيهم الـشديد َّ عـن 

ـانه ،م من الخـارجِّبإمكانات التعل  ، بأنـه سـبيل التطـور،م وقنـاعته، بـالعلمموإ



  

  

 

١٣٢  

 ،ق يف االختـصاص العلمـيَّ والتعمـ،م الـذاَّ الـدائم للـتعلم واسـتعداده،والتقدم
اإلنجـازات  و،التنميـة االقتـصاديةيف لتـي سـاهمت اوهذه من العوامـل األسـاس 

  . التي حققتها اليابان، والتكنولوجية،العلمية

 إالَّ أن الحكومة اليابانيـة ،وبالرغم من أن اليابان أعلنت استسالمها يف الحرب

  :الشهيد القائد يقول ،كانت تحرص عىل أن تبقى هويتهم اليابانية

ثناء اإلستسالم كانوا يحرصـون عـىل أن كانت تبدو حكومة اليابان حتى يف أ"

ُوملكهم، كل يشء ممكن لكن هويتهم، تبقى لهم هويتهم ِ قد تبدو ، قد يبدو امللك، َ

 أليس اإلستسالم هو حاصل؟ لكن من الداخل هو يعرف كيف ،الحكومة مستسلمة

مستسلم وممكن يقف مع أمريكـا يف مواقـف لكنـه مـن ، من الداخل يثور، يعمل

وأن مـن واجبـه أن يـصعد بهـذا الـشعب ، نه عىل رأس شعب قهرالداخل يعرف أ

ليكون هو الذي يقهر أعداءه ولو يف أي ميـدان مـن امليـادين؛ هـم يعرفـون أن 

ً يعد فقط رصاعا عسكريا، الرصاع هو رصاع شامل وأبرز ما فيه ، رصاع شامل، ً

  .)١("الرصاع اإلقتصادي في ب الدول

ء املواطن لبلده يف   مـصلحة الـوطن كانـا وسـيظالن وتغليـب ،اليابـانإن انت

فاألولويـة األوىل  ،ذهل الـذي حققتـه هـذه الدولـةُ يف التقدم امل،األساس الركيزة

 كـان هـذا ًاَّسن أدائـه لعملـه أيـُ بـأن حـ، يشعر املواطن يف هذه الدولـة إذ،للوطن

ـا هـو إنجـاز مـن أجـل،وجـهعىل أكمل   وأن إنجازه،العمل   ويف أحـسن حـال إ

مرهون عـىل أكمله الوطن ب  وأن مستقبل،مه ورفعتهُّ ومساهمة منه يف تقد،لوطنا

  .)٢(  واالنحياز له،اإلخالص الكامل للوطن  ومن ثم،هذه املساهمة
ات الثقافيـة لنجـاح مـرشوع التنميـة يف اليابـان عـىل عنـارص ُوترتكز  التفس

ن اليابـاني حيـث إ ، واالحرتام الـشديد للعمـل الجـاد، القوميةلعّل أبرزها ،رئيسة

انا، عن يابانيتهمٍ شديدٍون بفخرِّيعرب  بقدرتهم عـىل ، ال حدود لهً ك أن لديهم إ
                                                           

  .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو )١(

عيـة، من أرسار نجاح التجربة اليابانية،تقية محمد املهدي حسان) ٢( يـة للدراسـات االجت  ، واإلنـسانية، األكاد
 .١٤٤ ص،م٢٠١١



 

  



١٣٣  

 بل أن بعض املتابع يعتقدون بأن تفـاخر اليابـاني بالقوميـة يـصل إىل ،النجاح

 الـذين ،نـه يـربز حتـى يف ازدراء اليابـاني ألبنـاء جلـدتهمأ كـ ، العنرصيةِّحد

 يصعب معه عملية إعـادة دمجهـم يف الثقافـة َّ م،دة طويلة يف الخارجيقيمون مل

  .)١( اليابانية

ُويب ِّ مـشاعر و ،داخليـة نحـو وطـنهماليابـاني المـشاعر أن الشهيد القائـد  ُ

ً كانت دافعا قويـا،َّودمروا بالدهم ، األمريكي الذين ظلموهم أولئك تجاهداءِالع ً، 
ًومحركا لهم  ، مـن جديـدأن يقفوا عىل أقدامهمو ، والتنميةنحو البناءتجهوا ي  ألن،ُ
  :حيث يقول

ما الذي حركهم؟ مشاعر ، اتجهوا نحو البناء فعالً وهو أن يقفوا عىل أقدامهم"

  .)٢(" شعور بأنهم قهروا، مشاعر داخلية من العداء ألولئك،داخلية نحو وطنهم

 بالـشكل ،د اليابـانياألفـرا  وفكر،تغلغل يف وجدانُ وم،إن رمز الوطنية عميق

أهداف رئيسة هي الذي حققوا من خالله جملة
 )٣(:  

َّوحــدة األمــة  وتحقيــق،إزالــة العــصبيات العنــرصية -  ، وفئاتهــا، بكافــة طبقاتهــا،ُ
 .وأجيالها

ء الشديد للوطن،تعميق الوالء - درة ُ عـىل قـًينعكس إيجابيا  بالشكل الذي، واالنت
سكُ املاإلنجاز  عىل تحقيق، واملرشوع،الفرد  .ت

ء إىل املجموع - عة فالفردية تذوب يف إطار ،ةزيادة االنت صبح العمـل ُ ويـ،الج
عي هو املنطق األسايس لرفع اإلنتاج  . واإلنتاجية،الج

ــداع الفــردي - عــي،تحفــز اإلب ــذ الج عــة  أي الفــرد، والتنفي  ،مــن أجــل الج
عة من أجل الفرد  .والج

                                                           
 املجلـة ،دراسـة يف تحليـل أسـباب النهـضة: سيايس للتنميـة يف اليابـان االقتصاد ال،عبد هللا جمعان الغامدي) ١(

  .١٠٨ ص،م٢٠٠٧ ديسمرب ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة،العلمية

  .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

عيـة، من أرسار نجاح التجربة اليابانية،حسانتقية محمد املهدي ) ٣( يـة للدراسـات االجت  ، واإلنـسانية، األكاد
 .١٤٥ ص،م٢٠١١



  

  

 

١٣٤  

ّن اإلنسان اليابا املشبع بروإ  ،)مـمُك أفضل األَّمتُاعمل من أجل أن تجعل أ(ح ُ
اتٍأثبت أنه لـن يتغـ بـأي نـوع  وبقـي والؤه ألهلـه ووطنـه؛ لـذلك ، مـن املتغـ

 ويستعيد شخصيته ،ز يريد أن ينهضَّميُاستطاعت اليابان أن تنهض؛ ألن إنسانها امل

ًيا جعـل ً عقود معدودة حتى أصبحت اليابان عمالقـا اقتـصاد وما هي إالَّ،ووجوده

ا  ًامليزان التجاري للواليات املتحدة األمريكية معه خارسا دا  ،اليـ الـدوالراتً
 ، وينافـسها فيـه،اته األسواق األمريكيـةَنتجُواستطاع اإلنسان اليابا أن يجتاح 

إىل درجة جعلـت األمـريكي يفرضـون أكـ مـن مـرة عقوبـات اقتـصادية عـىل 

  .)١(ذا االجتياح االقتصادي اليابا من هِّاليابان من أجل الحد

  

نــا غاليــا يف الحــرب العامليــة الثانيــة ًعــىل الــرغم مــن أن اليابــان دفعــت  ً، 
  إالَّ، راح ضحيته مئات اآلالف مـن أبنائهـا، يف التاريخٍ ذريٍوتعرضت ألول عدوان

 ،ٍهـض مـن الحـرب بقـوة ن،تمسك بأصـالتهُ وامل،ثابرُ وامل،أن الشعب اليابا العنيد
َّموقنا أن رس    . )٢( عِبدُ يف إشارة للعقل امل، يكمن تحت القبعة، النجاحً

ن أن الـدفاع الوحيـد عـن و أدرك اليابـاني،بعد انتهاء الحـرب العامليـة الثانيـةو

 ،التكنولـوجي و،العلمـيبالدهم ضد الغرب لن يتم دون أن يكون لليابـان تفوقهـا 
ع عـام  ، والتعلـيم األجنبـي،دور األجانـبلـ حـول الحاجـة ،حيث كان هناك إجـ

 لـذا تـم إرسـال ،م مـن العـا الخـارجيّة الـتعلَّاعرتفت القيادة اليابانيـة بأهميـو

ة من الشباب اليابا يف بعثـات  يف الوقـت ، إىل الغـربٍ دراسـيةٍمجموعات كب

ة الفردية  والتضحي،مهم املوروثةَّ وقي،تقاليدهمو ، هويتهمالذي يحافظون فيه عىل

اد الحاجـة إىل ِّ فلـم يتنـازلوا عنهـا حـ كـانوا يف أمـس،يف سبيل الوطن  اسـت

                                                           
  : للمزيد أنظر الرابط، الفيصل العلمية، اإلبداع واالخرتاع عىل الطريقة اليابانية،سائر بصمه جي) ١(

https://www.alfaisal-scientific.com/?p=١٤٠٤ 
 املنتـدى العـر إلدارة ،!!متـى نـتعلم مـنهم ؟..  ثقافة العمل لدى اليابـانيون ،رمضان حس الشيخ: بترصف) ٢(

  : للمزيد أنظر الرابط،املوارد البرشية

 https://hrdiscussion.com/hr٨٧٢٨٧.html 



 

  



١٣٥  

 ، اسـتوعبت اليابـان التقنيـة الغربيـةحيـث ، والعلوم الغربية املتطـورة،التكنولوجيا
 و تظهــر رغبــة يف اقتبــاس ،لكنهــا بقيــت محافظــة عــىل الخــصوصية اليابانيــة

  .)١(الثقافية السائدة يف الغرب
  : بالقول،الشهيد القائد ُيؤكِّد ،يف هذا الصدد  و

ًيف اليابان عندما كانوا يرسـلون طالبـا كـان اليابـانيون يحرصـون عـىل أن "

ُ هو شعب ظلـم ، وتقاليدهم كشعب متميز بتقاليده وهويته،يحافظوا عىل هويتهم

سـلوا طالبـا عـىل ،أمريكـا ظلـم مـن قبـل ،الغرب من قبل ،اآلخرينمن قبل  ً ف

هو أن يسافر يف رحلـة ،  ويفهم ما هي مهمته،هو يفهم من ،الوعيمن مستوى 

ومنحة دراسية وأن يتعلم حتى ولو عند أعدائه لكن يتعلم ليعرف يف األخ كيف 

 فيـصبح ذلـك الـشعب الـذي قهـر عـىل ،يتعلم ليعرف كيف يبني بالده، يرضبهم

  ."االقتصادأيديهم يقهرهم هو يف ميادين 

ٌويضيف    :بالقول ُ

ة، دولة نفسها كانت تهتم بالطالب اليابانيال" ورعاية ، تعطيهم مساعدات كب

ة يعـرف مـا ، كذلك الص كانت تعمل فيعود اليابا وهو يابـا  يتـأثر، كب

وشـي[حصل يف  هـا] ه ثـل ، ويف غ مـا حـصل مـن تـدم لدولـة كانـت 

ادوا وهـم يحملـون عـ، فعادوا وهم  يتـأثروا، إمرباطورية كربى يف رشق آسيا

ما بأمتهم نفس الدولة إذا كان الكبـ هـو يحمـل .ويعملون بجد من أجلها، اهت

  .)٢(..."ًنفس املشاعر حتى ولو بدى يف الصورة مستسل

ُويش  يعطونـه أنهـم  و، إىل حرص القيادة اليابانية عـىل التعلـيمالشهيد القائدُ

ما اًاهت   : حيث يقولً، كب

ًابانيون يرسلون طالبا منحا دراسية إذا رسب الطالب يعدمونه قالوا كان الي"... ً

ا جـدا ال يـس إال ! إذا رسب يعدمونه ما كبـ ًيرسلونه من اليابان ويعطونه اهت ً ً
                                                           

 عبـد هللا بـن جمعـان ،دراسـة يف تحليـل أسـباب النهـضة: االقتـصاد الـسيايس للتنميـة يف اليابـان: بترصف) ١(

  .٩٩ ص،م٢٠٠٧ ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة، املجلة العلمية،الغامدي

  .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم،لكريم دروس من هدي القرآن ا،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٢(



  

  

 

١٣٦  

ٍأنت تدرس اآلن يف بلد هم : [ًوقد صار معبأ يشعر باملسؤولية أنه يعود ليبني وطنه

ا بأرقى ما توصلوا إليه يجب أعداؤك هم الذين دمروا حضارتنا هم الذين رضبون

ة ويدرسـونهم ] أن تبذل جهودك ًويختارون طالبا نوابغ ويعطونهم إمكانيات كب

ًيف أرقى املراكز العلمية يعودون؛ فاقوا األمريكي أ يفوقوهم تكنولوجيا؟ فعالً 

ملاذا؟ ألن هناك ] الحرب العاملية الثانية[فاقوهم وهم الذين كانوا قد دمروا يف 

  .)١(" هناك قيادات تهتم بالناس تهتم ببناء شعوبهاأمة

 عىل تطبيـق ،ٌ وواقعي،ُّ حيٌ مثالهو ،ق يف اليابانن التقدم الهائل الذي تحّق إ

يقـوم بالدرجـة األوىل  والذي ،ستدامةُ وامل، الشاملةِ للتنميةٍ كمحور،مفهوم اإلنسان

معىل  ن اسـتعد صـانعو أبعـد  ،عجـزاتُ الـذي اجـرتح امل، باإلنسان اليابااالهت

ا ينبغي لذلك  فقـد ً، ومـستلزمات التعلـيم تحديـدا،ٍ مـن رشوط،مستقبل اليابان 

راتها يف التعليم رات ضخمة ،أرسفت اليابان يف استث  و ترتدد يف وضع استث

   .يف نظامها التعليمي

مليـار دوالر  )١٥٠(مـا يزيـد عـن  ،والتقنـي ،وتنفق اليابان عىل البحث العلمي

 ،)واالتحاد األورو بالكامـل ،األمريكية املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة(ًنويا س
يف نسبة إنفاق الرشكات عىل البحـث  وتحتل الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية

ـة لالبتكـار ً،واملركز الرابع عامليا ،العلمي  وثالـث أفـضل نظـام ،كأفضل بيئة موا

  .)٢(نقطة  )٩٩.٩(بتعداد نقطي بلغ ًتعليم أسايس عامليا 

 ونجـح يف ،ختلفـةُ مٍ اليابا من نقل ما لدى الغرب مـن علـومُن اإلنسانّكو

 الــشعب  وأصــبح،فــضلمــن ثــم أبــدع يف تطويرهــا إىل األو ، وتطبيقهــا،تقليــدها

 واعتىل الصدارة يف اإلنتـاج ،االقتصادي املجال يف أعدائه يقهر ُاليابا املضطهد

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة

ر الصبح) ٢( ر،ع  ،م٢٠١٨ ،االقتـصادي العا ، نظرة عن كثب إىل تجربة كل من أملانيا واليابان يف إعادة اإلع
  :للمزيد أنظر الرابط
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١٣٧  

َاملنـتج جعـل مـستوى النهـضة إىل هـذه حـدود ووصـلت ،والتكنولـوجي ،الصناعي ُ 

  .األمريكية األسواق يف حتى ً،عامليا نفسـه يفرض اليابا

 مــا كــل لهــم وقــدمت ،واملكتــشف ،ُاملخرتعــ اليابانيــة الحكومــة وشــجعت
 يف التعليمـي النظـام يقتـرص و ،وتـسويقها ،االخرتاعات هذه لتطوير ،يلزمهم
ِلتقدم ُطورت التي ،املنهجية الكتب ىلع اليابان  مـن هـائالًً قـدرا الـصغ للطفل ُ
ه عن اليابا الطفل بها يتميز ،والعلوم ،املعرفة  تـم بـل ،العـا أطفـال من غ

 ،واالخـرتاع ،االبتكـار إىل الطالـب دفـع طريـق عـن الالمنهجيـة لتشمل توسيعها
  .ومتطور جديد هو ما كل عن والبحث

  

يل )%٢(الزراعة يف اليابان بنحـو  ُتسهم  ،ُمـن مجمـل النـاتج الـوطني اإلجـ
 وال تتجـاوز مـساحة أرايض اليابـان ،من مجموع القـوى العاملـة )%٦(وتستخدم 

ِ ومع ذلـك تنـتج اليابـان ،من املساحة العامة )%١٥(الصالحة للزراعة  مـن  )%٧٠(ُ

  .احتياجاتها الغذائية

ً نظرا ،االقتصادي النهوض مقومات تلك ال لياباا الشعب أن من وبالرغم
ر وصـعوبة ،إمكانياتـه ّوقلـة ،مـوارده لندرة  تـصلح ال التـي أراضـيه يف االسـتث

 تـصلح ال ُمفككـة ُوجـزر ،ضـيقة أرايض عـن عبـارة اليابـان وأن َّالسي ،للزراعة
  .للزراعة
  :والح الدين بدر امللك عبد القائد السيد يقول ،الصدد هذا ويف

ة كاليمن" لك بيئة زراعية مال  وال أرضا زراعية كـاليمن معظـم ،اليابان ال 

 ويتكـدس النـاس بأعـداد ،اليابان جزر بركانية جزر بركانية غ صالحة للزراعة

  .)١(..." لكن نهضوا،هائلة جدا يف مدن محشورون فيها

 والـدول ،منالـي يف الحال هو ك طبيعية ثروات فيها ليس دولة اليابان وألن
                                                           

 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(



  

  

 

١٣٨  

 يزرعون اليابا الشعب جعلت ،واملظلومية ،القضية أن بيد واإلســالمية؛ ،العربية
ـة ودفعـت ،الصيد قوارب ويف ،املنازل رشفات عىل  إىل االتجـاه إىل بهـم العز

 يزرعـوا أن إىل الحـال بهم وصل حتى ،للزراعة جديدة أساليب وابتكار ،الزراعة
  :دالقائ الشهيد يقول ،البحر يف

ليـست ، الحـظ كيـف الرجـال يعملـون، كانوا يزرعون يف قوارب يف البحر"...

ُأرايض جزر هكذا مفككة، أرايض ضيقة، لديهم تربة فكانوا يستغلون أن يصنعوا ، ُ

ألونها بالرتاب؛ ألنـه ال نقوارب من الخشب أو من أي مادة ويبحثو  عن كيف 

لئـون ، رعـون يف البحـريز، بلـد ضـيق، يوجد لديهم مساحات كافية ألن تزرع

   .)١(..."الزوارق بالرتاب ويزرعونه

 حـدوث بعـد ،الثانيـة العامليـة الحـرب بعـد اليابـان يف املائية الزراعة وبدأت
ة أرضار ٍمتزايد ٍبشكل الخرضاوات يف كب  ،والدراسـات ،األسـاليب ِتطـور ومـع ،ُ

 ٍ،واسـع ٍاقنطـ عـىل شـائعة اليابـان يف املائيـة الزراعـة أصـبحت الوقت مر عىل
طم ،الخيار مثل ،الخرضوات زراعة ألغراض خاصة  ،والفراولـة ،والخـس ،والط

  . األخرض والبصل ،والكراث ،والفجل

ًة محاصيل ،اليابانية الزراعة ُوتنتج ة مـزارع من وف  األرض ألن ًجـدا؛ صـغ
ِمنتجة ُجعلت قد  حـوايل اليابانيـة املزرعـة حجـم متوسـط ويبلـغ ،اإلمكـان بقدر ُ
 الـري طـرق اسـتخدام بـسبب وذلـك ،عاليـة األرض إنتاجية أن إالَّ ،واحد تارهك

َّاملحـسنة والبذور ،الحديثة ـا ،الزراعيـة الكيميائيـة واملـواد ،ُ  يغلـب اليابـان أن و
 اليابانيون يزرع لذلك ،املستوية الزراعية األرايض تندر لذا ،الجبيل الطابع عليها

 يف املــدرجات هــذه تــساعد حيــث ،عيةالــصنا ُاملــدرجات عــىل املحاصــيل بعــض
   .)٢( الرتبة انجراف ومنع ،األمطار مياه استيعاب

 حيـث تقـوم األرسة ،يف الزراعـةاليابانية  الشهيد القائد إىل دور األرسة ُُشوي
                                                           

 .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
  :  للمزيد أنظر الرابط، موقع املعرفة،الزراعة املائية يف اليابان) ٢(

https://www.rosepedia.com/hydroponics-in-japan.html  



 

  



١٣٩  

 وتعمـل ،األرض لـديهمونـدرة لضيق ًنظرا  ،حُّ واألسط،بالزراعة يف رشفات املنازل

  : يقول،واتالخرضعىل تحقيق االكتفاء لنفسها من 
األرسة نفـسها تـزرع الباميـا والبطـاط ، يزرعون حتـى يف رشفـات منـازلهم"

طم يف رشفات املنازل تعمل عىل اكتفاء نفسها من الخضار من األسـطح ، والط

  . )١("رشفات املنازل، ومن الربندات، لضيق األرض لديهم

  

 ً إالَّ أنـه يعتـرب يف اليابـان مؤسـسة،ٌ فـرديٌنـشاط بالرغم من إن العمل هو    

تقــدم الثقافــة حيــث  ، والتواصــل، تتطلــب الحــد االقــىص مــن التعــاون،شرتكةُمــ

جيـد االنـسجام  عية من خـالل  ًوالتقاليد اليابانية دع إيديولوجيا للجهود الج

عي والنظر للمجتمع عـىل أنـه سلـسلة  ً، وتفضيله عىل إي ترصف يبدو أنانيا،الج

عات ذات  داالمن الج  ٍ تـصاعديٍ ومستمرة بـشكل، من األرسةً بدءا،تبادل املعت

  .لُ وصوالً يف نهاية األمر إىل اليابان كك،إىل الرشكة

يض   ، وإدارة الـرشكات، من الحكومـةهذا التفس إىل التأكيد عىل أن كالً و
ل ل ،ورجــال األعــ ــ ــان يف الي،والع ــُ م،اب ــة ين جموتفق ــة التنمي ــا عــىل أولوي ًع

عي يـسعون معـا،االقتصادية  وهـذا يعنـي أن العـادات ،تحقيقـهإىل ً  كهدف اجت

و اقتصادي مرتفع   .)٢( ُالثقافية اليابانية قد تم ترجمتها إىل 
ِّيبـ ،ويف هذا الـصدد ل أالـشهيد القائـد  ُ  يف )نواإلقطـاعي(ن رجـال األعـ

ة الذين كا،اليابان تلكون رؤوس أموال كب ةٍ تنازلوا عن نسب،نوا  ً جدا مـن ٍ كب

  : حيث يقول،أموالهم لتمويل النهضة العلمية من جديد

إن اإلقطاعي :  قالوا، اليابانيون أنفسهم هم،ليست أمريكا هي التي بنت اليابان"

ة،يف اليابان ة تنازلوا عن نسب كب تلكون رؤوس أموال كب ً جدا مـن  الذين كانوا 
                                                           

 .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، هدي القرآن الكريم دروس من،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 املجلـة ،دراسـة يف تحليـل أسـباب النهـضة:  االقتصاد السيايس للتنميـة يف اليابـان،عبد هللا جمعان الغامدي) ٢(

  .١١١ ص،م٢٠٠٧ ديسمرب ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة،العلمية



  

  

 

١٤٠  

 هـم تنـازلوا ، والنهضة الصناعية من جديد،أموالهم لتمويل النهضة العلمية من جديد

 ليس األمريكيون ، كذلك أملانيا، وصلت اليابان إىل تحطيم بشكل رهيب،عن ممتلكاتهم

  .)١(ً" وال الذين نهضوا باليابان أبدا،هم الذين نهضوا بأملانيا

 ،األوىل مـن تـاريخ املعجـزة االقتـصادية وخالل الـسنوات العـرش ،يف اليابانو
 مـن ًجـزءا فقـد وظـف اليابـانيون ، وحتـى اآلن، التي تحققـت هنـاك،والصناعية

ظلـت ميزانيـات و ، والتطوير التكنولـوجي، ألغراض البحث العلمي،الدخل القومي

ا من أك املوازنات سخاء يف العا ًالبحث العلمي يف اليابان دا  وكان الهـدف ،ً

 يـشارك يف تـوط ، وهو خلق جيل يابا جديد،ً واضحا لدى اليابانيمن ذلك

 حيث كان دعـم حكومـة اليابـان للبحـث ، وتطويرها، والتكنولوجيا الحديثة،العلوم

 بيـن القطـاع الـصناعي ،نفـق يف هـذا املجـالُ يَّ مـ،)%٢١.٥(ما يقارب العلمي 

 ،خــرىُا مــصادر أهليــة أقــدمهُ ت)%١١ ( وحــوايل،)%٦٨ (م أكــ مــنِّقــدُوحــده ي
ويل البحث العلمي يف اليابان إىل ما  وارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص يف 

يل ميزانية البحث العلمي)%٨٥ (رباُقي   . )٢( من إج

  

ةُ مٍالتي تتـسم بثقافـةدول اليابان من ال ُّعدُي  مـمُت بقيـة األَّ حـ، للدهـشةٍثـ

 مجتمـع يتـسم ،ِّحـُ ويختبئ تحت سطحها امل،ذهلُخرى بتقدمها االقتصادي املُاأل

 خاصـة ٍ حيث يلتـزم اليابـانيون يف العمـل بطقـوس، والفاعلية الشديدة،باإلنتاجية

  . نابعة من ثقافتهم الدينية

ن إ إذ تجد ،ب العملُ هو ح،ليابالشعب ايز ثقافة العمل لدي اُ أهم ما َّولعل

ـ،ٍ بجدبه ويقوم ،سهِّقدُ بل ويٍ، كبٍليابا يحب العمل بشكلالعامل ا ارس ُ وكأنه 

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،والسيد حس بدر الدين الح) ١(

 .١١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة
ن عبـد اللطيـف) ٢(  واقـع البحـث العلمـي يف الـدول الناميـة مقارنـة بالـدول املتقدمـة يف تـوط ،خويش عث

وذج) الص وماليزيا واليابان(التكنلوجيا   جامعـة ،ة الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية مجلة كلي،أ
 .٢١٤ ص،م٢٠١٦ ،٣٠  العدد،بابل



 

  



١٤١  

  .)١(قدسُينظر إىل مكان العمل عىل أنه مو ،ة دينيًاطقوس
 مـن عقيـدتهم ٌ فلسفة العمل لدي الياباني عىل قاعـدة أن العمـل جـزءُتقومو

 ٍنحـو العمـل بـشكل ،ٍوانجذاب ،ٍ شديدةٍ لذلك فالعامل اليابا يشعر براحة،الدينية

ي  ،تميـزُ وم،لَّ فعاٍ بشكل، حيث استطاع اليابانيون تصميم سياسات العمل،هيست
 فقامـت فلـسفتهم عـىل أن العمـل ، وتقاليـده، ثقافـة املجتمـع،آخذين يف االعتبار

 ،ٍ وإخـالص،ٍيـةَّ لـذلك فإنجـاز العمـل بجد،جـزء مـن ثقـافتهم الروحيـةو ،سَّقدُم
 اسـتطاعوا تحقيـق ،واالجتهـاد ،ِّدِبهـذا الجـو ،اص منـه أمر رضوري ال من،ٍوإتقان

  . وأصبح اليابان من رواد االقتصاد العاملي، والرفاه االقتصادي،تنميةال

جموعةُيتصفو رست فيه ُ التي غ، والصفات،يزاتَُّم من املٍ العامل يف اليابان 

يـزات َُّمتلـك املأوىل و ، مـن عقيدتـهًا وتجعله جزء،س العملِّقدُ والتي ت،رَّغِمنذ الص

 فـضالً عـن ، واملؤسـسة، فهـذا مـن أسـباب نجـاح العامـل،ب العامـل لوظيفتـهُحـ

 والحـرص الـدائم ، يف احرتام قـوان املؤسـسة، واالنضباط، وااللتزام،اإلخالص

 ، فالعامل اليابا يشعر بأن نجاح املؤسسة يف تحقيق مكاسبها،عىل نجاح أهدافها
العمل التي يتحىل بها العامـل اليابـا هـي التـي  وهذه الفلسفة يف ،هو نجاح له

ع النظـ للـرشكات اليابانيـة التـي ِقطـُ منًا وصنعت نجاح،ات اليابانيةَنتجُزت املَّمي

  .)٢(ذاع صيتها يف أنحاء املعمورة
ة العامل الياباالشهيد القائد ُ يش ،ويف هذا السياق  وحبـة للعمـل ،إىل عز

  :ه الدؤوب لبناء وطنه حيث يقول وسعي،ُمن منطلق حبة لوطنه

بين كانوا يف أملانيا ويف ، فرحوا، فرح الناس عندما أصبح لدينا عطلة يوم"

ل يصيحون يريـدون أن ،  ال، عندما تكـون سـاعات العمـل قليلـة،ال: اليابان الع

  .)٣("!تكون ساعات العمل طويلة

                                                           
 املنتـدى العـر إلدارة املـوارد ،!!متـى نـتعلم مـنهم ؟...  ثقافة العمل لـدى اليابـانيون ،رمضان حس الشيخ) ١(

 html.https://hrdiscussion.com/hr٨٧٢٨٧:  للمزيد أنظر الرابط،البرشية
  /٢٣٤٦٩https://islamonline.net  : للمزيد أنظر الرابط، موقع اسالم اون الين،فلسفة العمل عند الياباني) ٢(

 .٢ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم،يم دروس من هدي القرآن الكر،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



  

  

 

١٤٢  

عتـرب ين اليابـا وجـد أو ، وكتب عن أرسار تقدمه،تحدث الكث عن اليابانو

 ، وقـت عملـه، والنـشاط،ِّ لذلك تجـده يف غايـة الجـدً،اعيبُ مًيئا ش، والنوم،الراحة
 ،اليابـا يـتقن مـا يـصنعالعامـل  كـ أن ،وتجد أن إجازته السنوية شبه معدومة

ً االيابـا شـعورلـدى العامـل ن  كذلك فإ، إىل أبعد الحدودٍ ماهرةٍيدبأ ،ويقوم به

 أو الوقت،ليتخاذل ألجل توف بعض املا  أو، فال يحتال،ةبالرقابة الذاتي
 )١(.  

 للتجربة اليابانية تكشف عن حقيقة أن الثقافة اليابانية بإرثهـا َقةِّتعمُ مإن نظرًة

 وقـد تكـون ، كان لها الدور الكب في تحقق فيهـا،عارصةُ وتجربتها امل،التاريخي

 ، ومحاسـبته لنفـسه، وتـرصفه،لوكه قدوة الفرد اليابـا يف سـ،ذلكمن ب أهم 
هُقبــل أن ي ه،حاســبه غــ  ، وثقافتــه، وحــضارته، ومــن مجتمعــه، نــابع مــن ضــم

س،كل فرد فيها يعرف دوره يف الحياةف لذلك ،وتربيته ـانٍ ويؤديه بحـ ال و ،ٍ وإ

 ، عليـهً أن يكـون رقيبـا، أو خارجـه، أكان داخل العملً سواء،ٍشخصينتظر من أي 
  .يعمل يف إطار االنضباط الذاأي أن كل فرد 

 حيث قامت الحكومة اليابانية بعـد ،ومن أبرز عوامل نهضة اليابان هو اإلدارة 

 ومــن أهمهــا تطبيــق ، بتطبيــق مبــادئ حديثــة يف اإلدارة،الحــرب العامليــة الثانيــة

 إضـافة إىل مبـدأ العمـل ، مـع فريـق العمـل، واالنسجام،الجودة العالية يف العمل

عي يعد مـن أخالقيـات و ،همةُ لكونه أحد القيم امل،رسه يف نفوس أبنائها وغ،الج

  .)٢( جتمع الياباُامل
أســاليب إداريــة  ، وتطبيــق،ســرتاتيجية اإلدارة اليابانيــة عــىل خلــقاترتكــز  و

 اإلداريـة ، واألسـاليب،مزيج من الـسياسات ، وتطبيق،ت عىل اختيارَّ بل ركز،يةِّرس

 ومـن أهـم عنـارص ، اليابـان، وبيئـة، وثقافـة،حـضارةيتفق مـع   والذي،املعروفة

 وخاصــة الــرشكات ،اليابانيــة اســرتاتيجية اإلدارة اليابانيــة التــي تتبعهــا الــرشكات

                                                           
عيـة، من أرسار نجاح التجربة اليابانية،تقية محمد املهدي حسان) ١( يـة للدراسـات االجت  ، واإلنـسانية، األكاد

  .١٤٢ ،م٢٠١١

ر الصبح) ٢( ر،ع  ،م٢٠١٨ ، العا االقتـصادي، نظرة عن كثب إىل تجربة كل من أملانيا واليابان يف إعادة اإلع
 https://ecoworld-sy.com: د أنظر الرابطللمزي



 

  



١٤٣  

 : ما ييل،عىل االقتصاد القومي الكربى ذات التأث الجوهري
بهـا املؤسـسة اليابانيـة هـي  كان أهـم خاصـية تتميـز إذ: الوظيفة مدى الحياة -

 . مدى الحياةتوظيف العامل
عدم التخصص الدقيق يف  فضل املؤسسات اليابانيةُت: عدم التخصص يف املهنة -

 وهـذا التنقـل ، اىل آخرٍ وينتقل من قسم،ٍارس أك من مهنةُ فاملوظف ،املهنة
 .ثرية  يكسب العامل تجربة، آلخرٍمن قسم

ت باليابـا تتم الرتقية يف معظـم: التقييم والرتقية البطيئة - ن خـالل كـل املـنظ
 .يطبق عىل جميع العامل باملؤسسة  وهذا اإلجراء،عرش سنوات

 أو مراقبـة مـن ، وبدون توجيه،نفسه يعمل املوظف من تلقاء: االنضباط الذا -
 تطوعي بـدون ٍ إضايفٍ ويقوم عادة بعمل،غياب عن عمله  وهو أقل نسبة،رئيسه

 نابع مـن ،د الياباشخصية الفر  من مقوماتًاأصبح إحسان العمل جزء و،ٍأجر
ه  . من العبادةٌ فالعمل لديهم مزيد،وتربيته  ومن ثقافته،ضم

عيـة - عـي  تعتمـد املؤسـسات: اتخاذ القرارات الج اليابانيـة عـىل القـرار الج
 .شرتكُامل

م الشامل بالفرد - م ،بـشمولية العنايـة تهتم املؤسسات اليابانيـة: االهت  واالهـت
م الكيل عىل،صفة الشمولية وتنعكس هذه ال،املوظفب  ،تبادلـةُالثقة امل  واالهت

 .ةَّ واملود،لفةُواأل
 ،األب مـع أبنائـه  كـ يتعامـلوظفاملـمع  ملديرحيث يتعامل ا: ّاإلدارة األبوية -

 ومـا ، كـالزواج،مـشكالتهم العائليـة ساهم يف حـلُ حتى أنه يـ،فيشملهم بعطفه
 .شابه ذلك

اًاألجهزة الحكومية دوراارس : ه للحكومةَّالدور املوج -   يف توجيه الرشكاتً كب
ودفـع  ، كاالكتفاء الـذا اليابـا،ٍ قوميةٍ ألهداف،ً)مبارشة طبعا بطريقة غ(

 .التقدم التقني اليابا
 ،ةَُّمعن طريق توحيد األ ،دة يف املجتمع الياباَّجسُإذا كانت الروح الوطنية مو

ء الشديد للوطن  ،السلوك يعكس بدوره داخـل املؤسـسة اليابانيـةهذا   فإن،واالنت



  

  

 

١٤٤  

ة تهـتم بـدورها باإلنـسان اليابـا وأن يلتـزم بالـسلوك   وهـو كـذلك،هذه األخـ

  .واملؤسسة ،جتمعُأهداف املو ،الحضاري من أجل تحقيق أهدافه

وبالتــايل للتقــدم  ،هــذه باختــصار أهــم عنــارص الرقــي يف اإلدارة اليابانيــةو

ون مـن األخـالق َّاستطاعت اليابان أن تك حيث ،جاب الكثاليابا الذي أثار إع

 تجمـع ،الجوانب تكاملةُ وم، منظومة فاعلة،ةَّ واملود، واالحرتام،كالطاعة ،التقليدية

 ، ومـا بـ املعـارصة الحديثـة،من الحـضارات دةَّستمُالتاريخية امل ما ب األصالة
ع،العائلة دار بروحُفاالقتصاد ي  .)١( ية خاصة وفق تقاليد اجت

  :إىل بيان نتيجة ذلك بالقولالشهيد القائد  يتجه ،ويف سياق ذلك

ة"  وبنوا بالدهم فعـالً حتـى أصـبحوا دولـة ،عاد اليابانيون وهم مجاميع كث

لـك رأس مـال رهيـب جـدا،صناعية كربى  ، لهـا ثقـل اقتـصادي عـامليً، دولة 
  .)٢("!أصبحت منتجاتها تغرق الدنيا وهي بلد صغ

 ألن األولوية القصوى لديها كانـت ؛"بالدولة التنموية"وصف الدولة اليابانية ت و

 التوجـه ي أما مقاييس األداء يف هـذا النمـوذج ذ،وال تزال هي التنمية االقتصادية

ر،ٍ عــالٍادخــار فهــي تحقيــق ،اإلنتــاجي ــادة  بــدالًً، أيــضاٍ عــالٍ واســتث  مــن زي

ز االقتـصاد اليابـا بـضخامة حجـم  يتميـ، ويف هذا السياق، والرتف،االستهالك

يل)%٤٠ (قـاربُادخاراته القومية التي وصلت إىل ما ي  النـاتج القـومي ِ مـن إجـ

 ومع ذلـك فـإن النظـام اليابـا ، يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانيةً،تقريبا

يلٌنظام"هو   الهادفـة إىل ، والـرشكات الخاصـة، عىل امللكية الخاصةُيستند" ٌ رأس

 أن  إالَّ، ذات تنافسية عالية، وعاملية،ٍ محليةٍ التي تشارك يف أسواق،تحقيق األرباح

ويـشمل  ،حدث يف النمـوذج األمـريُ يَّ أكرب بكث مٍه السوق بدرجةِّالدولة توج

 وغـ ، الرسـمية، واإلجـراءات االقتـصادية،ذلك التوجيه مجموعة من الـسياسات

 ، ومـن ضـمنها،صطلح الـسياسة االقتـصاديةُحـت مـ تً يتم إدراجها غالبـا،الرسمية
                                                           

عيـة، مـن أرسار نجـاح التجربـة اليابانيـة،تقية محمـد املهـدي حـسان: أنظر) ١( يـة للدراسـات االجت  ، األكاد
 .١٤٧-١٤٥ ص،م٢٠١١ ،واإلنسانية

 .٣ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، القرآن الكريم دروس من هدي،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(



 

  



١٤٥  

 مـن ِّ والحـد، وتـشجيع التعـاون، ورضائـب عـىل الـواردات،يةحفرض تعريفات 

 ٍ وتقـديم قـروض بفوائـد،االسرتاتيجيةفرطة يف القطاعات التصديرية ُاملنافسة امل

ــة للــرشكات،ٍنخفــضةُم ر يف صــناعات، وإعفــاءات رضيبي ــل باالســتث ــي تقب  ٍ الت

ةستهدفُم
 )١(.  

 الحـرب  يف ظـلًِّانتهزت اليابان الفرصة االسـتثنائية التـي سـنحت لهـا جيـداو

 توجيه التنمية نحو الـصناعة ، عندما تولت وزارة التجارة الدولية والصناعة،الباردة

ويـات، وبنـاء الـسفن،ة صناعة الـصلبَّ وخاص،الثقيلة  واسـتخدمت ، والبـرت وكي

ن حصول الرشكا ستهدفة ُت الخاصـة يف تلـك الـصناعات املـالوزارة سلطتها لض

 من اللجوء إىل رفع رأس املال  بدالً، تفضيليةٍ بنكيةٍ من خالل قروضً،ويال كافيا

 كـذلك عملـت الـوزارة عـىل تقييـد التنافـسية ملنـع ،النادر من خـالل بيـع األسـهم

ان  وكـ،كلفة ضمن تلك القطاعـات االقتـصادية ذات األولويـة العاليـةُاملواجهات امل

ل،من أبرز نتائج هذه السياسة الصناعية  ، تدعيم عالقات الحكومة بقطـاع األعـ
ة أمكن تحقيق ذلك مـن و ، وترسيع النمو االقتصادي،وتعزيز وضع الرشكات الكب

يـة الـرشكات اليابانيـة مـن ، جمركيـة عاليـةٍخالل فرض الحكومة لتعريفـات  لح

 التـي كانـت ، الـرشكات املحليـةتقلـيص معـدل الـرضائب عـىلو ،املنافسة األجنبية

ستثمرين األجانــب مــن ُ وفــرض قيــود نقديــة ملنــع املــ،نــافس الــرشكات األجنبيــةُت

ةٍ عىل حصةاالستيالء   . يف السوق اليابانيةاالسرتاتيجية ِ من القطاعاتٍ كب

 ٍ بفوائدٍ شجعت الحكومة اليابانية البنوك عىل تقديم قروض،اإليجاوعىل الجانب 

 قـدمت الحكومـة اليابانيـة معونـات ، باإلضافة إىل ذلك، الواعدةِلمؤسسات لٍنخفضةُم

اد عـن ، إىل مـساعدة إضـافيةٍ كانـت بحاجـة،حددةُلرشكات م  ورفعـت رسـوم االسـت

 واسـتخدمت ،عة يف الخارج التي كانت رضورية لتطـور الـرشكات املحليـةَّصنُاآلالت امل

مت َّ كـ قـد،وريـة للقطـاع الخـاص رضٍ أساسـيةٍ لبنـاء بنيـة،عوائد الـرضائب العامـة

                                                           
 املجلـة ،دراسـة يف تحليـل أسـباب النهـضة:  االقتصاد السيايس للتنميـة يف اليابـان،عبد هللا جمعان الغامدي) ١(

 .١٢٣-١٢٢ ص،م٢٠٠٧ ديسمرب ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة،العلمية



  

  

 

١٤٦  

  .)١( للنجاح واعدًةًا أن لديها فرصاُمعلومات وخدمات أخرى للرشكات التي بد
 مـن ، وخصائص اليابان،وعند معرفة ظروف اليابان بعد دمار الحرب الرهيب

 فإننا ، وما حققته بعد الحرب، واملوارد الطبيعية، واملساحة الجغرافية،حيث السكان

 ٍكان يف حالة دمارن أ بعد ،نعجزة يف الياباُشبه املُ يَّ للحديث عقبوالً أكنكون 

 ،ٍ صـناعيةٍ تكـوين قـوةمـنتمكن ي ل،الحرب العاملية الثانيةيف  ته بعد هز،ٍشامل
  . لة أعىل املعدالت اإلنتاجية يف العاِّسجُم

ة املنافسة عـىل ىل أن اليابان تقف اآلن عىل قمإش ُدرك أبعاد هذا التفوق نُول ن

 ،والكث يتحدث اليوم عن قصة الهجوم اليابا عىل األسـواق العامليـة ،مستوى العا
 وواضح،ردَّطُ مٍ ذاته صناعة تنمو بشكلِّليصبح التعلم من الياباني يف حد

 )٢(.  
أحدثت اإلنجازات االقتصادية االستثنائية لليابان خالل مرحلـة مـا  فقد ،لذلكو

ة مـدةشبه املعجزة االقتصادية خـالل ُاملية الثانية الجدل ما يبعد الحرب الع  قـص

َّ مـن دولـة حط، حولـت اليابـان نفـسها،من الزمن  ارتكـز انتعاشـهت ، الحـربامتهـٍ

 عـىل ،ٍ ورائـدة،ٍ ثريـةٍ إىل دولـة،الصناعي يف إنتـاج الـسلع االسـتهالكية البـسيطة

 خـالل ،وحققـت نقلـة نوعيـة ،قدةُعـ يف مجال الصناعة التقنية املـ،مستوى العا

 األد من املوارد الطبيعيةِّ مع أنها تفتقر إىل الحد،عقود قليلة
 )٣(.  

ــا بعــد الواليــات املتحــدةوأصــبح ــةً االقتــصاد اليابــا الثالــث عاملي  ، األمريكي
ً والثالثــة عامليــا يف تــصنيع ،) تريليــون دوالر٤.٩٠١( قــومي يبلــغ ٍ بــدخل،والــص

فردها تلك اليو ،السيارات  رشكـة األغنـى )٥٠٠( رشكـة يف نـادي الــ)٥٧(ابان 

ًاألك إقراضا للـدول ( والدولة الدائنة األكرب يف العا ،واألكرب عىل سطح األرض

/ أسـهم/ سندات(ً الثانية األكرب يف العا امتالكا لألصول املالية لة والدو،)خرىُاأل

                                                           
 املجلـة ،دراسـة يف تحليـل أسـباب النهـضة: االقتصاد السيايس للتنميـة يف اليابـان ،عبد هللا جمعان الغامدي) ١(

 .١٢٣-١٢٢ ص،م٢٠٠٧ ديسمرب ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة،العلمية
عية واإلنسان، من أرسار نجاح التجربة اليابانية،تقية محمد املهدي حسان) ٢( ية للدراسات االجت   .١٤٠ ص،ية األكاد

 املجلـة ، عبد هللا بن جمعان الغامـدي،دراسة يف تحليل أسباب النهضة: االقتصاد السيايس للتنمية يف اليابان) ٣(

 .١٠٤ ص،م٢٠٠٧ ، العدد الثالث واألربعون، جامعة أسيوط، كلية التجارة،العلمية



 

  



١٤٧  

  .)١( لواليات املتحدةبعد ا)  تريليون دوالر١٤.٦( بقيمة )ودائع بنكية
مري يف العدوان األعملها ربرات التي استُ الكث من املفإن ،قًوتأسيسا عىل ما سب

تشابه مع تلك ت ، كبِّىل حدإ عىل الشعوب ٍ اقتصاديٍ لفرض حصار، والحارض،املايض

 األمر الـذي ، أربعة أعوامُ الشعب اليمني منذاملفروض عىل ومربرات الحصار ،اآلليات

   . وراء الحصار املفروض عىل الشعب اليمني،مريكاأؤكِّد وقوف ُي

كن القول إن مـن أهـم الـدروس ُو كـن أن نستخلـصها مـن ،ُ ُ والعـرب التـي  َّ ِ

َّ ركائز هامة لألمة يف سبيل تحقيق التنمية االقتصاديةتعد التي ،ُالتجارب املختلفة ُ، 
  :هي عىل النحو اآل

 ُأمريكا هي العـدو املـشرتك لأل ٍ التـي سـعت إىل فـرض حـروب ،مـم والـشعوبُ
ٍمدمرة عىل بعض الدول  فهي مـن ،ُ أخرىٍ عىل دولًا اقتصاديًا وفرضت حصار،ُ

ُشنت حربا مدمرة عىل اليابان ً وفرضت حصارا اقتصاديا عىل إيـران،ً ن أ بعـد ،ً
 ،ِ لتكون مشاعر العـداء ألمريكـا،ها من تحقيق ثورات عىل أنظمتهاشعوبكنت 

د عىل الـذات،اس لتلك الشعوبًدافعا أس  والـسعي نحـو ، لالتجاه صوب االعت
  .ُ واالكتفاء الذا يف مختلف االحتياجات الرضورية،تحقيق التنمية االقتصادية

  كن أن تحقق الشعوب تنمية اقتصادية شـاملة دون وجـود قيـادة حريـصة ُال  ُ
ماتها يف سبيل ،عىل تحقيق البناء والنهضة  . ورفعتهاةَُّماألبناء ُ وتويل جّل اهت

ـشاريع التنميـة يف الـدول )اليابانية و،اإليرانية(رب التنمية اوعند مقارنة تج  

َّ السـي وأن مـشاريع التنميـة ،فارقـات الـصارخةُ مـن املٌ يتـضح لنـا عـدد،العربية
د قد اتسمت ،عظمهاُالعربية يف م ة َّمـُ ونفـي هويـة األ، عىل الغـرب الكاملباالعت

د ،وتراثها  ،الشعوب وتهميش دور ،األجنبي يف تحقيق التنمية عىل العنرص واالعت
 بين ، والتوجه نحو تحقيق مجد شخيص للحاكم، واالستبداد،القمع و،ّكذا التسلطو

ُم األخرى عىل التوفيق ب ممُّرب األاقامت تج  وهويـة ،نجزات الحـضارة الغربيـةُ

د عىل أبنـاء  ، وتراثها،ةَُّماأل  ، والرتكيـز عـىل إذكـاء الـروح القوميـة،ةَّمـُاأل واالعت
                                                           

ر الصبح) ١( ر نظرة عن كثب إىل تجربة كل من أملانيا واليابان يف إعادة،ع  ،م٢٠١٨ ، العا االقتـصادي، اإلع
 https://ecoworld-sy.com: للمزيد أنظر الرابط



  

  

 

١٤٨  

 ،يـة بالتنميـةِّ يف ح تطالب املؤسـسات الدوليـة املعن،لمشاركةل ٍوإتاحة أكرب قدر
" شـيك" مقابـل ، والرتاث، والهوية،ينِّ التخيل عن الد، واإلســالمية،الدول العربية

ون تداعياته رضورة تكو ،ليس أك" قرض ربوي"د َّجرُ رصيده م، والتنمية،بالتقدم

  . وليس التنمية،هيمنة تؤدي إىل ال،د ربويةئاوتسديد ف

 ،الـصهيوخليجيقلل من وطأة العـدوان األمـري ُإذا كنا ال ن و،ويف ضوء ذلك
ً والـذي يجـب أن يكـون دافعـا ،العـدوانرتكه يفإننا ال نستطيع تجاهل األثر الذي 

 ،واملعالجـات الناجعـة ، الكفيلـةيجـاد الحلـول إل،ِّالسعي والتحـرك الجـاد يف ًقويا
 إذ يجـب عـىل ،ُ وتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة يف مختلف املجـاالت،للنهوض

 والحرب ،الحصارو ، العدوانستفيد منين أيام يف قادم األ وً، حاليايمنيالشعب ال

عةو  أً، عائقـارالحـصاو ، مـن العـدوانوأالَّ يجعـل ،االقتصادية   بـل،للتـأخ َّشـ

للتحـرر مـن  ً، حـافزاهـاجعل وي، ويحولهـا إىل فـرص،ِّفيد مـن تلـك التحـدياتيست

 ةرتهنـُماليمن ظل تال بحيث  ،تنمية االقتصادية نحو الًنطلقاُ وم،ة االقتصاديلهيمنةا

ت ُّـد يـد العـون ل واملعونـات ، للمساعداتةنتظرُ وم، لهة وخاضع،للخارج لمـنظ

  .دوليةال

 الـرضورة ،الغـذا  وتحقيق االكتفـاء الـذا،راعيةالتنمية الز تعد ،ويف ضوء ذلك

ٍ وسالحا فعاالً ملواجهـة أي حـصار ، من القوت الرضوري،يمن الاحتياجاتتلبية لاألهم  ًَّ

 والعمـل ، باإلضافة إىل السعي نحو تحقيـق التنميـة العلميـة، اقتصاديةٍوعقوبات ،ٍقادم

ُاملستمر عىل التحصيل العلمي يف مختلـف املجـاالت ـ،ُ ا يـسهم يف الولـوج إىل عـا  

  .ُ والحصول عىل التقنيات املختلفة، والتكنولوجيا،الصناعة

 ،القيــادة تتــوفر  عنــدما، بــل يف متنــاول الجميــع،ستحيلُ لــيس مــن املــوهــذا
ة،اإلرادةو د عىل الذات، والعز قتدي بوحدة التصنيع ي أن  الجميع وعىل، واالعت

 تعَّصـن و،َّطـورت و،ياتِّ كل التحدتتي واجه ال،العسكري للجيش واللجان الشعبية

ـر عملهـ،ستحيلُ املـت فحطمـ،ةَّسُوطـائرات مـ ،صواريخ بالستية ذكيـة  يف ا وأ

ــدانامل ــث ،ي ــ حي ِّيب ــُ ــد املل ــد عب ــسيد القائ ــدين الحــو أن ك ال ــدر ال ــوة  ب الق
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 ، والعوائـق، رغم كـل الـصعوبات وأنها تحركت،حتذى بهُ يٌوذج هي ،الصاروخية
  : يقول، وصنعت اليشء العظيم،السيطرة عىل األجواءو ،حصارالو

ًأقول لشعبنا وللجيش أيضا فرصة" ْ ـوذج ، فرصـة،َ  وعلينـا مـسؤولية وأمامنـا 

َ قائم يف أوساطنا، حارض،جاهز ْ ّ أقـول لكـل مؤسـسات ، هو القـوة الـصاروخية،َ
ختلف مكونات الجيش، وكل الذين يف الجيش،الجيش فئات  وملختلف ، واألمن، 

 رغـم كُـّل الـصعوبات وكـل ، هـي تحركـت، أنظروا إىل القوة الصاروخية،الشعب

 وصنعت اليشء العظيم ، وكل هذه السيطرة عىل األجواء،العوائق وكل هذا الحصار

 وهـذا معنـي بـه الـبعض يف ، لو نقدم هذا معني بـه الجـيش، لو ندرس،العظيم

القوة الصاروخية مـا قبـل  كيف كان حال ،الجيش أن يتحدثوا أن يرشحوا للشعب

ة،العدوان  ، كان هناك من املعوقات ومن املعاناة ومن املحبطات اإلشكاالت الكث
ة  ما يصنف به االستفادة من القوة الصاروخية املوجودة عـىل أنـه ،العوائق الكث

ة املستحيالت  بتـضحيتهم ، بعنـائهم، لكن بفعل الرجال وصربهم بثباتهم،يف قا

 وقيـادة ، وسعي دؤوب يف الليل والنهار، واجتهاد وصرب، جد،شغل ، عمل،بعملهم

 أمكن أن نرى القـوة ، قيادة مسؤولة، قيادة وطنية، قيادة حرة،للقوة الصاروخية

 يــدا طويلـة وقويـة وحديــدة ،الـصاروخية ضـاربة ويف طليعــة املوقـف يف البلـد

 لها ألف ألف  وأصبحوا يخافون منها ويحسبون،ُوضاربة إىل عمق أولئك املعتدين

 ، منتجـة مطـورة، وأصبحت منتجة بالرغم من كُّل الحـصار وكـل املعانـاة،حساب
 ما علينـا إال أن ، ويف كُّل االتجاهات، هذا ممكن يف كُّل املجاالت،مبدعة مبتكرة

 ال يجوز للبعض الذين يختارون ألنفسهم إضاعة الوقت يف هـذه ،نعمل أن نسعى

 ، إما يرقدوا، إضاعة الوقت،والتأريخية واملهمة جدااملرحلة الحساسة واالستثنائية 
 الوقـت وقـت ، الوقت وقت عمـل، كالم كالم كالم من دون نتيجة،وال هدرة كذا

 ، املـسؤولية أمـام هللا، الوقـت وقـت لبـذل الجهـود عـىل أرقـى مـستوى،تحرك
ِّاملسؤولية أمام أولئك اآلالف من األطفال الذين مزقوا إىل أشالء ُ ات  أمام رصخـ،ُ

 واألوجاع التي يعا منها شـعب ، وأمام املعاناة التي يعانيها شعب بأكمله،النساء

ة أمام هللا وأمام التأريخ وأمام هذا الشعب،بأكمله  ، أقول للجميع، املسؤولية كب
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 ، ننـتج، نبـدع، وهللا إنها فرصة إن تحركنا فيها نبتكر، ثقوا با، اعملوا،تحركوا
ْ وكل ما سعينا إىل مواجهة تحد اقتـصادي أو ،ّكُّل التحديات نواجه ،نوجد البدائل َ

ْعسكري أو أمني  األمم ، نرتقي فنبتني البناء الصحيح، نوجد البدائل، نبدع، نبتكر،َ

 اقـروا ، فتحولت إىل أمم قوية وفاعلـة،ّالعظيمة هي التي تحت ضغط التحديات

  .)١("التأريخ يف املايض والحارض

  :ُويضيف بالقول
 مـن ،بة للقوة الصاروخية تجربة فيها درس مهم لكل أبنـاء هـذا البلـدالتجر"

 مـن الـصاروخ الـذي يحمـل إىل الجبهـة لينطلـق ،٢صاروخ الرصخة إىل بركـان 

 ، إىل الصاروخ الذي يعرب أك من ألف كيلو مرت،مسافة اثن كيلو أو ثالثة كيلو
  .)٢(" أماكن أخرى اليد الطوىل ستنال إن شاء هللا، املدى متوسع،واملدى مستمر

                                                           
ناسبة رأس السنة الهجرية،ُخطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو) ١(  .م٢٠١٦-هـ ١٤٣٨ ، 
ناسبة ،خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو) ٢(  .م٢٠١٧ ، يوم عىل العدوان١٠٠٠مرور  
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ا،السعيدُة ً هكذا أطلق عىل اليمن قد  وال غرابـة يف ،ً نظرا لشهرتها الزراعيـة،ُ

ٌلقـد كـان لـسبإ يف مـسكنهم آيـة ﴿: ُ يف كتابة املبـ بقولـه،َّذلك فقد وصفها هللا عز وجّل َ ََ َْ ْ َ َِ ِ َِ ِ ٍ َ ْ
َجنتان عن يمني و َ ْ ٍَ ِ َِ َ ٌشامل كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورَّ َ ُ ْ َُ ٌ ََ ٌّ َ َ ِّ ُ َ ٌْ َ ْ َ ُُ ُْ ُِّ ِ ْ ِ ِ ٍِ َ﴾)١(.  

ا بالزراعة حيـث  ،ل سد مأرب خ شاهد عـىل ذلـكَّ ولع،ًواشتهرت اليمن قد

 وكانت معرفته لها خطـوة ،السنِآالف عرف اإلنسان اليمني الزراعة كحرفة منذ 

ـو يف حــضارة اإلنـسان كــان  إذ إ،حــضارةالاء بنـ و،تقدمـة نحـو الرقــيُم ن أي 

ُوهذا يدل عىل املكانـة املتقدمـة  ،زراعيةحاصيل الاملًمالزما ملدى قدرته عىل إنتاج 

  .تحتلها الزراعة يف اليمنكانت التي 

ـد،إن الزراعة بالنسبة للـدول الناميـة   ،عظـم غذائـهُ اإلنـسان ٌ هـي التـي 
ن حـوايل ثلثـي إ حيـث ،ئيـيس لتـوف فـرص العمـل مـا تكـون املـصدر الرًوغالبا

يعتمـدون عـىل الزراعـة؛ لـذلك يكـاد يجمـع  يف الـدول الناميـة ، أو أك،السكان

  . االقتصاديةأن التنمية الزراعية هي رشط رضوري للتنمية باالقتصاديون 
كـن أن تقـوم للحيـاة ، األنـشطة االقتـصاديةالزراعة هـي أوىلو ُ وبـدونها ال 

ة هـا مـن املـواد الـرضورية ، للمـواد الغذائيـةًاي رئيـسًتعد مصدراث حي ،قا  وغ

ٍكذلك إمداد القطاعات األخرى بكثو ،للحياة  الزراعـة ّإذ أن ، من املواد اإلنتاجيةُ

كن أن تـساعد يف دفـع عجلـة التنميـة  مـن خـالل قيـام ،ُيف أي اقتصاد مع 

 وبالتايل التقـدم ،مية االقتصادية بالدور املنوط به يف مجال التن،القطاع الزراعي

كــن أن تكــون عكــس ذلــك،االقتــصادي م ، إذا  تنــل العنايــة،ُ كــ   واالهــت

الكافي
 )٢(.  

                                                           
  ).١٥(اآلية : سورة سبأ) ١(

 جامعـة منتـوري ، أطروحـة دكتـوراه غـ منـشوره، الزراعـة الجزائريـة بـ االكتفـاء والتبعيـة،فوزية غر) ٢(

 .٢٦-٣ ص،م٢٠٠٨ ، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي،قسنطينة
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ًةًةَّلزراعة أهميا كتسبت و ا يعنـي أنهـا ـ ، يف تحقيق التنميـة االقتـصادية كب

نميـة تكـون الزراعـة دعامـة للتحيـث  ،ثل ركيزة أساسية للتنمية يف جميع الدول

ر املـوارد الطبيعيـة امل و،للسكان توف الغذاء من خالل ،االقتصادية  ،تاحـةُاسـتث
 وتعزيـز ، وتـوف املـواد األوليـة للتـصنيع الزراعـي،وتوف فرص العمـل للـسكان

ول عـىل َّعـُ كـ ي،خـرىُالروابط االقتصادية التكامليـة مـع قطاعـات االقتـصاد األ

د درجة الزراعة يف زيادة الصادرات لتحس  وخفـض العجـز ، عىل الـذاتاالعت

 والحد من هجـرتهم ، ويف تثبيت السكان يف الريف،يف امليزان التجاري الزراعي

  . والبرشية، والحفاظ عىل موارده الطبيعية،منه

نهـا الركيـزة األسـاس أل ذلـك ، والـشعوب،ممُ بالغة يف حياة األٌةَّللزراعة أهمي و

 فمـن ، والـسيايس، واالسـتقالل االقتـصادي،الغـذا  االكتفاء الذاللوصول إىل

كن مـن الخـروج ، واستقالله ملك حريته،ملك غذاءه  ، الوصـايةُ مـستنقع مـنو
شـبه أ فالدولة التـي ال تـزرع هـي ،بالدهيف الشأن الداخيل ل ،األجنبيةوالتدخالت 

د،تةَّتة إن  تكن حقيقة ميَّيبامل  يف ً سـواء،ئها تأم غـذااتجاه يدها للغ يف ُّ 

  . السلمأو ،حالة الحرب

ة يف مجـال التنميـة يف َّأكـ القطاعـات أهميـمـن يعترب القطـاع الزراعـي  و

فرص العمـل  وإيجاد وتوف ،توف الغذاء للمواطن يف ٍ ملا يلعبه من دور،اليمن

 القطـاع الزراعـي يف ُ يـساهم، إضـافة إىل ذلـك،املنـاطق الريفيـة يفًوخصوصا 

 ومــشاكلها ، مــن الهجــرة الداخليــةِّســتقرار الــسكا مــن خــالل الحــدتحقيــق اال

عية العالقة واالقتصادية ذات ،االجت
 )١(.  

 -   

ُّتعد التنمية الزراعية املقدمة الـرضورية لتحقيـق التنميـة   ،الـشاملةاالقتـصادية ُ
األساليب التي يكـون لهـا  و، من اإلجراءاتةأنها مجموعب :تعرف التنمية الزراعيةو

                                                           
 وزارة ،)م٢٠١٦-م٢٠١٢( االسرتاتيجية الوطنية لقطـاع الزراعـة ، متنوع يف اليمنالزراعة قطاع واعد القتصاد) ١(

 .١٣ ص،م٢٠١٢ ،الزراعة والري
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 بأنهـاًعـرف أيـضا ُ وت، يف التأث عىل هيكـل االقتـصاد الـوطني، وفعال،دور كب

األمـن  و،االكتفـاء الـذا لتحقيـق ً، ونوعـاً،عملية تحـس اإلنتـاج الزراعـي كـ

د وتقليل ،الغذا اد  عـىلاالعـت ن مـن أهـم أهـداف التنميـة  وأَّ السـي،االسـت

يلالزراعية تعظي م أ وتـ،م مساهمة القطـاع الزراعـي يف النـاتج املحـيل اإلجـ

اد بدالً من ،جتمع من الغذاءُاحتياجات امل   .)١(ُ من الدول األخرىاالست
لواقع الـيمن ه الشهيد القائد مدُيقومن خالل التشخيص والتقييم الدقيق الذي 

كن أن نستشف ما املقصودمن الناحية الزراعية وذلـك يف  ،زراعيـةالتنميـة الب ُ؛ 

   :يقولحيث  ، يف اليمن غياب التنمية الزراعيةسياق حديثه عن

أين الزراعـة؟ أيـن قـوت النـاس ،  أين التنمية الزراعية،عد إىل واقع الحياة"

لـك الـيمن ،ًالرضوري؟ أ يكن قد غاب؟ أ يغب نهائيا؟ لقد غاب فعالً  هـل 

ًاآلن ما يكفيه شهرا واحدا من إنتاج أرضه هـم . من قوته من الحبوب؟ ال يوجـد، ً

ة تستهلك  يعملون أشياء أخرى ولكن لن تجد نفسك أك من متجول يف سوق كب

نيه،منتجاتهم  واأليدي ،املصانع تتحرك..  ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع 

  .)٢(" ليس هناك تنمية؟،كلها تعمل معهم، العاملة تتحرك وتحركها

  : يقول حيث ،خيص الدقيق لواقع الزراعة التشالشهيد القائدُويقدم 

ة"  ، تشجيع للمزارع،لألسف ال يوجد هناك رعاية من نفس الحكومات القا
كن للمزارع أنه ينتج،تشجيع للناتج املحيل ة حتى   ، ويبيع برخص، تسهيالت كب

 وتكلفـة اإلنفـاق عـىل ، ما يساوي وقتـه، ووقته،ًومازال مستفيدا ما يغطي تكلفته

رتهاملز  ال توجـد رعايـة بهـذا ، ويسوقها،روعات يف حراثة األرض حتى يحصل 

  ". ؟املاذ: "ويتساءل ،"الشكل

                                                           
 مجلة القادسـية ،خيارنا االسرتاتيجي يف املرحلة الراهنة...  التنمية الزراعية املستدامة،سا عبد الحسن رسن) ١(

 جامعـة ، كلية اإلدارة واالقتـصاد،م٢٠١١ ،٢ العدد ،١٣جلد  امل، املحور االقتصادي،للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 .٦٣-٦٢ ص،القادسية
نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(   .١٠ ص،ً اشرتوا بآيات هللا 



  

  

 

١٥٦  

ُويب  ِّ   : سبب ذلك بالقولُ
 وبعـض الـدول األجنبيـة تعمـل رشـاوى ،ألنه يكون بعض الـرشكات األجنبيـة"

ة ة ملـسئول معينـ... كب  يـساعد يف رضب ، وحـاول يـرضب هـو،رشاوى كب

 ،زراعـة التفـاح:  يف األخـ، ويستورد منتجات من الدول األخـرى، املحيلالناتج
ة،ُ زراعة ال،زراعة هذه الحمضيات بشكل عام  تكون معرضة ، زراعة أشياء كث

 أو الفاكهة ال ، وال حتى الخرضة،للتاليش ليبقى الناس يف األخ سوق استهالكية

  .)١("تعد تحصلها من بالدك

ليالغرب  حالت دول قد ف، ويف سياق ذلك حداث إأمريكا دون بقيادة  ةالرأس

َّ مجـرد ى ل تبق، واإلسـالمية،العربية ومنها الدول ،للدول النامية ة اقتصاديةتنمي ُ
ت واتجهــت عــرب ،تجاتهــاُ ملنٍســواقوأ ،ةتجــُ غــ مناســتهالكيهجتمعــات ُم  املــنظ

 إغـراق كاهـل إىل ) وصـندوق النقـد الـدويل،البنـك الـدويل( الدولية االقتصادية

مـشاريع تحت مـربرات  ،وفوائدها ،قروض الربوية بال، واإلسـالمية، العربيةدولال

تَّالسي ،التنمية عـىل الحكومـة ما  و،ٍقوم بإعداد برامج مفصلةت  وأن تلك املنظ

تمـن تلـك الربويـة قـروض الأن تتبناها كرشط للحصول عىل إالَّ املعنية   ،املـنظ
 تلك القـروض الربويـة بالدرجـة األوىل نحـو تنفيـذ مـشاريع يتجه استخدامحيث 

 ، أو الرابعـة، يف الدرجـة الثالثـةُاملقرتضـةتها بالنسبة للدولـة َّ تكون أهمي،سطحية
ستخدم تلــك ُفــال تــ ، والــصناعة،جــة يف مجــال الزراعــةِتُولــيس نحــو مــشاريع من

الـدول  أن  بـالرغم مـن،القروض الربوية يف مشاريع استصالح األرايض الزراعة

  . )٢( وزراعتها،رايضاأل إىل استصالح ٍ يف حاجةالنامية
   :الربوية القروض تلك طبيعة الشهيد القائد حول  يتساءل،الصدد هذا ويف

                                                           
 سـورة ،رك سلسلة دروس شهر رمضان املبـا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢٢-٢١ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة
 قـراءة أوليـة يف دروس ، األسباب واملظـاهر، التنمية االقتصادية بعباءة الهيمنة،أحمد يحيى عبد هللا الديلمي) ٢(

 الطبعـة ، املجلـس الزيـدي اإلسـالمي،من هدي القرآن الكريم للشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحو

 .١٣٧-١٣٦ ص،م٢٠١٨-هـ١٤٣٩ ،األوىل



 

  



١٥٧  

ة التي نتحملها نحن ملاذا ال توجه أو يوجه القسط األكـرب " تلك القروض الكث

م بالزراعة؟ هل نتحمل القروض ثم ال نجد ق ًوتنا مؤمنا أمامنـا؟ منها إىل االهت َّ
 ونتحمـل أيـضا ، نتحمـل املاليـ بعـد املاليـ مـن الـدوالرات،هل هذه تنمية؟

  .)١(!"ًفوائدها الربوية يف ما بعد وال نجد مقابل ذلك أمنا في يتعلق بالغذاء؟

ــد  و ــشهيد القائ ــد ال ُيؤكِّ ــة القــروض مــنح رشوط أهــم مــن أنُ  عــدم ،الربوي

  : يقول،اقتصادية حقيقية ُجال الزراعي تحقِّق تنميةيف امل مشاريع يف استخدامها

ــبالد أيــضا ال تــرصف عــىل املجــال " ة جــدا تتــوارد عــىل ال ــ ًالقــروض الكث ً

  . )٢("الزراعي

ٍويضيف يف درس آخر بالقول ُ ُ:  
ًك نراهم ال يرصفون دوالرا واحدا يف دعم الزراعة"  الزراعـة يف بالدنـا ال ،ً

ًيرصفون وال دوالرا واحدا ل  .)٣("دعمهاً
ً سـواء ،ُ يش الشهيد القائد إىل غياب الحديث عند املرشـح،ِّويف خضم ذلك

 عـن ، أو املجـالس املحليـة، أو انتخابـات مجلـس النـواب،يف االنتخابات الرئاسية

َّاألشياء املهمة لألمة ُ   :  حيث يقول، كالجانب الزراعي،ُ

و هللا لكـن وعـد أنـه  وإنـسان فعـالً عـد،حقيقة هو ما ب يصيل: [قد يقول"

 –أليس هذا حاصل؟ حتى نعرف أنه حاصـل ]  إىل آخره... ويعطي لنا،لناسيعطي 

 ومتـى رأينـا ، أنها هي السلعة التي ينزلهـا املرشـحون يف كـل انتخابـات–وأكرر 

 ، سواء كان لرئاسة الجمهورية–ً متى رأينا وعودا من أحد من املرتشح ،دعاية
 ، يتحدث عن جانب املحارب للدين،عن جانب الدين يتحدث –أو ملجلس النواب 

 أنـه سـيعمل ،  الجانب الزراعي مـثالً،أو يتحدث عن األشياء املهمة بالنسبة لألمة

                                                           
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٤ ص،م٢٠٠٢،الثا 

َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢( ْ ُ ََ ّْ   .٧ ص،م٢٠٠٢ ،َ

  .١٧ ص،م٢٠٠٢ ، خطورة املرحلة، دروس من هدي القرآن الكريم،الدين الحوالسيد حس بدر ) ٣(



  

  

 

١٥٨  

  .)١(" نسمع عبارات من هذه؟ اليشء،عىل تحقيق اكتفاء ذا للوطن

َّاألمـة وحـصول ،التنمية الزراعيـة قضية تعد ،قويف ضوء ما سب  عـىل االكتفـاء ُ
ً مطلبا ملحا يف ظلِّ الهيمنة االقتصادية عىل هذه ، الغذاالذا ًِ َّاألمـةُ  مـن قبـل ُ

  : يقول الشهيد القائد،اعدائها

أولسنا نسمع بأن اليمن مهدد؟ أن اليمن أيضا يقال عنه ك يقال عن العراق وعن " - 
هـل مـا يـزال : إيران؟ وأن املسئول األمري الذي زار اليمن  يفصح عندما سئل

ل أن تتلقى رضبة؟  يفصح بذلكا ة الدول التي احت   .)٢("ليمن ضمن قا

ًإذا فنحن مهددون أليس كذلك؟ رصيحا مـن قبـل أعـداء؟ مـاذا تعمـل هـذه " -
الدولة لنا نحن اليمني حتى نكون قادرين عىل أقل تقدير أن نتحمل الرضبة؟ 

 .)٣("أصبحت القضية إىل هذا النحو
 وتهدد من قبل من؟ تهـدد مـن ،هدد كل يوم اآلن تهدد ولهذه األمة التي ت"...  -

م .  من فتات موائدهم،قبل من قوتها من تحت أقدامهم ال بد لها من االهـت
 ال بد أن تحصل عىل االكتفـاء الـذا فـي يتعلـق بحاجياتهـا ،بجانب الزراعة

  .)٤(" الرضورية

َّىل بيان أن األمة متى مـا اتجإالشهيد القائد ُتجه ي    و هـت إىل الزراعـة فإنهـا ُ
ُ أن األمـة ال تـستطيع أن تـًإالَّ أنـه اتـضح جليـا ،ستملك قوتها الرضوري َّ دافع عـن ُ

  : يقول، الذي الزراعة أساسه، قوتها الرضوريتفقدنفسها وهي ما تزال 

 وال تـستطيع أن ،دينهـاألنه اتضح جليا أن األمة ال تستطيع أن تـدافع عـن "...
 ،أساسـهزال فاقدة لقوتها الـرضوري الـذي الزراعـة تدافع عن نفسها وهي ما ت

اد    .)٥("وليس االست

                                                           
 .٣ ص،م٢٠٠٢ ، لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٤-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
  .٩-٨ ص،هـ١٤٢٢ ، دروس من هدي القرآن الكريم يوم القدس العاملي،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(

 .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٥(

 .٥ص ،م٢٠٠٢ ،الثا



 

  



١٥٩  

  : وعندما يتساءل الشهيد القائد

ملاذا نحن نرى قوتنا كله ليس من بلدنا؟ ملاذا ال تهتم الدولة بـأن تـزرع تلـك " -
 أن تهتم بالجانب الزراعي ليتوفر لنا القوت الرضوري مـن ،األرايض الواسعة

، متـوفر يف األسـواق] القمح: َالحب[ بل الكل مرتاحون بأن ،ال نتساءل. بلدنا؟
  .)١("ويأ من بلدان أخرى، ويأ من اسرتاليا

لك اليمن اآلن ما يكفيه شهرا واحدا من إنتـاج أرضـه" - ًهل   مـن قوتـه مـن ،ً
  .)٢("الحبوب؟

 تلـك ليـست ،الـيمنيف لحبوب من االكتفاء الذا ا غيابىل إفهو بذلك يش 

ا ،خـرىُ أدول واملستوردة من ،وجودة يف املخازنالحبوب امل الحبوب التي يتم  وإ

  .ها يف اليمنتزراع

واجها اليمن بعد تيات التي ِّ أحد أبرز التحدتحقيق االكتفاء الذا يف الغذاءيشكل و

نهجية عالية عىل تحويل األن نتف نأ  ،ِكستهلُجتمع مُىل مإ  اليمنيشعبالعداء وأمعنوا 
ادعتمد عىل ي ،جُِتغ من   .الخارجغلف القادم من ُ امل، واالستهالك،االست

ًمنتجة ًدولة كانت وبالرغم من أن اليمن ِ ِّومصدرًة ،ُ  ّلألسف حلت ولكن ،للحبوب ُ

 من الحبوب من احتياجاتها من األغذية األساسيةمعظم  وأصبحت تستورد ،الكارثة

ة ٍالخارج بكميات   .والبازالء ،ياوالفاصول ، والفول،كالقمح ،كب

ة التي يعيشها الشعب اليمنيالشهيد القائد  ٌجسدُيو  وأنه يعيش ،الوضعية الخط

ًأملا شديدا يتمثل يف نقص يف الكرامة ة، والعزة،ً ِّ ويب أن تـوف ، والحياة الكر ُ
  : يقول،الغذاء هو العالج الحقيقي

مـة تـستطيع أن تقـف  والتنمية الحقيقية التي تجعلنـا أ،أين البناء االقتصادي"

ً نعـيش أملـا شـديدا لـيس مـن نقـص يف ،عىل قدميها؟ إننـا نعـيش األ النفـيس ً

ا من نقص يف الكرامة ويف العزة ة التي ،الفيتامينات إ  نقص يف الحياة الكر
                                                           

 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

نا قليالً ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(   .٩ ص،م٢٠٠٢ ،ًاشرتوا بآيات هللا 



  

  

 

١٦٠  

 نعيش األ فأين هو العالج؟ نعيش الجوع الذي سيجعلنا ،أراد ديننا أن تتوفر لنا

 ،فأين هو الغذاء من أوطاننا؟ هذا هو العـالج الحقيقـيمستسلم أمام أعدائنا 
ه؟ ال يوجد.. هذا هو العالج الحقيقي   . )١("هل هناك عمل عىل توف

ِّ يحــدد الــشهيد القائــد ماه،ويف ســياق ذلــك  ،يــة القــوت الــرضوري بــالحبوبُ
 ، نعــم هللا،معرفــة هللا(ُ حيــث يــش يف درس ،ُالبقوليــات األخــرى باإلضــافة إىل

)لخامسالدرس ا
  :بالقول )٢( 

إن كان يف الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة األشياء التي هـي " -
  ".... والبقوليات األخرى،رضورية بالنسبة لنا كالحبوب

ـدي النــاس﴿" - ِظهـر الفــساد يف الــرب والبحــر بــام كــسبت أ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ ِّْ َ ِ َ  فلــم يــر النــاس )٤١مــن اآليــة: الــروم(﴾َ
 ومـن زراعـة البقوليـات األخـرى حتـى ،م متمكن من زراعة الحبـوبأنفسه

   ".ّيؤمنوا ألنفسهم الغذاء، ّيوفروا أو يؤمنوا غذاءهم ألنفسهم

 ، القمـح:ّتطلق كلمة الحبـوب عـىل أي نـوع مـن أنـواع النباتـات الحبيـة مثـلو
د إذ تعـ ، وتعتـرب مـن أهـم املحاصـيل الغذائيـة، والـذرة الـشامية، والشع،الذرةو

للشعوب الغذاء الرئييس ، ومشتقاتها،الحبوب
 )٣(.  

ات الزراعيـة يف حيـاة الـشعوب عـرب َنتجـُتعترب محاصيل الحبوب من أهم املو

و يف حضارة اإلنسان كان مالزماّإذ إ ، والحضارات،العصور  ملـدى قدرتـه ًن أي 

 وخاصة الحنطة،عىل إنتاج محاصيل الحبوب
 )٤(.  

كن القـول ،ويف ضوء ذلك ِّ يبينـإن مفهـوم التنميـة الزراعيـة كـُ   الـشهيد هُ

َّيــش بالدرجــة األســاس إىل تــوف القــوت الــرضوري لألمــة القائــد   ،الحبــوب(ُ
                                                           

َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ْ ُ ََ ّْ   .٧-٥ ص،م٢٠٠٢ ،َ

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

 .٣ص ،م٢٠٠٢ ،الخامس
  : للمزيد انظر الرابط،املركز الوطني للمعلومات) ٣(

https://www.yemen-nic.info/agri/agrin_yemen/production/plant/grain.php 
 ،)م٢٠٢٠-٢٠١١(ذا ملحـصول الحنطـة يف العـراق للمـدة  قياس حجم فجوة االكتفـاء الـ،مروان زهیر رجب) ٤(

  .١٤٣ ص، العدد الثامن والثالثون،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة



 

  



١٦١  

 وذلـك مـن خـالل العمـل عـىل تحقيـق االكتفـاء الـذا يف ،)ُوالبقوليات األخرى

 ومواجهـة أعـدائها ،َّ حتى تتمكن األمة من الوقوف عىل أقدامها،القوت الرضوري

  .ُاملرتبص بها

 -  

ُّيعد  والتنميـة ، خـاصٍاالكتفـاء الـذا الغـذا غايـة التنميـة الزراعيـة بـشكل ُ

ـة لكافـة أفـراد األمـةو ، عامٍ بشكلاالقتصادية َّالتي تكفل الحيـاة الكر  وتحقيـق ،ُ

   .ةَُّم والسيايس لأل،االستقالل االقتصادي

 مـن ً، الغذائيـة محليـااالحتياجاتالقدرة عىل إنتاج جميع : االكتفاء الذا هوو

دخالل  ادً واالستغناء كليا عن ، واإلمكانات الذاتية، الكامل عىل املوارداالعت  است

  .االحتياجاتاألغذية من الخارج لتلبية هذه 

صة للحـصول عـىل االكتفاء الذا أن يعتمد بلد ما عىل إمكانياته الخابويقصد 

رية،االستهالكيةاحتياجاته من السلع  ة ِّ بهدف التقليل من مستوى التبعيـ، واالستث

ــصادية ــسياسيةو ،االقت ــرى،ال ــدول األخ ــن ، لل ــىل م ــة أع ــق درج ــايل تحقي  وبالت

 ويـؤدي هـذا الوضـع إىل ،الدوليـة و، ومواقفـه الداخليـة،االستقاللية يف قراراتـه

عية،صاديةارتفاع مستوى الرفاهية االقت عام ٍ بشكل، واالجت
 )١(.  

قتضاها تحاول االقتصادية السياسات االكتفاء الذا إحدى ُويعترب  أيـة التي 

 وذلـك ، عن الـواردات مـن الـدول األخــرى– كل وسعها األمر–دولة أن تستغني 

د  جاتهـااحتيا يف إشـباع ،ةيات األجنبَنتجُ من امل بدالً،ليةاتها املحَنتجُ عىل مباالعت

 منهـا يف تنميـة اإلنتـاج املحـيل بـة رغ، والخدمات،ختلف السلعُ من م،االستهالكية

   .  لتحقيق مستوى أعىل من الرفاهة االقتصاديةً، ونوعاً،ك

 عنـيی  حيـث، واألمـن الغـذا، االكتفـاء الـذاینالفرق بـَّومن األهمية بيان 

 وهنـاك ، من اإلنتـاج املحـيلناملواط باحتياجات الوفاء إمكانية :االكتفاء الذا
                                                           

  : انظر الرابط،اويكبيديموقع ) ١(

 https://ar.wikipedia.org.  



  

  

 

١٦٢  

 باحتياجــات رضورة الوفــاء :عنــيیمــا األمــن الغــذا فأ ،ذلــك لتحقيــق إمكانيــة

 الـذا االكتفاءن أ یعني وهذا ، ذلك بسبب أو آلخرتحقيق مكنُی لكن ال املواطن

 مكـنُی الحـد األد الـذي ال عتـربی والـذي ،هو هدف أعـىل مـن األمـن الغـذا

عنهالتنازل 
 )١(.  

التنميـة االقتـصادية  كأحد تجليـات  الغذاة تحقيق االكتفاء الذاَّتربز أهميو

االكتفاء الذا سوف ينعكس بوضـوح عـىل تحقيق  ال شك فيه أن َّمو ،ُاملستدامة

 وبـالطبع يظهـر ذلـك ، والثانويـة، األساسـيةاحتياجاتها وتلبية جميع ،َّمةُرفاهية األ

 وتـوف الكثـ مـن فـرص العمـل للـشباب ،لفـردًجليا يف ارتفاع متوسـط دخـل ا

  . وكذلك العاطل عن العمل،املؤهل

 ، الغـذاالكتفاء الذالالكث من الصعوبات عند تطبيقها الدولة  تواجه وقد
 حيـث تتمثـل أهـم ، أن النتائج امللموسـة تـستحق الـصرب عـىل املعانـاة املتوقعـةإالَّ

اد يف تقليص حركة ،ة االكتفاء الذارتتبة عىل عمليُالنتائج االقتصادية امل  ،االست
د عىل امل د عـىل امل،ات األجنبيـةَنتجُوالتقليل من االعت ات َنتجـُ والبـدء يف االعـت

 ثـم ، تـامٍ بهـدف تحقيـق عمليـة اإلشـباع املحـيل بـشكل، وتحس جودتها،املحلية

عد ذلـك عـىل ساُج املحيل إىل الخـارج؛ حيـث يـَنتُالتحول التدريجي إىل تصدير امل

 وبالتايل ينتج عن ذلـك زيـادة الطلـب عـىل العملـة املحليـة ،تعزيز حركة التصدير

 ارتفـاع نتيجـة ،ق تنميـة اقتـصاديةيـ وبطبيعـة الحـال تحق، وارتفاع قيمتها،للدولة

  .الدخل القومي للدولة

ماالو  يف يعترب رضورًة قـصوىالكتفاء الذا الغذا اتحقيق و ،ةالزراعب هت

كـون تعندما و ، سلم أو،وحرب أكان يف حالة رصاع ً سواء، حياة اإلنساناستمرار

حتم ُ ي ذلكنإ ف،حصار من قبلهمُويفرض عليها  ،ئها يف حالة رصاع مع أعداَّمةُاأل

م بالزراعـةوطنـي و ،دينـي كواجـب اعليه  ،ءغـذاال تـأم  والـسعي نحـو،االهـت
 يقـول الـسيد ،واجهـة األعـداءكحاجة رضوريـة مل ، الغذااالكتفاء الذاوتحقيق 

                                                           
 ،)م٢٠٢٠-٢٠١١(االكتفـاء الـذا ملحـصول الحنطـة يف العـراق للمـدة  قياس حجم فجوة ،مروان زهیر رجب) ١(

 .١٤٦ ص، العدد الثامن والثالثون،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة



 

  



١٦٣  

  : عبد امللك بدرالدين الحوالقائد

تلـك االكتفـاء الـذا فيهـا"  يعنـي كثـ مـن ،تهتم الكث من البلدان ل 

تلك االكتفاء الذا  أن تحقق االكتفاء الـذا لنفـسها ،البلدان تحرص عىل أن 

 بحيـث ال تكـون مـن ،يف انتاج األشياء واالحتياجات الرضورية والالزمـة للحيـاة

لك التحكم عليها والضغط عليها بها كورقة  أعداءها وال تكون من أطراف أخرى 

  .)١(..."ّ كسالح تفعله ضدها، كورقة ابتزاز،ضغط

بدرالدين الحو عن قـضية حس   يكن حديث الشهيد القائد ، ذلكِّويف خضم

َّمجـرد حـالغـذا ة عـىل االكتفـاء الـذا َُّمحصول األ ديث عـابر مبنـي عـىل تقـارير ُ

ا كان حديث، أو هناك،اقتصادية من هنا  ،نيـه لهـذه القـضيةآ مـن رؤيـة قرًا نابعـًا وإ
َّة حصول األمة عىل االكتفاء الـذا َّأهمي عىل ُيؤكِّدحيث   يعـد مـن ذلـكأن و ،الغـذاُ

ان يف مواجهة أعدائها ل اإل ا إىل ،تهميجعلها قادرة عىل مواجهو ،ك ًمش  أن الغذاء ُ

  :اآلعىل النحو ييل بيان ذلك  وفي ،أصبح أهم من السالح

 -  

ان يف مجال مواجهة أعداء هللا مرتبط ل اإل ا ٌإن ك ً ارتباطا كبـ مً  بـاالهت

م قضية حـصول ِّقدُ حيث ي،عليه الشهيد القائد ُ وهذا ما يؤكِّد،بالجانب االقتصادي

ل اإلَُّماأل ان يف مواجهـة ة عىل االكتفاء الذا يف قوتها الرضوري بأنه من ك

  : يقول،عدائهاأ

اننا يف مواجهة تهديد أعدائنا هو أن نكون أمة مجاهدة؟ " ل إ أليس من ك

ل أن نكون أمة مجاهدة أن نكون أمة مكتفية معتمدة عىل نفسها يف  أليس من ك

 يصبح االكتفاء الذا لألمة من ، إذا فيصبح القوت الرضوري...ري؟قوتها الرضو

ان ل اإل ان،ك ل اإل   . )٢(" من ك

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
 الـدرس ، يف ضالل دعـاء مكـارم االخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،والسيد حس بدر الدين الح) ٢(

  .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

١٦٤  

ُويب  ِّ ـان يف مجـال مواجهـة أعـداء هللا مـالشهيد القائد ُ ل اإل رتبط ُأن ك

ا  ًارتباطا كب مً ة التـي تريـد أن َّمـُ بحيـث تكـون األ، بالجانب االقتـصاديباالهت

رشفة يف مواجهـة أعـدائها؛ ُ قادرة أن تقف مواقـف مـ، مواجهة أعدائهاتنطلق يف

  :يقول ،كتفية عىل ذاتها يف قوتها الرضوريُألنها م

ا" امـا ارتباطـا كبـ ان يف مجال مواجهة أعداء هللا مرتبط به  ل اإل ًك ً، 
م بالجانب االقتصادي سـتكون األمـة التـي تريـد أن تنطلـق يف مواجهـة  االهت

 وأن تقف مواقف مرشفة يف مواجهة أعـدائها قـادرة عـىل ذلـك؛ ألنهـا ،اأعدائه

   .)١(" يف حاجاتها الرضورية،مكتفية بنفسها يف قوتها الرضوري

عناه العام،يف إطار األمر باملعروفو الشهيد القائد م يجز ،ُ والنهي عن املنكر 

  :ِبالقول

بالجانب االقتصادي إن عليكم أن تهتموا : إن من املعروف أن نقول لآلخرين"

فتجعلوا الشعوب قادرة عىل أن تقف عىل أقدامها مكتفية بذاتها في يتعلق بقوتها 

ــاب ــل الكت ــة أه ــف يف مواجه ــستطيع أن تق ــرضوري؛ لت ــن ،ال ــذا م ــيس ه  أل

ِويضيف بالقول  .)٢("املعروف؟ ُ ُ :  

الجانب االقتصادي بالنـسبة للمـسلم مهـم يف أن يـستطيعوا أن يقفـوا يف "

سئوليتهم أمام هللا من ، أعدائهممواجهة  يف أن يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم و

  .)٣(" ونرش دينه يف األرض كلها،العمل عىل إعالء كلمته ونرص دينه

 بقـــوة يف مواجهــة العــدوان تحــركوي يجاهــد ومــثل اليــزال الــشعب اليمنــي

مإن  فـ،العظيمـةم التـضحيات ِّقـدُوي ،الغاشم ي لتـأم  بالجانـب الزراعـاالهـت

                                                           
 الـدرس ، يف ضالل دعـاء مكـارم االخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
 الـدرس ، سلـسلة دروس سـورة آل عمـران، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث

 الـدرس ، وعده ووعيـده، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  .٧ ص،م٢٠٠٢ ،الرابع عرش



 

  



١٦٥  

 ومن العوامـل املـساعدة لنـرص ديـن ،ًالغذاء يعترب أيضا من الجهاد يف سبيل هللا

  .ائه والثبات يف مواجهة أعد،هللا

الحــصار  و،العــدوان الظــروف التــي يعيــشها الــشعب اليمنــي نتيجــة ظــلِّويف 

 وتحقيــق االكتفــاء الــذا يف ،ةيــالزراعالتنميــة االقتــصادي املفــروض؛ أصــبحت 

ًوري أمرا رضوريا ملواجهة الحصارالقوت الرض  ، واالستمرار يف التصدي للعدوان،ً
ًنه أصبح واجبـا دينيـاأبل   ، املرحلـةتطلبـهً وأمـرا ،ًعمـالً جهاديـا يف سـبيل هللاو ،ً

  .والظروف

 -  

 تـشهره ًا وسـالح،ً وسياسـة،ً اقتصاديةلقد أصبح الغذاء يف الوقت الحارض قوًة

ن بلوغ درجـة عاليـة مـن االكتفـاء الـذا يف إ ولهذا ف، بعضها البعضالدول ضد

رة ِّصدُارسـها الـدول املـُ ملعالجـة الـضغوط التـي ،لحةُ هو رضورة م،إنتاج الغذاء

 تحـاول أن ، ومـصالح،ةيهـداف سياسـأً والتي غالبا ما تكـون لهـا ،للسلع الغذائية

ل من خالل است،تفرضها عىل الدول النامية سالح لفرض إرادتهـا عـىل كاء  الغذع

ة،هذه الدول إيضاح وال تحتاج إىل ، واألمثلة كث
 )١(.  

ُّيعد تحقيق االكتفاء الـذا و ُمطلبـا جوهريـا ومالغـذا ُ ً ًلحـا يف العديـد مـن دول ً

 ، واملجاعـات، وتحصينهم من األزمـات،ه يف توف الغذاء للسكانَّ وتكمن أهميت،العا
 أو غـالء ،نقص اإلمـدادات يف الـسوق الدوليـة أو ،الحروببب  بسً،التي تحدث أحيانا

دالغـذا سـبيالً إىل  ُك يعد االكتفاء الـذا ،األسعار  وتطـوير ، عـىل الـنفساالعـت

د والتقليل من ،اإلمكانات الذاتية  يـدعم اسـتقاللية َّ وذلـك مـ، عـىل الخـارجاالعـت

 مــن ُّ ويحــد، الــدول األجنبيــة أمــام تــدخالت، والــسيادي الــوطني،القــرار الــسيايس

ات ارسـها الـدول املـ،السلوكيات االبتزازيةو ،التأث  ةالغذائيـ لمـوادرة لِّصدُ التـي قـد 

  .يف إطار التفاوض حول مصالحها" وذجأالقمح "االسرتاتيجية 

                                                           
 ،)م٢٠٢٠-٢٠١١( قیاس حجم فجوة االكتفـاء الـذا ملحـصول الحنطـة يف العـراق للمـدة ،مروان زهیر رجب) ١(

  .٢٤٦ ص، العدد الثامن والثالثون،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة



  

  

 

١٦٦  

 يتعذر حيث ،الحروب أوقات يف الغذا الذا االكتفاء تحقيق َّأهمية وتكمن
اد  أعـداء مـع املواجهـة مجـال ويف ،الخـارج من الرضورية ائيةالغذ السلع است

َّاألمة َّاألمة حصول قضية القائد الشهيد ُيعطي ،ُ  قوتهـا يف الـذا االكتفـاء عـىل ُ
 ،ُاألخــرى الخــدمات ســائر عــىل خاصــة َّوأهميــة ،القــصوى األولويــة الــرضوري
َّألمةا تحقيق أن منطلق من وذلك ،الخ...والجوامع ،واملدارس ،كالكهرباء  لالكتفاء ُ

 أن باعتبـار ،أعـدائها مواجهـة عـىل قـادرة سـيجعلها الرضوري قوتها يف الذا
 واالستـسالم ،للعدو الخضوع إالَّ ،املواجهة حالة يف عنه بديل ال الرضوري القوت

 حـال يف عنهـا بـدائل فهناك ،األخرى الخدمات مشاريع أما ،رضباته وتلقي ،له
 إىل لـيس ولكـن ،رضوريـة هـي الخدمات تلك أن كيدالتأ مع ،العدو مع املواجهة

 يف الثـا الدرس يف القائد الشهيد يقول ،الغذا الذا االكتفاء تحقيق درجة
  :)١(االخالق مكارم دعاء ضالل

هذه التي توفر هي رضورية لكنها ليست إىل الدرجة من الرضورة التي يكون " -
   ...."عليها قوت الناس

 حالة املواجهة هل ستصبح رضورية؟ بإمكان الناس يف هذه املدارس نفسها يف" -
 ،حالة الخطورة في لو رضبت مدرسة أن يدرسوا أبناءهم تحت ظل أي شجرة

املساجد أنفسها لـو رضبـت بإمكـانهم أن يـصلوا يف أي . أو يف أي مكان آخر
 ال بـديل عنـه إال الخـضوع ،لكن قوتهم هو اليشء الـذي ال بـديل عنـه.. مكان
  ." وتلقي الرضبة بدون أي حركة يف مواجهة العدو،الستسالم للعدو وا،للعدو

 بـل ألـيس ،الكهرباء مهم لكن لو نفرتض أن باإلمكان أن نظل بـدون كهربـاء" -
 أليـست املـدن تطفـأ يف ،الكهرباء يطفأ يف حاالت الخطورة؟ الكهربـاء يطفـأ

ري أن حاالت التهديد؟ تطفأ املدن أي أن الكهرباء ليس رضوري بل من الرضو
  . "يطفأ في لو حصل تهديد مبارش

ُويـش فإنهـا  ،اهـملكـت قوتو ،ةَّمـُنـه متـى مـا زرعـت األأىل الـشهيد القائـد إ ُ
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١٦٧  

  : يقول،عدائهاأتخذ القرار الذي يليق بها أمام ت أن عستستطي

 متى ما زرعنا ملكنـا ،ال يريدون أن نزرع؛ ألنهم يعرفون ماذا يعني أن نزرع"

 ، اسـتطعنا أن نـرصخ يف وجـوههم،ال: تنا استطعنا أن نقول متى ملكنا قو،قوتنا
لك شيئا ال نستطيع ،استطعنا أن نتخذ القرار الذي يليق بنا أمامهم ً ف دمنا ال 

  . )١("....ًأن نقول شيئا

ساسـية  مـن القـضايا األ،من الغـذا واأل،وتعترب قضية تحقيق االكتفاء الذا

 عـىل خارطـة ، واإلســالمية،موقع الدول العربيةثر الحاسم يف تحديد التي لها األ

ن تحقيق االكتفـاء أكن القول ُ بل ،ةمِّتقدُجتمعات العا املُ ب م، والنمو،مُّالتقد

ن  يكـن إتـه َّهميأمـن الـوطني والقـومي يف عـادل األُمن الغـذا ي واأل،الذا

راحل ًشكل خطـرا ُ يـ ذلك أن أي ثغرة أو ضعف يف هيكل األمن الغذا،يتخطاه 

ا عىل بنيان األمن الوطني والقومي بشكل ٍكب ة عـىل كـل النعكاساته ؛ عامً  الخط

عيـة ،الـسياسيةو ، االقتـصادية،نواحي املجتمـع كـن الحـديث عـن ،واالجت  وال 

جبـاري  ألنـه املعـرب اإل؛من الوطني والقومي دون الحديث عن االكتفاء الغذااأل

كـن ،ي والقوميمن الوطنىل األإللولوج  ُ ومـن خـالل تحقيـق االكتفـاء الغـذا 
 الغذائيــة للــسكان االحتياجـاتىل قــدرة االقتـصاد الــوطني عـىل ســد إاالطمئنـان 

  .نتاج املحيل من خالل اإل،ستقبالًُ ومً،حارضا

ًويعد االكتفاء الذا رشطـا أساسـيا ألي دولـة تريـد أن تـتخلص مـن  ً ُّ  ،التبعيـةُ
 التبعيـةىل الـتخلص مـن إ  الغـذا االكتفـاء الـذاؤدييـحيـث  ،والهيمنة عليها

 دون وضع اعتبـار ملعونـات اقتـصادية ، للبلد واالستقالل بالقرار الوطني،السياسية

 ، املزيـد مـن الحريـةواكتـساب ، بانتهاج سياسة خارجيـة معينـة،خارجية مرشوطة
 ،صالحها ملـً وطبقـا،ًفي يخص اتخـاذ مواقـف دوليـة وفقـا إلرادة الدولـة الحـرة

 مـ ،ة عـن املـساعدات الخارجيـاالسـتغناء ً،كتفية ذاتياُوبالتايل تستطيع الدولة امل

 ، ومـن ملـك غذائـه، ملك حريته، فمن ملك غذاءه،التبعيةيؤدي إىل التخلص من 

                                                           
 .٤ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، الكريم دروس من هدي القرآن،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



  

  

 

١٦٨  

َسلم أمن قراره من الوصاية ِ لـذلك فـإن  ، والتدخالت يف الـشأن الـداخيل للـبالد،َ

 ؛ امتداد طبيعي لالستقالل السيايسو يف األساس ه الغذاتحقيق االكتفاء الذا

 ا لتوف حاجاتهـ،ُ أخـرىدول عالة عىل دولة وال، السيايسلالستقاللألنه ال معنى 

  .ا السيايسك قرارهل ، األساسيةالك حاجاته فالدولة التي ،األساسية

َّوتعزى أهمي ادة االكتفاء الذا إىل إمكانية االستغناء عـن ُ َّ السـي يف ،االسـت
ر بها الدولة،الظروف الحرجة  حيـث يتعـذر إقامـة ، مثل حالة الحرب، التي قد 

يـتم توجيـه جميـع القـوى   أخــرىٍجهـة ومـن ،عالقات اقتصادية مع دول أخـرى

 يف ًا نـسبيًارتياحـا ما يعطي للقيادة ،االقتصادية واملالية يف اتجاه املجهود الحر

اد من الخارجتعاملها مع تلك األمور الط   .مئنانها إىل عدم حاجتها إىل االست

ِّ يقد، رائعةٍ بالغيةٍ ويف صورة َّم الشهيد القائد حاجة األمة لالكتفـاء الـذا يف ُ ُ

ٍ وأن األمة أصـبحت بحاجـة،صيل للوضوءُ كحاجة امل،قوتها الرضوري َّ  ،ىل الغـذاءإ ُ
  :  حيث يقول،ىل السالحإأشد من حاجتها 

م بجانب الزراعة يف مجال ً،ح أساسا أصب،أصبح رشطا"  أصبح رضوريا االهت

هل تصح الصالة بـدون .. نرص اإلسالم أشد من حاجة املصيل إىل املاء ليتوضأ به

كن أن يتيمم فيصيلطهارة؟ إذا كانت الصالة ال بـد لهـا مـن .  إذا  يجد املاء 

تهـدد كـل يـوم اآلن  ولهـذه األمـة التـي ، فال بد لإلسالم،طهور باملاء أو بالرتاب

 من فتات ، وتهدد من قبل من؟ تهدد من قبل من قوتها من تحت أقدامهم،تهدد

  .)١("موائدهم

   : آخرٍدرس يف ُويقول

ال نستطيع  ،.... ،ًما دمنا مفتقدين إىل تأم غذائنا فال نستطيع أن نعمل شيئا"

شد من حاجة  أصبحت حاجتنا إىل الغذاء أ،ًأن نقف موقًفا واحدا ضد أعداء هللا

 هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إىل الغذاء أشد مـن حاجتنـا إىل ،املسلم إىل السالح
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١٦٩  

  ."السالح يف ميدان وقفتنا ضد أعداء هللا

ُويضيف    :ِبالقول ُ

 القوت الرضوري ال تستطيع أن تقف عىل قـدميك وتـرصخ يف وجـه ،الغذاء"

لك قوتك ا قوتك كله من عندهم،أعدائك وأنت ال    . )١(." وإ

 مـن ً هامـاً يف الدولة عنـرصاً محلياهيعد توفر و،نسانية أساسيةإالغذاء حاجة و

 ، يف وقت الـسلمة غ متوفر بسهولء فإذا كان الغذا، واالستقالل،عنارص السيادة
  .كون من املشكالت الرئيسية وقت الحروبينه سأفمن املؤكد 

د كث من الدول ال فيه أنكَّم ال شو اد العا عـىل  يفنامية اعت  الغـذاء اسـت

 بالحـصار يف ً وتأثرا،األك حساسيةو ، يف قوتها السياسيةً سلبيامن الخارج يعد عامالً

دها الرئيس عىل ،وقت الحروب اد بسبب اعت  تكـون يف موقـف حيـث ، الغـذاءاسـت

  .و حصار عليها من جانب األعداء أ،حرب عندما تتعرض ل،صعب للغاية

َّ األمةدعا قد َّ عز وجّلُهللاو يف مجـال اإلعـداد الـذي ال ينحـرص  ، إىل اإلعدادُ

 والتـي مـن أهمهـا ،ختلـف املجـاالتُ متـد إىل بـل ،لبرشي فحـسبوا ،العسكري

َّزراعة الحبوب التي من شأنها رفد األمة  يف حالة اكتفاء ذا مـن حيـث ا وجعله،ُ

ُ األمة املستهدفة واملحارصة فإذا كانت ،الغذاء َّ  ا؛الة اكتفاء ذا يف غـذائهعيش حتُ

 يف مواجهـة ،ثبتت و،صمدت افإن هذا يعترب من أهم العوامل املساعدة التي تجعله

راهن عليـه يف ُفقد العدو عنرص الحصار الذي يـإذ ي ، طويلة من الزمندةالعدو مل

َّتركيع األمة ته،ُ   .ا وهز

 ) ال تنـسجَّوتلـبس مـ ، ال تـزرعَّ مـة تأكـُلَّ ألمـويـٌل(ل يف القول العر َّولع

َّتأكيدا ألهمي د وخطورة ، والشعوبمُم يف حياة األالغذاة االكتفاء الذا ً  االعـت

َمنتجاتعىل استهالك  ا أن الشعب اليمني يف حالة عدوان ، اآلخرينُ  ٍ وحـصارٍو

 عـىل مـدى ىسعتـ تي ال، الصهيوخليجي العدوان األمريقوىاقتصادي من قبل 
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١٧٠  

تـهأربعـة أك من  ره،أعـوام إىل هز  ،نـال منـهت لـ ، ونهـب ثرواتـه، واسـتع
ٍجربه عىل االستسالم؛ فإنه صـار لزامـا عليـه العمـل بجـدت و،ِضعفهتو  يف الجانـب ً

د ، وكرس حالة الحصار، مواسم الزراعةواستغالل ،الزراعي َّ عـىل هللا عـز باالعت
   . وعىل النفس،وجّل

 - 

 ، تتـوفر لـه كـل املقومـات، زراعـيٌ وبلـد،وارده الطبيعيـة ٌ غنيٌإن اليمن بلد
 بل ولغ اليمن ، ليس لليمن فحسب،ة التي تجعل منه سلة غذاء واعد،اإلمكانياتو

 ، للغذاء لـسد حاجاتـه مـن الـسلع الـرضوريةٍستوردُ مٍغ أنه تحول إىل بلد ً،أيضا
 و يتم إعطاء الزراعة ذلـك القـدر الكـايف مـن ،عيةت األرايض الزرالمُحيث أه

م يف ظـلِّ انتـشار زراعـة القـات  نطـاق الهجـرة مـن اتـساع ناهيـك عـن ،االهت

 عىل سـد احتياجـات املـواطن ً فلم يعد اإلنتاج الزراعي قادرا،نف إىل املدارياأل

د لِّظ يف ،من الغذاء ادعىل الكب  االعت   .االست

ش الشهيد القائد السيد حـس بـدر الـدين الحـو إىل ُ ي،هذا السياقويف   

 ،التنميـة الزراعيـةتحقيـق كنـه مـن ُ والتي ،توافر املقومات األساسية يف اليمن
تلـك كامـل املـؤهالت ،الغذااالكتفاء الذا الوصول إىل و َّ السي وأن الـيمن 

 الذا يف كث مـن الـسلع ا يؤهله لتحقيق االكتفاء و،الطبيعية لإلنتاج الزراعي

قدورها ، والصالحة للزراعة،د ذلك األرايض الشاسعةّ ومر،الغذائية نتـاج إ والتي 

  :يقولحيث  ،ً وتحديدا الحبوب،كل الحاجات من الغذاء

 ونحن نستورد حتى ،يف اليمن نفسه كم من األرايض يف اليمن تصلح للزراعة"

ها؟ واليمن العدس وحتى الفاصوليا والقمح والذرة من  اسرتاليا ومن الص وغ

  .)١(" لليمن ولغ اليمن -ُ لو زرع -يكفي 

   : بالقولعبد امللك بدرالدين الحو السيد القائد ُيؤكِّد ،ويف هذا الصدد

ْ يف إجراءات أو يف مسوحات ودراسـات سـابقة وصـلت إىل ،ِيف بلدنا اليمن" ٍ ٍ ٍ ٍُ
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١٧١  

َنتيجة أن محافظة الجوف ومحافظة مأرب  َ ِومحافظة حرضموت كافية يف توف َّ ٌ َ

َما نحتاجه من قمح ٌ كـُل املحافظـات الجبليـة صـالحة ،َ دع عنك بقية املحافظات،ُ ُ ِ

ِللزراعة ملختلف املنتجات واملحاصيل الزراعية ُ ًكذلك تعتـرب سـلة غذائيـة " تهامة "،ِ ً َّ ُ

ة جدا عىل إنتاج مختلف املحاصيل الزراعية،لليمن ِ وذات قدرة كب ِ ِ ً ٍ ٍ   ." املهمةَ

  :ُويضيف بالقول

ُمن املهم أن يحرص الناس عىل الحفاظ عىل املناطق الصالحة للزراعة"  تبقى ،َ

َ بعض املناطق مثل الحقل يف عمران حقل البـون،للزراعة  ، مثـل منـاطق أخـرى،َ
  .)١(..."ً مناطق خصبة جدا للزراعة، الحقل يف صعدة،الحقل يف ذمار

كــن ُ التــي ، والبحــوث،راء الدراســاتجــإ ينبغــي تــشجيع ،ويف ســياق ذلــك

 ، الجامعـاتّ وحـث، والحبـوب، وإنتـاج القمـح، يف توسـيع زراعـة، منهااالستفادة
 بحيـث يتـضمن ،جراء هـذه الدراسـات والبحـوثإ عىل تبني ،تخصصةُواملعاهد امل

ةٍكــن زراعــة القمــح فيهــا بكميــاتُ دراســة دقيقــة للمنــاطق التــي ،ذلــك  ، كبــ
هـا مــن املنـاطق يف ،) وحــرضموت، مـأرب،الجــوف(كمحافظـات   ،سهولالــ وغ

  .اليمنيف  ، واملرتفعات،والوديان

ٍووفقا لدراسة  )االقتـصادية–االسـرتاتيجية (حول الجـدوى الفنيـة  ٍغ منشورة ً

ــح ــاج القم ــام  ،إلنت ــة ع ــذتها وزارة الزراع ــرشقية،م٢٠١٦نف ــة ال ــرب املنطق  ،ُ تعت
لية والوسط(ُواملرتفعات الجبلية   أهم املنـاطق الواعـدة لزراعـة القمـح يف )ىالش

 ،مـأرب( وتـشمل محافظـات ،وتتمتع املنطقة الرشقية عىل وجه الخـصوص ،اليمن
مثـل وفـرة  ، عن سواها مـن املنـاطق اليمنيـةةزايا فريد )والجوف ،وحرضموت

َّ مـ يؤهلهـا لزيـادة ،وقابلية إدخال امليكنة يف العمليـات الزراعيـة ،املياه الجوفية
 أي بـأك مـن ضـعف مـستواه ،)طـن ١١٤.٠٠٠(ُتاج القمـح بعوائـد مجزيـة إىل إن

 . وذلك من دون تغ كب يف املساحة املزروعة،) %١٠٧.٧(الحايل 
 ، ذمـار،بإ( مثل محافظـات ، تتميز بعض مناطق املرتفعات الجبلية،وبالتوازي
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١٧٢  

هـذه غزيرة يف ال مطاراأل و، بتوفر مصادر املياه الجوفية للري،) املحويت،البيضاء

 ،درجات جبليـةُ ومـ،وتنوع طبوغرافية األرايض ب قيعان واسعة ،ناطق مثل إبامل
تعهـا بإنتاجيـة ،والـصيف ،إنتاج القمـح يف موسـمي الـشتاء إضافة إىل قابلية  و

ستغلة لزيـادة إنتـاج ُ ويوجـد فرصـة غـ مـ، طن للهكتـار)٥(كن أن تبلغ ُعالية 

 بـالتزامن مـع ،عن مستواه الحايل%) ١٢٢.٣ (بحوايل ةالقمح يف املرتفعات الجبلي

  .)% ٢٧.٦(بحوايل  زيادة املساحة املزروعة

الً  يوجـد ، فإنه يف حال تطبيـق الحزمـة املتكاملـة لتقنيـات اإلنتـاج الحديثـة،وإج

 املنـاطق الـرشقية(الواعـدة  لزيادة انتاج القمح يف املناطق) ستغلةُغ م(فرصة كامنة 

 أو بكميـة اضـافية قـدرت ، عـن مـستواه الحـايل)%١١٨.٢ (عدل) جبليةواملرتفعات ال

تحقق سيسهم يف زيـادة نـسبة االكتفـاء الـذا مـن   وهذا إن،) طن٢٢٨.٥٥٩ (بحوايل

 فـضالً ، وعجـز امليـزان التجـاري،الواردات  وستنخفض فاتورة،القمح يف عموم البالد

  .)١( ية والدخل لألرس الزراع،عن توف كث من فرص العمل
زاعم  املـيدحض الشهيد القائد السيد حس بدر الـدين الحـو ،ٍيف سياق متصلو

  : حيث يقول، وتؤثر عىل التنمية الزراعيةأرايض اليمن جبليةمعظم  القائلة إن

 لو تأ لتلصقها بعضها لبعض ملا ساوت ، أرايض محدودة،هذه مناطق جبلية"

ة يف بالد تهامة  ،.".. أو يف الجوف، أو يف مأرب،وت أو يف حرضم،منطقة صغ
  . )٢("ملاذا ال تزرع تلك األرايض؟ ":ِليتساءل بعد ذلك بالقول

 ملــا تتمتــع بــه مــن تفــاوت ًنظــراوذلــك  ،وتتــسم الزراعــة يف الــيمن بــالتنوع

 ، ودرجــات الحــرارة،الخــصائص املناخيــة الناتجــة عــن تفــاوت معــدالت األمطــار
ــة ــروف الطبوغرا،والرطوب ــتالف الظ ــة واخ ــ،في ــاليم َّ م ــتالف األق  أدى إىل اخ

                                                           
عيـة ، رغم الجدوى االقتصاديةتنامي الفجوة الغذائية: القمح يف اليمن) ١(  مجلة املستجدات االقتـصادية واالجت

 ،نـوفمرب) ٣٨( العـدد ، قطاع الدراسـات والتوقعـات االقتـصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدويل،يف اليمن
 .٥ ص،م٢٠١٨

 ،خـالق يف ضـالل دعـاء مكـارم اال، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(
 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الدرس الثا



 

  



١٧٣  

  .)١( والذي ساعد عىل تنوع اإلنتاج الزراعي،النباتية
 ،أفقيـة زراعية تنمية بيق االكتفاء الذا يف إنتاج الغذاء إىل تطتحقيق ويحتاج

 ،راعة والصالحة للز،ستغلةُ املغ راعية الزرايض من األ االستفادةوالتي تتمثل يف
كـن التـي رايض األمـن خـالل إضـافة ،زروعـة املساحة املوزيادة  ، استـصالحهاُ
 ألغـراض امليـاه اسـتهالك ترشيد عن  فضالً،تعددةُ مٍ ألسبابنتيجة تدهورت والتي

 الفنون استخدامتمثلة يف ُوامل ،راعية الزالرأسية التنمية يق إىل تطبباإلضافة ،الري

  .)٢(والحديثة ،املتطورةراعية الز
 ؛ واستقالل القرار الوطني، ترتبط بأمن الوطن،ًرتاتيجية اسً القمح سلعةولكون

يستوجب التعاطي مع الفجوة الغذائية يف القمح من منظور اسـرتاتيجي فإن ذلك 

 يركز ليس فقط عىل التوسع الـرأيس ، والبعيد، واملتوسط،واسع عىل املدى القص

 مـع تقلـيص ،روعـةً ولكن أيضا التوسع األفقي يف املساحة املز،يف زيادة اإلنتاجية

ستخدمة يف ُ مـن امليـاه املـ)%٣٠ (إنتاج واستهالك القـات الـذي يـستهلك حـوايل

عـادة توجيـه إ و، وتتمدد زراعته كل عام عىل حـساب املحاصـيل األخـرى،الزراعة

ـا يراعـي دعـم وتحفيـز املـزارع اليمنـي ت الدوليـة   ،برامج مـساعدات املـنظ
 ٍستهلكُ وتحويله من م،ناعته ضد األزمات وتعزيز م،ويضمن تنشيط دوره اإلنتاجي

 .)٣( للمحاصيل الرضوريةٍجِنتُللمساعدات الغذائية إىل م
 واضـحة املعـا ، واقتـصادية، سياسـة تنمويـةاتخـاذ من ُّد الب،ويف سبيل ذلك

ــاطق ،والخطــوات ــاك من ــوي عــىل مــع األخــذ يف الحــسبان أن هن  األرايض تحت

  .لها األمثل االستغالل يف حالة ، بشكل تلقاالزراعية التي تحقق االكتفاء الذا
                                                           

   : للمزيد أنظر الرابط، املركز الوطني للمعلومات،الزراعة يف اليمن) ١(

 https://www.yemen-nic.info/agri/agrin_yemen/ 

 ،)م٢٠٢٠-٢٠١١( ملحـصول الحنطـة يف العـراق للمـدة  حجم فجوة االكتفـاء الـذاقياس ،مروان زهیر رجب) ٢(
  .٢٤٧ ص، العدد الثامن والثالثون،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

عيـة ،تنامي الفجوة الغذائية رغم الجدوى االقتصادية: القمح يف اليمن) ٣(  مجلة املستجدات االقتـصادية واالجت

 ،نـوفمرب) ٣٨( العـدد ، قطاع الدراسـات والتوقعـات االقتـصادية،دويل وزارة التخطيط والتعاون ال،يف اليمن
 .٤ ص،م٢٠١٨



  

  

 

١٧٤  

ُيبو ِّ ا تعنيه  بدر الدين الحو أن اليمن ك السيد القائد عبد امللُ بلد زراعي 

  : حيث يقول، الزراعية من أحسن املحاصيل يف العاأن املحاصيل و،الكلمة

اد هو املعتمد كل الفرتة املاضية"  ،طة الصفر واإلنتاج يكاد يكون يف نق،االست
تلك كل املقومات املهمة ا تعنيـه الكلمـة،مع أننا بلد   ومحاصـيلنا ، بلد زراعي 

 واملزارعون يعانون يف كل الفـرتات ،الزراعية من أحسن املحاصيل يف كل العا

  ".املاضية

  :ُويضيف بالقول

 لدينا الكث ،مع أن لدينا الفرص عىل املستوى الزراعي عىل املستوى التجاري"

وات   .)١(..." كل الفرص موجودة، شعب كث العدد،من ال

ن أ ،عدها الباحـث اليمنـي محمـد سـا املـصيلأ ،ة حديثةي دراسة علمذكرتو

واصفاته وبينـت  ، وجودتـه يعـد مـن أجـود أنـواع القمـح العـاملي،القمح اليمني 

يـل ،صـناف القمـح اليمنـيأن الدراسة أ ر  واألحمـ،ىل اللـون األبـيضإ والتـي 

 ٥٠-٣٤ (بـ  تـرتاوح مـا، كـون وزن كـل ألـف حبـة منهـا، لها ميزة عاملية،الفاتح

 واملعـروف ، ألن األوزان القياسية لهذه األنواع من القمح؛ وهي ميزة عاملية،)جرام

  ).جرام ٣٢-٢٠ (ب بالقمح الصلب يرتاوح اوزانها ما

 يف ة وخاصـ،مح القِ لزراعةٍ واسعهٍ أن اليمن تتمتع بخصوبة، الدراسةوضحتأو

أن القمح اليمنـي  و، وشبوة، وصنعاء، والحديدة، وذمار، ووادي حرضموت،نئوسي

 مـن حيـث تـوفر ، والفرنـيس، واألمـري، واالسـرتايل،اإليطـايليضاهي القمـح 

  .)٢( السنابلالربوت لقمح 

اد هو املعتمد يف الفرتة املاضية  وأن اإلنتاج يكاد ،ويف سياق حديثه بأن االست

د الـسيد القائـد أن الـيمن بلـد،ن يف نقطة الصفريكو ٌ يؤكـِّ تلـك كـل املقومـات ُ  ُ

                                                           
ناسبة مرور ) ١(  .م٢٠١٧ ، يوم عىل العدوان١٠٠٠خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو 
  :  للمزيد أنظر الرابط،م٢٠١١ ، صحيفة الشعب اليومية اونالين،القمح اليمني من أجود انواع القمح العاملي) ٢(

http://arabic.peopledaily.com.cn/٣١٦٥٧/٧٥٩٤١٧٨.html 



 

  



١٧٥  

ا تعنيه الكلمةٌ وبلد،املهمة   . ولديه قوة عامة كث العدد، زراعي 

تلكـه الـيمن مـن مقومـاتَّمـرغم الوب ةٍ وإنتاجيـةٍ اقتـصاديةٍ   أن  إالَّ، كبـ

 ىل أكـ مـنإهولـة تـصل ُماألرقام والنسب عن حجم الغذاء القادم مـن الخـارج 

اده)%٨٠( بالغ تصل ، من الخارج من الغذاء يتم است ىل مئات املليارات كـل إ و

د عـىل الـذاتالجميع االتجاه األمر الذي يحتم عىل ،عام  والرجـوع ، نحو االعـت

ــكتفــاء االتحقيــق و ،يضااألرزراعــة اىل   ،َّالســي مــع اســتمرار العــدوان ،ذاال
 إلنعـاش القطاعـات ،ىل فرصـةإ الذي يجب تحويله ،دي الشاملوالحصار االقتصا

 التـي تعـد ، الزراعة يف مجـال الحبـوبإنعاش وعىل رأسها التوجه نحو ،اإلنتاجية

 خاصـة وأن الـيمن ،أهم سلعة غذائية يحتاجها جميـع سـكان الـيمن دون اسـتثناء

ةبــرشية و،مقومــات زراعيــةتلــك  يــق  ومتــوفرة يف مجــال الزراعــة لتحق، كبــ

  . الغذااالكتفاء الذا

 هي أن يعـودوا إىل ،الحقيقة التي يجب أن يعرفها كافة أبناء الشعب اليمنيإن 

م يف ،جذورهم نتـاج حاجـة إ لتحقيق االكتفاء الذا من خـالل ، بالزراعةاالهت

ات أرضه الطيبة، من الحبوبيمنال  الـسيد القائـد عبـد امللـك  فال يـزال، من خ

الجـاد  عىل رضورة التوجه ، ومناسبة،ك من خطابأيف  و يؤكدبدر الدين الح

اد لتقليـل ، واإلنتاج املحـيل مـن الغـذاء،نحو الزراعة  وتحقيـق ، الخـارجياالسـت

يف هذه الظروف التي يعـا فيهـا الـشعب اليمنـي جـراء  َّ السي،االكتفاء الذا

 . والحصار االقتصادي،العدوان

 - 

ُيؤكِّد الشهيد القائد السيد حس بدر الدين الحو عىل رضورة تحقيق التنمية  ُ

َّألمةل  الغذااالكتفاء الذاو ،الزراعية َّ فلم يكـن تناولـه لقـضايا األمـة،ُ د َّجـرُ م،ُ

 ،ةَّمـُ القرآنيـة يف تنـاول قـضايا األةنهجيـامل بـل تجلـت ،حلول نظرية عـىل الـورق
َّ األمـةتعانيـه مـ للخـروج ، والعملية،من ثم تقديم الحلول الناجعة و،وتشخيصها ُ، 

  .ئيوالتي يجب أن تقوم بها للخروج من واقعها الس



  

  

 

١٧٦  

ِّيب الشهيد القائد أن وضعي ،وإزاء ذلك َّاألمة تفرض علية ُ ما هُ  بزراعـة االهـت

 ،هـي إلٍيحتـاج إىل دعـموهـذا  ،)ُ والبقوليات األخـرى،الحبوب( القوت الرضوري
  : يقولً، من الدولة أيضاٍدعمو

إن كان يف الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعـة األشـياء التـي "...

 ولكن هذا يحتاج إىل دعم ، والبقوليات األخرى،هي رضورية بالنسبة لنا كالحبوب

  .)١("ً وأيضا يحتاج إىل دعم إلهي،من الدولة

كـن أن نستـشف أبـرز امل، ويف ضوء ذلـك ِّتطلبـات األساسـية التـي يقـدمها ُ  ُ
 وذلك عىل ،ةَُّملألالغذا االكتفاء الذا و ،التنمية الزراعيةالشهيد القائد لتحقيق 

  :النحو اآل

 -  

 سواء أكان يف حالـة ،ً جدا يف استمرار حياة اإلنسانٌالجانب الزراعي مهمإن 

 ، حيث بسط األرض،اسَّهيأ األمور للنوتعاىل  فا سبحانه ،ِسلم أو ،رصاع وحرب
تكفل برعايـة ي و، وينزل الغيث، وجعل يف باطنها املاء الكث،ةوجعلها قابلة للزراع

 فيجنـي ، حتى يصل إىل مرحلة الحـصاد،املحصول الذي تم بذره يف باطن الرتبة

رة الزراعة   . تهومعيش ،يضمن استمرار حياتهو ،اإلنسان 

ِّيب ،يف سياق ذلكو ً ا كبًاجزء بدر الدين الحو أن ك السيد القائد عبد امللُ

ٍ يف كثـ مـن شـؤون حيـاتهم يـرتبط باإلنتـاج ،اسَّمن االحتياجات األساسية للنـ

  : حيث يقول،تعتمد عىل املاءالتي املحاصيل الزراعية و ،الزراعي

ِسية للناس يف الحياةِلو جئنا مثالً إىل دراسة االحتياجات األسا" ٌ جزء كب من ،ِ ٌ
ٍهذه االحتياجات جزء كب وأسايس يف طعـامهم ويف مالبـسهم ويف كثـ مـن  ِ َ ِ ٌ ٌ

ِشؤون حياتهم يرتبط بالزراعة ُ ُ اإلنتاج الزراعي فيه طعامنا فيه ، باإلنتاج الزراعي،ِ ُ
ُقوتنا الرضوري ن املحاصيل  م،ُ الطعام يأ من أين؟ من الزراعة، اإلدام، القمح،ُ

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(

  .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس



 

  



١٧٧  

َالزراعية ومن املنتجـات الزراعيـة ٌ جـزء كبـ منهـا يـأ مـن ،ُ املالبـس كـذلك،ُ ٌ
ٍ من منتجات زراعية أخرى هي أساسية،َّ من الكتان، من الُقطن،الزراعة ً وأيضا ،ٍ

وة الحيوانية ِال وُة الحيوانية هي جزء أسايس من احتياجاتنا سواء للحوم ،ِ ِ وال ُ ِّ ً ٌِ ُ

ُالذي يعتمد عليه أك اليمني" الزبادي "،ُومشتقاتهاِأو لأللبان  ِ ُ ُالجبنـة" أو ،َ أو " ُ

ة ُغ ذلك من مشتقات األلبان هي كث ُ وكذلك في يتعلق باملالبس في يتعلـق ،ُ
وة الحيوانية ِبالُفرش يتعلق بال ُ ِ وُة الحيوانية تعتمد . املاعز، الغنم، األبل، البقر،ُ ُال ُ

ِي كذلك تحتاج إىل العلف وه،عىل الزراعة َ َ  ،"َوالعلف يشتي مطر واملطر من هللا "،ُ
ِكلها تشتي يف النهاية ِ املحاصيُل الزراعية تعتمد عىل املاء عىل املطر،ُ  فا يقول ،ُ

ًوأن لو استقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا﴿ َ َ َّ َ َْ ََ ً َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ََ ِ ِ َ َ ِ َ   .)١(")١٦اجلن ـ (﴾َ

ثل املوارد  وعنـد  ،يـة الزراعتنميـةرتكزات التـي تقـوم عليهـا الُ أهم املائيةاملو

 هاملياتوافر  من الحديث عن ُّدالبف ،لغذاءا تحقيق االكتفاء الذا يف عن الحديث

م أمـان للزراعـةعترب تالذي  م،ص وة املائيـة فـاالهت  ، واملحافظـة عليهـا، بـال
ن امليـاه باملحـصلة تـشكل عـصب  أل؛ةَّ مسألة يف غاية األهمي،وتنظيم استخداماتها

  .ورشيان الحياة

 ويتجه ، باملاءٌرتبطةُاألرزاق مو الحياة بأنالشهيد القائد  ُيؤكِّد ،ِّيف خضم ذلكو

  : يقولً، أيضا باملاءٌرتبطُ مإىل أك من ذلك وبيان أن الحرية ونرص الدين

 بل نرص ، باملاء بل حريتنا مرتبطة، األرزاق مرتبطة باملاء،الحياة مرتبطة باملاء"

  ..."ديننا مرتبط باملاء

ء يف أنه َّويش إىل األهمية الكربى لل ُ حياة :  هو عمود الحياة،أساس الحياة" :ُ

ـان، وحياة األنفس،األرض  عزتهـا ، بـل حيـاة األمـة، حيـاة الـدين، بل حياة اإل

 . )٢(" كرامتها
ُ يشخص الشهيد القائد مكـامن الـداء،ويف سياق ذلك  ،ِّدم الـدواء املُفيـدُ ويقـ،ِّ

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،بدرالدين الحوالسيد عبد امللك ) ١(
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ٢(

 .٦ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس



  

  

 

١٧٨  

ِّويب ـا  ، ليست مرتبطة بـاألرض فقـطٌ هي قضيةاالقتصاديمسألة النمو  أن ُ وإ

  : حيث يقول،َّعز وجّل اس مع هللاَّمرتبطة بعالقة الن

 ،إن مسألة النمو اإلقتصادي هي قضية ليست كلها مرتبطـة بـاألرض فقـط"...
ْولـو ﴿ًأيضا هي مرتبطة بعالقة الناس مـع هللا  ْأن أهـل القـرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم ََ َ َِ ْ ْ ْ ََ َ ْ ََ َ َُ ََّ َ ُ َّْ َ َ

َبركات من السامء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بام كانوا يكسبون ْ َ َُّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍْ ُ ََ َ ََ َِ ْ ْ َّ َُ َ َ َُ ََ ِ ْ ولو  يكونوا . )٩٦:األعراف(﴾ِ
 تجد عندهم ، تجد عندهم أزمات اقتصاديةً، وبالدهم واسعة جدا،ًإال سكانا قليالً

  .)١(" تجد عندهم حالة سيئة، تجد عندهم سوء تغذية،مجاعات

َّ يب الشهيد القائد أن األمة قد فسدت،هذا الصدديف  و ُ ِّ  ، وأن شحة االمطـار،ُ
ُوقلتها مرده ذلك الفساد امل   : يقول،سترشي يف املجتمعّ

ن  نحن فسدنا فلم تعد الربكات بالشكل الـذي كنـا نـسمع عـ،نحن قد فسدنا"
 وتلك ،ً أليس كذلك؟ األنهار أيضا قلت وانتهى بعضها،َّ األمطار قلت،أجيال سابقة

ًاملناطق التي كان يعتمد الناس فيها عىل اآلبار االرتوازية أيـضا قلـت امليـاه فيهـا 
  .)٢("بشكل كب

ِّومرد ذلك ك يبين ُ  ، الشهيد القائد هو الفساد املسترشي يف مختلـف املجـاالتهّ
  : يقول،ةالصحيو ،ةالتعليميو ،ةاألمنيو ،ئيةالقضاو ،ةاإلداري و،ةاملالي

 والفـساد ،أو لسنا نسمع من الدولة نفسها أنهم يشكون مـن الفـساد املـايل"...
 يف ، ويف الجانـب األمنـي ويف مختلـف املجـاالت، والفساد يف القضاء،اإلداري

ة، يف الجانـب الـصحي،الجانب التعليمي مع وهـم  ألـسنا نـس، يف مجـاالت كثـ
أليسوا يعـالجون فيـه أو ] من هو املسئول[ألستم تسمعون برنامج يقدم . يشكون؟

 ،املجـال أو هـذا ، أو هذا املجـال،يتحدث من املسؤول عن أخطاء يف هذا املجال
  .)٣("فساد عىل مستوى الدولة والشعب؟

                                                           
 سـورة ،سلة دروس شهر رمضان املبـارك سل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٧ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،البقرة
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

 .٤-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس
 الـدرس ، نعـم هللا،عرفـة هللا سلـسلة م، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٣(
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١٧٩  

ء ُويؤكِّد الشهيد القائد أن الـس اس َّ وأن النـ،  تعـد تعطـي بركاتهـا، واألرض،ُ

 ، حتـى يـوفروا،ُ والبقوليـات األخـرى،تمكن مـن زراعـة الحبـوبُأصبحوا غ م
  : حيث يقول،غذاء ألنفسهمالوا ِّويؤمن

ــدي النـاس﴿" ِظهـر الفـساد يف الــرب والبحـر بــام كـسبت أ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ ِّْ َ ِ َ فلــم يــر النــاس ) ٤١مــن اآليــة: الــروم(﴾َ

راعة البقوليات األخرى حتى يوفروا  ومن ز،أنفسهم متمكن من زراعة الحبوب

ء  تعد تعطي بركاتها. ّيؤمنوا ألنفسهم الغذاء، ّأو يؤمنوا غذاءهم ألنفسهم  ،الس
ا، فسدنا كلنا،األرض  تعد تعطي بركاتها ا وصـغ ً كب  كـ قـال اإلمـام عـيل ،ً

  .)١("»إذا فسد السلطان فسد الزمان«) عليه السالم(

ُويذكر الشهيد القائ َّ ٍ بحقيقة هامة تتضمن أن املياه اسَّالند ُ يف اليمن قبـل نحـو ٍ

اس ال يـرون أنفـسهم َّ وكـان النـ،تتدفق يف كـل مكـان كانت خمسة وعرشين سنة

  : يقول، إىل أن يحفروا خزاناتٍبحاجة

 أو خمـسة ،ألسنا هنا يف اليمن نسمع من قبل سن من قبل نحـو عـرشين سـنة"

 وكان الناس ال يـرون أنفـسهم ،تتدفق يف كل مكان كانت مياه األودية ،وعرشين سنة

ًيف منطقة تقريبا ال أحـد ] بركة[ وكان إذا كان هناك ،بحاجة إىل أن يحفروا خزانات

 وكانت بركة واحدة قد ال يكون عمقها أك من ثالثة أمتـار ،يحتاج إليها إال يف النادر

 ، كـل ثـا شـهر، شـهر كـل، كل ثا أسبوع، األمطار كل أسبوع،تكفي قرية بأكملها
  ". ال أحد يحتاج إىل أن يسقي، وهكذا واألودية املاء يتدفق فيها

  :ويتساءل

 حتى أمام أولئك الذين ،ما الذي حصل اآلن؟ املاء كاد أن يختفي كاد أن يغور"

يحفرون مئات األمتار يف عمق األرض يغور املاء ويختفي ما هذا؟ ما هذا؟ هل أن 

 ،تحــت صــعدة فيهــا مــاء] صــحنة[ صــنعاء أو تحــت] صــحنة[هنــاك أحــواض؟ 
  ".اإلرتوازات تأخذ منها تكاد أن تنجح؟

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(
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١٨٠  

ُويب ِّ   : السبب الرئيس يف ذلك بالقولُ

َأخـرج﴿ يـوم هيأهـا للمعيـشة ،هللا هو الذي جعل يف األرض يوم دحاهـا" َ ْ َمنهـا  َ ْ ِ

َماءها ومرعاها ََ ْ َ َ َفأخذناهم بام﴿: هو هو من قال)٣١:النازعـات(﴾ََ ِ ْ ُ َ ْ ََ َ كانوا يكسبونَ ُ َِ ْ ُ ا ﴾َ  أخذناهم 

 ،]زبيد[ أخذناهم يف ،]فوط[ أخذناهم يف ،]صعدة[ أخذناهم يف ،كانوا يكسبون
 ألـيس هـذا هـو مـا ، أخذناهم يف محافظات أخرى،أخذناهم يف مناطق أخرى

يكم بامء م﴿. نشاهده؟ تم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأ َقل أرأ ْ َ ْ َ ْ ٍَ
َ ِ ُ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ً ْ َُ ُ ُ َ َ َِ ُ ٍعنيْ   .)١(")٣٠:امللك(﴾ِ

ةلِّظ ويف ، عىل ذلكًوبناء َّ التـي تعيـشها األمـة، والـسيئة، الحالة الخط  ُّ يـشد،ُ

ِّ ويب أن ال مخـرج مـن،َّىل هللا عز وجّلإاس َّالشهيد القائد الن  إالَّ ، الحالـة هـذهُ

َّألمل رضورة اصالح الوضع الداخيل  عىلُ ويؤكِّد،ىل هللاإبالعودة الصادقة  حتـى  ،ةُ

ءُي   : يقول، واألرض،عيد هللا بركات الس

 ليعيد هللا سبحانه وتعـاىل بركـات ، نصلح أوضاعنا،لنعد إىل أنفسنا فنصلحها"

ء واألرض إلينا من جديد   .)٢("الس

َّاألمة نقطة البداية يف قيام أبناء الشهيد القائدُ يحدد ،َّويف خضم ذلك  بعـرض ُ

  : حيث يقول،لرحمة هللا سبحانه وتعاىلهم أنفس

ـو اسـتقاموا ﴿: نحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة هللا سبحانه وتعاىل الذي يقول" ُوأ َْ َ ِ َّ َ َ
ًعىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا َ َ ََّ َ ً َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ َ   ". أن نعمل وإن تعبنا،نبدأ نحن الذين يجب أن )١٦:اجلـن(﴾َ

ُويضيف بالقول ُ:  

ــاك ســيبدأ هللا ســبحانه وتعــاىل برح"... ــا هن ــه لن ــو اســتقاموا عــىل الطريقــة ﴿مت ِوأ َ َّ َِ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َ
ًألسقيناهم ماء غـدقا ََ َ ً َ ْ ُْ َ ْ َ  لقد وصلنا إىل وضعية ال بد يف طريق التخلص منها أن نـس ﴾َ

َّإن ا ال يغـري مـا بقـوم حتـى ﴿:  إن هللا سبحانه وتعـاىل يقـول،وأن نبدأ نحن ولو تعبنا َ ْ ٍُ َ َِّ َ ُ ِّ َ َ َّ ِ

                                                           
 ،ه وعـدة ووعيـد، دروس من هدي القرآن الكـريم سلـسلة معرفـة هللا،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

 .٥-٤ ص،م٢٠٠٢ ،الدرس الرابع عرش
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(
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١٨١  

ِيغريوا ما ب َ ُ ِّ َ فسهمُ ْأ ِ ِ ُ ْ  إذا كان هللا يريـد منـا أن -ً إذا -فال نتصور أنه .)١١من اآليـة: الرعد(﴾َ

ى ، ويـسبغ علينـا الـنعم، لينزل علينـا األمطـار،ً إذا فليبدأ هو،نعمل عمالً ما  فـ

لك غذاءنا  ثـم ، ونرى ب أيدينا الحاجيات الرضورية من داخل بالدنا،أنفسنا 

 .)١(" ال..ًإذا نحن مستعدون أن نعمل
 الشهيد القائد بعض األمثلة يف أنـه حتـى لـو رسى االعتقـاد بإمكانيـة ُيرضبو

 ألن هللا ؛بُ وأن هناك مضخات فإن املـاء يف األرض قـد رض،االستغناء عن املطر

 فـإذا اتجهـت ،كن أن تعمله الحكومةُ ويتساءل حيال ما ، وجّل بيده كل يشءَّعز

 أو تعمـل سـدود ،االنتهـاءرشف عـىل ُألرض مإىل أن تعمل مضخات فإن املاء يف ا

إىل الـصادقة  العـودة  ليؤكّد أن ال مجال إالَّ، فإن السدود تحتاج إىل أمطار،مائية

  : يقول،َّهللا عز وجّل

 فحتى لو قلنا باإلمكان أن يكون ،ًلو حاول الناس أن يزرعوا حبوبا من جديد"
 هـو مالـك ،يده كـل يشءهللا ب. ًهناك مضخات فاملاء يف األرض قد رضب أيضا

ة..  إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن املطر،امللك  ،هي مؤرشات خطـ
ً وحتى لو قلنا الحكومـة نفـسها تعمـل شـيئا ،نقول للناس ال بد من عودة إىل هللا

كن أن تعمل؟   .ماذا 

 الـسدود ً، تعمـل سـدودا، املاء يف األرض مرشف عـىل االنتهـاء،أن تعمل مضخات

 ، يكون الناس بحاجة إىل اغرتافه لبيوتهم ومواشيهم، ثم إذا جاء سد،اج إىل أمطارتحت
 ثم يف هذه الجبال الشاهقة أيـن ،بالدرجة التي ال يكادون يوفرون إال القليل للزراعة

ة تكفي لسقي املزارع وحاجات  كن أن تكون سدودا كب ة التي  ًمواقع السدود الكب

  ".... إال العودة إىل هللا سبحانه وتعاىلال مجال.البيوت واملوايش؟

  :يتساءل الشهيد القائدوهنا  

كـن أن تعطينـا مـاء؟،من الذي يعطيكم بديالً" أو اليابـان أو .  هل أمريكـا 

كن أن يعطونا ماء؟ هل تستطيع الدولة نفسها أن .. مصانع تنتج ماء؟ ال. الص 
                                                           

نـا قلـيالً، دروس مـن هـدى القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الـدين الحـو: أنظر) ١(  ،ً اشـرتوا بآيـات هللا 
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١٨٢  

 حاولوا أن تقللوا من استخدام هي تصيح عىل الناس املزارع بأنه. تعطينا ماء؟

   .)١(..."ليس املخزون.  مخزون املاء معرض لالنتهاء،املياه العشوا

ُويؤكِّد   ا يف األمةأن ُ َّاملشكلة ليست يف مخزون املاء وإ  وأن مخزون العـودة ،ُ

َّاألمة هو الذي انتهى أبناء إىل هللا يف أنفس   : يقول،ُ

 مخـزون العـودة إىل هللا يف أنفـسنا هـو ،مخزون العودة إىل هللا قد انتهـى"

ـو اسـتقاموا عـىل الطريقـة ﴿: نحن لو عدنا إىل هللا ملا خشينا؛ ألنه قـال. الذي انتهى ِوأ َ َّ َِ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َ
ًألسقيناهم ماء غدقا ََ َ ً َ ْ ُْ َ ْ َ ء وليكن من باطن األرض)١٦:اجلـن(﴾َ   ". فليكن من الس

  : بالقولُضيفُوي 
 عليها ويف نفس الوقت نحاول أن نهيئ أنفسنا بالـشكل نشكر هللا سبحانه وتعاىل"

ء وبركات األرض ْولو ﴿.. الذي نرجو من هللا سبحانه وتعاىل أن يعيد علينا بركات الس ََ

ِأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الـسامء واألرض ْ َّ َ ْ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ
َ ِ ٍ َ َ ِ َ َ ْ ََ َ َُ ََّ َ ُ َّْ َ هذا وعد من  )٩٦من اآلية: األعراف(﴾َ

ٍفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السامء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ﴿هللا سبحانه وتعاىل  َ ْ ُ َ ْ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ َْ ِ ُ َِ ِ ِ ًِ ً َّ َ ُ َْ َّ َُ َُ َْ َ ِ َ ِْ َّ ُ

ًوبنــني وجيعــل لكــم جنــات وجيعــل لكــم أهنــارا َ ْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ََ ْ َ َْ َ َ َ َ ٍَ َِّ ــوح(﴾َ ــب)١٢:ن ــود هللا س ــن وع ــذا م ــيس ه حانه  أل

و استقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا﴿.وتعاىل؟ ًوأ َ َ َّ ََ ََ ً َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ََ َ ِ ِ َ َ ِ َّ   .)٢(")١٦: اجلـن(﴾َ

أقـل هـي  ،َّإىل هللا عز وجـّلتكاليف العودة  أن إىل بيان الشهيد القائد ُيتجه و

  : حيث يقول، البحرمنملاء ارصف عىل محطات تحلية ُمن التكاليف التي ت

 أقل من تلك التكاليف التي ترصف عىل محطـات تحليـة ...سلمونًإذا نحن م"

ء عىل البحر نعود إىل هللا سبحانه وتعـاىل هـو الـذي وضـع لنـا حـالً  ـو ﴿لل ِوأ َّ َ َ
َاستقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدق ََ ً َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ َّ ََ َ ِ ِ َ ً أليس هذا وعدا إلهيا؟)١٦:اجلـن(﴾ًاَ ً".  

ٍويش إىل نقطة هامة ت ٍ ُ َّكاد تكون غائبة عن الكث من عامـة النـاسُ  هـي أن ،ً
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١٨٣  

 ومتـى ،َّ من منطلق رحمته بالنـاسَّهللا عز وجّل وأن ،ُ والرزق مرتبط باملاء،الحياة

ٍ إىل هللا فإنه سيسعفهم بجرعات اقتصادية تهيئي املعيشة بـشكل مؤقـتاما رجعو ٍ ٍ، 
 يف ،د عـىل الـنفس واالعـت،َّحتى يتمكن الناس من العودة إىل الوضـع الطبيعـي

  : يقول، والحاجات الرضورية،توف الغذاء

 بل نرص ، بل حريتنا مرتبطة باملاء، األرزاق مرتبطة باملاء،الحياة مرتبطة باملاء"

فـا سـبحانه وتعـاىل .. خزائنه بيد هللا تعاىل. واملاء بيد من؟،ديننا مرتبط باملاء

نا حتى ونحن يف حالة اإلعـراض  هو من يرحم،متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا

 ليست كالجرعات االقتصادية التي تأ من قبل ،عنه فيسعفنا بجرعات اقتصادية

 بل يعطينا أشياء يهيئ لنا املعيشة بأشياء يف حالـة ،الحكومة كرفع أسعار ونحوها

كننا أن نعود إىل وضعنا الطبيعـي،مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا  وضـعنا ، وحتى 

 فـي يتعلـق ، في يتعلق بغـذائنا،ِّكننا من أن نعتمد عىل أنفسناالطبيعي الذي 

  .)١("بحاجاتنا ـ ولو عىل األقل ـ الرضورية

 يف َّالنـاسإىل النظـرة املغلوطـة لـدى اآلخـرين مـن الـشهيد القائـد ُك يش 

  وأن تحليالتهم تفتقر إىل التذك بـالعودة إىل هللا،ِّ سبب قلة املياه، وتفس،تقييم

أن يفهمـوا أن معانـاتهم يف الـدنيا ب  الكريماس يف القرآنَّللنّ الذي كرر ،َّعز وجّل

  : حيث يقول،هي بسبب إعراضهم عن ذكر هللا

يأ اآلخرون ليحللوا لنا األشياء سواء كانت صحيحة أو غ صحيحة تحليالت "

ل املـاء [،ال تذكرنا بالعودة إىل هللا ة أن  كـاد حـوض صـعد،اقتصدوا يف اسـتع

 وهذا ،التي تحت صعدة  يعد فيها إال محط إصبع ستنتهي] الصحنة [،ينتهي

فنفكر كيف نقتـصد يف ].  اقتصدوا يف استخدام املاء،ما تجمع منذ آالف السن

 اقتـصد هـو مـن تلقـاء ،بل املاء هو الذي اقتصد من تلقاء نفـسه. استخدام املاء

 املاء هو الذي فرض ،استخدام املياه  نعد بحاجة إىل أن ننظم استهالك ،نفسه

 ومـن مـستوى ،علينا وضعية معينة فخفض مـن مـستوى األشـجار التـي نزرعهـا
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١٨٤  

 بل خفض من مستوى عدد املزارع أيـضا فـالكث مـنهم ،املساحة التي نزرعها

  .  وتركوا األشجار حطاما،هجروا مزارعهم وغادروا وتركوا املضخات وتركوا اآلبار

ت﴿ ُقل أرأ ْ َ ََ ْ يكم بامء معنيُ ٍم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأ ِ َِ ْ َ ْ َ ٍْ
َ ِ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َْ ً َْ ُ ُ َ  هل أولئك الذين يتجهون لبناء ﴾ِ

؟ السدود عىل من تعتمد؟ أليست معتمدة عىل  اء مع سدود لنا هم من سيأتون 

ء ماء؟ هو هللا ًإذا السدود . األمطار؟ واألمطار هي ممن؟ من الذي ينزل من الس

ء ،ق باطن األرضنفسها ستلح ْفأخذناهم ﴿ فحينها ال من باطن األرض وال من الس ُ َ ْ ََ َ

َبام كانوا يكسبون ُ َِ ْ ُ َ َ أن معاناتهم يف الدنيا هي :  وكم كرر يف القرآن للناس أن يفهموا﴾ِ

  . "بسبب إعراضهم عن ذكر هللا

ُويضيف بالقول ُ:  

رشادنا عىل منابرنا  وال كث ممن ينطلقون إل،لكن ال حكوماتنا تذكرنا بهذا"...

 أو متى ما انطلقـوا ليـذكرونا ، ويرسمون لنا كيفية العودة إىل هللا،يذكروننا بهذا

 بحثوا عن األشياء السهلة وتركوا القضايا املهمة التـي هـي وراء ،بالعودة إىل هللا

نا فيها هي وراء كل مصيبة نعا منها،كل مصيبة  يوجهوننا لألشياء ، التي تقص

 وال ، وال تكلـف هـذا،لتي ال تث هذه السلطة وال تث أولئـك اآلخـرينالبسيطة ا

   .)١("تشق عىل هذا

 ومن خالل قراءة أولية لدروس مـن هـدي القـرآن الكـريم ،ًوتأسيسا عىل ذلك
كـن أن نستـشف أبـرز املعالجـات ،للشهيد القائد ُ وكذا محارضات السيد القائـد؛ 

لالتي ينـتج عنهـا  ،خاطئةالسياسات وال ،ترصفاتالقرآنية ألبرز ال إغفـال و ،إهـ
تحقيـق ُساعد عـىل تـي تـ ال،لحصول عىل الدعم اإللهيلمقدمات  ٍ مهمة تعدٍألشياء

  : وذلك عىل النحو اآل،ةاالقتصاديتنمية ال

  

ةلِّظيف  َّ التي تعيشها األمة، والسيئة، الحالة الخط ِّ يب الشهيد القائـ،ُ د أن ال ُ

َّألمةلمخرج  ة والسيئة هذهمن ُ َّىل هللا عـز إ بـالعودة الـصادقة  إالَّ، الحالة الخط
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١٨٥  

َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا ا وذروا مـا بقـي ﴿: فيهايقول هللا التي العودة إىل اآليات و ،وجّل َ ُ َِ َِ َ َُ َ ََ َّ َّ ُ َّ َ ُّ َ

َمن الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل ت َ ُْ َ ْ َ ِْ ِِ ِ ِْ ُ ْ ِّْ ُ ِفعلوا فأذنوا بحرب من ا ورسولهَ ِ ُِ َ َْ َ َ َِ َّ ٍ ِ ُ َ َ ْْ االبتعاد عن ُويؤكِّد أن  ،)١(﴾ُ

ًرشطا أساسياُيعد ِالربا  َّألمـةلاصـالح الوضـع الـداخيل  و،لتجنب الحرب من هللا ً ؛ ُ

ءُ ي   : يقول، واألرض،عيد هللا بركات الس

َيا أهيا﴿: لنعود إىل هذه اآليات يقول هللا تعاىل" ُّ َ َ الذين آمنوا اتقوا ا وذروا ما بقي من َ َ َِ ِ َِ َ ُ ََ َ َُ َّ َّ ُ َّ

َالربا إن كنتم مؤمنني ُِ ِ ْ ُ ْ ِّْ ُ ْ ِفإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من ا ورسوله ِ ِ ُِ َ َْ َ َ َِ َّ ٍ ِ ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ ْ َ  ماذا يعنـي )٢٧٩من اآليـة: البقرة(﴾ِ

جه إىل هذا؟ عقوبة يف الدنيا أليس كـذلك؟ بـل حـرب هللا سـبحانه وتعـاىل سـيت

ْوذروا ما بقي من الربا إن ﴿. إذا  يذروا الربا،طرف يحارب عباده إذا  يدعوا الربا َِ ِّ َ َ َُ َِ ِ َ
َكنتم مؤمنني ُِ ِ ْ ُ ْ ْ ُفإن مل تفعلوا فأذنوا ُ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ  نحيطكم علـ بأننـا ، إشعار،الوجه ابيض: [ بعباراتنا﴾ِ

 النـاس لـه جنـود وحرب هللا إذا ما دخل يف حرب مـع]. سندخل يف حرب معكم

وات واألرض  ، من حيث تـشعر ومـن حيـث ال تـشعر، يحاربك من كل جهة،الس
 يحاربك يف ، يحاربك يف سيارتك، يحاربك يف داخل أرستك،يحاربك يف نفسك

 ، يحاربـك يف كـل يشء، يحاربك داخل مصنعك، يحاربك يف مزرعتك،مضختك
 مستوى ، يهبط مستوى اإلنتاجألسنا نرى آثار الربا حتى في يتعلق بالتصنيع؟ أ

الجودة؟ هبطت مستوى الجودة يف اإلنتاج فأصبح ما يف أسواقنا منتجـات مـ 

 غابت املنتجات ، م كان قد ال يقبله اإلنسان قبل زمان وال باملجان،نسميها تقليد

 والغالء أصبح منترشا ، وتدنت مواصفات املصنوعات يف مختلف املجاالت،الجيدة

  .)٢("  يفهموا ما هي أسبابه؟، غالء منترش،هايف الدنيا كل

  :  الشهيد القائدُويتساءل

ملاذا ال تعمل الحكومات عىل أن تستقيم عىل الطريقة وأن تعود بـشعوبها إىل "

 والتــي منهــا أن تــستقيم وتقــف عــىل االســتقامة يف ،االســتقامة عــىل الطريقــة

امة الطريقــة يف صــالة مواجهتهــا ألعــداء هللا ســبحانه وتعــاىل؟ ال تتمثــل اســتق
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١٨٦  

 ال نعمل يف مجـال ً، ونحن ال نعمل لدينه شيئا، وال يف الدعاء إىل هللا،االستسقاء

  .إصالح عباده ومحاربة املفسدين يف أرضه أي عمل

ة تثقـل كاهـل أي شـعب،ِّوفروا عىل شعوبنا القروض  تـؤدي إىل ، قروض كث

أن نعـود نحـن وأنـتم إىل  وفروا علينا القروض وحاولوا ،أزمات اقتصادية خانقة

 ونـؤمن ألنفـسنا مـصدر حياتنـا ، حتى نؤمن ألنفسنا غذاءنا،هللا سبحانه وتعاىل

  .)١(" وعمود الحياة وهو املاء،وأساس الحياة

 السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحو عـىل رضورة ُيؤكِّد ،ويف هذا السياق

يـؤدي  ه ألنـ،ملشاكل االقتصادية ا، وأسوأ،من أخطر تعدالتي  ،ِمعالجة مشكلة الربا

  : يقول،يساهم يف عملية الفقر و،ٍإىل حرب من هللا سبحانه وتعاىل

ِنحتاج إىل معالجة مشكلة من أخطر املشاكل وأسوأ املشاكل االقتصادية" ِ ٍ ِ  ،ِ الربا،ُ
ِالربا وهو فظيع جدا وكار ومدمر ومن أكرب الجرائم عىل اإلطالق ِ ٌ ِ ُ ً ٌ ُ وال يتصور ،ِ

ُتوعب الكث من املراب خطورَة هذه املسألةوال يس ُ ِ أنه بحسب الرشع اإلسالمي ،ُ ِ
ِوعند هللا سبحانه وتعـاىل هـذا املـرا مجـرم مـن أسـوأ املجـرم ومـن أكـرب  ٌ ُ ِ َ

ِ ومن املرتكب ألكرب وأفظع الجرائم،املجرم يف هذا العا ة رهيبة جدا،ِ ٌ جر ٌ، 
ة أكل الربا ِجر ِ ِهللا سبحانه وتعاىل بجهنم والخلود فيهـاُ الوعيد من ،ُ ّ  والخلـود ،ِ

ِفيها للذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا وعيد مؤكَد يف سورة البقـرة  ٌ ٌ ِ َومـن عـاد ﴿ِ ْ ََ َ
َفأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْْ ُ ِ َّ َ َ َ ِ وعيد بالحرب مـن هللا إن  ينتـه ،)٢٧٥البقـرة ـ (﴾ُ ِ ٌ

ِالناس عن الر ِفأذنوا بحرب من ا ورسوله﴿با ُ ِ ُ َ ِّ َْ َ َِ َّ ٍ ِ ُ َ ٌ وعيد شديد ولعن،)٢٧٩البقرة ـ من اآلية (﴾َْ ْ َ ٌ ٌ.  

ٌللذين يتعاملون بالربا وعيـد شـديد ) صلوات هللا عليه وعىل آله(عن الرسول  ٌ ِ
ٌوإعالن حرب ومقاطعة تامة ٍ َآكُل الربا ومانع الزكَاة حرباي يف الدني "،ُ ْ ُّ ِ َ ََ َ َِ َ ِ ِ َِّ ُ ِا واآلخرة ِّ َ ِ ْ َ "

ِيف الحديث الذي روي عن رسول هللا صلوات هللا عليه وعىل آلـه يف معنـاه مـا  ُ ِ ُ ِ

ً وهكذا نجد تحذيرا ووعيدا شديدا،ُيؤكد عىل هذا ًة جدا،ً ات كب ً ونجد تأث ٍ َّ ألن ،ُ

ِالربا يساهم يف عملية الفقر ُ ٍ تنمو أرصدُة وتجارُة قلـة قليلـة مـن النـاس،ُ ٍ َّ ُ تكـرب،ِ ُ َ 
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١٨٧  

ٍ يف املقابل ينترش الفقر بشكل كب جدا يف أوساط أكرب فئة من الناس،ُتجارتهم ِ ٍِ ً ٍ ُِ ُ، 
َتكرب رشيحة الفقراء وتتسع دائرُة الفقر يف أوساط املجتمع لصالح أن تنمو تجارُة  ُ ُِ ِ ِ ِ َُ ُ

ٍقلة قليلة من الناس ٍ َّ ُ تكرب تجارتهم ويكـرب مـع ذلـك البـؤس والحرمـان والعنـاء ،ِ ُ ُ ُ ُ ُُ َ
  ."ُفقر عىل الباق وعىل اآلخرينوال

ضمن الوعيــد والتهديــد يتــ ً، جــداخيــفُبــا مِعــن الرالكــريم حــديث القــرآن و

هيـب منـه إىل  وصـل الرتى حت، ومكانٍالشديدين للذين يتعاملون به يف كل زمان

ُيـا أهيـا الـذين آمنـو﴿:  قال تعـاىل،باِحارب الذين ال يرتكون الرُي  وجّلَّأن هللا عز َ َ َِ َّ َ ُّ ُا اتقـوا َ َّ
ِا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من ا  َّ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُ ْ ِّ َ َ ُِ ُ َ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ ِ ِْ ْ ُ َ ِورسولهَ ِ ُ َ َ﴾)١(.  

ُويش ة هذه ملكافحة الحاجة إىل القائد السيد ُ  الدولة عىل يجب وأنه ،الجر
 أنه وكذلك ،ِبالربا تتعامل التي مؤسساتها اهتج وجادة ،حاسمة ٍإجراءات تتخذ أن

  :يقول حيث ،املسألة هذه يف هللا يتقوا أن التجار عىل يجب
ة" ِنحتاج إىل مكافحة هذه الجر َ ً وعىل الدولـة أن تتخـذ إجـراءات حاسـمة ،ُ ٍ َ

ِ أوالً تجاه مؤسساتها هي التي تتعامُل بالربا،وجادة َ املؤسسات التي هـي ضـمن ،َ ُ

ًولة وتتعامل بالربا يجب منعها نهائيا من التعامل بالربـاِقطاعات الد ُ  ثـم كـذلك ،ِ

نعـوا رغـ ،التجار عليهم أن يتقوا هللا ً وإذا  يتقوا هللا يجب أن يعـاقبوا أن  ُ ُ َ
َ مـن  يتـق هللا،عنهم َ مـن  يحـرتم هـذا الـدين اإلسـالمي،ِ ِ ِ مـن  يحـرتم ،َ َ

ُالرشيعة اإلسالمية الذي ينص دستور ُ َ ُ هذا البلد عىل أنها املصدر األسايس للترشيع َ ُ ِ

ًفيجب أن يعلمه الناس كيف يحرتم رغ عنه ذلـك ُ ِ َ ُ ُُ َ ِ فـإذا اتجهنـا إىل تقـوى هللا ،ّ

  .)٢("ُسبحانه وتعاىل فا هو الرزاق

  

ُيؤكِّد َّ الشهيد القائد عىل رضورة تذكر الناس لنعمة املاءُ َّ عـز كر الدائم  والش،َّ
  : يقول، عىل هذه النعمة العظيمةوجّل

                                                           
 ).٢٧٩(من اآلية : سورة البقرة) ١(
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو: أنظر) ٢(



  

  

 

١٨٨  

ًيف حالة افرتاض أن هناك ماء متـوفرا ال بـد أن نتـذكر نعمـة هللا سـبحانه "
اء ﴿: فإذا كنت ممن ال يتذكر نعمة هللا فهو هنا يقول لك،وتعاىل بهذا املاء َ تم ا َأفرأ ُ َْ ُ ْ َ ََ

زلتمـ ـتم أ ُالذي تـْرشبون أأ ُْ ُ َْ ََّ ْ َْ َ َ َ ُ َ
َوه مـن املـزن أم نحـن املنزلـونِ ُ ِ ْ ُ ُْ ُْ ْ َ َُ ْ َ ِ كيـف سـتكون اإلجابـة؟ .)٦٩:الواقعـة(﴾ِْ

 فإذا كنت تجيب بأنه من هللا وبالتايل ترى ،ًأليس أنت يا هللا؟ إذا تذكر نعمة هللا

ً إذا ، مصادر حاجاتك كلها متوقفة عىل املاء، مصادر غذائك،أن كل شؤون حياتك

ة ة التي هي أساس ،فهو نعمة وأساس لنعم كث  فاشكر هللا عىل هذه النعمة الكب

  .)١(" واشكر هللا عىل كل نعمة هي متفرعة من تلك النعم األساسية،النعم

ُويب ِّ   : حيث يقول، واإلرساف، ينهى عن التبذيرَّعز وجّلبأن هللا الشهيد القائد  ُ

 هو  كل ما أستمتع به يف مختلف شؤون حيا،متى ما تذكرت أن كل ما أرى"

ـة أنـه يريـد منـي أن ،نعمة من هللا سبحانه وتعاىل  وأرى من خالل آياته الكر

ــدرها ــدي،أق ــة ل ــون ذات قيم ــن ، أن تك ــا ع ــذير؟ أ ينهن ــن التب ــا ع  أ ينهن

 . )٢("اإلرساف؟
ُويش إىل خطورة التبذير واإلرساف باملاء  التبذير قـد نهـى هللا عنـه يف أن و،ُ

ملـاء أسـاس اوأن  َّ السـي،ذرين بأنهم إخـوان الـشياطُ وشبه املب،القرآن الكريم

  :يقول ،هاعمودو ،الحياة

 والتبذير باملاء هو مـن التبـذير ،الحفاظ عىل املاء يف استهالكه قضية مهمة"

َوال ﴿ وشبه املبذرين بأنهم إخوان الشياط ،الذي نهى هللا عنه يف كتابه الكريم

ِّتبذر تبذيرا إن املبذ َّ ً َِّ ْ َُ ْ ِ ِ َ ِرين كـانوا إخـوان الـشياطنيُْ ِ َ َ ََّ ََ ْ ِ ُ  هـذه اآليـة مـن الـشواهد )٢٧من اآلية: االرساء(﴾ِ

 عـىل أهميـة الجانـب ،املهمة عـىل أهميـة الجانـب االقتـصادي يف حيـاة النـاس

االقتصادي في يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم أمام هللا سبحانه وتعاىل؛ 

ه رزقا ، رزقنا مرتبط باملاء،نا مرتبط باملاء فغذاؤ،ألن حياتنا مرتبطة باملاء ً بل س

                                                           
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .٧ ص،الخامس
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم، بدر الدين الحـوالسيد حس) ٢(

 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث



 

  



١٨٩  

  ". هكذا مبارشةً،يف آيات أخرى سمى املاء رزقا

ُويش الشهيد القائد إىل أن اإلنسان املبذر باملاء هو  ُ  ك وصـفه هللا »ٌشيطان«ُ

َّاألمـةُ ويعمـل عـىل أن تـرضب ،ُ يف كتابه املبـَّعز وجّل  بحيـث ال ، مـن أساسـهاُ

  : يقول،ن تقوم عىل أقدامهاتستطيع أ

 ، أي كأنه يعمل عىل أن يرضب األمة من أساسها،فمن يبذر باملاء كأنه شيطان"
َإن املبـذرين ﴿حتى ال تستطيع أن تقف عىل قدميها يف النهوض بواجباتهـا الدينيـة  َِ ِّ َُّ ْ ِ

ِكانوا إخـوان الـشياطني ِ َ ََّ ََ ْ ِ عرتف باألهمية  هو ال ي، هو ال يقدر نعمة هللا سبحانه وتعاىل﴾ُ

ء يف أنه هو أساس الحياة  وحيـاة ،حيـاة األرض:  هو عمـود الحيـاة،الكربى لل

ان،األنفس   .)١(" عزتها كرامتها، بل حياة األمة، حياة الدين، بل حياة اإل

  

ُيش الشهيد القائـد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو إىل أن مـن مقـدمات  ُ
 َّ وأن يكـون النـاس، تأ من خـالل تنفيـذ كـل توجيهاتـهَّعز وجّلهللا العودة إىل 

َّ أمة تـأمر بـاملعروفواكوني وأن ،ً جميعا بحبلهواعتصمي وأن ،ًأنصارا لدينه  وتنهـى ،ُ

ـان الفـاجرةاالبتعاد   إضافة إىل،تدعو إىل الخو ،عن املنكر  ،الكـذبو ،عن األ
َّ ويشد الناس إىل األمل ،الخيانةو ،الغشو أن يعيـد بـ يف هللا سبحانه وتعاىل الكبُّ

ء واألرضَّللناس  ٍ الحبـوب التـي هـم بحاجـة حتى يتمكنوا من زراعة، بركات الس

  : حيث يقول، إليهاٍماسة

ء واألرض"  ،فأملنا كب يف هللا سـبحانه وتعـاىل أن يعيـد إلينـا بركـات الـس
ف األصـناف مـن  وزراعـة مختلـ،فيستطيع الناس أن يعودوا إىل زراعة الحبـوب

ر التي هم بحاجة ماسة إليها   .)٢("الث

                                                           
 نعـم ، معرفـة هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .٦ ص،م٢٠٠٢ ، الدرس الخامس،هللا

 نعـم ، معرفـة هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،لدين الحوالسيد حس بدر ا: أنظر) ٢(

 .٥-٤ ص،م٢٠٠٢ ، الدرس الخامس، الدرس،هللا



  

  

 

١٩٠  

  :  بالقولُضيفُوي

 اتخاذ املواقف هو يف نفس الوقت من مقدمات العودة إىل هللا إننحن نقول "

اه سـبحانه وتعـاىل ، أو بداية العودة إىل هللا لنعد إىل أنفسنا،سبحانه وتعاىل  ف

 وأن نكـون ،ًن نعتصم جميعـا بحبلـه وأ،ًيطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه

 تقـوم بهـذه املهمـة يف ، تـدعو إىل الخـ،أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكـر

  .ً"الناس جميعا

  : بأنهيؤكّدك 

 ، فنـشكر هللا عـىل هـذه النعمـة،ال مجال إال العودة إىل هللا سبحانه وتعـاىل"
ان الفاجرة   ".انة عن الخي، عن الغش، عن الكذب،نبتعد عن األ

ُ يجدد السيد القائد عبد املل،ِّويف خضم ذلك ِّ حـل ال  بدر الدين الحو التأكيد بأنكُ

  : حيث يقول، عىل الطريقة،االستقامةو ،يف التقوىيكمن شكلة املاء ملاألساس 
ِهناك جزء كب من التوجيهات اإللهية لها عالقة بالجانب االقتصادي نفسه" ِ ٌ َ ِ ٌ ٌ، 

ت وتوجيهات وأ ٌتعلي ِوامر تتعلق بالجانب االقتصادي نفسهٌ ِ ُ ِ فمن األسباب أسباب ،ُ ِ ِ

ِ االستقامة عىل نهج هللا،ُ الرجوع إىل هللا،الربكة َ ِ التقوى  سبحانه وتعاىل يف ،ُ

َااللتزام العميل يف الحياة ِ يف املعـامالت يف التـرصفات يف املواقـف،ِ َ أن يقـف ،ِ

ا موقـف الحـق َاإلنسان دا ِلتوجيهـات ذات العالقـة باملـال وكـذلك يف ا،ًُ ِ ِ ذات ،ِ

ِالعالقة بالجانب االقتصادي َ ذات العالقة باملعاملة ب الناس،ِ ِ ِ ِ.  

ِااللتزام بهذا سبب للربكة َ ٌ ِ ويف الوقت نفسه سبب لسعة الرزق،ٌ وسبب للخ،ُ ِ َِ ِ ٌ ِ، 
ِسبب ملرضاة هللا سبحانه و تعاىل ِ ِ وألطافه ورعايته وكَرمه وفـضله الو،ٌ َِ ِ  كـ ،اسـعِ

ُومن يتق ا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب﴿قال  َ ْ ُ َ َ ً ُ َ َ َِ َِ َّْ ْ َ ْ ََ ََ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ  ك قال ،)٢،٣الطالق ـ من اآليتني (﴾ِ

ِولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء واألرض﴿ ْ َّ ِّ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َِ
َ ٍ َ َ ِ َ َ ْ َ ََ َ َُ ََّ َ ُ َّٰ ْ َ  الحظوا ،)٩٦ األعراف ـ(﴾َ

ٌهذا وعد مهم ًوأن لو استقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا﴿ ك قال ،ٌ َ َ َّ َ َْ ََ ً َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ََ ِ ِ َ َ ِ َ   .)١٦اجلن ـ (﴾َ

ٌ بلـدنا نحـن يف الـيمن بلـد ،ِعندما نأ إىل املحاصـيل الزراعيـة إىل الزراعـة ُ

ُ ولكن مشكلتنا أين؟ نصيح من املاء،زراعي ِ مشكلة املـاء يف ،َ ُ مـشكلة املـاء ،األخـُ



 

  



١٩١  

ُأيـن حلهــا األســايس؟ حلهـا األســايس يف التقــوى ُّ  ،ِ يف االسـتقامة عــىل الطريقــة،ُّ
ًألسقيناهم ماء غدقا﴿ ََ َ ً َ ْ ُْ َ ْ َ﴾")١(.  

ُويش  مـن الكث وأن ،كب ٍبشكل منترشٌة ظاهرٌة بأنها الزكاة أكل مسألة إىل ُ
ِّويب ،معظمها أو ،بكلها الزكاة يأكلون املزارع ٌة ٌمـشكلة ثل أنها ُ ً جـدا خطـ

ُتؤثر ات ،الربكـة عـىل ٍمبارش ٍبشكل ُ  أكـل مـشكلة إىل إضـافة ،واألمطـار ،والخـ
 الـضارة ُاملبيـدات اسـتخدام يف الغـش منهـا ،املعاملـة يف ُأخرى ومشاكل ،اإلرث

ٌة ٌأنواع بسببها ينترش والتي ،َّبالناس   :يقول ،َّالفتاكة األمراض من كث
ٍون مسألة أكـل الزكـاة ظـاهرًة منتـرشًة بـشكل كبـعندما تك" ِ ُ ُ والكثـ مـن ،ُ

ها َاملزارع إما يأكُل الزكاَة بكلها وإما يأكُل أك ٌة جدا،ِ ٍ تؤثر بشكل ،ٌ مشكلة خط ُ ُ

ات وعـىل األمطـار ِمبارش عىل الربكـة وعـىل الخـ ِ ِ والـبعض يـرصفها يف غـ ،ٍ ُ ِ ُ

ِمصارفها ِ   .ٌ مشكلة أخرى وهذه،ُ يأثم به حتىفي ،َ

َعندما نأ إىل مشكلة اإلرث واألكل أكْال ل َِ َ أكـل الـرتاث واإلرث أكْـال لـ،ِ َ، 
ِ يف الغـش يف اسـتخدام املبيـدات ،ِوعندما نأ إىل مـشاكَل أخـرى يف املعاملـة ُ ِ ِ

ِالضارة بالناس والتي ينترش بسبِبها املرض ـا ،ِ ة من األمراض الفتاكة  ِ أنواع كث َّ ِ ٌ

  .)٢(...يها الرسطانف

 -  

 ،واقـع اليـومال الفـرق الكبـ بـ  سـيجد،واقع الزراعة يف اليمنلتأمل املإن 
ا ثــل كانــت الزراعــةإذ ً،والواقــع الزراعــي قــد  النــشاط االقتــصادي الــرئيس  

ط معيشة املواطن اليمني قليالًوبالرجوع إىل ،للسكان  أنـه كـان نجـد ، طريقة و

 وملبس بكيفية معينة تحقق له االكتفـاء ،عتمد عىل توف مقومات عيشه من غذاءي

مغيـاب أبرزهـا  َّ لعـل فقد تعددت الكثـ مـن الـسلبيات،أما اليوم ،الذا  اهـت

ــشكل ــة ب ــة بالزراع ــامٍالدول ــيل، ع ــم املحاص ــة أه ــة وبزراع ــوب، الزراعي  ، الحب
                                                           

 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة،ارضات الرمضانية سلسلة املح،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



  

  

 

١٩٢  

ٍوالبقوليات األخرى بشكل  أساسـية يف ٍهـا الـسكان بدرجـةي يعتمد عليت وال، خاصُ

اد يتم ّإذ ،قوتهم الرضوري ٍ وخـصوصا القمـح مـن الخـارج بـشكل، الحبوباست ً 

 ،صدر القمـحُ استهالكية للدول التي تـًاٍ وهذا بدوره جعل من اليمن سوقً،كب جدا
ه يف وأصبح  ُ يف الوقـت الـذي تـزال فيـه معظـم ،قوته الـرضورييعتمد عىل غ

  . بالشكل الصحيحهارستثيتم اال و ،ُمهملة األرايض الزراعية

ىل أن هنـاك سـاحات واسـعة صـالحة إش الشهيد القائـد ُي ،ويف هذا اإلطار 

 يقول،هملةُللزراعة م
 )١(:  

ة مهملة" -  ، ساحات واسعة صالحة للزراعة مهملة،وجدنا كيف أنفسنا أرايض كث
  ...".  نستورد كل يشء،ونستورد

 ،مـرصد يف بقية الشعوب األخرى يف السودان يف وهكذا تج الزراعة مدمرة" -
: ُضيفُ وي،لهذا تجد الزراعة يف اليمن مهملة: "ِ بالقوليؤكدو ،"كل البلدان هذه

 ".الزراعة ال يهتمون بها"
  :ُ    ك يردف بالقول

 وأقـل الـوزارات ،تجد وزارة الزراعة يف أي بلد عـر هـي أحـط الـوزارات" -
ونحـن ،  مـن األرايض يف الـيمن تـصلح للزراعـةيف اليمن نفسه كـم... ًنشاطا

نستورد حتى العدس وحتى الفاصوليا والقمح والذرة من اسرتاليا ومن الـص 
ها؟ واليمن يكفي    . )٢(..." لليمن ولغ اليمن-ُ لو زرع -وغ

ة" -  ، تشجيع للمزارع،لألسف ال يوجد هناك رعاية من نفس الحكومات القا
كـن للمـزارع أنـه ينـتج ،تشجيع للناتج املحيل ة حتـى   ويبيـع ،تسهيالت كبـ

 وتكلفـة ، مـا يـساوي وقتـه، ووقتـه،ً ومازال مستفيدا ما يغطي تكلفتـه،برخص
رته  ال توجد ، ويسوقها،اإلنفاق عىل املزروعات يف حراثة األرض حتى يحصل 

  .)٣("رعاية بهذا الشكل
                                                           

ْ من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١( ُ ْ ً َْ  .٤ ص،هـ١٤٢٢ ،َ
  .٢٢ ص، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم، الحوالسيد حس بدر الدين) ٣(

 .٢٢- ٢١ ص،م٢٠٠٣، الدرس التاسع ،البقرة



 

  



١٩٣  

ُويقدم الشهيد القائد التشخيص الدقيق لنظرة الـزع ُ ِّ ء واملـسؤول يف الدولـة ُ

صبح قابلة للزراعة يف حال إذا كانـت ُاألرايض الزراعية ت أن ِّويب ،تجاه الزراعة

تــصبح غــ قابلــة للزراعــة عنــد زراعــة مختلــف يف حــ  ، فقــطيف مــصلحتهم

ء ب وأن،ةَُّمات الزراعية التي يحتاجها أبناء األَنتجُامل م الـزع يـأ الزراعـة  اهـت

َّاألمة وليس ملصلحة ،همتصلحان يف م إذا كفقط    :  يقول،ُ

 فليـرضب ً إذا،ً يف اليمن إذا فليحارص اليمنعند ما يقال أن هناك إرهابي"

ى األرايض الواسعة الـشاسعة ، التنان ستبقى حينئذ باردة ال تشتغل،اليمن  وس

ء زعـي بعـد زعـيم، بيضاء ال تزرع،يف بالدنا بيضاء عـضاء  وأ، ويتعاقب الزع

 ومـا ً، أيـضا بعـد عـضوً وأعضاء الحكومة عضوا، بعد عضوًمجلس النواب عضوا

) املـانجو(لكن إذا ما كانـت الزراعـة لـصالحهم فـسيزرعون .تزال أرايض بيضاء

 ويصلحون تلك األرايض الواسعة ومن مال من يصلحونها؟ هللا ،ليبيعوه باملالي

ةُّ تدريعلم من مال من يصلحونها؟ وتلك العائدات التي  ، عليهم هذه املزارع الكب

هللا أعلم يف أي بنوك تودع؟ هللا أعلم من هو الـذي يـستثمرها ) املانجو(مزارع 

ه هم من تلك املزارع؟ أ تصبح حينئذ األرايض نفيجني من ورائها أك م يجنو

ي  ملختلف املنتجات الزراعية التـ،لكن للحبوب غ قابلة للزراعة!. قابلة للزراعة؟

ة جدا تتوارد عىل البالد . !للزراعةليها غ قابلة إاملواطنون بحاجة  ًالقروض الكث

َّأيضا ال ترصف إىل املجال الزراعي ً" )١(.  

تلك النظرة الثاقبـة ملـا تعانيـه األمـة  ،َّواملتأمل لحديث الشهيد القائد يجد أنه 
ِّويقدم التشخيص الدقيق من منظور قـرآ ملـا تعانيـه هـذه   ويكـشف عـن ،َّألمـةاُ

ء الـذين يحكمونهـا  يف َّاألمـة وأنهـم ال يحرصـون عـىل بنـاء ،حقيقة أولئك الزع

ة  الربويةالقروض حيث يب أن ،املجال االقتصادي التي يتم اقرتاضها من  الكث

ت املالية الدولية ٍ ويش يف درس آخـر إىل ، املجال الزراعييفرصف ُ ال ت،املنظ ُ
ءحيح لدى غياب التخطيط الص اتووجود  ،أولئك الزع  ،خلل يف استغالل الخـ

                                                           
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ْ ُ ََ ّْ  .١٢- ١١ ص،م٢٠٠٢ ،َ



  

  

 

١٩٤  

ــن ــة م ــتمكن األم ــى ت ــ أن حت ــل تنهض دون أن ت ــاتحم ــةًقروض ــارات  ً ربوي لي

  : يقول،الدوالرات

ال يوجد ناس يعرفون كيف يخططون حتى يستطيع أي شعب بأن ينهض بنفسه "

انية  اليمن نفسه يقولون عليه،دون أن يتحمل ديون مليارات الدوالرات  حوايل 

وعنـده ! العـراق كـان عليـه مـا يقـارب أربعـ مليـار دوالر! مليارات دوالر دين

ة جداً،احتياطي نفط كب جدا  ،يوجد خلل بالنظام بشكل عام!. ً عنده ثروات كب
 خلـل يف اسـتغالل ، يوجد خلـل يف التخطـيط، يف التوظيف،يف النظام اإلداري

ات  ولهذا تجد الناس ثرواتهم  تعد تـشكل ، هللا خلل كب يف التعامل مع،الخ

حتـى يف !  يف ملبسنا عىل اآلخرين؟،ًأ نصبح نحن عالة تقريبا يف مأكلنا. ًشيئا

 ، ملبـسنا،مأكلنـا! البلدان التي لديها ثروات هامة أصـبحت عالـة عـىل اآلخـرين
لية كلها من عند اآلخرين من الخارج،أدويتنا مع هذا و.  الوسائل الرضورية والك

ة   .)١(!"ًتجد ديونا كب

ُويضيف بالقول ُ:  

متهان هو عملكم أنـتم وأنـتم تحملوننـا القـروض املنهكـة هـذا هـو اال: نقول"

 االمتهـان ،عـدائناأ االمتهان من قبلكم أنتم وانتم تضعوننا تحت أقدام ،االمتهان

 وأن نحـصل عـىل ،أن نحـصل عـىل قوتنـا لكم أنتم وأنـتم ال تعملـون عـىلَبِمن ق

  .)٢(" أليس هذا هو االمتهان؟،مختلف األشياء التي نحتاجها من داخل بلدنا

ُ اليمن منذ العقود املاضية سيطرة أنظمة مستبدشهدت و مهـا ٍة تٍ ُرتكز جّل اهت
ٍ والوالء ألعداء األمة من جهـة ،ٍنحو املحافظة عىل كريس السلطة من جهة َّ  ،ُأخــرىُ

م بالتنمية ال  ، وتـوف وتـأم القـوت الـرضوري،زراعيـةاألمر الذي جعل االهت
  .ولوياتوتقديم التسهيالت الالزمة للمزارع خارج سلم األ

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،هدي القرآن الكريم دروس من ،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٢-١١ ص،م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،البقرة
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢( ْ ُ ََ ّْ  .١٢- ١١ ص،م٢٠٠٢ ،َ



 

  



١٩٥  

  : يقول السيد القائد،ويف هذا السياق

 ال حسابات نهضوية لبناء ،كانت املسألة يف املايض مبنية عىل حسابات أخرى"

 ،ى وبهذا الشكل وال حسابات ملواجهة تحديات بهذا املستو،هذا البلد وهذا الشعب
 ، حسبت أمورها كلها عىل أساس االرتهان للخارج، جهات معينة،مسؤول معين

د عىل الخارج ا تعنيه ، والخضوع للخارج،واالعت  فال هي بنت اقتصادا محليا 

 عرشات السن مضت أين هو االقتـصاد الـوطني؟ أيـن مـستوى اإلنتـاج ،الكلمة

 ، بنوا كل يشء يف املايض عىل وضعية أزمات، ال، أين هو االكتفاء الذا،الوطني
كنهم من السيطرة واالستحواذ يف هذا البلـد كـانوا ،يف ذروة حكمهم  ويف ظل 

 وكنـا مـن جرعـة إىل ، والبلد يف حالـة أزمـات،يف نفس الوقت يف حالة أزمات

 وال معالجـة ، وال اكتفـاء ذا يتحقـق، وال كان هناك اقتصاد وطني يبنى،جرعة

  ." كانت كلها سنوات أزمات،شاكل االقتصاديةللم

ِويردف بالقول ُ:  

 خالل هـذه الثالثـ سـنة كـان املـزارع ، احسبوا ثالث سنة،قولوا يل متى"

  .)١(..."عندنا مرتاح؟ مدعوم؟ متوفر له كل الدعم؟

 كان ً، وزراعة الحبوب تحديدا،لجانب الزراعيلغياب الدعم الحكومي لً وتأكيدا

س يف العـام ّسـُ الـذي أ،قاء الضوء عىل الربنامج الوطني لزراعة القمح من الّبدالُ

 نتيجــة مبــادرة أطلقهــا ،"عــيل مجــور" مــن رئــيس الــوزراء آنــذاك ٍ بقــرار،م٢٠٠٨

يون يف جامعة صنعاء   كـان مـن أهـم دوافعـه ارتفـاع أسـعار القمـح يف إذأكاد

ه عىل الوضع االقتصادي،األسواق العاملية  الذي يعتمـد ،يف اليمن واملعييش ، وتأث

رشاء : وكـان يرتكـز املـرشوع عـىل ثالثـة محـاور ،عىل واردات القمح من الخـارج

و  ، والـدعم بـاآلالت واملعـدات الزراعيـة،األرض وزراعـة ،البذور من املزارع

 وهـو قيـام املؤسـسة االقتـصادية بـرشاء بعـض ،ينفذ منها سوى محور واحد فقط

  .البذور من بعض املزارع

                                                           
 .م٢٠١٧ ، يوم عىل العدوان١٠٠٠ناسبة مرور  ،خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو: أنظر) ١(



  

  

 

١٩٦  

 التـي تعـد مـن ،تم استيحاؤه مـن التجربـة الـسوريةبالرغم من أن الربنامج و

التجارب الناجحة التي مكنت سـوريا مـن تحقيـق االكتفـاء الـذا مـن محـصول 

تعرض الربنامج بعـد إقـراره مـن ؛ فقد رةِّصدُ وتحولت بعد ذلك إىل دولة م،القمح

ل يف صـورة تعكـس جـور الوصـاية الخارج  ودور عمـالء ،يـةقبل الحكومة لإلهـ

 الـسفارة األمريكيـة تـدخلت حيـث ،لتنميـة يف الـيمنللخارج يف إعاقة أي جهود ا

ة عـىل حكومـة ً ومارست ضغوطا،يف األمرآنذاك   ليتوقـف ،"مجـور" سياسية كب

 واكتفـى بقيـام ،عدات الزراعيـةُ ودعم املزارع بامل،يضاالربنامج عن زراعة األر

 ويف حـدود مبلـغ ، البـذور مـن بعـض املـزارعاملؤسسة االقتصادية برشاء بعض

 ال يــساعد عــىل النهــوض بزراعــة زهيــد وهــو مبلــغ ، مليــون ريــال)٢٠٠ (وقــدره

ة للممحاصيل الحبوب الرئيسية يف ظلِّ   .ات الخارجيةَنتجُ املنافسة الكب

 لضغوط ً تنفيذا،"مجور" سيايس تجاوز حكومة ٍبقرارآنذاك هض املرشوع ُأجوهكذا 

 ، رغـم أن املقومـات األساسـية للمـرشوع كانـت موجـودة،ولةورست عىل الدُخارجية م
 يف تلـك الفـرتة دولـةكانت قيـادة ال حيث ، واأليادي العاملة، واملياه،متمثلة يف األرض

 الذي كان يتحكم يف القـرار الـسيايس ، وللسف األمري،لسياسة األمريكيةلتستجيب 

   .)١( لدولة بكل تفاصيلها ا، وتوجهات،يتدخل يف سياساتو ،اليمني

 تعمـل عـىل محاربـة كـل محاولـة "أمريكـا" الـدول املـستكربة بقيـادة وما تزال

 ،يحكمونهـا الـذين ا إىل عمالئهـوتـوحي ، واإلسـالمية، العربيـةدولللنهوض يف ال
  . والصناعة، بالعمل عىل محاربة الزراعة،مناصب قيادية فيهاويرتبعون 

 ، عن وزارة الزراعة والري صادرٌةٌ حديثةٌراعية زٌأكدت دراسة ،ِّويف خضم ذلك
 ،زراعة القمـح يف الـيمن(أعدتها الباحثة االقتصادية أروى أحمد البعدا بعنوان 

 )%٩٥ (أن كمية واردات القمح تغطـي نحـو) "التحديات والحلول والفرص املتاحة"

 ،لعا الخارجيية لِّ وهذا يجعل اليمن أك تبع،من االحتياجات االستهالكية املحلية
                                                           

 للمزيـد ، موقـع املـساء بـرس،”جبهة جديدة أمام الحصار“زراعة القمح ومساعي أنصار هللا لالكتفاء الذا ) ١(

   :أنظر الرابط
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١٩٧  

ات الدوليـةُويجعل أمنها القومي أك عرضة للم ستجدات عـىل الـساحة ُ واملـ،تغـ

 ، والـرويس، والهندي،االسرتايلو ،ولفتت الدراسة إىل أن القمح األمري ،العاملية
ادها يف اليمن، واألورو، والكندي،والرت   . تعد من أهم األنواع التي يتم است

ــ ــة ُوت ــا ش الباحث ــي انتهجته ــسياسات الت ــتها إىل أن ال ــصادية يف دراس االقت

 ٍتعاقبة كان لها األثر البالغ يف تدهور اإلنتـاج املحـيل للقمـح بـصورةُالحكومات امل

 باإلضافة إىل أن السياسات الحكومية  تـشهد تنفيـذ خطـط اسـرتاتيجية ،ٍخاصة

 والـربامج ،ارد الالزمـة بحيث تحشد لها املو،ًمجدولة زمنيا لتحقيق االكتفاء الذا

تباع سياسة تحقيق االكتفـاء مـن خـالل إ بل اكتفت ب، لتحقيق هذا الغرض،املناسبة

اد الخــارجي كخيــار  ، اســرتاتيجي ضــيق األفــقٍتغطيــة العجــز املــايل مــن االســت
 والـذي يقـصد ،متجاهلة بذلك املفهوم األسايس لالكتفاء الذا يف مجال الغـذاء

د عىل الذات  ،اجـه الـذاَ مـن خـالل إنت، يف تحقيق حاجـات املجتمـع،به االعت
تنفيـذ سياسـات بتعاقبـة ُ إضافة إىل قيـام الحكومـات امل،وتوظيف موارده الخاصة

ت املاليـة وخاصـة املـ، استجابة لطلبات املانح،اقتصادية  كـرشط ، الدوليـةنظ

ية  أو لغـرض تحقيـق مواقـف سياسـ، واملـساعدات، الربويةللحصول عىل القروض

 حتـى ولـو  تتوافـق تلـك ،هيمنـةُعرب عن االستجابة لرغبـات القـوى العامليـة املُت

  .)١(السياسات مع مصالح البالد العليا
 ،القـضية أصـبحت إىل هـذا النحـوبـأن يؤكد الشهيد القائـد  ،ويف هذا السياق

  :ويتساءل

ع تلـك ملاذا نحن نرى قوتنا كله ليس من بلدنا؟ ملاذا ال تهتم الدولة بـأن تـزر"

 أن تهتم بالجانب الزراعي ليتوفر لنـا القـوت الـرضوري مـن ،األرايض الواسعة

  .)٢(..."بلدنا؟

                                                           
اد الغذاء من الخارج يجعـل االقتـصاد الـوطني عرضـة لتقلبـات األسـعار : قتصاديةدراسة ا) ١( د عىل است االعت

  : للمزيد أنظر الرابط، موقع صحيفة الثورة،العاملية
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١٩٨  

عناه العام،يف إطار األمر باملعروفو يجزم الشهيد القائد  ، والنهي عن املنكر 

ــروف أ ــه ان مــن املع ــوم ب ــذي يجــب أن يق م،نوآلخــرال ــب  هــو االهــت  بالجان

  : يقول، قوتها الرضورييفكتفية بذاتها ُالشعوب ما يجعل  ،االقتصادي

إن عليكم أن تهتموا بالجانب االقتصادي : إن من املعروف أن نقول لآلخرين"

فتجعلوا الشعوب قادرة عىل أن تقف عىل أقدامها مكتفية بذاتها في يتعلق بقوتها 

ــاب ــل الكت ــة أه ــف يف مواجه ــستطيع أن تق ــرضوري؛ لت ــن ،ال ــذا م ــيس ه  أل

  استمرار العدوان األمري السعوديلِّظإن واقع الحال يف ف ،ِّيف خضم ذلكو  .)١("املعروف؟

ٍ عدد من التـداب اتخاذعىل الدولة ُ يجرب ، والحصار الغاشم عىل اليمن،اإلمارا

 االكتفـاء الوصـول إىل و،التنميـة الزراعيـةتحقيـق  بالسعي نحو ، والكفيلة،العاجلة

 ،االســتقالل عــن الــواردات الخارجيــة ــا يكفــل ،الــذا يف القــوت الــرضوري
د   .َّ عىل اإلنتاج املحيل لتغطية االحتياجات األساسية لالستهالكواالعت

ُطالقا توسمإوال ينبغي  الـشعب  َّدـ مـن أجـل أن األجنبيـةدول الـ الخ مـن ً

ا ياليمن فاملشكلة االسرتاتيجية التي تعانيها  ،من املواد الغذائية األساسيةحتاجه ي 

كنها أن تتكرر يف أي وقت  و،َّمن اليوم جراء العدوان الظاالي ٍالحصار الجائر؛  ُ
 هيمنـة قـوى لِّظـ يف  وذلـك،ستقبالًُ ويف سـيناريوهات متوقعـة مـ،من األوقـات

 وســلب قــراره ،نــساناإ وً،رضــاأ الــدؤوب للهيمنــة عــىل الــيمن ا وســعيه،االســتكبار

  .الوطني

م ،ُت املناطـة بالدولـة فـإن مـن أبـرز املـسؤوليا،ويف ضوء ذلـك  هـي االهـت

َّ واملحفـزات للمـزارع، وتقـديم التـسهيالت،بالزراعة  نحـو م يف سـبيل اتجـاهه،ُ

 وذلك وفق خطة اسـرتاتيجية تـضعها الدولـة يف قمـة ،ٍزراعة األرايض بزخم كب

  . سلم أولوياتها التنموية

القوة حو إىل أن  بدر الدين الكُ يش السيد القائد عبد املل،ويف هذا السياق

                                                           
 ، سـورة آل عمـران، سلسلة سورة آل عمران، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
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١٩٩  

سـك،قـويالشعب اليمني كون ي حتى ًاالقتصادية تعد أساسية  يف مواجهـة ، ومت

هــذا باعتبــار أن  ،إدارة للوضــع مــن جانــب الدولــة وهــذا مــا يتطلــب ،ياتِّالتحــد

  : يقولً،م جداااملوضوع ه

سـك يف مواجهـة " القوة االقتصادية اليوم أساسية حتى لنكون أقوياء ومت

 ويلـزم لهـا بـرامج ويلـزم لهـا ، لكن يلزم لها وعي ويلزم لها سياسات،التحديات

 إدارة للوضـع مـن جانـب ،إجراءات ويلزم لها ضـبط مـن جانـب الدولـة وإدارة

 .)١(" فهذا املوضوع هو مهم جدا،الدولة
عـداد خطـة اسـرتاتيجية إالتوجـه نحـو  ، ينبغي عىل قيـادة الدولـة،ويف سياق ذلك

العمـل وذلـك مـن خـالل  ، الغـذاإىل تحقيق االكتفاء الذاف تهد ،للتنمية الزراعية

ًعىل توسيع اإلنتاج الزراعي كـ ونوعـا  واسـتخدام ، عـن طريـق استـصالح األرايض،ً

 ، يف املجـال الزراعـية البحثيـتجارب وتفعيل دور ال، واملكننة الزراعية،الوسائل العلمية
وتـشجيع املـزارع عـىل زراعـة  ،واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة اإلنتـاج

 التجـار املـستوردين ًة وخاصـ،تشجيع التجار ورؤوس االموال املحليـةو ،القمح والحبوب

ر يف زراعه الحبوب  ، وتقـديم التـسهيالت لهـم، والقمـح،للقمح والحبوب عىل االستث
 ،ربويـة للمـزارعال تقديم القروض غـ لك وكذ،رك والج،واعفائهم من الرضائب

ل استالحث عىل و،عدات الزراعيةُوامل لحفاظ عـىل بغية ا ، وسائل الري الحديثة للريع

وة املائية وعدم إهدارها   بـدالً، وتشجيع املزارع عىل استخدام الطاقـة الشمـسية،ال

ائزة تـشجيعية سـنوية تخـصيص جـإضـافة إىل  ،عن الديزل يف ري وسقي املزروعات

  . وحيوا،نتاج زراعيإألفضل 

ــةوكــذلك  ــار ،إقامــة الــسدود والحــواجز املائي  وتجنــب الحفــر العــشوا لآلب
م إ ودعم ،الجوفية نشاء الجمعيات الزراعيـة بهـدف حـث املـزارع عـىل االهـت

خاطر انتشار وتوسع زراعة القـات عـىل ،بزراعة املحاصيل الرضورية  وتعريفهم 
م إ باإلضافة ،خرىُ املحاصيل الزراعية األحساب  ملـا ، الزراعـيباإلرشادىل االهت

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، الرمضانية سلسلة املحارضات،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(



  

  

 

٢٠٠  

  . يف توعية املزارعٍ بالغٍله من أثر

 صادرة عن وزارة الزراعة والـري ٌ حديثةٌ زراعيةٌ دراسةْأكدت ،ويف هذا الصدد

زراعــة القمــح يف  (: بعنــوان، أروى أحمــد البعــدا،أعــدتها الباحثــة االقتــصادية

أن هناك جملة من اإلجراءات التي  ،)"التحديات والحلول والفرص املتاحة" ،ناليم

 عـىل ، منها لزيادة حجم إنتاج القمح بنسب تحقق زيـادة يف االكتفـاء الـذاّبدالُ

 ،ن القمح من السلع االسرتاتيجية الهامة لتحقيق األمن الغـذا يف الـبالدأاعتبار 
 صادقة تـسعى لتحقيـق زيـادة يف نـسب ٍسياسية ٍ بوجود إرادةوالتي لن تتحقق إالَّ

 لزيـادة ، من خالل تبني خطـط اسـرتاتيجية،االكتفاء الذا من القمح يف البالد

  .إنتاج محصول القمح

نة ذات َّحـسُ تـوف البـذور امل،من أهم اإلجراءات التـي أوصـت بهـا الدراسـةو

ورفـع الـوعي لـدى  ً، وتوزيعهـا عـىل املـزارع مجانـا،الجودة اإلنتاجيـة العاليـة

 ،ج جيـدَتنـُ التقنيات الحديثة يف الري للحصول عـىل ماستخدامة َّاملزارع بأهمي
ر يف زراعــة القمــح َّ إضــافة إىل أهميــ،ورفــع إنتاجيــة الهكتــار ة تــشجيع االســتث

ــوب ــة للقطــاع الخــاص ،والحب نات حكومي ــز وضــ ــصفوفة تحفي ــن خــالل م  م

ر ــوطني لالســتث ل ال ــ،والرأســ ــادة امل  وتــسهيل إجــراءات ،ساحة املزروعــة وزي

رك،الرضائب اد عند ، والج  وإبـرام عقـود الـرشاء مـع ،دخالت الزراعيةُ املاست

 وفـق آليـة تـضمن الربحيـة املناسـبة للقطـاع ، والحبوب،الدولة لإلنتاج من القمح

ا ي،الخاص ة حظـر َّ كـ أوصـت الدراسـة بأهميـ،حقق املصلحة العامة للجميعُ و

 أو العمل عىل زيـادة ،ملساحات الصالحة لزراعة القمح يف زراعة القاتاستخدام ا

نة عاليـة َّحـسُ عـن طريـق اسـتنباط أصـناف م،اإلنتاجية الرأسية ملحـصول القمـح

 وخفـض التكـاليف كوسـيلة ،ناسـبةُ مٍ وتـوف مـستلزمات اإلنتـاج بأسـعار،الجودة

  .)١( وتشجيع املزارع عىل زراعة القمح،لتحفيز

                                                           
يل الواردات الغذائية لليمن% ٢٦.٧ القمح يسجل ،أحمد املال) ١(  للمزيـد أنظـر ، موقع صحيفة الثـورة،من إج

  :الرابط
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٢٠١  

ُويــش   ، عــن وزارة الزراعــة والــري إىل الــربامج ذات األولويــةٌ صــادرٌتقريــرُ
ة، واألعالف،لتعزيز النمو يف مجال الحبوب ُ بأهم الربامج املمكـن ٍ من خالل قا

ـة غـ شـاملةو ، واألعـالف،إدخالها يف مجال الحبوب  غـ أنـه ،أن هـذه القا

  :)١(بإمكانها أن تتضمن التايل

 باإلضافة ، من البحوث الخارجيةاالستفادة: ة املطريةالبحوث يف مجال الزراع 
 لتحديـد أصـناف جديـدة مـن ،إىل إجراء الدراسات والبحوث املحلية اإلضافية

 ومقاومتهــا ، والتــي تتميــز باإلنتاجيــة العاليــة، واألعــالف،محاصــيل الحبــوب
 باإلضــافة إىل إجــراء البحــوث ،للجفــاف وذات االحتياجــات املائيــة املنخفــضة

 لتحديـد األنـواع ،عية يف املناطق واملناخات الزراعيـة املختلفـة يف الـيمنالزرا
 وتحديـد التقنيـات الزراعيـة املناسـبة التـي ،املناسبة من املحاصيل لكل منطقة

  .ينبغي استخدامها

 لنـرش ،الَّوضع برنامج عميل وفع: اإلرشاد الزراعي يف مجال الزراعة املطرية 
ـا يـساعد يف ، والتقنيـات الزراعيـة،البـذوراملعلومات ذات العالقة بـأنواع   و

د عىل األمطار،التوسع يف انتاج الحبوب  ، وتحـس إنتاجيـة الحبـوب، باالعت
  .واألعالف

 والتوسـع يف ،الـسعي: نةَّحـسُ واملدخالت الزراعية امل،التوسع يف مجال البذور 
 يف هـذا  وتنميـة الجمعيـات املتخصـصة، وتشجيع إنـشاء،نةَّحسُمجال البذور امل

 والتوسـع ، باإلضافة إىل توسيع مشاركة القطاع الخاص يف هذا املجـال،املجال
 باإلضـافة إىل ،نةَّحـسُ الزراعيـة امل، والتقنيـات، واملـدخالت،يف مجال األسمدة

 ، واألصـناف الجديـدة،تفعيل دور الرقابة عىل الجودة واملـصادقة عـىل البـذور
  .واملوافقة عىل إكثار البذور

 ومعـدات ، وامليكنة الزراعيـة املناسـبة،توف اآلليات: وامليكنة الزراعيةآلليات ا 
  .الري الحديث

 لتعزيز النمو يف مجال املحاصـيل ،ُك يش التقرير إىل الربامج ذات األولوية

                                                           
 وزارة ،)م٢٠١٦-م٢٠١٢( االسرتاتيجية الوطنية لقطـاع الزراعـة ، واعد القتصاد متنوع يف اليمنالزراعة قطاع) ١(

 .٣٠ ص،م٢٠١٢ ،الزراعة والري
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  : )١(  وذلك كالتايل، والفواكه،البستانية من الخرضوات

القطـاع الخـاص يف مجـال تشجيع ودعـم  :خرىُنة واملدخالت األَّحسُالبذور امل

 وتسهيل الحصول عليها مـن قبـل املـزارع ذوي ، والشتالت،نةَّحسُإنتاج البذور امل

  . الدخل املنخفض

 للتـدريج،إيجـاد وتطبيـق نظـام وطنـي: التدريج والتنصيف ومعاي الجـودة ، 
ــصنيف ــه، واملواصــفات القياســية،والت ــواع الفواك ــاي الجــودة ألهــم أن  ، ومع

ً وخاصـة فـي ،ًوالذي يـشمل أيـضا إجـراءات للتنفيـذ والتفتـيش ،والخرضوات
َّيتعلــق باملنتجــات املــصد ُ  باإلضــافة إىل تطــوير اســرتاتيجية وبــرامج توعيــة ،رةَُ

  .إعالمية لنرش املعلومات الخاصة بذلك

 ت والجمعيات التسويقية  ، والـرشكات التجاريـة النوعيـة،تأسيس الجمعيـات: املنظ
ِ معينة لدعم املنتجـ يف مجـال التـسويقٍواملتخصصة يف محاصيل  والتكنولوجيـا ،ُ

 باإلضـافة إىل إنـشاء ، والقـادرة عـىل نقـل قـضاياها ملتخـذي القـرار،ذات العالقة
َتعاونيات تسويقية متخصصة لصغار املزارع بحسب املنتج ُ.  

 القيام بدراسة مقارنـة حـول االحتياجـات : استخدام املياه للمحاصيل البستانية
 أو الحـد ، بغرض وضـع سياسـات لتـشجيع،ئية للمحاصيل البستانية الرئيسيةاملا

 بحسب مستويات توفر املياه يف كـل منطقـة عـىل ،من إنتاج املحاصيل املختلفة
   وبحسب امليزة النسبية ملناطق اإلنتاج املختلفة،حدة

 ا يف ذلك ،دعم وتشجيع استخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة: التقنيات الحديثة  
ه  .امليكنة الزراعية من الحراثات وآالت البذر والتجفيف والتلقيح وغ

 عـرص  انتهـاء،م٢٠١٤ سـبتمرب ٢١  فإن من أبرز تجليات ثورة،ِّويف خضم ذلك

م ُليصبح ،الوصاية األجنبية عىل اليمن واالتجـاه نحـو  ، بالجانـب الزراعـياالهت

 التنميـةلتحقيـق ة الـسياسية للقيـادً ا وأساسـيً،ا اسـرتاتيجيًا خيـار،زراعة الحبـوب

  . واالكتفاء الذا الغذا،الزراعية

                                                           
 وزارة ،)م٢٠١٦-م٢٠١٢( االسرتاتيجية الوطنية لقطـاع الزراعـة ،الزراعة قطاع واعد القتصاد متنوع يف اليمن) ١(
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زراعـة ويف سـياق االتجـاه نحـو  ، ال تقبل أي تـدخالت خارجيـةٍ وطنيةٍوبإرادة

أصدر رئـيس اللجنـة حيث  ، تم إنشاء املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب،القمح

لذي قـىض بإنـشاء املؤسـسة  وا،)٣٦٦(  القرار رقم،م٢٠١٦الثورية العليا يف العام 

 .العامة لتنمية وإنتاج الحبوب
 وا  يـستطيع،لفة اإلنتـاج من خالل تخفيض كُ، املؤسسة دعم املزارعْتولتو

ذلـك بعـد تـشخيص و ، ومنافسة القمـح والحبـوب املـستوردة مـن الخـارج،اإلنتاج

تفـاع  حيـث اتـضح أن املـزارع يعـا مـن ار،املشكلة التي تواجـه املـزارع اليمنـي

ادتكاليف اإلنتاج مقابل تكلفة     .)١(ج املستورد من الخارجَنتُ ورشاء امل،االست

كـن أن نستـشف أبـرز املوجهـات العامـة،ويف ضوء ما سـبق ِّ التـي يقـدمها ،ُ  ُ
 ، والقطــاع الخــاص، والتــي ينبغــي عــىل الدولــة، والــسيد القائــد،الــشهيد القائــد

ت املجتمع املد املعنية بالت نمية أخذها بع االعتبار عند وضعها للخطـط ِّومنظ

ــاص ــشكل خ ــة ب ــة الزراعي ــق التنمي ــة إىل تحقي ــرتاتيجية الهادف ــة  و،ٍاالس التنمي

  :وذلك عىل النحو اآل ، عامٍاالقتصادية بشكل

  

يف تحقيـق التنميـة يف ُالتي تقـدمها الدولـة ة خدمات التمويل الزراعي َّهمي تربز أ

تـسهيالت ال و،ساعداتاملـتقـديم و ، مسؤولية مـساعدة املـزارع وتبني،الزراعةمجال 

كن أن نستشف بعـض املوجهـات يف هـذا املجـال،لهم  مـن خـالل تجنـب مـنح ،ُ إذ 

  .َّعز وجّلً وتجعله يواجه حربا من هللا ،القروض الربوية التي تثقل كاهل املزارع

  :عندما يتساءل الشهيد القائدو

؟أين هو الدع" أين هو الدعم للجمعيات . أين هو الدعم للزراعة؟. م للمزارع

؟. الزراعية؟ أيـن هـو . أيـن هـي مراكـز التـسويق السـتقبال منتجـات املـزارع

                                                           
 للمزيـد ، موقـع املـساء بـرس، جبهة جديدة أمـام الحـصار،ح ومساعي أنصار هللا لالكتفاء الذازراعة القم) ١(

  :أنظر الرابط

٢٠١٨/٠٢/١٦ http://www.masa-press.net/ 



  

  

 

٢٠٤  

ويـة ،بالزراعةالتخفيض للديزل نفسه الذي هو رضوري في يتعلق   واملواد الكي

  .)١("الرضورية للمنتجات الزراعية؟

 ٍ وخطـط، أساسـيةٍىل موجهـاتإة هـذه التـساؤالت كن ترجمـُفهذا يعني أنه 

 ، يف الزراعـةاالسـتمرار يتمكنـوا مـن  ،عملية لتقديم الدعم الالزم للمـزارع
 إذ ، الغـذاًوالذي ينعكس ايجابا نحو املساعي الحثيثـة لتحقيـق االكتفـاء الـذا

َّومـنحهم القـروض امليـرسة  ،دعـم املـزارعيجب عـىل الدولـة   ،)ةغـ الربويـ(ُ
 ، لهـم ومـضخات امليـاه الالزمـة،عدات الزراعيـةُومساعدتهم يف الحصول عىل امل

إضـافة  ، تـشجيعيةٍ الرضورية بأسعار، واملبيدات، واألسمدة،نةَّحسُوتوف البذور امل

 ،ن يقـوم بزراعـة مـساحة واسـعة مـن القمـح وعينيـة ملـ،نقدية إىل تقديم حوافز
ًيــضا رضورة تــذليل كافــة وأ ، تــشجيعيةٍربالتعــاون معــه عــىل رشاء اإلنتــاج بأســعا

ر يف زراعـة القمـح والحبـوب  واالحباطـات ، وإزالـة القيـود،العوائق أمام االستث

  .عيقة لرؤوس األموال الوطنيةُامل

  : بدر الدين الحوك يقول السيد القائد عبد املل،ويف هذا السياق

ة أكـ فـأك مـع نأمل إن شاء هللا عندنا يف الـيمن أن تهـتم وزارة الزراعـ"

لهم الزراعية وترشيد ترصفاتهم ومساعدتهم حتى بالرؤية  املزارع لتنظيم أع

 ،وحتى بالفكرة وحتى بالتنظيم وحتى يف التسويق وحتى يف كل هذه اإلجـراءات
م كذلك  وحرص عىل ذلك وإدراك ،واملزارعون بحاجة إىل أن يكون عندهم اهت

 حتـى يف الحـصول عـىل ،صول عـىل املـاللقيمة ذلك وأهمية ذلك حتى يف الح

  . )٢(" أوليس املال هو املوضوع املهم والرئييس يف رأس كل مزارع،املال

ِّيب ،ِّويف خضم ذلك  الشهيد القائد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو الطريقـة ُ

بيـضاء بـدون شكل قـروض للمزارع يف  ، والتسهيالت،دعم املايلالُاملثىل يف تقديم 

ة جـداًاأرضاريـسبب بـا ِلر بـأن التعامـل بايؤكد حيث ،وائد ربويةَّأية ف  يف واقـع ً، كثـ
                                                           

 الـدرس ، دعـاء مكـارم األخـالق يف ظـالل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



 

  



٢٠٥  

ً عنـه أجـرا  ويـضع بـدالً،بـاِاإلسالم جاء ليقيض عىل الر وأن ،الحياة بالنسبة للمسلم

بحيـث يـدفع  ، دفـع فوائـد إضـافيةال يـؤدي إىل الـذي ،ًعظي عىل القرض املـرشوع

 ليـتم االسـتفادة بهـا يف ،ةَّيـرسُ مٍبأقساطن التسديد كُ و، فقطقيمة القرضستفيد ُامل

  : حيث يقول، واملحروقات،األسمدة و،ةالزراعياملضخات مجال رشاء 

ًأوليس شيئا مرتبطا بالجانب االقتصادي؟ هذا م يؤكـد أن اإلسـالم يهـتم "... ً
 بالجانـب االقتـصادي ،ًجدا في يتعلق باملسلم بالجانب االقتصادي لعبـاد هللا

  .للمسلم

ة جدا  يف واقع الحياة بالنسبة للمسلم يؤدي إىل تفكيـك ً،الربا أرضاره كث
ً ويضع بدال عنه أجرا عظـي ،جاء اإلسالم ليقيض عىل الربا.العالقات في بينهم ً

رأس .  القرض املرشوع الذي لست ملزما فيه بأن تدفع فوائد إضافية،عىل القرض
ثابة صدقة كل ،تعيد إليه مائة ألف أقرضك مائة ألف ،املال ترده  فجعل القرض 

ثابـة ، يوم إىل أجله املحدد ًثم إذا أضفت أجال لصاحبك باعتباره معـرسا يعتـرب 
  .صدقت يف اليوم الواحد عن كل يوم

ا لينطلق املؤمن ملساعدة أخيه ًالقرض جعل هللا عليه أجرا كب  إلعطائـه رأس ،ً
 وهو يرى نفسه ليس ملزمـا بـأك مـن ، يزرعمال ليستطيع أن يتحرك فيتجر أو

  .رأس املال

 لكن الربا قد ترى الفائدة نسبة بـسيطة ،الفوائد تكفل هللا بها هو للمقرض
فإذا بك ترى نفسك بعد سن قد تصبح الفوائد نفسها % ١أو حتى % ٢.٥أو % ٥

 ً وترى نفسك مرهقـا وأنـت تعمـل عـىل أن تـتخلص مـن الفوائـد،أك من املبلغ
ا وما يزال ينتج ما يـزال يحملـك ،اإلضافية  أما رأس املال فهو ذاك ما يزال قا

من الذي سيحمل ودا أو يرى جميال لذلك الشخص أو .  كل سنة،إضافات كل سنة
 وترى نفسك يف ،لذلك البنك الذي أقرضه عىل هذا النحو؟ من هو؟ ألست ستلعنه

ًرضك قرضا حسناحالة أنه أرهقك بهذا التعامل لكن ذلك الذي يق ً قرضا ال ربـا ،ً
  . )١(..." وتقدر له ما عمل وترتبط به، وترعى له الجميل،فيه سرتى له الجميل

                                                           
 الـدرس ، وعده ووعيـده، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٦ ص،م٢٠٠٢ ،الرابع عرش



  

  

 

٢٠٦  

ُويجدد السيد القائد تأكيد ذلك بالقول ِّ ُ:  

 ، القرض غـ الربـوي،يف بعض البلدان هناك تجارب جيدة للقرض الحسن"
 هـو ،ثـل أي مـساعدةأما القرض بالربا وعىل أساس الربا فهو محرم وهـو ال 

 ابتزاز الناس بحسب ظروفهم وعىل أساس ، هو عمل انتهازي ال إنسا،استغالل

ة يقدمها ، لكن القرض غ الربوي هو إحسان،االستغالل ملعاناتهم  هو خدمة كب

 فيـه ، وتعاون مهم هو من التعاون عىل الرب والتقـوى،اإلنسان إىل أخيه اإلنسان

انية ودينية له أهمية ،أجر فيه فضل   .)١("له قيمة إنسانية وأخالقية وإ

َّيـش اىل أهميـة دور  والـذي ، السياق العام لحديث الـشهيد القائـدإطاريف و ُ
مـن  ،الذاتيـة يف البلـداملاليـة  اإلمكانـات اسـتغاللىل السعي نحو إيوحي  و،املال

ر املال العامث والح، منع اكتناز املالخالل  معيـشة  تحسمجال يف ، عىل استث

 افةوالتنمية لك ،الذا تحقق االكتفاء ٍ اقتصاديةٍ وتوجيه األموال إىل أنشطة،اسَّالن

  : حيث يقول،َّمةُ األبناءأ

عي،أن املال له دور" يف :  أعنـي، املال هو مال النـاس يف الواقـع، دور اجت

. ه للكلحركة املال التي رسمها هللا سبحانه وتعاىل هي يف الواقع تجعل املال وكأن

ة بأصحاب رؤوس األموال   ."لهذا ربط مسئوليات كث

ُويضيف بالقول ُ :  

نأخذ من هذه . حركة املال هي بالشكل الذي يف األخ يبدوا وكأنه مال لألمة"

وات،أهمية ما يسمى باملال العام ً أنها هامة جدا جـدا يف ، الواردات العامة، ال ً

ل ليست ً هامة جدا أل،مسألة تحس معيشة الناس ن النظرة الخاصة بالنسبة لل

 ال ينمو مالك أنت ، ال ينمو اقتصادك أنت،نظرة صحيحة من الناحية اإلقتصادية

ل،سواء بشكل تجارة   .)٢(" أو بشكل زراعة إال يف إطار الحركة العامة لل

                                                           
  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الرابعة عرشة، سلسلة الحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(

 سـورة ، سلسله دروس شهر رمـضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدرالدين الحو) ٢(

  .  ١٠ ص،م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،البقرة



 

  



٢٠٧  

إذا عنـدك .  يف حركـة،املال يجب أن يكون يف دورة مـستمرة " :ك يؤكد بأن

 ،وال ترتكها ترتاكم أموال هناك شغلها عندما تشغلها أنـت تثمرهـارصيد من األم
  .)١(..".وتشغل آخرين يعيشون معك فيها

دور  ينبغي الرتكيز عـىل الـ، ويف سبيل تحقيق التنمية الزراعية،ذلكيف ضوء و
 بتوجيـه والقيام ، املال األجنبي ولو زادعىل- ولو قل –رأس املال الوطني الرئيس ل

َّ أفراد األمةكافة لالتنميةتحقق زراعية نشطة األموال إىل أ ُ.   

ِّيقـدمها التـي الـرضورية املوجهات ضمن من فإن السياق نفس ويف  الـشهيد ُ
 :يقول حيث ،الفساد من العام املال عىل الحفاظ رضورة ،القائد

 وقـدرة يف مجـال ،إذا سلم املال العام أمكن أن يكـون هنـاك قـدرة رشائيـة"
 تــنهض ، فتـنهض رؤوس األمـوال،يف تجـارتهم وزراعـتهم ،مـاذا؟ حركـة النـاس

  ".  وتك األموال،األموال

ُويش   إىل أن اختالس املال العام يحمل الكث من األعباء التـي الشهيد القائدُ
 ،ً والتــي تــنعكس ســلبا عــىل املــزارع الــذين يزرعــون،تــضعف القــدرة الــرشائية

ــار مــزرعتهم، ويتعبــون،ويــسقون  ال يجــدون القيمــة ، األخــ ويف، ويجنــون 
  : حيث يقول،الحقيقة ملحصولهم يف السوق

 تضاف عىل األموال ،إذا هناك اختالس لألموال العامة تأ كث من األعباء"
 ويف األخـ ال تـدري وصـاحب الـدكان ، تضعف قدرة الناس الـرشائية،الخاصة

 أو ،عـب وحـصد ذلك املزارع زرع وسقى وت،عاطل عن العمل ال يوجد بيع ورشاء
ار مزرعته   . )٢(..."ٌ ألنه يحصل كث من األعباء، وصل وإذا السوق كساد،جنى 

  

ُّيعد التسويق الزراعي مـن أهـم املوضـوعات ذات العالقـة بالقطـاع الزراعـي ُ، 
 ، رئييس عىل نجاح عمليات التـسويق الزراعـيٍحيث يعتمد نجاح هذا القطاع بشكل

                                                           
 ، سلسلة دروس شـهر رمـضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم، بدرالدين الحوالسيد حس: أنظر) ١(
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  .١٠ ص،م٢٠٠٣-ـ ١٤٢٤ ، الدرس التاسع،سورة البقرة



  

  

 

٢٠٨  

 وال فائدة من عمليـة اإلنتـاج ،سويق يف أي مجال هو الخطوة الالحقة لإلنتاجوالت
ومة املؤسسات اإلنتاجيةُ وي،إذا  يسوق اإلنتاج ن د  واسـتمرار عمليـة ،باع لض

 .)١( اإلنتاج
رفـع دخـل و ،ة التـسويق الزراعـي يف االسـتخدام األمثـل للمـواردَّوتكمن أهميـ

يـة وتطـوير الـصناعات التـي تعتمـد عـىل القطـاع  وتنم،توسيع األسـواقو ،املزارع

 لـذلك أصـبحت الحاجـة ،زيادة الدخل الوطنيو ، وإيجاد فرص توظيف،الزراعي

م بالتـسويق الزراعـيُم  واسـتغالل ، مـن خـالل دراسـة املخـاطر،لحة إىل االهـت

 .)٢( الزراعي وتطوير القطاع ،الفرص التي من شأنها املساهمة يف تنمية
َللمنتجات الزراعية لتسويق وتعترب مشكلة ا من أهم املشكالت التي يعـا منهـا ُ

 ،الـةَّغياب املؤسسات التـسويقية الفع و،تد دور الدولة  يف ظلِّ،القطاع الزراعي
 وضـعف يف ، والتعبئـة، والتغليـف،الفـرز و،الحصادحيث يوجد تخلف يف عمليات 

 .إمكانيات التخزين
 بدر الـدين الحـو التـشخيص ك عبد امللئدم السيد القاِّقدُ ي،ويف هذا السياق

 يلصـاحاملتـسويق  يف ظـلِّ غيـاب دور الدولـة ب،الدقيق لواقع التـسويق الزراعـي
 أثناء ،لترصفات العبثية املنترشة عند معظم املزارع وكذلك ا،ة للمزارعالزراعي

ــة َحــصاد املنتجــات الزراعي ــسب،ُ ــي ت ــسويق املبُ والت ة يف ت ــ ات َنتجــُ مــشاكل كث
 ،ً وخـصوصا وزارة الزراعـة، ضعف إدارة مـن مؤسـسات الدولـة يف ظلِّ،الزراعية

  :حيث يقول

 خالل هـذه الثالثـ سـنة كـان املـزارع ، احسبوا ثالث سنة،قولوا يل متى"
كـان املـزارع " وإال "،عندنا مرتاح؟ مدعوم؟ متوفر له كل الدعم؟ تسوق منتجاته

نتجا زراعيا معينا وبعضا مـن املحاصـيل خالل هذه الفرتة كلها إذا أصبح عندنا م
 ما ننتبه إال وأدخل إىل البلد أضـعاف مـضاعفة مـن نفـس ،التي تورد إىل السوق

                                                           
ن دحو) ١(  أطروحـة دكتـوراه غـ ، التسويق الدويل للمنتوج الزراعي كـأداة لتنميـة الـصادرات الجزائريـة،سلي

  .١٦٣ ص،م٢٠١٦ ، بسكرة، جامعة محمد خض، كلية العلوم االقتصادية والتجارية،منشورة
 ،لجزائريـة للتنميـة االقتـصادية املجلـة ا، التسويق الزراعـي بـ النظـري والتطبيـق،نورالدين حامد وآخرون) ٢(

 .٣٢ ص،م٢٠١٧



 

  



٢٠٩  

 ينـتج بلـدنا عـددا ضـخ ومتنوعـا مـن املحاصـيل ،املحاصيل لرضب املـزارع
ى املزارع نفسه " كل محصول منها ،الزراعية يأ التجار وبتغاض من الدولة ف

  .)١(" يبقى معا،ة ما هناك تسويق ملحصوله الزراعيما هناك نتيج

ُويضيف بالقول ُ:  

ر أو للفواكه قبل أن تنـضج " ّعندما يترسع املزارع ويستعجل إىل الحصاد للث
 وهو مستعجل يريد الحصول عىل املال فيذهب لجنـي ،قبل أن تصلح قبل أن تتم

ام صالحها وأثناء عملية القط اف وجني الفواكه يعتمد الفاكهة قبل نضجها وقبل 
ل عشوائي يجنون بشكل عـشوا ويرجمـون  يعنـي أحيانـا يف بعـض ،عىل ع

ر  املزارع يأ يعملك لك طربال يف وسـط املزرعـة وعمليـة الجنـي تكـون للـث
 وتكـون ، هكذا تترضر هـي، يقتطفونها ويرجمون بها،والفواكه بشكل غريب جدا

ها تكون غ ،قريبة من الفساد  ، وهكذا،صالحة  تطب بعد  تنضج بعد وأك
 يف األسواق قد يشرتي الناس يف واقعنـا ،ترصفات عبثية ويذهب بها إىل السوق

 وإن كنت غ صالحة وإن كانت  تنضج بعد وإن -نحن املحيل الكث من هذا 
 والبعض قد ال يشرتن ويصبح هناك مشكلة يف التسويق لها حتـى خـارج -كانت 
لهـم بطـرق منظمـة ،ريبة من التلف وهي ق،البلد  يعني  يرتبط الناس يف أع

 وأن يركزوا عىل الجودة وأن ،بطرق سليمة بطرق صحيحة وأن يركزوا عىل األمانة
 وأن يركـزوا عـىل ،يركزوا عىل حسن االنتاج وأن يركزوا عىل السالمة مـن الغـش

 أك يف املستقبل  ل يربحوا، مهمة لهم حتى يف العائد املايل،أشياء مهمة جدا
كن تصدير هذه املنتجات حتى خارج البلد عندما يتوفر االحتيـاج الكـايف  ل 

  ". عشوائية وترصف عشوا وضعف إدارة من مؤسسات الدولة،للناس يف البلد

ٌ يـش تقريـر،من خالل تقييم القطاع الزراعي يف الـيمنو  عـن وزارة ٌ صـادرُ
مـه ِّأن الدعم الذي تقد وَّ السي،ال للحكومةَّفعغياب الدور الإىل  ،الزراعة والري

تعلقـة بتقـديم ُ األنـشطة املًوخـصوصا ً،الحكومة اليمنيـة للمـزارع محـدود جـدا
  . والبحوث الزراعية،خدمات اإلرشاد الزراعي

ُويب  ِّ َصادر عن وزارة الزراعة والري أن تسويق املنتجـات الزراعيـة التقرير الُ ُ

                                                           
ناسبة مرور ) ١(  .م٢٠١٧ ، يوم عىل العدوان١٠٠٠خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو 



  

  

 

٢١٠  

 ،ن الكبـارو فـاملزارع،يات عىل جميـع املـستوياتِّ من التحديف اليمن يواجه الكث
 ، واملتعلقــة،ُ يعــانون مــن صــعوبة الحــصول عــىل اإلرشــادات املناســبة،والــصغار

ة ملنتجـاتهم َباألسواق املال  باإلضـافة إىل أنـه ال تتـوفر لـديهم فـرص التـسويق ،ُ

 وضــعف ،لتجزئــة ويعــود ذلــك إىل الهيمنــة التقليديــة ألســواق الجملــة وا،الكافيــة

َ وكذلك عدم كفاءة أسواق املنتجات الزراعيـة، الداعمة لهمؤسساتالجمعيات وامل ُ، 
ها أي خدمات للم  ، والقـوان، وغيـاب التـرشيعات، الزراعيِنتجُوعدم تقد

  .  وغياب الرقابة عليها، ومراكز اإلعداد والتجهيز،املنظمة لألسواق

 يف الـيمن غـ ، واألعالف،َنتجات الحبوبُن عملية تسويق م التقرير أُويوضح

َّمنظ َ فمعظــم منتجــات الحبــوب،مــةُ  أو عــىل ً، يــتم اســتهالكها محليــا، واألعــالف،ُ

 حيـث ،ىل األسـواق املحليـة التقليديـةإ فيذهب ، أما فائض اإلنتاج،مستوى األرسة

 إىل ، من األسواق التي يتـوفر فيهـا فـائض، واألعالف،يقوم التجار بنقل الحبوب

 وتــستخدم املخــابز التجاريــة القمــح ، التــي تعــا مــن نقــص،خــرىُألســواق األا

د عىل الحبوب املحلية يف هذا املجال،املستورد   . ً ونادرا ما يتم االعت

 يف ، والفواكـه، مـن الخـرضوات،ك يعترب نظام تـسويق املحاصـيل الزراعيـة

َ ببيــع منتجــاتهم إىل، حيــث يقــوم املزارعــونً،الــيمن تقليــديا  ، الوســطاء املحليــُ
 الـذين يقومـون بتـسويقها ، أو لتجـار املـدن،ليبيعوها بدورهم يف األسواق املحلية

َ غ أن الكث من منتجات الفواكه، أو تصديرهاً،محليا  ، يف اليمن، والخرضوات،ُ
يواجـه الزراعـي زال قطـاع التـسويق يـال إذ  ،يتم استهالكها عىل املستوى املنـزيل

 كـ ،التخـزين/ والحفـظ، والتغليف، والتعبئة، والتجهيز،عداد اإلًقصورا يف مجال

 والبحـوث التـسويقية ، وخدمات اإلرشاد التسويقي،أن أنظمة املعلومات التسويقية

 ، وزيـادة العائـد للمـزارع، بهدف رفع الكفـاءة التـسويقية، إىل تطويرهاٍبحاجة
 ٍ بـشكل، ليـست مؤهلـة، وأسواق التجزئـة، فإن مراكز أسواق الجملة،إضافة لذلك

ا يعزز نظام التسويق يف اليمن،ٍكاف  أخـرى فـإن ضـعف أنظمـة ٍ ومن ناحيـة،ُ 

َ واملواصفات القياسية يؤثر سلبا يف أسعار بعض املنتجات الزراعيـة،التدريج ُ  مـن ،ً

 ك أن زيـادة الفاقـد ، وأسواق التصدير،الخرضوات والفواكه يف األسواق املحلية



 

  



٢١١  

تفقـد الخـرضوات قـد  عـام ٍ الخـرضوات والفواكـه وبـشكلما بعـد الحـصاد مـن

َّ نظام التسويق املتبـ يف ظلِّ،والفواكه الكث من قيمتها  ومـن خـالل ،ع يف الـيمنُ

رات بـسيطة نـسبيا ة لكـل مـن صـغار وكبـار ً،استث كـن تحقيـق عائـدات كبـ  ُ
ِاملنتج ُ)١(. 

ٍبـشكل  تهـتم ري إىل أن يدعو السيد القائد وزارة الزراعة والـ،َّويف خضم ذلك

لمـزارع لتنظـيم  وتقـديم العـون واملـساعدة ل،يف مجال التسويق الزراعـيٍ كب

لهم الزراعية  يف ، واألفكـار،بتقـديم الـرؤى ومساعدتهم ، وترشيد ترصفاتهم،أع

  : يقول، الزراعيالتسويقمجال 

 مع املزارع نأمل إن شاء هللا عندنا يف اليمن أن تهتم وزارة الزراعة أك فأك"

لهم الزراعية وترشيد ترصفاتهم ومساعدتهم حتى بالرؤية وحتى بـالفكرة  لتنظيم أع

  .)٢(..." وحتى بالتنظيم وحتى يف التسويق وحتى يف كل هذه اإلجراءات

كن القول أن اطروحات السيد القائد  التـي عبد امللك بـدر الـدين الحـو ُ و

ِّيقدمها يف مجال تحقيق التنمية  ٍ والتنميـة الزراعيـة بـشكل ،ٍاالقتصادية بشكل عامُ

مشكلة الكثافة الـسكانية  ففي الوقت الذي يتحدث فيه أن ، تتميز بالشمول،خاص

ة اأنهبقدم ُت  فإنـه ،ا وأنه يجب الحد منه، يف املجال االقتصاديًثل مشكلة خط

َّيبــ أنــه مــن  و، أنهــا عامــل أســايس ومــساعد لتحقيــق التنميــة الزراعيــةًأيــضا ُ

 لهـم يف لـدعم تتمثل يف تقـديم ا،املسؤوليات الواجبة عىل الدولة تجاه املزارع

 اتجهت الدولة لدعم  وأنه يف حال، والعناية باملحاصيل الزراعية،املجال التسويقي

اإلجـراءات واتخـاذ  ، والعنايـة بـالجودة، والعنايـة باملحاصـيل الزراعيـة،املزارع

 ، والتعليـب، والتجميع، مراحل الحصاديف ،لية الزراعيةالسليمة يف كل مراحل العم
كن أن تكون عامالً للنهضةإن ف   : يقول،الكثافة السكانية 

                                                           
 وزارة ،)م٢٠١٦-م٢٠١٢( االسرتاتيجية الوطنية لقطـاع الزراعـة ،الزراعة قطاع واعد القتصاد متنوع يف اليمن) ١(

  .٢٩-١٨ ص،م٢٠١٢ ،الزراعة والري

  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الحادية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو: أنطر) ٢(



  

  

 

٢١٢  

ِإذا اتجهت الدولة لـدعم املـزارع والعنايـة باملحاصـيل الزراعيـة" ِ ِ  والعنايـة ،ُ

 ِ يف مكافحة املبيدات القاتلة التـي،ِ والعناية حتى عىل املستوى الصحي،بسالمتها

ُتبيد البرش ـ وليس فقط تبيد الحرشات أو اآلفات التي تصيب الزراعـة بـل تبيـد  ُ َ ُ

ه ـ والعناية بالجودة ِاإلنسان بكله يف األخ بالرسطان أو بغ ِِ ِ العناية باإلجراءات ،َ ِ

ِالسليمة يف العملية الزراعية يف كل مراحلها  ومن ذلك مراحُل الحصاد ومراحُل ،ِِ

ِ حينها سيكون هناك معالجة للمـشكلة ،تعليب ومراحُل التسويقالتجميع ومراحُل ال ٌ

ــ كــن أن تكــون عــامالً ،ٍإىل حــد كب َ فاملــشكلة الــسكانية والكثافــة الــسكانية  ُ ُ ُ ُ ُ

 .)١("ِللنهضة
كن أن نستشف من الطرح املركز والعميق الذي يقدمه السيد القائـد الكثـ  ِّو ُ ُ ُ

 فيـه أن يؤكـد ففـي الوقـت الـذي ،شاكل واملـ،من املعالجات للعديد مـن القـضايا

ة يف املجـال االقتـصاديالالكثافة السكانية  ثل مـشكلة خطـ ـا ،ً  مـن تعـد  وإ

ن من املـسؤوليات الواجبـة ى فإُأخـرٍ ومن جهة ،ةلنهضة االقتصاديإحدى عوامل ا

يف لمـزارع  تتمثل يف تقديم الـدعم ل،يف مجال التنمية االقتصاديةلدولة عىل ا

ــا ــسويقياملج ــة،ل الت ــيل الزراعي ــة باملحاص ــة بجود، والعناي ــا والعناي ــاذ ،ته  واتخ

ــة ــة الزراعي ــل العملي ــل مراح ــسليمة يف ك ــراءات ال ــصاد،اإلج ــل الح  ، يف مراح
  . والتعليب،والتجميع

تـيح للمـزارع اليمنيـ االسـتفادة ُ ونظام التـسويق ال ت،إن مستوى اإلنتاجية

َّالـدعم الحكـومي أمـر بـالغ األهميـة يف  ف،القصوى من جهودهم التـي يبـذلونها
 وتطبيـق أنظمـة ، وإيجاد، وتشكيل التعاونيات، واإلرشاد الزراعي،مجاالت البحوث

ـا يـضمن تحـس ، ومعاي الجودة، واملواصفات القياسية، والتصنيف،التدريج  

ــة ــات الزراعي ــودة املنتج َج ــرس،ُ ــة املي ــروض الزراعي ــوف الق ــافة إىل ت َّ باإلض  ،ةُ
ــ ــرو،زارعللم ــك الق ــز، وتخــصيص تل ــة، يف مجــال التجهي ــف، والتعبئ  ، والتغلي

 عـىل اسـتخدام ، واإلرشاد الزراعـي، ك يجب أن تركز البحوث،التخزين/الحفظ

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(



 

  



٢١٣  

  . )١( واالستخدام األمثل للمدخالت الزراعية،نةَّحسُاألصناف امل

 وسـد ،اعيـةات الزرَنتجـُإن قضية تحقيق االكتفاء الـذا مـن امل ف،ويف سياق ذلك

تـضعها الدولـة يجـب أن  التـي ،هداف االسرتاتيجية تعترب من أهم األ،الفجوة الغذائية

ماتها م الدولة بالقطاع الزراعي،عىل رأس اهت  لتحقيق االكتفـاء ، وينعكس مدى اهت

 بتقـديم خـدمات التـسويق ، عـرب وزارة الزراعـة،هـا مـن خـالل قيام،الذا الغـذا

 تتـوىل اسـتقبال ،نـشاء مراكـز للتـسويق الزراعـيإكـن ُبحيـث  ،الزراعي للمزارع

ات عـىل املـستهلك ونوافـذ َنتجـُ والقيام بترصيف امل،ات الزراعية من املزارعَنتجُامل

  .القيام بتصدير الفائض للدول املجاورةكذلك  و،ختلفةُالتوزيع امل
ُيؤكِّد خو ُ توافق مع اتجاهـات  تسويقية تٍرباء الزراعة عىل رضورة اتباع سياساتُ

ات االقتصادية الراهنـة،الدولة  والحـصار ، العـدوان يف ظـلِّ، واملتوافقة مع املتغ

ــات الــسوقً والعمــل وفقــا،الغاشــم ــام بإعــداد الدراســات، آللي  والبحــوث ، والقي

 وإدخـال ، لتقليل الفاقد ما بعد الحصاد، ورفع كفاءة اإلرشاد التسويقي،التسويقية

 وكـذلك تحـسـ وتطـوير كفـاءة نظـام جمـع ونـرش ، الحديثةالتقنيات التسويقية

ها للمـستفيدين،املعلومات التسويقية  ومـساعدة صـانعي القـرار يف رسـم ، وتوف

ة تطـوير الـصادرات َّهميـأ مـع ، واتخاذ القـرارات التـسويقية املناسـبة،السياسات

 ، واملواصفات، وتعزيز رقابة الجودة، وجعلها منافسة يف األسواق العاملية،الزراعية
 ، والقـوان، وكـذا تفعيـل التـرشيعات، وضـبطها،ات الزراعيـةَنتجـُ للم،واملقاييس

رات ، وتوجيــه، مــع رضورة تــشجيع،الخاصــة بتنظــيم عمليــات التــسويق  االســتث

ر يف مجـاالت التـسويق، والتعاونية،الزراعية الخاصة  وإعـداد ، والقابلـة لالسـتث

ت التـسويقية ، أمكن ذلكَّالصادرات والتصنيع الغذا كل  وتشجيع إنشاء التنظي

ــصة ــا،املتخص ــساعدتها يف أداء مهامه ــة مل ــشورة الفني ــديم امل ــسجم ، وتق ــا ين  

م ،ومتطلبات النظام التسويقي يف البالد شاركة التـسويق الزراعـي يف واالهت  

                                                           
 وزارة ،)م٢٠١٦-م٢٠١٢(الوطنية لقطـاع الزراعـة  االسرتاتيجية ،الزراعة قطاع واعد القتصاد متنوع يف اليمن) ١(

 .٣٠-٢٢ ص،م٢٠١٢ ،الزراعة والري



  

  

 

٢١٤  

رات والفعاليات عيـة يف ات الزراَنتجـُ وتنظيم حمالت الدعاية والـرتويج للم،املؤ

  .)١( والدولية،األسواق املحلية

 -  

حـدث يال الغـذا تحقيـق االكتفـاء الـذا  و،تجاه نحو التنمية الزراعيةإن اال

ُتلقائيا؛ بل الب  ،جميع األطراف ذات الصلة من ، والحثيثة،كثفةُ من بذل الجهود املّدً
ن  وأَّ السـي، وكـذلك مكونـات املجتمـع،َّ واملؤسسات املعنية بالتنمية،ولةوتشمل الد

 ال ينحـرص عـىل ، الغـذااالكتفاء الـذاوالوصول إىل  ،تحقيق التنمية الزراعية

 وجـد أن يًمن الـرضوري جـدا بل ،ذلك فليست وحدها كفيلة بتحقيق ،الدولة فقط

يف إطار املسؤوليات الواجبة عىل  ،جميع األطراف ذات الصلةو ،تكامل ب الدولة

َّ من الحرص الحثيث عىل بنـاء األمـةٍضمن أجواء و،كل طرف  ومواجهـة أعـدائها ،ُ

  .الذين يرتبصون بها

 ، وحـصار ظـا،دويل و،إقليمـيويف املرحلة التي يتعرض فيها اليمن لعـدوان 
 يف مـسعى لتحقيـق التنميـة ، وتعزيزهـا،ًفإن من الرضوري جـدا تكثيـف الجهـود

  . والوصول إىل االكتفاء الذا يف القوت الرضوري،الزراعية

ــد ،ِّويف خــضم ذلــك   الــسيد القائــد عبــد امللــك بــدر الــدين الحــو بــأنُيؤكِّ
التـي يتعـرض ولية الجميع يف املرحلـة االسـتثنائية والتاريخيـة ؤمسهي  ،وليةؤاملس

ــيمن  ــا ال ــيفيه ــدوان إقليم ــىل رضورة ، ودويل،لع ــشدد ع ِّ وي ــُ ــعيّأن يع   الجمي
  : حيث يقول،مسؤوليتهم

 املـسئولية فيهـا مـسئولية الجميـع مرحلـة اسـتثنائية مرحلـة ،نحن يف مرحلة"

 وأسوأ ، فيه أكرب الدول وأغنى الدول، بلدنا يواجه تحالفا دوليا وإقليميا،تاريخية

يا،الدول عدوانية وإجراما  بلدنا فيها ، نكون أو ال نكون، بلدنا يواجه تحديا مص

                                                           
اد من الغذاء وتحقيق االكتفاء الـذا،أحمد املال) ١(  جريـدة ، الزراعة خيار اسرتاتيجي لتقليص فاتورة االست

  : للمزيد أنظر الرابط،م٢٠١٨ ، أكتوبر،الثورة الرسمية

٥٤٦٠٥٤ http://althawrah.ye/archives/ 



 

  



٢١٥  

ايواجه  وأن يعي ، وهو يف موقف كب يستدعي من الجميع التعاون، اختبارا كب

  .)١("الجميع مسؤوليتهم

 والوصول إىل االكتفاء الذا يف ، يف اليمنتحقيق التنمية الزراعيةويف سبيل 

 فـإن مـن ،َّ من أبرز التحديات التـي تواجههـا الـيمنيعد الذي ،القوت الرضوري

 ٍ إىل جهـود، وتحويـل كـل الجهـود والطاقـات،تعاونالًالرضوري جدا عىل الجميع 

كــن  ، تــصب يف اتجاهــات موحــدة،ٍموحــدةو ،شرتكةُمــ  هللا اأن يباركهــُوالتــي 

  .سبحانه وتعاىل

ٍويف قــراءة أوليــة لــدروس مــن هــدي القــرآن الكــريم للــشهيد القائــد  وكــذا ،ٍ

كن بيان أبرز،محارضات وخطابات السيد القائد شرتكة ُاملـو ،ة املسؤوليات العامُ 

  :ي ييل بيان ذلك عىل النحو اآلف و، يف اليمنلتحقيق التنمية الزراعية

 -  

تحقيق االكتفاء الـذا ال و ،ىل التنمية الزراعيةإالتحول  ن فإ،يف حقيقة األمر

فـة والحثيثـة مـن جميـع مكونـات  مـن بـذل الجهـود املكثّبـدًحدث تلقائيا؛ بـل الُي

ءُ وعً،ا أفــراد،املجتمــع عيــةٍ ومكونــاتًا وأحزابــ،لــ  وعــىل كافــة ، سياســية واجت

  .املستويات

ةالربوية يف سياق حديثه عن القروض و ٍيش الشهيد القائد إىل نقطـة  ،الكث ُ
َّتكاد تكون منرصفة عن أذهان الكث من الناس م ،ُ  ةباملطالبـ وهي غيـاب االهـت

َّ يف حال ما إذا قدمت برامج انتخابية،بالجانب الزراعي   : حيث يقول،ُ

 حتى عندما تأ ،ً نحن ال نفهم أيضا كيف نخاطب الدول،ًنحن أيضا ال نفهم"

 أو املنطقة الفالنية ينادون بأنـه ،االنتخابات من هم أولئك أبناء املنطقة الفالنية

 هل .بلدنامتلئة بالحبوب من إنتاج  نحن نريد أن نرى أسواقنا م،نحن نريد زراعة

 سواء يف انتخابات –هناك أحد يطالب يف االنتخابات؟ تقدم الربامج االنتخابية 

                                                           
ناسبة مرور : أنظر) ١(   .م٢٠١٧ ، يوم عىل العدوان١٠٠٠خطاب السيد عبد امللك بدر الدين الحو 



  

  

 

٢١٦  

ها   فيعـدونا –رئاسة جمهورية أو عضوية مجلس النواب أو مجالس محلية أو غ

  .)١("السطحية شاريع من هذه املشاريع 

  :ا أعضاء مجلس النواب قائالًويتحدث الشهيد القائد عن الحالة التي يعمل به

، سـنعمل لكـم: [فيقولون] مجلس النواب[ألسنا يف االنتخابات ينطلق أعضاء "

 وهـؤالء ، وهـذا يعدونـه برتبـة عـسكرية،يعدون هذا بوظيفة] ،وسنعمل، وسنعمل

درسة ـستوصف، وأولئك يعدونهم بخط،يعدونهم   وفـالن ، وأولئـك يعـدونهم 

 ، وسيعمل عىل حل مشكلته، مجلس النواب سيقف معهيعدونه بأنه إذا ما وصل إىل
فننطلق للتصويت ملـن يرتشح .. وسيحاول أن يكون موقفه هـو األعىل ضد خصمه

ً وقفنا موقفا ينسجم مع الدين أم – من وجهة نظر ديننا –دون أن نلحظ هـل أننا 

  .)٢("ال نبايل.أنه متخالف ومخالف له؟

ــ     ــد إىل غي ــشهيد القائ ــش ال ُوي ــحُ ــد املرش ــديث عن ــواء يف ،اب الح ً س
 عن األشـياء ، أو املجالس املحلية، أو انتخابات مجلس النواب،االنتخابات الرئاسية

َّاملهمة لألمة ُ   :  حيث يقول، كالجانب الزراعي،ُ

 وإنـسان فعـالً عـدو هللا لكـن وعـد أنـه ،حقيقة هو ما ب يصيل: [قد يقول"

 –أليس هذا حاصل؟ حتى نعرف أنـه حاصـل ] إىل آخره..  ويعطي لنا،لناسيعطي 

 ومتـى رأينـا ، أنها هي السلعة التي ينزلهـا املرشـحون يف كـل انتخابـات–وأكرر 

 ، سواء كان لرئاسة الجمهورية–ً متى رأينا وعودا من أحد من املرتشح ،دعاية
 ، يتحدث عن جانب املحارب للدين، يتحدث عن جانب الدين–أو ملجلس النواب 

 أنـه سـيعمل ،  الجانب الزراعي مـثالً،ث عن األشياء املهمة بالنسبة لألمةأو يتحد

  .)٣(" نسمع عبارات من هذه؟ اليشء،عىل تحقيق اكتفاء ذا للوطن

ٍويف سياق متصل َّاألمـةبنـاء أًتشخيصا لواقع الكث مـن الشهيد القائد م ِّقدُ ي،ٍ ُ، 
                                                           

 الـدرس ، يف ظـالل مكـارم األخـالق، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حـس بـدر الـدين الحـو) ١(

 .٤ ص،م٢٠٠٢،الثا
 .٣ ص،م٢٠٠٢، لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 .٣ ص،م٢٠٠٢، لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



 

  



٢١٧  

انيـة جعـل أنيرى و م غياب الرتبيـة اال  نحـو ًانـصبُاس مَّمـن النـ الكثـ اهـت

 ،)الـخ.. مدارس ،كهرباء(ساسية  واملشاريع األ، واملطالبة بالخدمات،الجانب املادي
م بالجانب الزراعيُغ مأصبحوا و طالبة الدولة باالهت  القـوت  لتوف،هتم 

  : حيث يقول،الرضوري من بلدهم

ينظر إىل الجانـب أكرر أن هذا هو ما يجب أن نعرفه؛ ألن الكث من الناس "

 أو زعيم هنا كان أهـم مطلـب ،هنا أو ملك ،هنااملادي فقط فإذا ما صعد رئيس 

 العجيب نوم! الخدماتللناس من ذلك الشخص هو ماذا سيعمل يف مجال توف 

كـن أن يبنـي يف مجـال تـوف خـدمات : أن توجهنا اآلن أصبح إىل أنـه مـاذا 

 ملاذا؟ ملاذا نحن نرى قوتنا كله ليس من وال نقول ألنفسنا،  مدارس، صحة،كهرباء

 أن تهـتم بالجانـب ،بلدنا؟ ملاذا ال تهتم الدولة بأن تـزرع تلـك األرايض الواسـعة

 بل الكل مرتاحون بأن ، ال نتساءل،الزراعي ليتوفر لنا القوت الرضوري من بلدنا؟

 ،خـرى ويأ من بلدان أ، ويأ من اسرتاليا،األسواقمتوفر يف ] القمح: َالحب[
 هذه التي توفر هي رضورية لكنهـا ،!املشاريعوكأن املشاريع التي تهمنا هي تلك 

  .)١("ليست إىل الدرجة من الرضورة التي يكون عليها قوت الناس

م ِّويف سياق ذلك يجدد الـشهيد القائـد التأكيـد بأنـه ال يوجـد اهـت  بالجانـب ُ

  : يقول، الشعب أبناء وليس هناك أي تساؤل من جانبً،طالقاإالزراعي 

م بالجانـب الزراعـي " م بالجانب الزراعي ليس هنـاك اهـت هل هناك اهت

 وليس هناك من جانبنـا أيـضا نظـرة إىل ، وليس هناك من جانبنا تساؤل،إطالقا

كـن أن يعمـل يف هـذا املجـال الحيـوي  ،هذا الزعيم أو هذا الحزب أنه مـاذا 
ء هـم ،مواجهـة أعـداء ونحن أمـة يف ،نحن شعوب مسلمة.املجال املهم  والـزع

كن أن يرحل إىل تلك املنطقة كن أن يسلم في لو حصل ،أنفسهم من   أو من 

 سنحس ، وسنكون نحن الضحية من أول يوم توجه ضدنا رضبة من أعدائنا،يشء

                                                           
كـارم األخـالق الـدرس  يف ظـالل دعـاء م، دروس من هدي القرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

٢١٨  

  .)١(."بوقع الرضبة في يتعلق بقوتنا

ّلتحذن حذو بني إرسائيل(يف درس ضيف بالقول ُوي ُ َ()٢(: 
ً إذا فليـرضب ،ًما يقال أن هناك إرهابي يف اليمن إذا فليحارص اليمنعند "

ى األرايض الواسعة الشاسعة يف بالدنا بيضاء، ...،اليمن  ، بيضاء ال تـزرع، وس
ء زعي بعد زعيم  ،ً وأعـضاء مجلـس النـواب عـضوا بعـد عـضو،ويتعاقب الزع

ًوأعضاء الحكومة عضوا بعد عضو أيضا   ". بيضاء وما تزال أرايض،ً

 التنمية الزراعيـة وقـوت عنل ء ويتسا،ةَُّمخاطب الشهيد القائد أبناء هذه األُيو

  : يقول،اس الرضوريَّالن

 أين الزراعـة؟ أيـن قـوت النـاس ، أين التنمية الزراعية،عد إىل واقع الحياة"

لـك الـيمن ،ًالرضوري؟ أ يكن قد غاب؟ أ يغب نهائيا؟ لقد غاب فعالً  هـل 

ًيكفيه شهرا واحدا من إنتاج أرضهاآلن ما  هـم .  من قوته من الحبوب؟ ال يوجد،ً

ة تستهلك  يعملون أشياء أخرى ولكن لن تجد نفسك أك من متجول يف سوق كب

نيه،منتجاتهم  واأليدي ،املصانع تتحرك...  ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع 

  .)٣(... " كلها تعمل معهم،العاملة تتحرك وتحركها

غفـال الـدور املحـوري ملكونـات إ مـن األحـوال ٍي حـالأكن بُال  فإنه ،يهوعل

ءً،افرادأ ،املجتمع ت سياسية، وعل ثة لتحقيق االكتفـاء ياعي الحثس يف امل، وتنظي

 وتحقيـق ،ذ يتطلـب نجـاح عمليـة التنميـة الزراعيـةإ ، يف القوت الرضوريالذا

 ،ي مـن طـرف اإلنـسانَّ جو التحدجدونها أن تأاالكتفاء الذا ثورة ثقافية من ش
 ،يجاد الوعي التنمويإ من خالل ،تعبئة املجتمع لعملية التنميةبقيام ال و،للصعوبات

ثابـة وثيقـة تـأم  ،الغـذا واالكتفاء الذا ، التنميةواعتبار ،وترسيخه لديهم

عي، تقتيض العمل الجاد،دينية   . يف سبيل تأم املستقبل، والج

                                                           
 يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق الـدرس ، دروس من هدي القرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
  .٧ ص،م٢٠٠٢، لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

نا قليالً، دروس من هدي القرآن الكريم، بدر الدين الحوالسيد حس) ٣(  .  ٩ ص،م٢٠٠٢ ،ً اشرتوا بآيات هللا 



 

  



٢١٩  

اس َّىل أن املواطن البسيط من عامـة النـإش الشهيد القائد ُ ي،لك ويف ضوء ذ

 واملـساهمة يف بنـاء ،ًكن أن يكون طرفا فاعالً يف معادلـة تغيـ واقعـه الـسيئُ

 مـا ويبـ ،عليهـافـرض ُكـن أن يُحصار أي  ومواجهة ،عدائهاأ ومواجهة ،ةَُّماأل

تحقيـق بطالبـة املـستمرة  مـن خـالل امل،يجب أن يقوم بـه ذلـك املـواطن البـسيط

  :ل يقو،الذااالكتفاء 

 حتـى عنـدما ،ً نحن ال نفهم أيضا كيف نخاطب الـدول،ًنحن أيضا ال نفهم..."

 أو املنطقة الفالنية ينـادون ،تأ االنتخابات من هم أولئك أبناء املنطقة الفالنية

نتـاج  نحن نريد أن نرى أسـواقنا ممتلئـة بـالحبوب مـن إ،بأنه نحن نريد زراعة

   ."..بلدنا

  : ويتساءل

 سـواء يف -هل هناك أحد يطالب يف االنتخابات؟ تقدم الربامج االنتخابيـة "

ها   - انتخابات رئاسة جمهورية أو عضوية مجلس النواب أو مجالس محلية أو غ
شاريع من هذه املشاريع السطحية  .  )١("فيعدونا 

لدولة بالعمل عىل توف قوت  الشهيد القائد عامة الشعب أن يطالبوا اُويخاطب

  : يقول،ىل تحقيق االكتفاء الذاإ والوصول ،اس الرضوري داخل بلدهمَّالن

ـا،الناس يجب عليهم أن يفهموا هـذه النقطـة"  نحـن ال نريـد أي ، أن يلحـوا دا

 ."مشاريع أخرى بقدر ما نلح يف أن تعمل الدولة عىل توف قوت الناس داخل بلدهم
  :ُويضيف بالقول

من واجب الناس يف االنتخابات إذا ما قدمت برامج انتخابية ألي انتخابات " 

  .)٢(..".نحن نريد زراعة: كانت

                                                           
 ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

 .٥-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الدرس الثا
 ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، من هدي القـرآن الكـريم دروس،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

 .٥-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الدرس الثا



  

  

 

٢٢٠  

ُويقدم الشهيد القائد املوجهات الرئيسة لعامة النـاس بـأن ال يكونـوا مـستعدين  َّ ُ ِّ ُ
مه ببناء االقتصاد،ٍللتصويت ألحد   : حيث يقول، إالَّ برشط اهت

نحن لـسنا :  السابقة أنه يجب يف كل انتخابات أن نقولنحن قلنا يف الجلسة"

 ببناء اقتصادي تقوم عليه ،مستعدين أن نصوت ألحد إذا  نراه يهتم باقتصادنا

  ." زراعة، تنمية حقيقية، اقتصاد صحيح،أقدامنا

 وال ،تّصـو: (َّقاعدًة يجب أن يس عليها النـاس مفادهـاالشهيد القائد ُويعطي 

  : يقول،) وطعامك من داخل وطنك،ملن يوفر لك خبزك  صوتك إالِتعط

 تنـور ،]تنان[ويف مناطق أخرى مقابل ، النساء عندما كن يصوتن يف حجة"

ة من التنـان،من الغاز  تنـان الغـاز للنـساء ، بعض األعضاء وزعوا كميات كب

 الخبـز،  لكن التنـور هـذه،َّ وزوجها مرتاح أن صوت زوجته وفر له تنور،ليصوتن

 أن تـصوت - عىل أقل تقدير -الذي تريد أن تصنعه فيها من أين يأتيك؟ حاول 

 صوت وال تعط صوتك إال ملن يوفر لـك خبـزك وطعامـك مـن داخـل ،للخبز أوالً

 أما التنور فهي تلك التي ال تنفعك في بعد عندما ترى ال دقيق وال قمـح ،وطنك

  .)١("موجود

 ، املعارضة تجاه تحقيق التنمية الزراعية ويف ظلِّ غياب الرؤى الناجعة ألحزاب
  : ويتساءل،يلقي الشهيد القائد باللوم عىل أحزاب املعارضة

ِملاذا ال تتحدث عن هذا الجانب بشكل ملح؟" ُ")٢(،   

ة أحـزاب َّيـأ أو ،ىل رضورة قيـام أحـزاب املعارضـةإ هـذا التـساؤل ُُشوي    

ىل إ الراميـة ، والخطـط العمليـة، بتقديم الربامج،ُومكونات سياسية وطنية أخـرى

 ،ً سـواء كانـت،انتخاباتة َّيأ يف الغذااالكتفاء الذا و ،تحقيق التنمية الزراعية
  .حليةاملجالس امل أو ،مجلس النواب أو انتخابات ،انتخابات رئاسية

                                                           
َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١( ْ ُ ََ ّْ  .٧- ٥ ،م٢٠٠٢ ،َ
 الـدرس ،عـاء مكـارم األخـالق يف ظـالل د، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو )٢(

 .٥-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



 

  



٢٢١  

ء املسؤولَّقدم الشهيد القائد أهميُيك   الـذي يجـب أن يكـون يف ،ة دور العل

 وتحقيـق ، الزراعيـة يف تفعيل دور الفرد يف التنمية،مكونات املجتمعمقدمة أدوار 

ً نظرا ألن املزارع أنفسهم ال يتحـدثون ،ة الرضوريَُّماالكتفاء الذا يف قوت األ

ُ وكذلك أحزاب املعارضة؛ يؤكِّد الشهيد القائـد أن مـن ،حِّلُ مٍعن هذا الجانب بشكل
ء أن يلحوا يف هذا املجال ًة ذلـك بأنـه اتـضح جليـا أن َّ أهميـِّبـُوي ،ّواجب العل

نفــسها وهــي مــا تــزال فاقــدة لقوتهــا و ،ة ال تــستطيع أن تــدافع عــن دينهــاَّاألمــ

  :يقول ،الرضوري

تلكون مزارع" ء أنفسهم الذين ال   ومن تأتيهم أقواتهم إىل ،من واجب العل

ألمة ال تستطيع أن بيوتهم عليهم هم أن يلحوا يف هذا املجال؛ ألنه اتضح جليا أن ا

وال تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي مـا تـزال فاقـدة لقوتهـا ، تدافع عن دينها

اد، الرضوري الذي الزراعة أساسه   .)١(..."وليس االست

ة عـىل االكتفـاء َّمـُ قـضية حـصول األفـإن ،ةَّعداء األمأويف مجال املواجهة مع 

 وذلـك ،ة خاصةَّأهميلها وى و القصاتولوياأل من الذا يف قوتها الرضوري تعد

ة عـىل االكتفـاء الـذا يف قوتهـا الـرضوري سـيجعلها َُّممن منطلق أن حصول األ

 باعتبار أن القـوت الـرضوري ال بـديل عنـه يف حـال ،عدائهاأقادرة عىل مواجهة 

  . وتلقي رضباته، واالستسالم له، الخضوع للعدو إالَّ،املواجهة

 ، الغـذاة تحقيق االكتفـاء الـذاَّتمع بأهميإن الوعي لدى كافة مكونات املج
ع وسـي وت، وخطـط زراعيـة، اسـرتاتيجياتيجربهـا عـىل تبنـُسيجعل الدولـة بـل ي

راتها يف هذا املجال ـا يجعلهـا ،الغـذا  بهدف تحقيق االكتفاء الـذا،استث  و

دِّ عالوة عىل الحد من ،سوقاال احتياجاتقادرة عىل تأم  ات َتجـُن عـىل املاالعت

  .ستوردةُاملاألجنبية 

                                                           
 الـدرس ، يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

٢٢٢  

 -  

خبيثـة ال طخطـ عـن الالسيد حس بـدر الـدين الحـوُيكشف الشهيد القائد 

َّ تجاه األمةلليهود َّاألمةّ واملعروف عنهم بأنهم ال يودون أي خ لهذه ،ُ  ِّبـُي حيث ،ُ

 ،اس األريـافَّ النـرتكن يـ من أجـل أ، أن تنهض املدن فقطسعون إىل يأن اليهود
 مـن أجـل أن ، خطـة مقـصودة مـن خطـط اليهـود وأن هـذه،املدن إىل نويتجهو

 ، فيهـا الزراعـةركتـو ،ل األريـافّعطـ والذي يؤدي إىل ت،اس يف املدنَّيزدحم الن
  :حيث يقول

ل إيـران اسـمها "... ) ُآمـل(ونحن نزور يف إيران متجه إىل منطقة يف ش

 - ، ونحن نرى الكهربـاء وكـل الخـدمات أمامـك للقـرىومعنا أشخاص إيراني
ًألسنا هنا نطالب ملنطقة بأكملها ويعطونا مرشوعا واحدا فقط بعد ست سن سبع  ً

 هناك هم ينزلون بأنفـسهم إىل القـرى ليـوفروا لكـل قريـة -سن من املتابعة 

 ،صحة وكهرباء ومياه ومـدارس وطرقـات كلهـا متـوفرة: الخدمات التي تحتاجها
م باملزارع   . قلنا ملاذا؟،واهت

نريد أن يتوفر ألهل األرياف ك يتوفر ألهل املدن فيظلـوا يف بيـوتهم : قالوا
 فيهتمون بالزراعة ويهتمون بكل يشء ويعيشون ك ،متوفر لهم كل أسباب الحياة

يعيش اآلخرون؛ وألننا بهذا العمل نواجه خطة خبيثة لليهود هم يحاولون أن تنهض 
ّأن تنهض املدن من أجل أن يفلت الناس األرياف ويتجهوا إىل املدن ، ن فقطاملد

 اآلن ادخل صنعاء ترى أحياء ، الحظ صنعاء قبل عرش سنوات،وهذا هو ما يحصل
ة تبنى بطريقة عشوائية ـة[وذا من ] أرحب[ وذا من ،ُكث ] صـعدة[وذا مـن ] ر

أن هـذه : ف إليها قـالوازحمة مهاجرين من األريا] حجة[وذا من ] تعز[وذا من 
 ،خطة مقصودة من خطط اليهود الغربي من أجل أن يزدحم النـاس يف املـدن

 وهي املساحات الكـربى يف الـشعوب ،وازدحام الناس يف املدن سيعطل األرياف
  .)١("فتتعطل الزراعة ويتعطل كل يشء

                                                           
 ، الدرس الثـا، سلسلة دروس سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .١١م ص٢٠٠٢



 

  



٢٢٣  

ُيبو ِّ ثـة  الـشهيد القائـد كيـف واجـه الـشعب اإليـرا هـذه املخططـات الخبيُ

م الكب ،لليهود الخـدمات  وتـوف جميـع ،ًجدا باألرياف وذلك من خالل االهت

كـل أسـباب وتوف  ، وطرقات، ومدارس، ومياه، وكهرباء،صحة من التي تحتاجها

م باإلضافة إىل ،الحياة  ، يف بيـوتهم ل يظل سـكان األريـاف، باملزارعاالهت
  : حيث يقول،فيهتمون بالزراعة

ل إيران -ما قال لنا تذكرت عند"  أحد اإلخوة -  ونحن نذهب يف رحلة يف ش

ًإنهم يهتمون جدا باألرياف؛ ألن الغربي يريدون أن يبقى الناس يف : اإليراني

 ال تتوفر لهم وسائل الحياة التي يتمتع بها أهـل ،األرياف ال تتوفر لهم الخدمات

ة تحـصل فيشكلون أو يصبح بواس، فيهاجرون إىل املدن،املدن : طتهم مشاكل كث

فاهتموا فعالً هناك .  وتصبح املدن مظاهرها فاسدة، وأخالقية، وبيئية،اقتصادية

 لكننا هنا نحن يف هذا البلد ويف شـعوب ،أن يوفروا للقرى الكث من الخدمات

فبيد من يصنع .  البسيط من الخدمات،أخرى تجد األرياف ليس لديها إال البسيط

تلكون .هذه الخطط؟هذا؟ بيد من ترسم   ك قلنا أك من -هم اليهود الذين 

ًورضب ا مـثال قريـة كانـت آمنـة ﴿..  وبالـسنن اإلنـسانية، خربة بالـسنن اإللهيـة-مرة  ً َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َْ ًَ ُ َّ َ َ

عم ا فأذاقها يها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأ َمطمئنة يأ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ً ُ ً َْ َ ِْ َّ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ َُ ٍَ ِ ِ ِِّ ُ َ ْ ِ ُ ا لباس اجلوع واخلوف بام كانوا َّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ُْ ُ َّ
َيصنعون ُ ْ   .)١(")١١٢:النحل(﴾ََ

 نتيجة الهجـرة مـن ً،ة جداثكالسلبيات  ال الشهيد القائدُِّبي ،يف سياق ذلكو

  : حيث يقول،األرياف اىل املدن

، ونمعنا كهرباء ومعنا تلف[ًثم عندما يتجهون إىل املدن بحثا عن ماذا؟ يريدوا "
طيـب مـا الـذي يحـصل يف . ًأليس هكذا بحثا عن الخـدمات؟] ومستشفى قريب

ة وال يكـون بيـنهم أي عالقـات وال . املدن؟ يف املدن يتجمع النـاس بأعـداد كبـ
 شقة فيهـا ، وال أحد يسأل عن أحد، بيت عند بيت وال أحد يلتفت إىل أحد،روابط

 وال يـدري هـذا ، يف الغالبال يتعارفون.. ناس وشقة فيها ناس آخرين وشقة هنا
                                                           

 الدرس ، نعم هللا، سلسلة دروس معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .١٣-١٢م ص٢٠٠٢ ،الرابع



  

  

 

٢٢٤  

 فيتجمع املسلمون تجمعات تتفكـك بيـنهم كـل ، وال لهذا عالقة بهذا،من أين هذا
 ويتجمعوا يف تجمعات ثم يبدأ الفساد ينترش داخل ،العالقات األخوية واإلسالمية

ة بدون تنظيم وبدون ، املدن بهذه األعداد الهائلة التي تتوافد تتوافد بأعداد كب
م فيظهر الفساد الكب داخل املدنرعاية وبد  ، فساد يف الحياة العامة،ون اهت

وا الزم يبحـث كيـف ،فساد يف األخالق  فـساد يف كـل يشء يعيـشون هنـاك فـ
ة،يدخل يبحث له عن وظيفة بأي  ، ألن املدينة تتطلب حياة أخرى تريد فلوس كث

ة،طريقة ألـيس هـو هنـا  ،ً متى ما توظف أصبح مختلسا؛ ألنـه يريـد فلـوس كثـ
 ويضحي بدينه مـن أجـل محاولـة إشـباع متطلبـات الحيـاة يف ،يضحي بأخالقه

 وعنده كث من الخرضاوات ، لكن يوم كان يف الريف كانت عنده مزرعة.املدينة؟
ة تتـوفر لـه فيبقـى ..  ومعه بقر ومعه دجاج ومعه أغنام،التي يزرعها أشياء كثـ

لكن يف املدينة يفقد هذه .  عىل قيمه،انته عىل أم، عىل دينه،ًمحافظا عىل نزاهته
صـنعاء ( ال يوجد هنـا أي يشء واملدينـة كـ يقولـون ،كلها ويصبح همه الفلوس

وفعالً  تـوفر . ُإذا وفرت الخدمات يف األرياف تفادينا كل هذا).شمسها بفلوس
  .)١("الخدمات حتى يف املدن دع عنك األرياف

  :ُويضيف بالقول

يها رزقها رغدا من كل مكان ﴿: يقول هللا تعاىل" ٍورضب ا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َِّ ُ َْ َ َ َ َ َ ًَ ُ ً ْ ً ً َ ََ ْ ِ ْ َّ َ ْ َ ً ُ َّ َ َ

عم ا فأذاقها ا لباس اجلوع واخلوف بام كانوا يصنعون َفكفرت بأ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ َِ ِ ِِ َِ ْ ُْ ُ َّ ََّ َِ ِ ْ ْ َ ملـاذا كفـرت . )١١٢:النحل(﴾َ

ة حاجـاتهم متـوفرة بأنعم هللا؟ ه م كانوا يتقلبون داخـل مـدينتهم يف نعـم كثـ

يها رزقها رغدا من كل مكان﴿ ٍيأ ِ َِ َ َِّ ُ ْ َ َ ًَ َُ ْ ِ كن أن يعمل له أي عمل فيدر عليه ﴾ْ  أي واحد منهم 

ا اها كلها ب يديه تتوفر، ًدخالً كب  والحيـاة يف املدينـة ،يبحث عن حاجاته ف

ةفعالً تكون عىل هذا النحو لك ة جـدا . نها تكون خطـ ًحيـاة املدينـة هـي خطـ

عي يأ من داخل املدن فتكون العاقبة هكذا  ُفأذاقها ا ﴿فمظهر كفر النعم الج َّ َ َ َ ََ

َلباس اجلوع واخلوف بام كانوا يصنعون ُ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ ؛ ألنهم نسوا أن يتذكروا تلك النعم العظيمة التي ﴾ُْ

 تـأ ، تـوفر الحاجـات،هولة الحصول عىل الرزق س،هم فيها من سهولة املعيشة
                                                           

 ، الدرس الثـا، سلسلة دروس سورة املائدة، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 .١١م ص٢٠٠٢



 

  



٢٢٥  

  . من البلدان األخرى، من األرياف،املدينة من القرى

ا   أن اليهود يعرفون هذه القضية؛ فلهذا يعملـون عـىل أن - وهللا أعلم -ور

ًتظل األرياف يف مختلف الشعوب اإلسالمية أريافا تفتقر إىل الكث من خدمات 

 فيتجمعـون هنـاك ،فيها صعبة؛ ليهاجر الناس نحو املدنقد تكون الحياة ، الحياة

ة ال ضابط لها  لـيس هنـاك مـن ، ليس هناك من يوجهها ويرشـدها،بأعداد كب

 ترى هناك وسائل اإلضالل فتؤدي ، بل العكس ترى هناك مظاهر الفساد،يرعاها

 عندما كانت تحصل عىل ،بتلك املجاميع التي كانت تشكر هللا هنا وهي يف قراها

هـا مـن ، يكـون لـديهم الحيوانـات،رزقها م بـ أيـديهم  أبقـار وأغنـام وغ

 ويحيون حياة تجعلهم يحافظون عـىل ، ويشتغلون فيها،الحيوانات ولديهم مزارع

 وتهملهـم الدولـة ، لكن يرون مظاهر الحياة األخرى تتطور، وعىل قيمهم،دينهم

 وال ، وال خطـوط،وال تلفون ، وال مدارس، وال مراكز صحية، وال مياه،فال كهرباء

ة ة يفقدونها فينطلقون نحو املدن بأعداد كب   .أشياء كث

 فأعـداد كهـذه هـي ،ً أعدادا تكفـر بنعمـه،ًوهناك يتجمعون أعدادا تنىس هللا

انية ان،ذابت فعالً ذابت يف حياتها اإل  ، وتضاءلت القيم، ذاب يف نفوسها اإل
 ، تضاءلت وأصبحت منسية،ع بها يف قراهاحتى تلك القيم التي كانت عربية تتمت

كن أن تحظى برعاية مـن هللا؟ مجـاميع كهـذه مـن .ال يرعاهـا. أمة كهذه هل 

ا تجمعت يف شبكات للصيد تصبح فريـسة يف أيـدي اليهـود  تـصبح ،املسلم إ

 واملدن هي من ،فعالً فريسة يف أيدي اليهود؛ ألن كل فساد هو يف خدمة اليهود

 حتى األرياف نفسها ال تفسد إال ،يف الشعوب إىل الفساد واإلفسادأرسع املناطق 

  .)١("بعد أن يصل إليها الفساد من املدن

 يواصل السيد القائد عبـد امللـك بـدر الـدين الحـو تقـديم ،ويف هذا السياق
 مـن ًاكثـِّبـ أن ُوي ،التشخيص الدقيق لقضية الهجـرة مـن املـدن إىل األريـاف

 ، وواع، ومـدروس، ومـنظم،ٍبـشكل غـ مخطـطتكـون اس َّها الناألشياء التي يعمل

                                                           
 الدرس ، نعم هللا، سلسلة دروس معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم، بدر الدين الحوالسيد حس) ١(

 .١٣-١٢م ص٢٠٠٢ ،الرابع



  

  

 

٢٢٦  

 والكثيفـة مـن ، املـشاكل البـارزة هـي الهجـرة العـشوائيةمن  وأن،ٍوبشكل عشوا
ة جداو ، وأن هذا ينتج عنه سلبيات،األرياف إىل املدن  نتيجة الهجـرة ً،مشاكل كب

  : يقول،من األرياف اىل املدن

ا ٌ كث من األشياء ال،الحظوا" ّ ُتي يعملها الناس ـ وسيعملونها عىل أي حال ـ إ ُ

ٍهم يعملونها بشكل غ مخطط وال منظم وال مدروس وال واع وبـشكل عـشوا ٍٍ ٍ ٍ ٍ ِ، 
ٌة يف واقعنـا العـر ويف واقعنـا اليمنـي ِهذه العشوائية هـي آفـة كبـ ِ ٌ ُاملـشكلة .ُ

ِ العمـُل غـ املخطـط وال املـن،ُالرئيسية لنـا هـي العـشوائية ظم وال املـدروس وال ُ

ً وهذه مشكلة جدا،ِ كلٌّ يشتغُل عىل ما يف رأسه،املحسوب ة جدا،ٌ   ً. مشكلة كب

ُ من املشاكل البارزة هي الهجرُة العشوائية والكثيفة مـن األريـاف إىل ،الحظوا ُ ِ ِ

ُ والتكدس يف داخل املدن،املدن ة جـدا،ُ ً وهذا ينتج عنه مشاكُل كبـ  ثـم يـصيح ،ُ

 عندما يتكدسون مـثالً يف صـنعاء ،ية املطاف من الكثافة السكانيةُالناس يف نها

ُ فيها املزارع وفيها املـساكن ، األرياف التي فيها الزراعة،ويهاجرون من األرياف ُ َ
وة الحيوانية ُ ويهاجر الناس إىل املدن،ٌوفيها إمكانية جيدٌة لرتبية ال ُ.  

ون من األرياف إىل املدن ِ عىل مستوى الكث من الناس الذين يهاجر،الحظوا

ِ يذهب من الريف من منزله،ويستقرون يف املدن ٍ كان يف منزل له ساكن فيـه،ُ ٍ، 
ِ يحتاج إىل كُلفـة إضـافية يف حياتـه ،ُ يصُل إىل املدينة يسكن باإليجار،ِيف منزله ٍ

ٍ وكانت هذه الكلفة مخففة أو غ موجودة كعبء عليـه يف الريـف،هي اإليجار ٍ َ ً ُ، 
ِ أو يف منزل والـده يف الريـفيف منزله َ كـان ال يواجـه مـشكلة اإليجـار ودفـع ،ِ ُ

ِ يسكن بكل راحة،اإليجار ِثم كلفة املعيشة يف املدينة.ُ ٌة جـدا،ُ ً كلها كلفـة كبـ ٌ  كـُل ،ُ

َ تكاد حتى الشمس أن تكون بثمن،ٍشيئ بثمن ة جدا، تكاد،ُ ً يعني كلفة املعيشة كب ِ، 
ا يف ًيعني أن تكون ساكنا يف الريف  ًأو تكون ساكنا يف صنعاء تجـد فارقـا كبـ ً ًُ

ثل عبئا وه عىل االنـسان،كلفة املعيشة ومتطلبات الحياة َ وهذه الكلفة  ََّ  كيـف ،ُ

َيوفر هذا الفارق يف التكاليف َ حـق ،َ حـق الكهربـاء،َ حق املاء،َ يوفر حق االيجار،ُ
ْ متطلبات الحياة تكرب،ُ التنقُل كله بفلوس،التنقل ُ ُتطلبات التغذيـة تكـ م،ُ ُ أشـياء ،ُ
ة ِ فيجد نفسه مرهقا بالتزامات مالية يف معيشته،كث ٍ ً َ ها بـأي ،ُ ِ ويسعى إىل توف



 

  



٢٢٧  

ًيف الريف كان باإلمكان أن يكون منتجا عىل املـستوى الزراعـي.طريقة ِ ُ ْ  يعـد ،َ ُ
ًمنتجا عىل املستوى الزراعي يف املدينة يعـد   ،ٍ وصَل يف شقة يستأجر أو منزل،ِ

ْ مزرعته يف الريف أمواله يف الريف خالص تعطلت انتهت،ِبيده مزرعة ْ ُ  يرتكُهـا ،ُ

َالبعض حتى تدمر وتنتهي ُ وة الحيوانية،ُ وة الحيوانية يف ، أضف إىل ذلك ال  ال

ُاملدينة خالص منتهية ٌ يف الريف كان يكون لدى الـبعض أبقـار وأغنـام ومـاعز،ِ ٌ، 
ٍثروٌة حيوانية ذات قيمة ماد َ البعض كان يـذهب ليبيـع ،يةُ ُ ِيف آخـر شـهر " ًكبـشا"ُ ِ

ٍرمضان من ثروته الحيوانية يوفر مصاريف أرستِـه بكـل متطلبـات العيـد بكـبش  ِ ِ ِ َ ِ

وُة الحيوانية يف املدينة تتعطل.يبيعه  املشاكُل من الكثافة السكانية يف املـدن ،ال

عيـة، مشاكل أخالقيـة، مشاكل معيشية،ُتك عـي  الـ، مـشاكل اجت ُرتابط االجت

ِ سلبيات تك نتيجة هذه الهجرة من األرياف اىل املدن،ٌضعيف يف املدينة َ ُ ٌ".  

ً  طلبـايولـدىل املدينـة إالـسكان مـن الريـف و القوى العاملة  وهجرةن انتقالإ

ىل جانــب الطلــب إ ، والخــدمات العامــة يف املدينــة،نــى التحتيــةُ عــىل البًاضــافيا

ىل املدينـة إن الهجرة من الريف إ إذ ،االستهالكيةمات  والخد،ضايف عىل السلعاإل

ٍ فمن جهة تـؤدي ، وعىل املواطن،الكث من األعباء االقتصادية عىل الدولةضيف ُت

 ومـن ، وزراعتهـا، وعدم اسـتغاللها،الهجرة من الريف إىل ترك األرايض الخصبة

 يف املدينـة يـاة ومتطلبات الح،املعيشةإضافية يف كلفة ٍجهة أخرى يتحمل املواطن 

  . عليه يف الريفنعىل عكس ما كا

أبرزهـا عـدم َّلعـل  ،ىل املدينةإوهناك عوامل تدفع السكان للهجرة من الريف  

 ، والطرقـات، والـصحة، والتعلـيم، والكهربـاء،توفر الخدمات األساسية مـن امليـاه
وال تهــتم بتقــديم  ،ُ الدولــة تهمــل األريــافتنــكاٍمــدى عقــود مــن الــزمن وعــىل 

 ، والتعليميـةالخـدمات الـصحيةو ،اتالطرقـ والرضورية مـن ،لخدمات األساسيةا
  :يقول السيد القائد ،لعناية بالزراعةبااألرياف سكان مساندة وعدم 

ُملاذا يهاجر الكث من الناس من الريف إىل املدينة؟ طبعا مشكلتنا عىل مدى " ً ُ ُ
ُعقود من الزمن أن الدولة كانت تهمُل األرياف َ ً يواجهون مـشكلة ،َة الطرق خدم،ٍ

ًة يف الطرقات ِ حتى املساندة لهـم يف األريـاف للعنايـة ،ِ الخدمات الصحية،كب َ



  

  

 

٢٢٨  

ثل مشاكَل أساسية ،ُ مشاكل تتعلق بالتعليم،بالزراعة ً املشاكل الخدمية بشكل عام  ُ ٍ
  ."ِيف الهجرة نحو املدن

ُ يـش ، واملجتمـع، ويف إطار املسؤوليات العامة عـىل الدولـة، ويف هذا الصدد
مـن بـالريف م  وأن تهت، هذه السياسة الدولة تستطيع أن تغ إىل أنالسيد القائد

ا خصصويستطيع الكث من التجار أن ي ك ، األساسيةهااتواجبمن هذا منطلق أن 

راتهم املعيــشة يف و ، تــدعم الحيــاة، لــصالح مــشاريع إنتاجيــة،ًجــزءا مــن اســتث

  : يقول،األرياف

َ الدولة أن تغ هذه السياسةُتستطيع" ّ َ وأن تهتم أك بالريف،ُ ُ وهـذا واجبهـا ،َ
ُ ويستطيع الكث من التجار ـ لو عقلوا لو فهموا ـ أن يجعلوا ،وبحسب ما تستطيع

راتهم لصالح مشاريع إنتاجية تدعم البقاء يف األريـاف َجزءا من استث ُ ِ  وتـدعم ،ً

ُ واملسألة ، وأن يستفيدوا من ذلك،األرياف وتدعم املعيشة يف ،الحياَة يف األرياف

ِيف الوقت نفسه تحتاج إىل وعي لدى الناس ِ")١(.  

  : السيد القائد بالقولؤكدُيك 

ُالتنظيم للبناء والعمران يراعى فيه موضوع الزراعـة" ِ ُ ِ ُ يراعـى فيـه موضـوع ،ُ ُ
ِ تنشأ مشاكُل اآلن يف مـسألة الطر،ُ يراعى فيه موضوع الطرقات،الخدمات ِقـات ُ

ِنتيجة البناء العشوا ً يجب أن يراعى كيف تكون عملية العمران مضبوطة،َ ُُ ُ ُ لتنشأ ،ُ

ٍلك يف املستقبل مدن ومناطق مبنية بشكل صحيح ٌِ ُ َ يف العا يخططون اليوم ملـا ،ٌ
ِيسمونه باملدن الخرضاء ُ املدن التي تبنى بـشكل مـنظمً، وهي فكرٌة ممتازة جدا،ُ ٍ ُ ُ، 

وُة الحيوانية ،ُفيها املزارع ً يحسب فيها حساب أن تبقـى الزراعـة جـزءا ،فيها ال ُ َ ُ
  .)٢("ً وأصيلة يف النشاط البرشي،ِمن النشاط البرشي

 إىل  بدرالـدين الحـوحـسالـسيد ُ يـش الـشهيد القائـد ،ِّويف خضم ذلـك

 ،األغنامو ، األبقارةتربيمن خالل  ،املشاركة التي تقوم بها املرأة يف الريفحقيقة 

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، الرمضانية سلسلة املحارضات،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



 

  



٢٢٩  

ا من األشياء التي والتي  ٍ باإلضـافة إىل العمـل بجـد، األرسةإليهـاحتاج تً توفر كث

جميـع  تجعـل ، مشاركة حقيقية يف التنميـةوه ويعترب أن ذلك ،يف املجال الزراعي

عي أعباء الحياةونتحمليرسة ُاألأفراد    : يقول،ٍ بشكل ج

 ، يف الدوائر الحكوميـة،اآلن يعملون عىل أن تشارك املرأة الرجل يف املكاتب"
تلك املشاركة التي تقوم .ويعتربون أن هذه هي املشاركة الحقيقية للمرأة يف الحياة

 هي مـن تـوفر عـىل ، وتر األغنام، هي من تر األبقار،بها املرأة يف الريف

ا ة يف ًأرستهــا كثــ  مــن األشــياء التــي يحتــاج رب األرسة إىل دفــع فلــوس كثــ

ها  ، هـي تـوفر املـاء، هي توفر الحطب، وتر األغنام،ألبقار هي تر ا،توف
أليـست هـذه هـي مـشاركة حقيقيـة يف ..  هي تعمل جاهدًة يف املجال الزراعـي

تلك األعباء التـي  ، أعباء الحياةًمشاركة تجعل األرسة كلها تتحمل جميعا. التنمية؟

فـوا بأنهـا  هـذه  يعرت... هذه الحياة التـي أصـبحت صـعبة،فرضها علينا هؤالء

 من أين جاء هذا التقيـيم؟ ! وأنها امتهان للمرأة،مشاركة بل يصنفونها بأنها ظلم

  . "من أين جاء؟

ُويؤكِّد  تشجيع املرأة يف الريف بـأن تعمـل يف مجـال َّأهمية عىل الشهيد القائد ُ

  : حيث يقول، وأن تساعد أرستها،الزراعة
 عىل فاطمـة الزهـراء قىض) هصلوات هللا عليه وعىل آل(يقال أن رسول هللا "

ل منزلية ل ترتبط باملنزل،بأع ل خـارج املنـزل، وأع  .. وعىل اإلمام عيل بـأع

لكن هذه التي هي . وهكذا املرأة يف اليمن تشارك الرجل يف جميع مناحي الحياة

 ويلمــس الجميــع أن زوجــاتهم وبنــاتهم وأخــواتهم يــساعدنهم ،مــشاركة حقيقيــة

ة عىل تحم  بأنهـا امتهـان أعـدائنا هذه تـصنف عنـد ،ل أعباء الحياةمساعدة كب

 وتزاحم الرجـل هـذه ، املشاركة الحقيقة هي أن تكشف نفسها ووجهها،ال. !للمرأة

ــب ــل يف املكات ــزاحم الرج ــة أن ت ــي التنمي ــات ،ه ــل يف محط ــزاحم الرج  أن ت

ل األخرى،التلفزيون  ؛حاجة إىل هـذه  ال.. أن تزاحم الرجل يف كل مناحي األع

 هو أن ،إن الذي يجب عليكم هو أن تشجعوا املرأة.ن هذه ليست مشاركة حقيقيةأل

 وتعمـل ، وأن تساعدوها وهي التي تعمل يف مجال الزراعـة،تعملوا عىل تشجيعها



  

  

 

٢٣٠  

 وتـساعد ، تساعد زوجهـا،رستهاأ وهي التي تساعد رب ،يف مجال تنمية املوايش

ة أين هي مشاريع املياه؟ هل ... م إنها تخدم الشعب أك منك،قريبها مساعدة كب

أليست هي النساء توفر املياه؟ إن . هناك مشاريع مياه؟ من الذي يوفر املياه لنا؟

  للمجتمـع إن النساء يقـدمن خـدمات،النساء ينفعننا أك من ما تنفعنا الحكومة

  .)١("أك م تقدمه الحكومة

 -   

كونات املجتمع لتحقيق االكتفـاء الـذا يف إن من ضمن املسؤولي ات املناطة 

 َّالسـي ، واالتجاه صوب زراعة الحبـوب، زراعة القات هي ترك،القوت الرضوري

ة اتساع رقعـة األرايض املزروعـة بالقـات عـىل  وأن اليمن شهدت يف اآلونة األخ

 ، وأخـصب،خيف يف أهـمُ وم، كبٍانترشت زراعة القات بشكل حيث ،ٍنطاق واسع
م بزراعـة َّم ،األرايض الزراعية يف اليمن  دفع الكث من املزارع إىل االهـت

ر عليهم املال الوف عىل مـدار ّ ألنه يد ذلك،ُالقات عىل حساب املحاصيل األخرى

جعـل الـيمن دولـة مـا ل هـذا َّ ولعـً، املحصول النقـدي األكـ ربحـاوأصبح ،العام

  .لقمحاً وخصوصا ،للحبوبمستوردة 

  : عبد امللك بدرالدين الحو يقول السيد القائد،ويف هذا السياق

ِعندما نأ إىل عدم الرتكيز من املزارع ومن الدولة ومن الناس يف البلد عىل " ِ ِ ِ ِ َ

ِالتشجيع إلنتاج وزراعة املحاصيل الزراعية الـرضورية ِِ ِ  ونـرى ،ِ ويف مقـدمتها القمـح،ِ

ًالرتكيز يزداد يوما بعد ي ُ ِوم عىل زراعة القاتَ َّ ومن حصل له ،ٍ َ يـشتي يزرعهـا " ِجربـة"َ

ِ وهكذا اسـتمرار يف الرتكيـز عـىل القـات ويف التوسـع يف زراعـة ، قات، قات،قات ِ ِ ِ ٌ

ل لزراعة املحاصيل الرضورية واملهمة،القات ِ وإه ِ   .)٢("ٌ هذه مشكلة إضافية،ٌ

ِّ يقدم الشهيد القائد السيد حس بد،ِّويف خضم ذلك ر الـدين الحـو الرؤيـة ُ

ةُوي ،الدقيقة حيال شجرة القات ٍ ومؤقتـة للنـاس يف ظـروف ،ِّب أنهـا نعمـة كبـ َّ
                                                           

َ لتحذن حذو بني إرسائيل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١( ْ ُ ََ ّْ  .١٢- ١١ ص،م٢٠٠٢ ،َ
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



 

  



٢٣١  

كن الناس من زراعة أشياء،ِّ تتمثل يف قلة األمطار،خاصة ٍ وعدم  َّ ةّ  وغيـاب ، كث

  : يقول،دعم الدولة للمزارع

ة للنـاس أعتقد بأنها من جهة ـ وهللا أعلم ـ هذه الشجرة قد تكون"  نعمة كبـ

 يف ، يف حالـة قلـة األمطـار، يف هذه الظروف الخاصة،يف هذه الظروف فقط

ة كن الناس من زراعة أشياء كث  حيث ال دعم مـن جانـب الدولـة ،حالة عدم 

  .)١("للمزارع

ُ يش الشهيد القائـد إىل ،ّ التي هي أشبه بفرتة التيه،ُويف تلك األوضاع املزرية
 ،اسَّ من جانب هللا سبحانه وتعـاىل للنـ– مؤقتة –قد تكون نعمة  أن شجرة القات

  : يقول، الظروف الخاصة فقطتلكيف 

 مناسـب أن تكـون لنـا نظـرة صـحيحة بالنـسبة لهـذه ،بالنسبة لشجرة القات"
 لكن أعتقد أنها أشبه يشء بنعمة مؤقتة من جانـب ، هي يف الواقع نعمة،الشجرة

هذه األمة خاصة نحن اليمني يف فرتة التيه .. تيههللا سبحانه وتعاىل يف فرتة ال
فالقات بالنسبة لنا كأنه أشـبه .  وهللا سبحانه وتعاىل رحيم،ك كان بنوا إرسائيل

  .)٢(" املن والسلوى،يشء بطائر السلوى الذي منحه هللا بني إرسائيل أيام التيه

 يف ٍ مؤقتةٍة أشبه بنعم وبالرغم من أن شجرة القات قد تكون،ويف مقابل ذلك
اس بأنهـا الـشجرة التـي يجـب أن َّ يرتسخ لـدى النـأالَّ إالَّ أنه ال ينبغي ،تلك الفرتة

  :  يقول، من جيل إىل جيل،زرعُ وت،تبقى

   ...."فالقات هو نعمة مؤقتة"

  :ُويضيف بالقول

. يف نفس الوقت يجب أال يرتسخ لدينا بأنها هي الشجرة التي يجب أن تبقـى"

  ". ثم أوالدهم وهكذا،رعها أوالدي من بعديفأزرعها أنا ويز

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم، بدر الدين الحـوالسيد حس) ١(

 .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

 .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس



  

  

 

٢٣٢  

ِّويب أن تلك نظرٌة   : حيث يقول،ٌة خاطئُ

إذا كنا نعتقد أو كانت أنفسنا مطمئنة هكذا إىل أن هذه الشجرة أصبحت هي "

 هذه ،الشجرة الرئيسية التي نزرعها فيزرعها أبناؤنا من بعدنا إىل آخر أيام الحياة

  .)١("طئة هذه نظرة خا،نظرة خاطئة فعالَ

َّاألمةأبناء موقف ويف سياق تعزيز  ىل إ يتجه الشهيد القائد ،من أعداء اإلسالم ُ

يف نفـس الوقـت أنـه ال يجـب   ويؤكـد،بيان خطورة االسـتمرار يف زراعـة القـات

د عىل زراعة القات   وذلك من منطلق تأكيده بأن الشعب إذا ظـلَّ،باستمرار االعت

 ،فلن يستطيع أن يكون له موقف من أعداء اإلسـالم ،ًمعتمدا عىل زراعته باستمرار
يقول

 )٢(:  
مع أننا نصيح مـن زراعـة القـات أنـه لـيس هـو مـا يجـب أن نعتمـد عليـه ..." -

ً هذه شـجرة إذا ظـل الـشعب معتمـدا عليهـا باسـتمرار فبالتأكيـد ال ،باستمرار
 هـذه الـشجرة ال تـستطيع أن ،يستطيع أن يكون له موقف مـن أعـداء اإلسـالم

ً أمـا إذا كنـت جائعـا فهـل ،ًها إال بعد أن يكون بطنك ممتلئا وأنـت شـابعضغ
ضغ القات؟   .)٣("...ال.تستطيع أن 

 ولـو كانـت كـل ً،ما دمنا مفتقدين إىل تأم غذائنا فـال نـستطيع أن نعمـل شـيئا" -
ً ال نستطيع أن نقف موقفا واحـدا ضـد ، ولو كانت كل الجبال قات،الصحاري قات ً

هـل ...بحت حاجتنا إىل الغذاء أشد من حاجة املـسلم إىل الـسالح أص،أعداء هللا
حاجتنا إىل الغذاء أشد من حاجتنا إىل السالح يف ميدان وقفتنا ضد .تفهمون هذا؟

 القوت الرضوري ال تستطيع أن تقف عـىل قـدميك وتـرصخ يف ،الغذاء.أعداء هللا
لك قوتك ا قوتك كله من عندهم،وجه أعدائك وأنت ال    ." وإ

                                                           
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا،س من هدي القرآن الكريم درو،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس

 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

  .٦-٤ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٣(

  .٤ ص،م٢٠٠٢ ،الخامس



 

  



٢٣٣  

ً هـذا أيـضا مـن ،ثم إذا كنا مرصين عىل أن نزرع القـات جـيالً بعـد جيـل..." -
 ،ًاإلرصار عىل أننا لسنا مستعدين عىل أن نقف موقفا يريض هللا سبحانه وتعاىل

:  وأن نقـف يف وجـه املفـسدين يف األرض، وإعالء كلمته،يف مجال نرص دينه
راعة القـات باسـتمرار وأن إذا كنت مرصا عىل ز.. اليهود والنصارى وأوليائهم

تورثها لألجيال من بعدك فأنت مرص عىل قعودك عن نرص دين هللا؛ ألن هللا 
ـصار ا﴿: عندما يقول لنا ِيا أهيا الذين آمنـوا كونـوا أ َّ َ ََ َ َْ َ َُ ُ ُ ِ َّ َ  يأمرنـا بـأمر )١٤مـن اآليـة: الـصف(﴾ُّ

مـن يحقـق يوجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه م
  ". تأم غذائنا، ومنه الجانب االقتصادي،نرص هللا

َّمجـردَّويف الوقت الذي أصبح فيه الناس  َ مـستهلك للمنتجـات األجنبيـة مـن ُ ُ ُ
ِّ يبــ ،الــخ... ومالبــس، ومــواد غذائيــة،حبــوب الــشهيد القائــد أن املبــالغ املاليــة ُ

  : يقول،ائية من الخارجىل رشاء الحبوب واملواد الغذإتحصلة من القات تعود ُامل

 محصول القات عندما تبيـع فيجتمـع لـديك ،ألنه يف الواقع بالنسبة للقات"...

ً وتـشرتي مـوادا ، ماذا ستعمل بهذا املبلغ؟ ألست ستشرتي حبوبـا،مبلغا من املال

 وتشرتي ، تشرتي فول من الص وفاصوليا من الص وعدس من تركيا،غذائية

 تشرتي بهذا كلـه ، تشرتي مالبس من خارج،ارج وحب من خ،بقوليات من خارج

  ."من خارج

  : ويتساءل

لكـن  .أليس باإلمكان أن يعمل الناس ليتوفر ما يحتاجون إليه داخـل بلـدهم"

 حتـى ال نعـد ،متى؟ متى ما حاولنا أن نصحح وضعيتنا فنخـرج مـن حالـة التيـه

  ". ك احتاج بنوا إرسائيل؟،محتاج إىل طائر السلوى

ُويب ِّ  ،اس يف معظم أرياف الـيمن يعيـشون عـىل القـاتَّ الشهيد القائد أن النُ
 يف حال أصـبح ، ويتساءل عن البديل يف أذهانهم حول هذه الشجرةٍ، كبٍوبشكل

  : حيث يقول،ال قيمة إلنتاجها

 يف معظم أرياف اليمن يعيشون ،الناس اآلن مثالً يف هذه البلدان يف األرياف"

كن أن :  لو نسألهم،عىل القات وبشكل كب ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه 



  

  

 

٢٣٤  

مثال تقفل السعودية فال .يكون بديالً في لو أصبحت هذه الشجرة ال قيمة إلنتاجها؟

 فتضطرون إىل قلع هـذه األشـجار عنـدما تـصبح ال ، فيبقى مرتاك،يستقبل القات

  . "يل؟هل هناك بد.  ما هو البديل يف أذهانكم؟،قيمة ملحصولها

 ن وأ،ٍاس أن يفكـروا يف بـديلَّىل التأكيـد بـأن عـىل النـإويتجه الشهيد القائـد 

كـن أن تكـون بـديالً عـن ُ التـي ،ُيجربوا زراعة بعـض أنـواع األشـجار األخــرى

  : يقول،القات

 ،نحن نقول يف بعض األحيان أن الناس يحاولون أن يفكـروا يف بـديل إذا أمكـن"
ا كان باإلمكان زراعة بعض أنـواع األشـجار األخـرى التـي يجربوا يف هذه املناطق إذ

ا مع تغ الظروف واملناخ من عام إىل عام قـد ،كن أن تكون بديالً عن القات  ر

ـا الـسعودية . ًيتحول املناخ يف هذه املناطق إىل مناخ بارد جدا قد ال يصلح للقـات ر

؛ ألن املعلوم هو أن ما جعـل يتغ وضعها االقتصادي فتصبح هذه الشجرة ال قيمة لها

يش إىل السعودية ة هو أنه    .  أليس كذلك؟،للقات قيمة كب

يحـاولون أن .  أليس معظم النـاس يخزنـون مجانـا؟،التخازين يف البالد قليل

وليس من منطلق أنهم في إذا رضب هللا هذه . يفكروا أن يبحثوا عن أنواع أخرى

  ".ال! كر يف نوع آخر وعندنا بديل آخر سنف، نحن لسنا بحاجة إليها،الشجرة

ِّيب الشهيد القائـد  ؛ ذلكِّويف خضم  زراعـة القـات السـتبدالثىل ُالطريقـة املـُ

  :  حيث يقول، التغي دفعة واحدةوليس ،مناسبو ،تدرجُم ٍ بشكل،بالحبوب

ت األرس ـ أن يحرثـوا أي أمـاكن ال تـزال غـ ..." فليحاول الناس ـ وقـد كـ
 يحاول الناس ،ثونها وليس كل مكان يجهزونه للزراعة يغرسونه قات يحر،مزروعة

 ونرجع قليالً قليالً إىل وضعنا الطبيعي يف ، ولو بنسبة بسيطة،أن يزرعوا الحبوب
رجوعنا إىل هللا سبحانه وتعاىل من خالل رجوعنا إىل هللا قليالً قليالً حتى نعود 

  .)١(" عليهبالشكل الذي يريد هللا سبحانه وتعاىل أن نكون

                                                           
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

  .٦-٤ ص،الخامس



 

  



٢٣٥  

ُ امللقاة عىل عاتق أفراد املجتمع حيال ما يتعرض له اليمن ةإن استشعار املسؤولي

ً سيجعلهم حت يتجهـون اىل التقليـل مـن زراعـة ،ٍ وحصار جائر،ٍمن عدوان ظا

 وأن اإلجـراءات التـي قـد تتخـذها َّالسـي ، واالتجاه نحو زراعـة الحبـوب،القات

ٍ طاملا  يكن هناك وعي كاف لدى أفراد املجتمـع ً،الدولة يف ذلك لن تجدي نفعا

ر بها بالدهم اليمن   .بخطورة املرحلة التي 

 -  

اد،تعني حرية التجارة إىل ؤدي وهـذا بـدوره يـ ، رفع جميع القيود عـن االسـت

ئة قـدرتها  املحلية الناشـَنتجاتُ فتفقد امل،إغراق األسواق املحلية بالبضائع املستوردة

   .عىل املنافسة

لية  الشهيد القائد إىلُُشيو  جاهـدًة عـىل إغـراقتعمل  أن دول الغرب الرأس

َنتجات رشكاتها  أسواق الدول النامية حاوالت،"دة الجنسياتِّتعدُم"ُ  ٍ حيث تقوم 

َلتدم الزراعة من خالل إغراق األسواق باملنتجات الزراعية بأقـل مـن أسـعارها ُ، 
ِاملنتجة الوطنية الصناعة عى ملحاربةيف مس   :  يقول،ُ

 وتدم للزراعة من ، يدمرون املزارع،أليسوا يف فلسط يدمرون الزراعات"

ْبـن[جهة أخرى إذا هناك شعب ينتج كـاليمن ينـتج  يحـاولون أن يـدمروا هـذه ] ُ

 يحـاولون أن يـصدروا ،الزراعة التي تعترب مصدر هام لكث من الناس بطريقـة

ْبن[  أعني يبيعونه ولو بأقل مـن سـعر الـرشاء حتـى يـرضبوا ،مدعوم.. مدعوم] ُ

 أعنـي تـرى ، مزارع الـدجاج، هذه عملوها حتى يف قضية الدجاج،الناتج املحيل

 الزم تأكل ،!  يعد يصلح أن يرت فيه دجاج، ترى هنا يف اليمن،البالد العربية

   .)١(!" أو دجاج فرنيس،دجاج مستورد من الربازيل

ــد ُوت  ِّمتعــددة للــرشكات االقتــصادية أن الدراســات مــن العديــدُؤكِّ  الجنــسيات ُ

 الـصناعات ـو الناميـة؛ ألن الـدول يف التصنيع عملية تعطيل يف مؤكدٌة ًمصلحة
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٢٣٦  

 مـن الـرغم  وعـىل،أسـواقها يف هـذه الـرشكات مبيعـات من يحد الدول تلك يف

 تلـك أن غـ ،الناميـة دولالـ يف التنميـة بتحفيـز الـرشكات لتلك الكاذبة املزاعم

 الوطنيــة الــصناعات ُبــل تعــرض ،االقتــصاد يف فعليــة ٍبتنميــة تــرتبط ال املــساهمة

لهـا تـرتبط وال ،الصناعي النشاط تطور  حيث ال،للخطر الوليدة  بالـصناعات أع

 والتي ،الرشكات هذه تضعها التي العامة بالسياسات بل ،النامية الدول يف الوطنية

ىش مع أط   .عهاتت

لية عىل إغراقتعملو  الـصناعة ومحاربـة ،أسواق الدول الناميـة  الدول الرأس

ِاملنتجة الوطنية ِّمتعـددة الـرشكات  حيـث تـسعى عـرب،والرشـوة الفـساد وتكريس ،ُ ُ 

ـسمى َنتجـُ ومـنح تلـك امل،ااتهَنتجُ إلنتاج مالجنسيات إنتـاج "ات عنـاوين وطنيـة 

ليةأ هي لتلك الدول الرالرشكاتو ،نعااملصملكية تلك  يف ح أن ،"محيل س
 )١(.  

 هـذه تعتمـد  حيـث،الفساد أمامً واسعا الباب فتح إىل االتجاه هذا يؤدي ماً  وغالبا

ِّمتعددة الرشكات  ،املسؤول يف الدول النامية كبار َّذمم ورشاء ،الرشوة الجنسيات عىل ُ
َاملنتج رضب بغية  عن والتغايض ،لبالدهمً نـاغب أك رشوط قبول عىل وحملهم ،املحيل ُ

  : يقول حيث ، الشهيد القائدمنه يحذر ما  وهذا،قانونية مخالفات

ة"  ، تشجيع للمزارع،لألسف ال يوجد هناك رعاية من نفس الحكومات القا
كن للمزارع أنه ينتج،تشجيع للناتج املحيل ة حتى   ، ويبيع برخص، تسهيالت كب

 وتكلفـة اإلنفـاق عـىل ، ما يساوي وقتـه، ووقته،تهًومازال مستفيدا ما يغطي تكلف
رته  ال توجـد رعايـة بهـذا ، ويسوقها،املزروعات يف حراثة األرض حتى يحصل 

  ". ملاذا؟ ": ويتساءل،"الشكل

  : بعد ذلك إىل التأكيد بالقولالشهيد القائدُويتجه 
ى  وبعـض الـدول األجنبيـة تعمـل رشـاو،ألنه يكون بعض الرشكات األجنبية"...
ة ة ملـسئول معينـ... كب  يـساعد يف رضب ، وحـاول يـرضب هـو،رشاوى كب
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٢٣٧  

 ،زراعـة التفـاح:  يف األخـ، ويستورد منتجات من الدول األخـرى،الناتج املحيل
ة،ُ زراعة ال،زراعة هذه الحمضيات بشكل عام  تكون معرضة ، زراعة أشياء كث

 أو الفاكهة ال ، وال حتى الخرضة،للتاليش ليبقى الناس يف األخ سوق استهالكية
  )١("تعد تحصلها من بالدك

ليةأويف الوقت الذي تقـوم فيـه دول الغـرب الر " أمريكـا" وعـىل رأسـها ،سـ

نتجـات رشكاتهـا العمالقـة َبإغراق الدول الناميـة   وازالـة ،"دة الجنـسياتِّتعـدُم" ُ

َ ومحاربــة املنــتج الــوطني؛ تقــوم يف الوقــت ن،الحــواجز الجمركيــة يــة ُ فــسه بح

َمنتجاتها  كـل يف املتحـدة الواليـات تنـافق: "حـسن رسمـك  يقول حـس،الوطنية ُ

 يف ،اإلعـالم يف ،اإلنـسان حقـوق يف ،الدوليـة العالقـات يف ،السياسة يف ،يشء

 ،باالقتصاد يتعلق ما يف نفاقها اآلن  الحظ،يشء كل يف ،التحالفات يف ،االقتصاد
يـة أمريكـا حـق عىل األمري نالقانو من) ٣٠١ (املادة نصت فقد َمنتجاتهـا بح ُ 

 الـدول كل عىل »الحر التبادل« مبدأ ،التجارة العاملية منظمة تفرض بين ،الوطنية

َاألخرى   .)٢("األمريكية املنتجات كل لتصدير املجال يفسح والذي ،ُ
عىل تشجيع عبد امللك بدر الدين الحو  يحث السيد القائد ،قويف ضوء ما سب

ُ ويب أن مختلـف األمـم،تاج املحيلاإلن ُ ِّ  عـىل أن يكـون لهـم  تحـرص، والـشعوب،ُ

ُم مُأن يكونوا أو ،اقتصاد قوي  تـوفتعمـل عـىل  و،قويـة يف اقتـصادهاوجـة ِنتً

  : يقول،ُر إىل بلدان أخـرىيتصدال وصوالً إىل ،احتياجاتها األساسية

تلكون هذا الوعي" ىل أن يكون لهم  يحرصون ع،مختلف شعوب وأمم األرض 
 تـصنع وتـوفر ،ً عىل أن يكونـوا أمـ منتجـة قويـة يف اقتـصادها،اقتصاد قوي

 وهذا حاصل ،ّ بل وتصدر تلك االحتياجات إىل بلدان أخرى،احتياجاتها األساسية
ّ لــيس فقــط وفــرت احتياجهــا ، تنــتج وتــصدر،لــدى كثــ مــن األمــم والــشعوب
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  :الرابط

               http://saotaliassar.org/٠١٠١٢٠١٥/D-Hussein-Sarmak٠٠٢٣١.htm 
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  .)١("ر إىل بلدان أخرى بل أك من احتياجها الرضوري تصد،الرضوري

ِّ يقدم السيد القائد التشخيص الدقيق لقضية ،ويف هذا الصدد  بأنـه االسـتهالكُ

ِّيبـ أن و ،ال يرتبط باإلنتاج املحيل  سـوق لـديهاالـشعوب ذات الكثافـة الـسكانية ُ

ثـل فإنـه نتاج املحـيل اإلستهالك باال يتم ربط وعندما ،استهالك نشطو ،ضخمة

َ ودعم املنتج املحـيل، النهضة االقتصاديةًعامالً مه يف َّاألمـة يف ةشكلإالَّ أن املـ ،ُ ُ 

ِا ليس مرتبطا بإنتاجهستهالك االعربية أن ً ستهلك تـنـتج وُتتجـه إىل أن وأنها ال ت ،اهُ

ٍنتج املحيل يف كث من الحاالت اإلقبال الالزم مـن ُال يلقى امل ك ،نتجُت َّم أبنـاء َ

َّاألمة  ،ال يلقى الرعاية الالزمـة مـن الحكومـةو ، أولوية يف الرشاءهائ وإعطه لرشائُ
 أو ، أو الـرشكات واملؤسـسات، املـزارع،ةِنتجـُوال الوعي الـالزم مـن الجهـات امل

ُ الذين يسوقون هذا امل،التجار  : يقول،َجنتُ
ٌالشعوب ذات الكثافة السكانية عندها سوق ضخمة" ِ ُ ٌ استهالك نشط،ُ ِ َ  وعنـدما ،ٌ

ُ عنــدما يــرتبط ،ُســتهالكَهم بإنتــاجهم هنــا يحــصل النمــو االقتــصادييربطــون ا

ِاالستهالك باإلنتاج املحيل ثل عامالً مه يف قوة النهضة االقتـصادية ودعـم ،ُ  ِ ِ ِ ً ُ
َاملنتج املحيل ُِ َ أين مشكلتنا نحن؟ مشكلتنا يف املنطقة العربية أن َّاسـتهالكَنا لـيس ،َ ِ ُ ُ

ِمرتبطا بإنتاجنا ً ٍك كـشعوب عربيـة نحن نستهل،ُ ة،ُ ُ احتياجاتنـا ،ُ واحتياجاتنـا كثـ

 واحتياجاتنا فـي يتعلـق ، واحتياجاتنا الصحية،ُ احتياجاتنا الغذائية،ِكسائر البرش

ُ واحتياجاتنــا فــي يتعلــق بالِبنــاء والعمــران،بــاملالبس ِ يف كــل مجــاالت الحيــاة ،ُ ِ

ٌ هذا شيئ قائم وحاصل،نستهلك ٌ االستهالك مسألة حاصـل،ٌ ـةُ  ولـدينا يف ،ٌة وقا

ٍالوقت نفسه نشاط يف الحياة كشعوب عربية ٌ ِ نـي،ِ ٍ نحن أيـضا كـشعب  ُ النـاس ،ً
ـيش ُيشتغلون يف الزراعة ويشتغلون يف العمـران والحيـاُة   ، الحيـاُة ال تتوقـف،ِ

يش ِ ولكن مشكلتنا هي تعود إىل أن االستهالك هذا ال يـرتبط باإلنتـاج ،الحياة  ُ َ ُ َ
ُنتجه إىل أن ننتج ونستهلك م ننتج ال ،املحيل ُّ َ َ ٍ ويف كث مـن الحـاالت ال يلقـى ،ُ

ِاملنتج املحيل اإلقبـال الـالزم مـن الـداخل لـرشائه وإعطائـه أولويـة يف الـرشاء ً ِ ِ ِ ََ ُ َ، 
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َ الكث مثالً قد يختـار أن يـشرتي ،ِلتشجيع مثالً املنتجات من املحاصيل الزراعية ُ ُ
َمن الفواكه املستوردَة م َ ًن الخارج وال يشرتي من الفواكه املنتجة محلياِ ّ ملاذا؟ إما ،ِ

َّألنها معلبة ومجملة ُ ُُ َ م من حكومات ،َّ م بسبب إمكانات هناك واهت ِ حظيت باهت ٍٍ ٍِ

ُتلك البلدان ملنتجاتها التي تصدرها ِّ ُ ِ َ ونحن ال يلقى املنتج املحيل الرعاية الالزمـة ،ُ َ ُ َ
ِزم من الجهات املنتجةَ وال الوعي الال،من الحكومة ِ  من املزارع أو الرشكات أو ،َ

ّاملؤسسات أو التجار الذين يسوقون هذا املنتج  ونحتاج ،ٌ عندنا مشاكُل قابلة للحل،ُ

ِ املسألة هذه يف غاية األهمية، وعي وإرادة،إىل وعي وإرادة َ ألننا إمـا أن نتجـه ،ُ ّ
ِبجد إىل بناء واقعنا وإىل أن ننهض يف وضعنا َِ ِ  وإال أن نبقـى نعـيُش ، االقتصاديٍ

شاكَل أخرى َاملشكلة ونعالجها  َ، ً ثل حالَّ ّ وبحلول قاتلة وحلول فاسدة وحلول ال  ٍ ٍ ٍٍ ٍ

ا هي سبب للمزيد من األعباء،بالفعل ِ إ ٌ"....  

ُويؤكِّد  عـىل العنايـة العمل و،ات املحليةَنتجُربط االستهالك بامل السيد القائد بأن ُ

ُحلية يحتاج إىل وعي من املات املَنتجُبامل ُأن يركز عىل رشاء املو ،ستهلكٍ  ،ج املحيلَنتُ
 ، إىل مـستوى الحريـةللوصول ،همة بكل االعتباراتُفهم أن هذه مسألة مرضورة و

  :يقول ، والرشف،ِ والعزة، والقوة، والكرامة،واالستقالل

ِفعنــدما نــأ لــربط االســتهالك باملنتجــات املحليــة..." ِ ِىل العنايــة  ونعمــُل عــ،ِ

ٍ هذا يحتاج إىل وعي من املستهلك،باملنتجات املحلية  كيف ،ِ من املشرتين أنفسهم،ُ

ِيركِّز عىل رشاء املنتج املحيل ُ ٌ ويفهم أن هذه مسألة مهمة بكل االعتبـارات،ُ ٌ َّ  حتـى ،ُ

ِيف األخ تصُل إىل مستوى الحرية واالستقالل والكرامة والقوة والعزة والرشف َ ِ ِِ ِ ِِ، 
  .)١("ُل إىل هذه األمورتص

ُّتعد واردات القمح من أهم السلع غ النفطية املـستوردة التـي تـستنفد النقـد و ُ

 ،م٢٠١٦ حيث شكلت املرتبة األوىل ب أهم ثالث سـلعة مـستوردة عـام ،األجنبي
اده تؤرق االقتـصاد  مليـون )٧٠٠( والعملـة الوطنيـة متجـاوزة ،وباتت فاتورة است

وهـذا جعـل القـوت الـرضوري للـسكان واألمـن الغـذا يف الـبالد  ً،دوالر سنويا
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 التي قادت ضـمن ، وتقلبات األسعار الدولية للقمح،عرضة لصدمات سعر الرصف

عــدلُعوامــل أ  بــ ينــاير ،)%٣٧٧.٤ (خــرى إىل زيــادة االســعار املحليــة للقمــح 

  .م٢٠١٨ وأكتوبر ،م٢٠١٥

 عىل الحياة ٍؤثر تقلبات أسعاره بقوةويعترب القمح من السلع االسرتاتيجية التي ت

 وأسعار القمـح العامليـة ضـمن أهـم ،يعد سعر رصف الدوالرو ،املعيشية للمواطن

اد  د الكب عـىل االسـت ًالعوامل التي تؤثر عىل األسعار املحلية للقمح نظرا لالعت

  .يف تغطية متطلبات االستهالك املحيل

 واالستهالك املحـيل ،ها الفرق ب اإلنتاجوتعرف الفجوة الغذائية يف القمح بأن

اد من الخارج،من القمح  وتظهر احصائيات لتقـديرات ، الذي يتم تغطيته باالست

ً ا تراجع االنتاج املحيل من القمح عامـ،الفجوة الغذائية واالكتفاء الذا من القمح

 )٣( مـن قدر بأكُ الذي ي، مقابل زيادة حجم الطلب االستهال للسكان،بعد آخر

 ،م٢٠١٢ فقد بلغ حجم اإلنتاج املحيل من القمح يف العام ً،مليون طن مرتي سنويا
اده مـن الخـارج) ٢.٩٧٥.٩٢٦( مقابـل ،طـن) ٢٥٠.٢٦٤(ما يقارب   ،طـن تـم اسـت

اد لتلبيـة أكـ مـن  مـن احتياجاتـه )%٩٥ (وبالتايل بات اليمن يعتمد عىل االست

 . )١(االستهالكية من القمح
ِّ يقدم السيد القائد،ق ذلكويف سيا سؤوليات  املـ عبد امللك بدر الـدين الحـوُ

ٍاملشرتكة املناطة بكل  ُ من خالل التعـاون املـشرتك ، واملزارع، والتجار،من الدولةُ
َودعم املنتج املحيل ،الرتكيزيف   ،املحاصـيل الزراعيـةمختلف  إىل زراعة  واالتجاه،ُ

اد كل يشء   : يقول، من الخارجٍوعدم الرتكيز عىل است

اد كـل يشء مـن " اليوم مطلوب من التجار بـدال مـن أن يركـزوا عـىل اسـت
الخارج أن يركزوا عىل املنتج املحيل ويتجه الناس إىل الزراعة يتجه الناس إىل أن 
يزرعوا مختلف املحاصـيل الزراعيـة وتتعـاون الدولـة يف ذلـك مـع التجـار ومـع 

                                                           
عيـة ،تنامي الفجوة الغذائية رغم الجدوى االقتصادية: القمح يف اليمن) ١(  مجلة املستجدات االقتـصادية واالجت

 ،نـوفمرب) ٣٨(د  العـد، قطاع الدراسـات والتوقعـات االقتـصادية، وزارة التخطيط والتعاون الدويل،يف اليمن
  .٤-١ ص،م٢٠١٨



 

  



٢٤١  

اح هـذه العميلـة وهـذا مـسار ممكـن ومتـاح املزارع يف كل ما يساعد عىل نج
  .)١("وينبغي أن نتجه إليه وأن نحرص عليه

  :ُ    ويردف بالقول

 وأن يتوجهوا إىل ، التجار كذلك عليهم أن يتقوا هللا،كذلك كث من املنتجات"

ــداخل والخــارج ــسويقها يف ال ــة وت ــبعض مــن التجــار ،رشاء املنتجــات املحلي  ال

ماته املادية تطغى   ، مع أنه باإلمكان أن يستفيد اإلنسان ويفيد،عىل كل يشءاهت
 وبإمكانه أن يكون لـه دخـل ،بإمكان التاجر أن يحصل عىل مكاسب مادية جيدة

ة  ويشجع االنتاج املحيل ويحرص عىل العناية باإلنتاج املحيل وال ،كب وأرباح كب

نتجات من خارج البالد حتى ملا هو مه أن يأ   يف رضب ، متوفريتجه كل اهت

 والبعض ، مثالً يذهب لرشاء ما هو موجود أصالً يف البلد،ما هو متوفر يف البالد

 فيـرضب املنـتج ،قد يشرتي حتى الفواكه التي هي يف وقـت موسـمها يف البلـد

ة ويعـا املزارعـون يف الـبالد أن ،املحيل  يأ إىل السوق ببضاعة وكميات كبـ

ا حظي به املنتج األجنبي من إجراءات وعملية  يعني  تحظ ،منتجاتهم ليست

 فيأ هذا التـاجر بالبـضاعة مـن ، عملية تحس،توضيب وعملية تغليف وهكذا

 ، يـؤثر عـىل مـزارع املـزارع للفواكـه،الخارج ويؤثر عـىل املـزارع املحليـ
  . وحتى بقية املنتجات األخرى،ّاملسوق لها

تقــوا هللا وبحاجــة إىل أن تــضبط الدولــة مثــل هــؤالء التجــار بحاجــة إىل أن ي
ا يغطي الـنقص يف البلـد، بحيث تكون متوازنة،عمليتهم التجارية  وتبقـى ، يأ 

 تبقـى األولويـة للمنـتج ، حتى املستهلك حتـى املـشرتي،األولوية لدى الناس جميعا
م،املحيل ج  كذلك بالطرق الصحيحة لإلنتا، بتحسينه، ويحظى املنتج املحيل باالهت

 هـي ، هذه األمور مهمـة جـدا،التي توصله إىل املستهلك بشكل صحيح وبشكل جيد
 نحن بحاجة ألن نكون أمـة قويـة يف مواجهـة التحـديات ً، دينياً،أمور مهمة دينيا

  .)٢(" وأن ننهض اقتصاديا،واألخطار

                                                           
  .هـ١٤٤٠ ،خطاب السيد عبد امللك بدرالدين الحو يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم وآخر املستجدات) ١(

  .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الثانية عرشة، سلسلة املحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



  

  

 

٢٤٢  

ُ    ويضيف بالقول ُ:  

م االقتصادي االت" - جاه بشكل هناك حلول أيضا عىل مستويات أوسع يف االهت
اد من الخارج لكـل يشء  كب إىل الزراعة للحصول عىل غذائنا ولتقليل االست
اد كل يشء مـن الخـارج إىل  لكل التفاصيل كث من التجار يتجهون إىل است
البالد وكل يشء يتم توريده من الخارج يحتاج إىل عملة صعبة ما الذي يفيدنا 

ىل اإلنتـاج املحـيل ال يحتـاج إىل العملـة  اتجاهنـا إ،أن نتجه إىل اإلنتاج املحيل
 كث من الخرضوات كث من الفواكه كث من املنتجات ،الصعبة يف كل يشء

لك أراض زراعيـة كـشعب ،كن إنتاجها يف بالدنا وهللا هذا ممكن ٍ أو لسنا 

ني أو ليست الكث مـن محافظاتنـا ذات إنتـاج بجـودة متميـزة وعاليـة يف 
اد كـل أشـكال الخرضوات والفو ذا يذهب البعض من التجار إىل است اكه فل

الفواكه كل أشكال الخرضوات من خارج البالد؟ ملاذا؟ يأ البعض حتى بأبسط 
ثـل حـال  ة يف الداخل هذا يرض اإلنتاج املحـيل  األشياء وهي ذات وفرة كب

ا   .)١(ً"كب

كـن يعنـي هناك أشياء في يتعلق ببقيـة األمـور واملتطلبـات واالح" - تياجـات 
د عـىل الـدوالر مـا  تشجيع املنتج املحيل وتشجيع املنتج املحيل يقلل من االعـت
معنى تحتاج كل يشء توفره للبالد تحتاج فيه إىل دوالر توفر محليا وما تحتاج 

طم والبطـاط ومـا يحتـاج إىل الـدوالر يبيـع ،إىل دوالر  ينتج لك املزارع الط
وم من املزرعة إىل السوق ويبيع بالعملـة املحليـة بـدال بالعملة املحلية من أول ي

من أن تأ بالبطاط من خارج البالد بالدوالر أو بالسعودي أو بعملة صعبة ما 
ة جدا   .)٢(ً"تحتاج إىل هذا هكذا أشياء كث

ُويش السيد القائد إىل أن  ة يف املنـزلِنتُرس تُالبعض من األُ   عـىلج أشياء كث

  : يقول،ت الغذائيةاَنتجُمستوى امل

 ،البعض من األرس تنتج عىل مستوى الصناعات الغذائية واملنتجـات الغذائيـة"
ة يف املنزل  تنـتج مـشتقات ، تنتج الفواكه املجففة، تنتج املربيات،تنتج أشياء كث

                                                           
  .هـ١٤٤٠ ،لدين الحو يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم وآخر املستجداتخطاب السيد عبد امللك بدرا) ١(

 .هـ١٤٤٠ ،خطاب السيد عبد امللك بدرالدين الحو يف ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم وآخر املستجدات) ٢(



 

  



٢٤٣  

 أشـياء ،َ الخل كذلك يصنع يف املنـزل، تصنع يف املنزل، الزبادي، الجبنة،األلبان

ة تصنع يف امل  أدوات التنظيـف ، أدوات التنظيف،نزل ويتم إنتاجها يف املنزلكث

ختلف أنواعها  ، سواء الـصابون املـسحوق أو الـصابون اآلخـر، الصابون،تصنع 
ة ة يتم إنتاجها يف املنزل،أنواع كث   .)١(..." أغراض كث

ِويضيف بالقول ُ ُ:  

كن لألرسة أن تقتني الدجاج والبيض والغـنم واملـاع" ز والحليـب يف الريف 

ة يف الريـف ممكـن اقتناؤهـا ثـل حالـة مهمـة جـدا يف تـوف ،وأشياء كثـ  و

 تساعد الناس عىل توف احتيـاجهم مـن املـواد الغذائيـة ،االحتياجات الرضورية

 بعض األرس كـم سـتكون كلفـة رشاء البـيض يف العـام؟ ، البعض اليوم،األساسية

نة كم اشرتت خالل سنة كاملة من  تصل مبالغ لو تحسبها أرسة معي،البيض لوحده

 وكم كانت هذه الكلفة ستستفيد منهـا يف يشء آخـر لـو ، كم كلفتها ماليا،البيض

 ثنتـ مـاعز قـد ، وهكذا البعض ماعز،بقي لديها دجاج يتوفر لها البيض مجانا

 أو ماعز واحدة وهي حلوب تكفي ألرسة توفر لها الحليب أو توفر لها ،تكفي أرسة

 أشـياء ،ية التنموية بدءا مـن األرسة والرتكيـز عليهـا يف واقـع األرسة العمل،الل

ة تتوفر لهـذا أو ذاك ـستوى وهـذا ، هـذا بـشكل وهـذا بـشكل آخـر،كث  هـذا 

 هـذه ، التعود والتعلم عىل إنتاج الكث من األشـياء،ستوى آخر يف واقع األرس

كن إنشاء املؤسسات التي تساعد ه،مسألة مهمة وإيجابية كـن أن   ذه األرس و

ها من املؤسسات كن الجانب الرسمي ينشئ مبادرات ،توسع مؤسسة بنيان وغ  

  .)٢("وكذلك مشاريع عملية تساعد األرس املنتجة

 -  

 ، االنغـالق خطـوة نحـو بكونهـاىل تحقيق االكتفاء الـذا ال تعنـيإالدعوة إن 
 العكـس مـن بـل ،ختلفـةُو االستفادة من تجـاربهم املأ ،وعدم التعامل مع اآلخرين

                                                           
 .هـ١٤٤٠ ،عة عرشة املحارضة الراب، سلسلة الحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ١(
 .هـ١٤٤٠ ، املحارضة الرابعة عرشة، سلسلة الحارضات الرمضانية،السيد عبد امللك بدرالدين الحو) ٢(



  

  

 

٢٤٤  

 والحكومة القادرة عىل ،يعني بناء الدولة القوية املعارصةالذا  ألن االكتفاء ؛ذلك
 مـن التعامـل مـع االسـتفادةتـيح لهـا ُ ي،ٍ تـامٍ باستقالل،ُالتعامل مع الدول األخرى

 ، مع الحفـاظ عـىل االسـتقالل املطلـوب يف االقتـصاد،مكنُ مٍاآلخرين ألقىص حد
ه،السياسةو   . وغ

ِّالتـي يقـدمها الـشهيد القائـد بالـذكر أن الرؤيـة والجدير   يف االكتفـاء الـذاُ

تـد بـرصها إىل تحقيـق ،فقطالدولة الوطنية حدود  ال تقف عند ،الغذا ا   وإ

ــل ــة،التكاف ــائر العربي ــ س ــاون ب ـــالمية واإل، والتع ــل ،س ــدأ التكام ــدعيم مب  وت

د من  بدالً،اتَنتجُاالقتصادي يف امل   . عىل الدول األجنبيةاالعت

 وقـف أو قطـع ، من األحوالٍال يعني االكتفاء الذا بأي حال ،ذلكيف سياق و

ـا إعـداد،ُالتبادل التجـاري مـع الـدول األخـرى  وظـروف ، رشوط، وتـأم، وإ

 بالتـايل تحقيـق مـستوى ً، ونوعيـاً، كميـا،نتـاج املحـيل يف تنمية اإل،داخلية وطنية

رية، املواطن االسـتهالكيةالحتياجاتإشباع أعىل   ، ويف نفـس الوقـت، واالسـتث
 والرضورة االسـرتاتيجية تحقيـق قـدر معـ ،تقتيض املصلحة االقتصادية الوطنية

 ومـستوى ،جيً حدا مقبوالً من التوازن مـع العـا الخـاررمن االكتفاء الذا يوف

 ويف منـأى ،ً بعيدا عـن الـضغوط، وحرية اتخاذ القرار الوطني،ًمحددا من األمن

  . ّةعن التبعي

 ،ومــن املؤكــد أن تنميــة الــدول الناميــة تقتــيض بحكــم الــرضورة االقتــصادية
يل الراهن؛ة للخارجِّتحريرها من التبعي  والتقلبات ، ألن النظام االقتصادي الرأس

 إضافة إىل التفاوت الكب يف إنتاجية العمل بينها وب الدول ،يف السوق الدولية

ات الـدول الـصناعية َنتجـُغراق الدول النامية إمة تقود كلها إىل ِّتقدُالصناعية امل

  . وسلب قرارها الوطنيً، وبالتايل الهيمنة عليها اقتصاديا،مةِّتقدُامل

 القطيعـة الكاملـة ،لٍوال يعنـي تحقيـق االكتفـاء الـذا بـأي شـكل مـن األشـكا

 بـل يعنـي ، أو حتى مقاطعة األسواق العامليـة،ُللعالقات التجارية مع الدول األخرى

داملزيد من تنمية   بالـشكل الـذي يـضمن أعـىل مـستوى ، املحيلَنتجُ عىل املاالعت

شرتكة بـ ُىل رضورة إيجـاد نقـاط جوهريـة مـإ والذي يقود ،مكن من اإلشباعُم



 

  



٢٤٥  

  . حرية التبادل التجاري و،االكتفاء الذا

  : يقول الشهيد القائد،يف هذا السياقو

ملاذا ال يعملون عىل إقامة سوق إسالمية مشرتكة؟ اإلمام الخميني تبنى هـذه "

أن ، أن العـرب:  ودعـت إليهـا وألحـت عليهـا، وإيران تبنت هـذه الفكـرة،الفكرة

لكوا قرا،املسلم ال بد لهم يف أن يكونوا متمكن  ال بد ،رهم السيايس من أن 

من أن يكون لهم سوق إسالمية مشرتكة بحيث يحصل تبادل اقتصادي في بـ 

  . )١(" ومع بلدان أخرى،البلدان اإلسالمية

لن إ ف،ويف الواقع   الذا عـىل العـا بـأرسه منظـورطبق االكتفاءُ أن ياحت

عالقـات االقتـصادية ًإليه عىل أن كل دولة يتحقق فيها االكتفاء الذا بعيدا عـن ال

ل م،الدولية  ومـادام العـا ، يف مـصلحة الدولـةيـصبوال  ،بالغ فيـهُ فهذا احت

وهاُ ومجموعات اقتصادية م،ًمنقس إىل دول م ِّتقـدُ وبعضها م،تباينة يف درجة 

ممة تركيز ِّتقدُ املدول فإن من مصلحة ال،أك من اآلخر  عىل حرية التبادل االهت

تبــاع نظــام إ رضورة ، أو الناميــةً، تــرى الــدول األقــل تقــدما يف حــ،التجــاري

ية    .  الذي يعد صيغة من صيغ االكتفاء الذا النسبي عىل األقل،]ر[الح

 ،شرتكةُ مٍ يف إطار أسواق، اقتصاديةٍمن هنا بدأ العا بالتكتل يف مجموعاتو
فـسه ينمـو  ويف الوقـت ن،توفر حرية التبادل التجاري داخـل حـدود دول الـسوق

 وتوضع العقبـات يف ،االتجاه نحو االكتفاء الذا االقتصادي يف إطار هذه الدول

 ٍ حيث شـهد العـا والدة أسـواق،وجه حرية التبادل التجاري عىل الصعيد الدويل

ةُم وهـا،تعـددةُ ومناطق جمركيـة م،شرتكة كث  ، بـ دول متقاربـة يف مـستوى 
ية الدول األعض  كتلك التي ،اء يف املواجهات االقتصادية املقبلةتهدف كلها إىل ح

 يف »ليـسرت ثـورو« والتي يـصفها الكاتـب األمـري ،باوورا و،تالحظ ب اليابان

 وعنـدما شـعرت الواليـات ، بأنها مواجهات ب امرباطوريـات»رأس لرأس«كتابه 

 التجارة  واألور سارعت إىل توقيع اتفاقية،املتحدة األمريكية بالخطرين اليابا

                                                           
 .٢٦ ص،هـ١٤٢٢ ، يوم القدس العاملي، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(



  

  

 

٢٤٦  

 وتعمـل اليـوم عـىل ،م١٩٩٢ أكتوبر ٧ مع كل من كندا واملكسيك يف NAFTAالحرة 

ليها وجنوبيها بدأت  ،ً وردا عىل ذلك،توسيعها لتشمل كل دول القارة األمريكية بش

لية  إضافة إىل ، وفييتنام،اليابان بخطط لتوسيع كتلتها لتشمل كالً من كورية الش

ــة ــة الجنوبي ــايوان،كوري ــ، وســنغافورة، وت ــسي،ا وماليزي ــ،ا وإندوني  وال ، والفيليب

  .)١(ستبعد أن تعمد هذه الدول إىل توقيع اتفاقية تجارة حرة بينهاُي
ــذا ــاء ال ــة االكتف ــاري،إن سياس ــادل التج ــتالت ، والتب ــ التك ــاون ب  والتع

ة عىل املستوى الدويل ساعد مجموعـات الـدول تـ أن ا من شأنه،االقتصادية الكب

ة التـي تفـصل بينهـا وبـ ، أكربٍمية عىل النمو برسعةالنا  ليتم ردم الهـوة الكبـ

 وتعطى مجموعات الدول حرية أكـرب يف اتبـاع سياسـة ،مةِّتقدُالدول الصناعية امل

ية أك تشددا يف عالقاتها الخارجية مع املجموعات األكـ تقـدما ًح  مـن دون ،ً

ة حت  ،ى تتمكن من تـشجيع صـناعاتها الناشـئةاملعاملة باملثل من جانب هذه األخ
  .نسياب نحو الخارجوتحمي فوائضها االقتصادية من اإل

                                                           
  :  للمزيد انظر الرابط، موقع عرب،مطانيوس حبيب) ١(

https://www.arab-ency.com/ar 
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٢٤٩  

 

ُجتمعات عامليـا يقـاس عـىل أسـاس كثافـة إنتـاجُأصبح تصنيف امل  ، واسـتخدام،ً
 أصبح مقياس ،دامها واستخ، فحيازة املعرفة، وتطور املجتمع، كمعيار ملكانة،املعرفة

وة الجديدة  ، وتفوقهـا، لنمو الـدولٍ كمعيار، واملايل، حيث تغ املفهوم املادي،ال
ع وة الحقيقية تكمـن يف قـدرة األفـراد اإلبداعيـةٌوأصبح هناك إج  ، عىل أن ال
ثابـة العنـارص األساسـية لقياسـها،وأن العلم واملعرفـة  مـن منطلـق أن املعرفـة ، 

ًاسرتاتيجيا هاما ال ينضبًأصبحت موردا  رسة، وال ينفد،ً  بل يزداد بامل
 )١(.  

 ، أو معرفـة جديـدة،هـي الجهـود املبذولـة إلتاحـة معلومـات: والتنمية العلميـة
كن تحقيق التنمية يف أي،واكتساب الخربة عن طريق التجربة واالستكشاف َّ وال  ة ُ

 مــن تنميــة القــدرة ّدُ بــ ولهــذا ال، الــضعف يف القــدرة التكنولوجيــةدولــة يف ظــلِّ

 واالبداع، واالبتكار،التكنولوجية بتشجيع البحث العلمي
 )٢(.  

ــ ــة للبحــث العلمــيَّوتــربز األهمي ــه مــن دور،ة البالغ ــا ل ــةٍ فاعــلٍ مل   يف التنمي

ــصادية ــ البحــث العلمــيأن و َّالســي ،االقت ــدة ب ــاك عالقــة وطي ــة ،هن  والتنمي

 ،التطبيقيـة  والبحوث،مية لالبتكار العلميالعل ه األبحاثي توج حيث إن،االقتصادية
ــ،تــؤدي لعائــد اقتــصادي ــم يتحــول إىل من ــة  َجتٌ ومــن ث ري داعــم للتنمي اســتث

االقتصادية
 )٣(.  

ُّيعدو ؛ ملـا لـه مـن االقتـصاديةالبحث العلمي إحدى الركـائز األساسـية للتنميـة  ُ

                                                           
 أطروحـة دكتـوراه ،الواقع ومستلزمات التطوير:  البحث العلمي والتطوير يف الجزائر، ومحمد طوالبية،المية حروش) ١(

عية واإلنسانية،منشورة ية للدراسات االجت عية، األكاد   .٣٢ ص،م٢٠١٨ ،١٩ العدد ، قسم العلوم االجت

 رسالة ماجـست ، دور مقاهي االنرتنت بقسنطينة ودورها يف التنمية العلمية والثقافية للمجتمع،خطا سهيلة) ٢(

عية، جامعة منتوري قسنطينة،غ منشورة  .٥٨ ص،م٢٠٠٩ ، كلية العلوم اإلنسانية واالجت
ن عبـد اللطيـف) ٣( لناميـة مقارنـة بالـدول املتقدمـة يف تـوط  واقـع البحـث العلمـي يف الـدول ا،خويش عث

وذجـا) الص واملاليزيا واليابان(التكنلوجيا   ، مجلـة كليـة الرتبيـة األساسـية للعلـوم الرتبويـة واإلنـسانيةً،أ
 .٢٠٠ ص، م٢٠١٦ ،٣٠ العدد ،جامعة بابل



  

  

 

٢٥٠  

 وتحـس ،اج من خـالل رفـع معـدالت اإلنتـ، بتنمية اقتصادات الدولٍ وثيقٍارتباط

 ، والتقنيات الحديثـة يف النـشاطات اإلنتاجيـة، وإدخال األساليب،نوعيته وفعاليته
ا يـؤدي،القطاعاتيف مختلف و ،صناعيةوال  وزيـادة مـساهمتها ، إىل تطويرهـا 

الصناعيةيف الناتج املحيل القومي للدول 
 )١(.  

ٌةٌابالرسيع الذي يشهده العا اليوم له أسبوم الهائل ُّإن التقد  يقـف يف ، كث

مقدمتها ُم ُمعظـم  ففـي الوقـت الـذي تقـف فيـه ، الشديد بالبحث العلمـياالهت

عنـد عتبـة الدعايـة البعيـدة العلمي  يف مجال البحث ، واإلســالمية، العربيةدولال

ي فحـسب،ية اإلنجازِّعن جد  نجـد أن دول العـا ، أو عند بـاب الـرتف األكـاد

 والتجــارب العلميــة ، العلمــي مــن إمكاناتهــا لــدعم البحــثكــرس الكثــُم تِّتقــدُامل

  .)٢( ختلفةُامل
مـة الـدعم الـسخي مـن املؤسـسات ِّتقدُيجد البحث العلمـي يف املجتمعـات املو

ري َنـتُ أو يتحـول يف العمـوم إىل م،ُ يـرتجمألنه ؛ وغ الرسمية،الرسمية ج اسـتث

 ، وبهـذا املعنـى،ه الحالـة ويكون البحث العلمـي يف هـذ،داعم للتنمية االقتصادية
ر يا عشوائياً،ااستث ً وليس ترفا أكاد ً ً )٣(.  

 البحـث العلمـي ّ لتمكـ،مة بإعادة هيكلة برامج جامعاتهاِّتقدٌاملُالدول قامت و

 مـن خـالل توجيـه الطاقـات ، االقتصاديةمن أداء دوره املطلوب يف عملية التنمية

 نحـو تجمعـات علميـة صـناعية يتـوافر ، واملؤسسات العلمية،العلمية يف الجامعات

 ، واملؤسـسات العلميـة، لـربط األبحـاث التطبيقيـة للجامعـات،فيها املكان املناسب
 تفعيل دور البحث العلمي يف الجامعات  حيث تم،بالتطبيقات الصناعية واإلنتاجية

إجـراء بحـوث  عـرب ، يف املجتمـع، والصناعية، تنمية القطاعات االقتصاديةبغرض
                                                           

  : للمزيد أنظر الرابط، التنمية يف األبحاث العلمية،عبد العزيز إبراهيم الرت) ١(

٤٤١١٦٩ https://alqabas.com/   

 أطروحـة دكتـوراه ،الواقع ومستلزمات التطوير:  البحث العلمي والتطوير يف الجزائر، ومحمد طوالبية،المية حروش) ٢(

عية واإلنسانية،منشورة ية للدراسات االجت عية، األكاد   .٣٢ ص،م٢٠١٨ ،١٩عدد  ال، قسم العلوم االجت

عية يف اتخاذ القرار ووضع السياسات يف ،يوسفي حدة) ٣( د عىل نتائج البحوث النفسية واالجت  معوقات االعت
  . جامعة باتنة،الجزائر



 

  



٢٥١  

 ، والزراعـة، ألنشطة املؤسسات يف قطاعـات الـصناعة،ميدانية و،علمية دراساتو
 لالسـتفادة منهـا يف تطـوير ،ختلـف املؤسـساتُوتقديم نتـائج األبحـاث العلميـة مل

  .)١(  والصناعية،أنشطتها اإلنتاجية
كـن  ،العلمـي للبحـث ، العربيـةدول وال،مةِّتقدُ املدول منظور الوباملقارنة ب ُ

ِّيف الدول املتقدمة تدعم املؤسسات البحثيةكومات ح الإن القول  ً، ومعنويـاً ماديـا،ُ
الــدول ُمعظــم الحكومــات يف   بيــن تنظــر،اإلمكانــاتو ،وال تبخــل عليهــا باملــال

ــة ـــالمية،العربي ــيً ســلبية نظــرًة، واإلسـ ــك ، إىل البحــث العلم  إىل أن ويرجــع ذل

  وأنهـاَّ السـي،بحث العلمـي لخطورة تدهور الٍدركةُ غ م، والحكومات،الزعامات

مها ُتويل جّل  وهو مـا تعكـسه النـسب الـضئيلة التـي ،ُقضايا أخرى هامشيةل اهت

  . العلميبحثتخصصها الحكومات لتمويل ال

 اعطـت أي َّ قلـ، العربيـةدولالـمعظـم ن خطـط التنميـة يف أمن املالحـظ و

م العلمـيدرات عربيـة يف البحـث ُقـ لتطـوير ٍاهت
أن أغلـب الـدول و َّالسـي ،)٢( 

 ، واألهـداف،حـددة املعـاُ مٍ علميـةٍ إىل سياسيةتفتقر-إن  تكن كلها -العربية 
ُ التي تحول دون رقي األمة إىل مستوى الدول امل،والوسائل َّ ُ   .مةِّتقدُ

ًم التكنولوجي يشكل واحداُّن التقدأوبالرغم من   من أهم العوامل املسؤولة عن ُ

 يف ،إسهام الدول العربية  إالَّ أن،َّ يكن أهمها عىل اإلطالقالنمو االقتصادي إن 

ًالتكنولوجي يعتـرب متواضـعا مقارنـة ببقيـة  والتطوير،البحث العلمي ً  ،دول العـا ُ
مجـال   فقـط مـن النفقـات العامليـة يف)%٢.٥( العربيـة َّ شكلت دول املنطقـةحيث

 ، وآسـيا، وأوروبـا،ريكيـة األمَّ يف ح شـكلت الواليـات املتحـدة،البحث والتطوير
ًمجتمعة يل  من)%٩٠ (ُ عامٍ بشكل ،اإلج

 )٣(. 
                                                           

  : للمزيد أنظر الرابط، التنمية يف األبحاث العلمية،عبد العزيز إبراهيم الرت: بترصف) ١(

٤٤١١٦٩ https://alqabas.com/ 
ة شـايف جـرب محمـود) ٢( ر البحـث العلمـي يف مـشاريع التنميـة االقتـصادية،كر  ، مجلـة كليـة اآلداب، اسـتث

  . ٢٩٦ ص،٩٤ العدد

ّقـراءة يف التعـاون العلمـي العـر األورو: ُ بناء الرشاكات والكتل الحرجـة،ّجواد الخراز) ٣( ّ ّ  التقريـر العـر ،ِ

  .٤٠١ ص،م٢٠١٨ ،العارش للتنمية الثقافية



  

  

 

٢٥٢  

 ، واإلســـالمية، العربيةُ ومنها معظم الدول،لدول الناميةلتجارب املريرة الوبعد 
درك ُ أن تـُّد فإنها الب، والتخلف،التبعية والتحرر من ، االقتصاديةيف تحقيق التنمية

ل أبرزهـا رفـع َّ لعـ، أسـاليبِ يكون باتباع،املة وش،ذاتيةاقتصادية أن تحقيق تنمية 

 وكـذلك ، واإلبـداع، واالبتكـار، والتطـوير، وتشجيع البحث العلمـي،مستوى التعليم

ــا ــا، واســتيعابها،نقــل التكنولوجي ــتالءم مــع الظــروف، وتطويعه ــا ي ــة،   ، والبيئ
  .)١( املحليةواإلمكانات 

 يف املـرشوع القـرآ الـذي  واملعرفيـة تغب التنمية العلميـة ،ويف ضوء ذلك

 كـل ًا فقـد كـان حريـص،الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو مه الشهيد القائدِّقدُي

َّالحرص عىل بناء األمة البناء العلمي م بكافة مجـاالت العلـوم،ُ  ، واملعـارف واالهت
 وذلـك ،ختلف املجاالتُ يف مومة البحث عن العلَّاس بأهميَّحرص عىل توعية النوال

َّم املنهجية القرآنية لألمة يف مجال الِّقدُ الذي ي، عىل القرآن الكريمدباالعت  تنميةُ

  .ات والتجارب واالستفادة من الواقع والخرب،ة واملعرفيةالعلمي

ًوتأسيسا عىل ذلك كـن ،َّ ُ ويف قراءة أولية لدروس من هـدي القـرآن الكـريم؛  ٍ ٍ

ِّأن نستشف أبرز مالمح الرؤية القرآنيـة التـي يقـد  يف مجـال ،مها الـشهيد القائـدُ

َّبناء األمة والتي تأ يف إطار الرؤية الشاملة ل،التنمية العلمية ُ.  

ِويف تحليل اسرتاتيجي فريد ٍ ِّ يقـدم الـشهيد القائـد ال،ٍ واقـع ل  الـدقيقتـشخيصُ

َّاألمة لدى هذه التأهيل العلمي نهجيـة القـرآن يف  والـذي يتـضمن ،ُ َّجهـل األمـة  ُ

َّفقدان األمة لهويتهـا و،املعريفواملجال العلمي  م وكـذلك غيـاب ،ُ  ، األنظمـةاهـت
 تتـضمن الرؤيـة التـي ، ويف الوقـت نفـسه، والبحث العلمي، بالتأهيل،والزعامات

ِّيقــدمها الــشهيد القائــد َّألمــة املعالجــات الناجعــة لالرتقــاء با،ُ  يف املجــال العلمــي ُ

ِّيبـ حيث ،واملعريف  املـرشوعة يف يـاملعرفالعلميـة وة تنميـالس ّسـُأبـرز أ أن مـن ُ

يعد أفضل منهج علمـي لبنـاء الذي  ،القرآن الكريم تتمثل بالتمسك بتعاليم القرآ

                                                           
 للمزيـد ، موقـع العـا االقتـصادي،كيف تساعد عقود نقل التكنولوجيا يف بناء القدرات التكنولوجية العربية؟) ١(

  : أنظر الرابط

https://ecoworld-sy.com 



 

  



٢٥٣  

َّاألمة َّ مـن الـنعم املـسخرة لإلنـسان عىل رضورة االستفادةُويؤكِّد ،ُ  والتـي تتطلـب ،ُ

 يحةمنهجيـة املعرفـة الـصح إىل بيـان أن باإلضـافة ،التطبيق العميل لعبادة التفكر

ةتأ ضمن ِّ ويشدد عىل رضورة ، وحركة، مس ييل في  و،اتِالحصول عىل الخربُ

  :بيان ذلك عىل النحو اآل

 - 

 ، ومـع ذلـك، واإلمكانيات، من حيث األسبابًتبقى قضية التخلف العلمي شائكة
ي ُ سبب التخلف العلمـي يف معظـم الـدول ،لباحث وا،يرجع العديد من األكاد

 ،ُ جعلتها تعـا مـن وطـأة التخلـف العلمـي،ٍ إىل عوامل عدة،واإلسـالمية ،العربية
ر ثلت يف االسـتع  واحتكـار الغـرب ، والهيمنـة االقتـصادية والـسياسية،منها ما 

م األنظمة،للبحث العلمي   .لمي بالتأهيل والبحث الع، والزعامات، وغياب اهت

َّوبرؤية قرآنية؛ يقدم الشهيد القائد التشخيص الدقيق لواقع األمـة مـن الناحيـة  ُ ِّ ُ ٍ ٍ

  : وفي ييل توضيح ذلك عىل النحو اآل،العلمية واملعرفية

 -  

ُيش ة عندما ال يس الن الشهيد القائد إىل ُ ىل هـدي هللا اس عـَّالخسارة الكب

كـنهم ُالتـي و ،الحيـاةو ،حـضارةالأنهم يضيعون العلوم التي تبني يف  ،َّعز وجّل

رة الدنياَّسختمن   ،حضارةالبناء و ، كث من مظاهر هذه الحياة يف جوانب ع
ُويب أن االنرصاف عن هدي هللا ي  ويجعل اإلنسان عىل الرغم ،حطم الحضاراتُِّ

 التي ال تكون ذات قيمة ِ بالشكلمن علوم ينظر إليها نظرًةُم ما يقدم إليه يمن عظ

  :يقول ،لديه

ة عندما ال يس الناس عـىل هـدي هللا أنهـم " ًالحظ أيضا من الخسارة الكب

 ، التي تبني الحيـاة بالنـسبة لهـم،يضيعون العلوم التي تبني حضارة بالنسبة لهم
كنهم من تسخ كث من مظاهر هذه الحياة م  من األرسار ،ن املخلوقاتالتي 

رة الدنيا يف جوانب الخ،العجيبة يف هذا الكون  -  بناء حضارة ، يف جوانب ع
كان القرآن بالشكل الذي فعالً !  فعالً تجد هذه حصلت عند املسلم-ك يقولون 



  

  

 

٢٥٤  

يهدي هذه األمة لـو اهتـدت بـه إىل أن تـصل إىل علـوم أرقـى مـ وصـل إليـه 

ا لألمة وللبرشية يف الوقت الذي قدمها ويف نفس ال.الغربيون ًوقت يقدمونها خ

ً رشا للبرشية نتيجة ماذا؟ عـدم اإلهتـداء بهـدي هللا ال ً،الغربيون يف األخ رشا

مات أخرى  يريد يتعلم أشياء أخرى من أجل إذا تـزوج أحـد ،يوجد عندهم اهت

و غاضـب عليـه  أو ذلك هـ،يفرق بينهم حتى يتزوجها] لعبة[بامرأة هو يحبها أو 

 ألنـه هكـذا ،هذه] لعبة[ يخلق بينه كراهية هو وزوجته ،يحاول يعمل أشياء ترضه

 هو الذي يجعل ،االنرصاف عن هدي هللا هو الذي يحطم الحضارات يف األخ

 ينظر إليها نظـرة ال تكـون ،ِاإلنسان عىل الرغم من عظم ما يقدم إليه من علوم

 يسخر منهـا الـيشء الـذي يلبـي ،يسخرها ويف نفس الوقت إذا يريد ،ذات قيمة

  .)١("مطالب معينة وحاجات معينة هي تافهة

  :ُويضيف بالقول

ةًاعلومًهكذا الناس أيضا إذا انرصفوا عن هدي هللا تصبح علومهم " ً وكتبا  كث

ة لكن ر ، قضايا هامشية ال قيمة لها يف معظمها وأوقات طويلة تضيعكث  وأعـ

عندما تقرأ يف التـاريخ عـن أشـخاص كـان لـديهم  . ومواهب تضيع فعالً،تضيع

  الحفظ مثالً يف الذكاء ما الذي أضـاع مواهبـه؟ تـراه منـشغالًيفمواهب عالية 

   .)٢(..."بقضايا هامشية

َّ إىل كيف يتفكر في سخر لـ اإلنسانرشدُي َّهللا عز وجّلأن بالرغم من و ه مـن َّ

َّاألمـة وهـذه  أن  إالَّ،ٍنعم يف هذه الحياة ٍتبعيـةمـن ًجـدا  ٍ سـيئٍصـلت إىل وضـعُ ِّ، 
 ،مُّ التقـديف الوقت الذي حقـق فيـه الغـرب مـستويات عاليـة مـن ، علميٍوتخلف

  . واالخرتاع،والتصنيع

ِّويبــ  يف مجــال خـــرىُ األُاألمــم الــشهيد القائــد الــسبب الــرئيس وراء تفــوق ُ
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٢٥٥  

  : حيث يتساءل،والتطور ،مُّ مستويات عالية من التقد وتحقيق، واالخرتاعالتصنيع

ــدعون " ــن يب ــم م ــذين ه ــؤالء ال ــانيون وه ــون والياب ــون واألمريكي األوروبي

ويخرتعون ويصنعون من أين جاءت هذه األشياء؟ أليست من خـالل التفكـر يف 

ظواهر هذا الكون ودراستها؟ دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصـلوا إىل مـا 

  . )١("...وصلوا إليه

 مـن أبـرز األسـباب التـي أدت يعد  ودراستها،لكونَّالتفكر يف ظواهر هذا اإن 

ُاألمــم األخــرى إىل تفــوق   أن الغــرب إىل الــشهيد القائــد شُيــ حيــث ،وتطورهــاُ

 ، والتـصنيع، يف مجـال االخـرتاعَّ فكانوا الـسباق،رونّأصبحوا القوم الذين يتفك
  :يقولحيث 

؟ أليسوا هم من لوثوا الب..." يئة؟ أليسوا هم من ما الذي حصل عىل أيدي الغربي

يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب عىل أيدي من؟ عىل أيديهم هم؛ ألنهم انطلقوا 

   .)٢("عندما هم اخرتعوا فسبقونا سبقونا فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون

ُيـش  ؛يف جوانـب الـرشحتـى الغرب من العلوم فيه ويف الوقت الذي استفاد 
 َّالسـي ، الكـريمهدي القـرآنقب السيئة نتيجة عدم إتباع الشهيد القائد إىل العوا

َّاألمةوأن   بحيـث ، وصـل إليـه الغـربَّ أرقـى مـٍ إىل علـوملوصلتاهتدت به  لو ُ
  : حيث يقول،يستفيدون منها يف جوانب الخ

كان القرآن بالشكل الـذي فعـالً يهـدي ! فعالً تجد هذه حصلت عند املسلم"
ويف . إىل أن تصل إىل علوم أرقى م وصل إليه الغربيونهذه األمة لو اهتدت به

ا لألمة وللبرشية يف الوقت الذي قدمها الغربيـون يف  ًنفس الوقت يقدمونها خ
  .)٣(..."ً رشا للبرشية نتيجة ماذا؟ عدم اإلهتداء بهدي هللاً،األخ رشا
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٢٥٦  

ِّويب َّألمـة بأكملهـا ترضب االتيثر السيئ لألخطاء الثقافية األ الشهيد القائد ُ ُ، 
 بهـا عـىل هللالتـي أنعـم نعم الَّنتيجة عدم التفكر يف  وذلك ، تحت األقداموتكون

َّ األمة هذه   :يقول ،أصبحت تجهل كل يشءإىل درجة أنها ُ

 ثم رأينا من تفكروا كيـف غاصـوا إىل ،فنحن عندما  نتفكر جهلنا كل يشء"
ق الكون  ، وحركـوا املركبـات،صانع كيـف حركـوا املـ، وكيـف حركـوا ظـاهره،أع

 ركاب يف الـرب ،وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلق معهم فقط
كـن أن يكـون فجهالة؟ لنعرألسنا يف . والبحر ويف الجو  من خالل هذا كيف 

 وقد ترضب أمة بأكملها وتجعلها تحت األقدام وهي ،األثر السيئ لألخطاء الثقافية
َكنـتم خـري أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون ﴿ن تكون فوق هامات العـا أمة كان يراد لها أ ُ ُ َّ ْْ َ ُِ َّ ِْ ٍْ َ ِ ْ َُ ُ َ ْ ُ

ِباَملعروف وتنهـون عـن املنكـر َ ْ ُْ ْ ِْ َ َ ْ َ َ َْ ِ ُ  لكن هذا اليشء الذي يؤسف اإلنسان )١١٠من اآلية: آل عمران(﴾ِ
  ."فعالً يؤسف اإلنسان فعالً

ُويب ِّ    : نتيجة ذلك بالقولُ

لك ش" ًيئا وال نعرف شيئاأصبحنا ال  ، ً ثم أصبحنا عبيدا ألولئك الذين تفكروا،ً

َقوم يتَفكرون َُّ َ َ ٌ ْ   .)١(..". وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا،نحن قوم نجهل، َ

َّاألمـة بـأن هـذه ىل القـولإويرمي الشهيد القائد   يف ٍيف أسـفل درك أصـبحت ُ
ــصناعة ــا ال ــداعو ،االخــرتاعو ،ع ــا أصــبحت ،اإلب ــجا إىل درجــة أنه ــى ًةهل  حت

  : حيث يقول،ها اآلخرونِنتجُباستخدام اآلليات التي ي

ى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة"  ونرى ما بـ أيـدينا مـن ركـام األقـوال ال ،ف
 نرى أنفسنا يف مثل هذا العرص منحط يف أسفل درك يف عا ،يقدم وال يؤخر

لمون جـاهل  فنـصبح نحـن املـس، يف عا اإلبداع، يف عا االخرتاع،الصناعة
ى أنفسنا يف األخ كيف خضعنا  حتى باستخدام اآلليات التي ينتجها اآلخرون ف

  .)٢("َّ بل كيف تنكرنا لديننا وحملناه مسئولية تخلفنا،لهم بل كيف انبهرنا بهم
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٢٥٧  

ُويش   ،سـادة البحـار اآلن أصـبحوا  اليهـود والنـصارىإىل أنالـشهيد القائـد ُ
َّاألمةويصف حال  َّركاب معلقـ«ْبحت يف هذا العا كـ  بأنها أصُ  » مثـل األطفـالُ

  : حيث يقول،الربو ،معهم يف البحر

ِالذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره﴿: هللا سبحانه وتعاىل يقول" ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ َ َُّ َ ْ ْ ََ ُ  )١٢من اآلية: اجلاثـية(﴾َّ

 متى ما أردنـا أن نـشرتي أليس كذلك؟.. من هم سادة البحار اآلن؟ اليهود والنصارى

 وقيمتها املاديـة قـد ال تكـون بعـرش ، مئات املالي،غواصة منهم بكم تكلف؟ مالي

ِولتبتغـوا مـن فـضله﴿. قيمة التكلفة،نها ِ ِِ ْ َ ْ ْ َُ َ  أصـبحنا فعـالً يف هـذا العـا )١٤مـن اآليـة: النحـل(﴾َ

ل األطفال إذا أنت  متعلق مث، نركب معهم يف الرب،نركب معهم يف البحار] متعلق[

مايش يف الخط جاء واحد يتعلق يف السيارة حقك أليس كذلك؟ نحـن اآلن املـسلمون 

 نركب مع الياباني مع الكـوري نركـب مـع األمـريكي مـع ،عبارة عن ركَّاب فقط

ركاب متعلق يف الرب والبحر ويف .. الربيطاني ومع الفرنسي واإليطالي وهكذا

 .)١(ً"الجو أيضا
َّحيـال مـا تعانيـه األمـة العربيـةو ، ذلـكِّويف خضم  مـن وطـأة ، واإلســـالمية،ُ

 َّمـرده-قـرآور ظمن من-م الشهيد القائد التشخيص الدقيق ِّقدُ ي؛التخلف العلمي

نهجية القرآن الكريم  جهل َّاألمة  ِّيقـدمالذي ُ  الهـدي الكامـل يف شـتى مجـاالت ُ

ِّ ويب،الحياة َّاألمة  هذه أن ُ ر َّ جعلـوا عبـادة التفكـالذينخرين ُرضبت من قبل اآلُ

 الذي ينحرص ، يف املجال العقائدي فقطمحصورة) العباداتالتي تعد من أعظم (

َّ دون التأمل جيدا في،ترشيعاتوحكام أيف إعطاء  ُ يقوله هللا عز وجّل يف مً حكم َّ

َلقوم يتفكرون﴿ :كتابة َ َُ َّ َ َ ٍْ   :حيث يقول ،)٢(﴾ِ

ِنحن رضبنا"  من قبل اآلخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إىل املجال ُ

الذي هو فقط يتلخص يف األخـ إىل إصـدار أحكـام حتـى وال ، العقائدي فقط
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  .١٧-١٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
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٢٥٨  

إىل أن معناهـا ) يتفكـرون(والذين حولوا هذه العبارات ! يرتك أثره يف الوجدان

يف ميـدان ينظرون فأخذوا منها إضفاء الرشعية عىل النظـر وأنـه هـو الواجـب 

  .)١("الترشيع وتركوا ميدان الحياة

ِّويب  َأن األمـةالشهيد القائد ُ َّ لـوا كـل َّ الـذين حو،ت مـن قبـل اآلخـرينبـُ رضُ

ــارات التفكــ  الــذي يــتلخص يف األخــ إىل إصــدار ، إىل املجــال العقائــديعب

  .وال يرتك أثره يف الوجدان ، فقطمحكااأل

 مـن يعـد مسخ النظر عند اإلنسان إىل أن ُ يش الشهيد القائد،ويف سياق ذلك

َّ األمةاألخطاء الثقافية التي رضبت ِّويب ،ُ راد أن تكون نتيجة التفكـ ُليس امل أنه ُ

 تكـون ً، والتي يحصل منها معرفة بسيطة جدا، إصدار األحكام فقط،لدى اإلنسان

ة األثر في ا تكون املعرفة الواسعة م، ترتكه يف النفوسَّعد ن خالل القرآن  وإ

    :يقولحيث  ،َّر في سخر هللا لهَّنسان إىل كيفية التفكرشد اإلُالكريم الذي ي

َلقـوم يتفكـرون﴿" َ َُ َّ َ َ ٍْ  ،ينظر يف ماذا؟ ينظر يف مجـال معرفـة هللا!  يعني ينظرون﴾ِ
ِهذا محدث ولكل محدث محدث ُ ُ َُ َْ ِ إذا فله محدث؟،ْ ُ  تعرفهـا ، كلمـة مفـروغ منهـا،!ً

ً فأصدرنا حك بأن ، والنتيجة ما هي؟ النتيجة فقط إصدار حكم،ناتحتى الحيوا

 أليس هـذا إصـدار حكـم؟ ،حكيم:  فقلناً،الفاعل لهذا الفعل املحكم يسمى حكي

 ونحو هذه ً، وتحصل معرفة بسيطة جدا،حتى  نحصل عىل أثر وجدا للمعرفة

ة األثر في ترتكه يف،املعرفة املحدودة يف واقعها ّ يسخر كل آيات ، النفوس وعد

 بين كان ستحصل املعرفة الواسعة من خالل القرآن وهـو ،التفكر والنظر نحوها

يرشدنا يف مجال معرفة هللا سبحانه وتعاىل أن كل يشء يف هذا العـا يتحـرك 

ل هللا   .)٢(" وهو يرشدنا إىل كيف نتفكر في سخر لنا،بالشهادة عىل ك

َّرشـد األمـةُيريم الكـالقـرآن وبـالرغم مـن أن  يف مجـال معرفـة هللا سـبحانه  ُ
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٢٥٩  

َّتفكر في سخرت إىل كيف هارشدُيو ،ٍمن جهةوتعاىل  ِّ يبـ؛ُأخـرىٍ من جهة ،اه لهَّ ُ 

إحدى العوامل التـي  مسخ النظر إىل الدنيا عند اإلنسان يعد منالشهيد القائد أن 

َّرضبت األمة اإلسـال  يف ا هللا لهـهَّ سـخر مـاعملستتـن أن مـ ة بعيـداجعلتهـ و،ميةُ

وات واألرض   : يقول،َّتفكر فيهات وأن ،ٍ من نعمالس

من هنا نعرف كم هو الفارق ب ما تعطيه هذه اآليات وبـ مـن ينطلقـون "

 وأن النظر إىل الدنيا يجب أن ،فيتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد يف الدنيا

 ويـسمح ، واتركهـا،عة مكارةّيكون نظر من يرفضها وال قيمة لها وأنها غرارة خدا

أن هذا نفسه مـن إحـدى ،  وال تأخذ إال الكفاية منها فقط،لك فقط من أطرافها

العوامل التي رضبت املسلم فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا مـا سـخر هللا 

 وأن يتفكروا فيها؛ ألنها أصبحت ليست ذات قيمـة ،لهم يف السموات ويف األرض

: بين التـذك يـوحي! هي كلها ال تساوي جناح بعوضة ، ليست ذات قيمة،لديهم

وعرف اآلخرون كيـف أن لهـا . لها قيمة،أن هللا يذكِّرنا أن ننظر إليها كذات قيمة

  ...".  الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة،قيمة

  :ُويضيف بالقول
 حتـى ، خداعة مكـارة مـن أولهـا إىل آخرهـا،ّغرارة: ونحن نقول عنها كلها"...

لك شيئا وال نعرف شيئاأصبحنا  ًال  ٌقوم، ً ثم أصبحنا عبيدا ألولئك الذين تفكروا،ً ْ َ 

َيتَفكرون َُّ َ   .)١(" وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا،نحن قوم نجهل، َ

َّأهميةوبالرغم من  وات واألملالنظر  َ ُ  تجعل اإلنـسان يقـرأالتي ،رضلكوت الس

ًيـصنع أشـياءو ،يخـرتعو ،دعيبُسـ ،القـراءةهـذه مـن وراء وأنه  ،كتاب هذا الكون ِّ 

ًة ًاألمة أصبحت جاهلة أن إالَّ ،كث َّ  فلـم يعـد ، النظر عند اإلنـسان عندما تم مسخ،ُ

  : الشهيد القائد يقول،الكريمه إليه القرآن َّجُبالشكل الذي و

ِأومل ينظروا يف ملكوت الساموات واألرض﴿" ْ َّ َ َُ ْ َ َ َ َِ َِ ُ َ ِ ُ ْ ْ َ نـسان  وهذه النظـرة الهامـة تجعـل اإل﴾َ
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٢٦٠  

 ، ثم مـن وراء القـراءة هـذه يبـدع يف هـذا الكـون نفـسه،يقرأ كتاب هذا الكون
ة ة،يخرتع أشياء كث ة،ِّ يصنع أشياء كث ٍومـا خلـق ا مـن يشء﴿. يطور أشياء كث

ْ َ ْ َِ ُ َّ َ َ َ َ﴾، 
 يعرفـون أنـه ال ،ما معنى ينظرون هنا؟ ليعرفوا أن هناك هللا؟ ليعرفوا هذا الحق

  ".الجانب عىل اإلطالقكن أن يغفل هذا 

  :ُويضيف بالقول
 وهذا من أسوأ ما عملوا حتى أصبحت األمة جاهلة - لكن عندما مسخ املعتزلة "

ِّ مسخوا النظر عند اإلنسان فلم يعد بالشكل الذي وجه إليه يف القرآن-  ينظر يف ،ُ

وات واألرض  النظر الذي يف األخ ينتهي إىل دراسة ملظاهر هذا ،ملكوت الس

  .)١(..." إىل تصنيع، إىل اخرتاع، يف األخ ينتهي إىل إبداع،كونال

ُويعزز الشهيد القائد ذلك ِّ  : حيث يقول،ُ
 ويـأ الـدور ً،ثم يأ يف األخ تقديم للدين يفصله عن هذا كله تقريبا"...

النظرة التي قد تكون حـصلت عنـد املالئكـة يف موضـوع الـدور :  يعني،معكوس

: فيتصور هؤالء! يح وتقديس وصالة وصيام فقط هذه األشياء مجرد تسب،العبادي

! أن هللا سخر هذه األشياء كلها من أجل أنك تصيل وتسبح وهذه العبادات املعينة

وذج مستخلص م عليه املالئكة ،ال  هذه عندما تنظر إليها هي قد تراها فقط 

سبيح وتكب أليس  الصالة فيها ركوع وسجود وقيام وفيها ت،يف هذا الجانب اآلخر

وذج مـنهم ((بـأنهم ): عليه السالم( نبذة؟ املالئكة يقول عنهم اإلمام عيل ،فيها 

)) سجود ال يركعون وركوع ال ينتصبون وصافون ال يتزايلون ومسبحون ال يسأمون

َيسبحون الليل والنهار ال يفرتون﴿ ْ َُ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َُ ََّ َ   !.  عىل طول)٢٠:األنبياء(﴾َّ

ا من هذا النوع لكان املالئكة هـم الـذين لو كانت املسألة ً هنا تستدعي تسخ

 كونهم قيام ،يسخر لهم ما هو أوسع من هذا من أجل ذلك الدور الذي هم عليه

َيـسبحون الليـل والنهـار ال يفـرتون﴿ال يركعون وركوع ال يقومون وسجود ال ينهـضون  ْ َُ ُ َ َ َ ْ ُ ِّ َُ ََّ َ َّ﴾ 
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٢٦١  

 أعطـي ، النحـو الـذي عليـه املالئكـةالجانب العبـادي عـىل: أعطي اإلنسان نبذة

 تلـك أليـست عبـارة عـن خالصـة ،قيام ركوع سجود تسبيح تكبـ ذكـر: خالصة

  .محدودة؟

وات واألرض مـن أجـل  ًإذا فهذا املوضوع بالنسبة لإلنسان ما سخرت له الس

 وهناك مالئكـة مـالن ،ثالث تسبيحات يف ثالث يف ثالث خمس مرات يف اليوم

ء مسب َسخر ﴿: ذلك دور وهذا دور يقول! ح الليل والنهار ال يفرتونأطباق الس ََّ

ِلكم ما يف الساموات وما يف األرض ْ َ َّ َ َْ ْ ِ َِ َِ َ ُ لو كانت !  سخرها كلها من أجل تسبيح ثالث مرات﴾َ

 ،املسألة بهذا الشكل لسخر ملن يسبح الليل والنهار ال يفرتون ما هو أعظم من هذا
  .م ما هو أوسع من هذا؟أ يكن املفروض أن يسخر له

ًإذا هذا جانب مع أن تكون مرتبطا با بذكر هللا  وتس يف تعاملـك هنـا ،ً

 وكل تعاملت مع مظـاهر هـذه ، مستشعر ، وأنت مستحرض،عىل هذا األساس

انك به   .)١("الحياة كل زادت معرفتك با وإ

ُويب ِّ كيـف وصـل  ذلـك يف َّز وجّل مـنريد هللا عُربة التي يِالع الشهيد القائد ُ

 ، هامـةٍالتعامل مع علوم يف  وصل بهموكيف ،اس الذين أعرضوا عن هدي هللاَّالن
ماتهم بالشكل الذي أضاع تلك العلومو ماتيف  ،أصبحت اهت  ، ال قيمة لهـاٍاهت

  : حيث يقول،لتفريق ب املرء وزوجهتنحرص يف كيفية ا

أن ترى كيف وصل الناس الذين أعرضوا : هاقد تكون العربة التي يريد هللا من"

 وكفروا بنعم هللا كيف وصل بهم التعامل مع علـوم هامـة؟ وكيـف ،عن هدي هللا

مـات ال قيمـة لهـا  ماتهم بالشكل الذي أضـاع تلـك العلـوم؟ اهت أصبحت اهت

م كبـ! للتفريق ب املرء وزوجه ـا ﴿: بين الشخص ذلك الذي كان عنده اهت َأ َ

َآتيـك  َبـه قبـل أن يرتــد إليـك طرفـكِ َُ َ ْ َْ ْْ َ َْ َِ َّ َ َ ِ  قــضية مــا قــد اســتطاع النــاس أن )٤٠مــن اآليــة: النمــل(﴾ِ

أن الرسعة عىل هـذا النحـو قـد : يفرسوها إىل اآلن كيف أمكن؟ مع أنهم يقولون
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٢٦٢  

تؤدي إىل أن الجسم الفال يحـرتق فكيـف كانـت املـسألة؟ إن هللا هـو مـصدر 

ًوما أوتيتم من العلم إال قليال﴿: قول والعلم من عنده وهو ي،العلم ِ َ َّ ِ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ   .)١(")٨٥من اآلية: اإلرساء(﴾ُ

ٍويقدم الشهيد القائد العديد من الشواهد من خالل قصص من القرآن الكـريم  ُ ِّ ُ
ِّتب   : يقول، يف هذا الكون ألشياءَّتسخ الُ

ن عنـدما  أليس هللا قال عن ،امللكان قد يكونا فعالً جاءا بعلوم هامة" وزير سـلي

ـا آتيـك بـه قبـل أن يرتـد إليـك طرفـك﴿: قال َقال الذي عنده علم من الكتاب أ َ َُ َ ْ َ َْ ْ ٌْ َ ْ َ َُ َ ْ ْ َّ َِ َّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ  هـذه )٤٠مـن اآليـة: النمـل(﴾ْ

ً أليس هذا يعترب جانبا إيجابيا هامـا؟ ،قضية علمية فيها تسخ ألشياء يف هذا الكون ً ً

 نفوس  يعد ، تنىس وترتك ألنها نفوس قد فسدت،ي هامةتنىس هذه األشياء التي ه

ة مات كب   يعـد عنـدها أي يشء مـ ،  يعد عندها نظرات واسـعة،عندها اهت

ً فضاعت هذه العلوم الهامة جدا وأصـبحوا يركـزون عـىل ،كن أن يعطيه هدي هللا

 أ يكـن الـبعض  ومازالت فيهم إىل اآلن،للتفريق ب املرء وزوجه] الطالسم[جانب 

  ".من عند اليهود؟ ] عزايم[ يذهب يبحث له عن ،من عند اليهود] ِّيعزم[يذهب 

ُويضيف بالقول ُ :  

ًلكن اإلنسان أحيانا ال يقدر بعض األشياء ال يقدرها يف األخ يتجهون إىل "...
 ويبحثون بعد ماذا؟ بعد العلوم التي يستغلونها يف ماذا؟ في ،الجانب السيئ فيها

  .)٢("فرقون به ب املرء وزوجهي

َّ األمة لدينْترّتنكوعندما  بـل الـدعايات ضـد  لتقًَّ صـالحةً بيئـةتأصبحفقد  ،اهُ
ِ إذ يش الشهيد القائد إىل نقطة هامة اثرت عـىل الكثـ مـن العقـول يف ،ينّالد ٍ ٍ ُ

ني، واإلسـالمية،العربيةالدول    : حيث يقول، وكيف تحولوا إىل عل

 ،تنكرنا لديننا أصبحنا فعالً بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الـدينعندما "...
قدار ما يتحلل من قيم دينه قـدار ،ًبل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحرضا   
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  .٣٢-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة
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٢٦٣  

 فــالقرآن ال يشء؛ ولهــذا أصــبح يف املجتمــع اإلســالمي ،مــا يتنكــر لدينــه وإلهــه

نيون كث نيون يتنكرون للدين،عل ن املرأة عندما تلبس  ويسخرون حتى م، عل

  . "ًالحجاب اإلسالمي ويرون فيه مظهرا للتخلف

ُويوضح بالقول ُ :  

؟ وقيـل " أ تكن كث من البلدان اإلسالمية دخلت إليها االشرتاكية تكفر با

 أ يـصبح كثـ يف ،]أفيـون الـشعوب[ وأن الدين هو ،لها بأن الدين هو تخلف

؟ كث من  ني ني نتنكر للدين بكله وال شأن أوساط املسلم عل املسلم عل

نظرة صحيحة عندما ننظر إىل الدين عىل أساس مـا قدمـه إليـه . للدين بالحياة

ء ء املسلم قدموا اإلسالم عـىل ،اآلخرون من العل ء الذين اعتربهم عل  العل

ًياسيا هذا النحو فعالً هذا التقديم يخلق هذه النظرة أن هذا الدين ال يصلح ال س

ًوال اقتصاديا وال ثقافيا  ، وأنه يحول ب األمة وب أن تنهض فعالً عىل قـدميها،ً
    .)١(..." وتخرتع وتنتج،وب أن تصبح أمة قادرة عىل أن تبدع

  :  أولئكُ يخاطب الشهيد القائد،ِّويف خضم ذلك

الـدين  حملوا أولئك الـذين نقلـوا لكـم ،ِّال تحملوا الدين املسئولية: نقول لهم"

  ".  ارجعوا إىل القرآن أنتم،بشكل مغلوط

ُويضيف بالقول ُ:  

نحن  ننطلق عىل هداه فظلمناه يف ، الواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية"...

ة املغلوطـة التـي ،البداية  وظلمنا أنفسنا حتى عندما وحين رأينا اآلثار السيئة للمـس

 نـأ مـن جديـد لنقبـل مـا يقـول ،ا املـسئوليةِّرسنا عليها نأ من جديد لنحمل دينن

الزم أن تلحقـوا بركـاب الحـضارة ] أفيون الشعوب] [دين متخلف: [اآلخرون يف ديننا

 الـدين  ً، القرآن  يعطنـا شـيئا، فنتثقف بثقافتهم، ونلحق بركاب اآلخرين،الغربية

ْ هيأنا أنفس،فأصبحنا فعالً . فلننطلق وراء اآلخرينً،يعطنا شيئا ْ وهيأنا أولئـك الـذين ،ناَّ َّ
                                                           

 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .١٧-١٢ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



  

  

 

٢٦٤  

 إىل املجال الذي قـد تكفـل ،رصفوا اآليات هذه إىل املجال الذي ليس من مسئوليتهم

َإن علينـا للهـدى﴿هللا به  ُ ْْ َ ََ َ َّ ِإن احلكـم إال ﴿ قد تكفل به )١٢:الليل(﴾ِ َّ ِ َّ ِ ُِ ْ ُ ْ  تكفـل هـو )٥٧من اآلية: األنعام(﴾ِ

له من  ِّ تكفل هو بأن يرشع لنا من ،خالل كتبه وأنبيائهبأن يعرفنا بنفسه أن يعرفنا بك
  .)١(."..خالل كتبه وأنبيائه وورثة كتبه

 :)٢( ٍ الشهيد القائد عىل حقيقة مفادهاُيؤكِّد ،ًوبناء عىل ما سبق 
كان القرآن بالشكل الذي فعالً يهدي هذه األمة لو اهتدت به إىل أن تصل إىل " -

  ...."علوم أرقى م وصل إليه الغربيون

 إىل الحصول عىل املعارف ،أن هدى هللا هو الطريق الصحيح إىل بناء الحضارات" -
. سـاس هـدي هللاوعىل أ ،الواسعة التي يبني اإلنسان بها الحياة عىل أرقى مستوى

 ".نفس اليشء حصل لنا تركنا القرآن واتبعنا ما يتلوه الذين تركوه من زمان
 -  

ُيب ال ِّ ة َُّممكامن الخلل يف مجال التأهيل العلمي لألأن من ضمن شهيد القائد ُ

 ، وال يـتم الـرشح، إىل الخارج وهم جـاهلونٍ دراسيةٍيف منحٍطالب رسال إأنه يتم 
ال يـتم التعريـف لهـم كـ  ،والتوضيح لهم عن طبيعة املجتمع الذي سيصلون إليـه

  يف أنـه،بيـان خطـورة ذلـكىل إ ويتجـه ،»مُمن نحن ومن هـ« : هيٍمةا هٍبقضية

 ومـن ، يعرفوا بعـد مـن هـمهم  و، للدراسة يف الخارجٍرسال طالبإ ما يتمعند

 ،ٍ عكـسيةٍ نتيجة ذلـك أنهـم سـيعودون بنظـرةلتكون ،أولئك الذين سيذهبون إليهم
َّو يعد لديهم أي طموح بأن يخدموا هذه األمة  ،ات حتى لـو أصـبح لـديهم خـرب،ُ

  :حيث يقول

ًل طالبا إىل الخارج منح دراسية أيضا وهـم جـاهلونعندما نرس"  وال نـرشح ،ً

  ".لهم أي مجتمع سيصلون إليه

                                                           
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .١٢ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٣٢-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة



 

  



٢٦٥  

ُويضيف بالقول ُ:  
سل طالبا إىل الخـارج" ًقد يأ طفرة أحيانا نريد أن نعمل شيئا ف ً  نرسـلهم ،ً

 فيعـودون بنظـرة ،ِّقبل أن نعرفهم من نحن ومن أولئك الـذين سـيذهبون إلـيهم

 أصبح لديه خربة  يعد يطمح إىل أن يخدم هذه األمـة؛ ألنهـا  حتى ولو،عكسية

 ويحتقر هذه ،ِّ يعظم أولئك،ً منبهرا بأولئك،ً أصبح معتزا بأولئكً،عنده ليست شيئا

تهنها،األمة ً فيعـود سـاخطا عـىل ، هي أمة ليست جديرة بأي يشء من قبلـه، و

ولو كان ال . ح يزدريها هكذا أصب،ً ليس ساخطا ألنها ملاذا ال تبني نفسها،هذه األمة

م بشأنه النطلق هو أن يفيـد ،يزال يف قلبه ذرة من احرتام لهذا املجتمع  أو اهت

  . )١("بخربته هذا املجتمع

ِّ يب الشهيد القائد الفـارق بيننهـا ؛»ُمن نحن ومن هم«حقيقة غياب ظلِّ ويف  ُ
ن أولئـك فـإ ،لخارج وذلك من خالل أنه عندما يتم استقدام الخرباء من ا،وبينهم

ُيعرفون جيدا من ه َّ وأن هذه األمة لو يخلصون لها، ومن نحن،مً  فإنهـا ،نهضوت ،ُ

 فهـم هـذا ولً، عظـيًا وذلك ألن بـ أيـديها كتابـ، عىل حضارتهمستشكل خطورًة

َّر هــذه األمــةاحتقــيــسعون إىل ا  فــضالت ً ويحرصــون عــىل أن ال تــتعلم شــيئا إالَّ،ُ

ُكــون ســوقا اســتهالكية ملت فقــط ألن  التــي تؤهلهــا،معــرفتهم وتنحــرص  ،اتهمَنتجــً

َّ يف مجرد معرفة كيفامعرفته هـذه  وليس كيـف تـستطيع ،اتهم فقطَنتجُل مي تشغيةُ

ُاألمة أن تصنع م َّ ُنتجات مشابهُ    :يقولحيث  ، وتنافسهم يف التصنيع، لهاةَ

 الحـظ ،نستقدم الخرباء من هناك لكن أولئك يعرفون مـن هـم ومـن نحـن"

 لو ، لو يخلصون لنا، نحن أمة لو ننهض،لفارق يأ خرباء وهم يعرفون من نحنا

 ب أيدينا دين عظيم قد نـشكل خطـورة ،يخلصون معنا فب أيدينا كتاب عظيم

ًهم يخرجون إلينا وهم يحتقروننا وحريصون عىل أن ال نعلم شيئا ، عىل حضارتهم

هـي ، ًوقا استهالكية ملنتجاتهمإال فضالت معرفتهم التي فقط تؤهلنا ألن نكون س

أو كيف تنافسهم ، مجرد أن تعرف كيف تشغل منتجاتهم فقط ال كيف تصنع مثلها

                                                           
 .٢ ص،هـ١٤٢٢، من نحن ومن هم ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(



  

  

 

٢٦٦  

  .)١("يف التصنيع عىل نحوها

ِّيب ،ِّويف خضم ذلك  ة التي تعا منها األمـة  ُ َّالشهيد القائد الوضعية الخط ُ

  : يقول حيث ،صبح بالشكل الذي تخدم عدوهاُ وت،عندما تفقد هويتها

 ،فعندما يفقد الناس الهوية فعالً وتصبح وضعيتك بالشكل الذي تخدم عدوك"
 هـم مـن ،َّ تعلم؛ ألنهم من وضعوا كل يشء لنا،َّ تعلم،تحرك: سيأ عدوك ليقول

كـن ،عرفوا كيف سنكون عندما نتعلم  لو أن هناك تعليم صحيح يبني فعالً هل 

  ...."ّأن نسمع من جانبهم كلمة تعلم؟

  :بالقولُضيف ُوي
 ، نعرف من هم ومن نحـن،لو أن التعليم صحيح بالشكل الذي يجعلنا واع"

  . )٢("ّتعلموا: وكيف يجب أن نكون؛ ملا تكلموا بكلمة واحدة

ُ    ويؤكِّد الشهيد القائد َاألمة أن ُ َّ  فـإن ،َّ حين تصل إىل مرحلة أن تفقد هويتهـاُ

ُكون أمة تتصل إىل مستوى أن تلن ها وأن ً،أيضافقد حضارتنا تبأن كفيٌل هذا  َّ  ،جِنـتُ
  :يقول ، وتزرع،ِّصنعُوت

متى فقدنا هويتنا وأصبحنا ال نعلم شيئا من نحن ومن هم هو الكفيل بـأن "...

ِّنفقد أيضا حضارتنا؛ ألننا لن نصل إىل مستوى أن نكون أمة تنتج وتصنع وتـزرع  ً

  .)٣(" والواقع يشهد بهذا،وتعلم كل يشء

كن القول إن،ذلكويف سياق  بعـد م الهائـل الـذي تحقـق يف اليابـان ُّ التقدُ 

 عـىل تجـسيد الهويـة ، وواقعـي،ٌ حـيٌهـو مثـال ،ُالحرب املدمرة التي ُشنت عليهـا

اليابـا الـشعب ش الـشهيد القائـد إىل كيـف كـان ُ يـ، ويف هذا الصدد،الوطنية

 ،تقاليـدهو ،هويتـهب ٍتميـزُ مٍ كـشعب،وتقاليـده ،حريص عىل أن يحافظ عىل هويتـه
ًرسل طالبا عـىل مـستوى مـن ُ الحكومة اليابانية كانت توالذي تجىل من خالل أن

                                                           
 .٢ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،لدين الحوالسيد حس بدر ا) ١(
  .٤ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٢(

 .٢ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(



 

  



٢٦٧  

  : يقول، وما هي مهمتهم،مُ يفهمون من ه،الوعي

ًيف اليابان عندما كانوا يرسـلون طالبـا كـان اليابـانيون يحرصـون عـىل أن "

ُ هو شعب ظلـم ، وتقاليدهم كشعب متميز بتقاليده وهويته،يحافظوا عىل هويتهم

سـلوا طالبـا عـىل ،  ظلـم مـن قبـل أمريكـا، من قبل الغرب،من قبل اآلخرين ًف

هو أن يـسافر يف رحلـة ، ويفهم ما هي مهمته، يفهم من هو، مستوى من الوعي

ومنحة دراسية وأن يتعلم حتى ولو عند أعدائه لكن يتعلم ليعرف يف األخ كيف 

فيـصبح ذلـك الـشعب الـذي قهـر عـىل  ،يتعلم ليعرف كيف يبني بالده، يرضبهم

  ..".أيديهم يقهرهم هو يف ميادين االقتصاد

ُويضيف بالقو   :لُ

ة،الدولة نفسها كانـت تهـتم بـالطالب اليابـاني" ،  تعطـيهم مـساعدات كبـ

ة يعرف ، كذلك الص كانت تعمل فيعود اليابا وهو يابا  يتأثر، ورعاية كب

وشي[ما حصل يف  ه] ه ثـل ، اويف غ ما حـصل مـن تـدم لدولـة كانـت 

عـادوا وهـم يحملـون ، فعادوا وهم  يتـأثروا، إمرباطورية كربى يف رشق آسيا

ما بأمتهم   .)١("ويعملون بجد من أجلها، اهت

 -  

ُيقدم ِّ م  وعـدم،قضية التخلف العلمي التشخيص الدقيق ل الشهيد القائدُ  االهـت

ىل إ ٍ دراسيةٍنحُأن الطالب الذين يتم ارسالهم يف م ومنه ، العلمي والبحثالتأهيلب

م،ٍالخارج ال يحظون برعاية ا،ٍ كافٍ واهت  اخـتالس ويعانون من ً، بل يشكون كث

هــا،مــساعداتهم املاليــة ــا يجعلهــم يعيــشون يف أزمــات، وتأخ ةٍ ماليــةٍ   ، كبــ
َّ لهذا األمةالزدراءا وهم كتلة من ،فيعودون   :يقولحيث  ،ُ

ًعندما نرسل طالبا إىل الخارج منح دراسية أيضا وهـم جـاهلون"  وال نـرشح ،ً

 يف نفس الوقت م يعزز املسألة ويزيد الط بلة ،لهم أي مجتمع سيصلون إليه

                                                           
 .٣ ص،هـ١٤٢٢، من نحن ومن هم ، دروس من هدي القرآن الكريم، السيد حس بدر الدين الحو:انظر) ١(



  

  

 

٢٦٨  

ا مــن اخــتالس ،هــو أنهــم ال يحظــون برعايــة ا ويعــانون كثــ ً بــل يــشكون كثــ ً

فيعيـشون ، وأرقـام بـسيطة،  وتـأخ لهـا، ورسق للمـساعدات،مساعداتهم املالية

ة[هناك  ولهـذه ، فيعود وهـو كتلـة مـن اإلزدراء لهـذا املجتمـع] أزمات مالية كب

ة من طالب يف مختلف .الدولة يوم كنا يف مجلس النواب كانت تأ شكاوى كث

ة ماليـة معيـشية ، يشكون من أن مساعداتهم تتأخر،البلدان يعـانون  أزمات كثـ

طلة السفارات وامللحقيـات ، وقلة مساعداتهم،منها بسبب تأخ مساعداتهم  وم

ة كانت تأ، وأخذ منها،الثقافية يف رصفها   . )١(" شكاوى كث

ؤكـد كـ تإن الحقيقة املوضـوعية ف ً،اعزز القضية سوءُ يَّ وم،ودون أد شك

ً محـصورا يف لَّظـاملـا هو معروف لدى الجميـع أن التأهيـل العلمـي يف الـيمن ط

ة السفر نح   التيتأش  والحـصول عـىل ،والعـودةخـارج دراسـة يف الللطـالب للُ

ة ِّعـا مـن قلـُ يلَّظـ الـذي ، الـذي درس فيهـا الطالـبدولة من الٍ جامعيةٍشهادة

 ، لتكـون النتيجـة،عظـم الحـاالتُ بل واختالسـها يف م، وتأخرها،املساعدات املالية
ــة مــن  ــاالزدراءكتل ــنعكس ،دى الطالــب ل ــه يعمــل هعــورجبعــد  ت  ملــصلحته يف أن

َّ دون مراعاة لواقع األمة،الشخصية م بالنهوض بهـا مـن الواقـع املـ،ُ زرى ُ واالهت

ل ، بهاالذي حّل    . لهم والزعامات،نظمةاأل وذلك نتيجة إه

 ه يعملنالطالب عندما يعود فإ ويتجه الشهيد القائد إىل بيان نتيجة ذلك يف أن

م بواقـع هـذه األمـة ،حة نفسهملصل َّو يعد يحمل أي مشاعر مـن االهـت  وكيـف ،ُ

  : يقول، واإلخالص لها،يعمل عىل رفعتها

كن أن يعمل؟ قد يـأ " ،  والزدرائـه لهـذه األمـة-عندما يعود الطالب ماذا 

وإذا ما عمـل داخـل مؤسـسة حكوميـة ،  يعمل ملصلحة نفسه فقط-ولهذه الدولة 

م بواقع هذه ، نع يهتم بنفسه فقطداخل مص، مثالً ال يحمل أي مشاعر من االهت

  . )٢("وأن يخلص لها، وأن يعمل عىل رفعتها، األمة

                                                           
  .٢ ص،هـ١٤٢٢، من نحن ومن هم ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٢ ص،هـ١٤٢٢، من نحن ومن هم ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(



 

  



٢٦٩  

ل فـإن  ،مـشاريع نهـضوية للبلـدتحقيق بدالً من استخدامهم يف و ذلـك اإلهـ

ت من الطالبجعل م لهـم ِّقـدُالتي كانت ت ،األجنبية دول وال، فريسة سهلة للمنظ

ار فكرهم،الجنسياتًنا ااحي و،عم والد،املنح َّبقى األمة الذي ينتمـون ت و، لتجني  ُ

  .ا األساسيةلبي حاجاتهُا يمل تفتقر اإليه

  : يقول الشهيد القائد،ويف هذا السياق

عندما تعمل منح دراسية هنـاك ويف علـوم هـذه العلـوم الهامـة نوابـغ مـن "
 عندهم كم هناك آالف الطالب برزوا يحاولون يحتوونهم هناك عندهم يشتغلون

ء العرب واملسلمون يف كندا ويف أمريكا ويف بلدان أخرى ألنه  من الخرباء والعل
ًال يوجد هنا حكومات تحتضن الكفاءات ال يوجد هنا حكام حريصون جـدا عـىل 

  .)١("!األمة هذه أن يبنوها

م ال  الشهيد القائد أنـهُيؤكِّد ،ِّ  ويف خضم ذلك علمـي  بالجانـب اليوجـد اهـت
َّألمةل ً ما تزال متخلفةشعوبإالَّ أن ال ،دراسيةالنح ُامل وبالرغم من ،ُ ُ   : حيث يقول،ُ

انيـة" م بالجانـب االقتـصادي لألمـة،ًإذا رأينا كيـف ال تربيـة إ  ال ، ال اهـت
م بالجانب العلمي لألمة ما نزال منح دراسي  منحة بعد منحة إىل مختلـف ،ةاهت

  .ًبا متخلفةبلدان أوربا وما نزال شعو

 وأين الص وأيـن ،أن املرصي هم انفتحوا عىل الغرب قبل الصيني: يقال
ً واملرصي ال يزالون يواصلون منحا ،الص أصبحت دولة صناعية كربى!. مرص؟
   .)٢("وهكذا البلدان األخرى،  وهكذا اليمن، منحة بعد منحة،دراسية

 الـوطن العـر اتخرجـُنـصف مج ِنـتُ كانت الص ت،م١٩٨١في عام  ف،وفعالً
 ، كانت قد تعادلت مـع العـرب،م١٩٨٧ وبحلول عام ، والتطوير،ثومن جهود البح

هماتخرجُ انتجت ضعف م،م١٩٩٥ويف عام 
 )٣(.  

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة
 يف ظـالل دعـاء مكـارم األخـالق الـدرس ، دروس من هدي القرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٥ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
ر البحث العلمي يف مشاريع التنمية االقتـصادية،ة شايف جرب محمودكر) ٣(  العـدد ، مجلـة كليـة اآلداب، استث

  .٢٥٩ ص،٩٤



  

  

 

٢٧٠  

 -  

ــستوى اإلنــسان ف ُّيعــد البحــث العلمــي العامــل األســاس يف االرتقــاء   ً،كريــاُ
 ذلـك االسـتخالف الـذي ،ة االسـتخالف يف األرضِّ بحيث تتحقق فيه أهليً،وثقافيا

ِّرش ه من الكائنات  دون،ف به اإلنسانُ   .غ

َّأهمية وتتجىل  تـسارع الـذي يرفـع فيـه شـعارُالبحث العلمي يف هذا العرص امل َ

  وأصـبح،حـرك للنظـام العـاملي الجديـدُالبحث العلمي امل  يعد حيث،البقاء لألقوى

 والتقنيـة ،ن مـن املعرفـةِمكـُ مٍ للحـصول عـىل أكـرب قـدرٍتسارعُ مٍالعا يف سباق

 وقدرته ،استندت قوة االقتصاد حيث ، والرفاهية للشعوبتنميةال ثمرة التي تكفلُامل

حتـى أصـبح االقتـصاد  ، واالبتكـار،والتكنولوجيـا ،واملعرفـة ،التنافسية عـىل العلـم

عرفةاملالعرصي يتسم باقتصاد 
 )١(.  

 واالزدهـار عـىل مـستوى ، والتطـور،مُّأصبح البحث العلمي سمة واضحة للتقدو

عنـى ُ فبقـدر مـا ي، وهذه حقيقة أصبحت ملموسة،ختلفةُ من دول العا املٍأي دولة

 بقدر مـا يـنعكس ،عنوياملادي والدعم املم لها َّقدُ وي،مراكز البحوث و،الجامعاتب

  . وتطور املجتمع،ذلك عىل تقدم

كـن أن ن ٍويف قراءة أولية لدروس من هدي القرآن الكريم؛  ٍ س ّسـُأبـرز أ ِّبـٍ

 وذلـك ،مـه الـشهيد القائـدِّقدُ يذية يف املرشوع القرآ الـياملعرفو التنمية العلمية

  :عىل النحو اآل

 -  

 مـن الـربامج ً متكاملـةًلقائـد منظومـةم الشهيد اِّقدُ ي، القرآن الكريميمن هد

ٍكفيلة ببناء األمة بشكلال ، والعملية،العلمية َّ  ٍ وبـشكل،ختلـف املجـاالتُ يف مِ صـحيحُ

َّويؤكِّد أن هدى هللا عـز وجـّل هـو الطريـق الـصحيح  ، وصل إليه الغربَّأرقى م ُ ُ

                                                           
ر العـر حـول التعلـيم العـايل وسـوق ، دور البحث العلمـي يف التقـدم والتنميـة،بش معمر أبوراوي) ١(  املـؤ

  .١١-١٠ ص،العمل



 

  



٢٧١  

بها الحياة الحصول عىل املعارف الواسعة التي يبني اإلنسان و ،إىل بناء الحضارات

  : يقول،عىل أرقى مستوى

ة عندما ال يس الناس عـىل هـدي هللا أنهـم " ًالحظ أيضا من الخسارة الكب

 ، التي تبني الحيـاة بالنـسبة لهـم،يضيعون العلوم التي تبني حضارة بالنسبة لهم
كنهم من تسخ كث من مظاهر هذه الحياة من املخلوقات  من األرسار ،التي 

رة الدنيا يف جوانب الخ، هذا الكونالعجيبة يف  -  بناء حضارة ، يف جوانب ع
  ...."ك يقولون

هذا يؤكد أنه فعالً أن هدى هللا هو الطريق الصحيح إىل بناء ..." :إىل أن يقول

 إىل الحصول عىل املعارف الواسعة التي يبني اإلنسان بها الحياة عىل ،الحضارات

  .)١(" وعىل أساس هدي هللا،أرقى مستوى

نات يعتـرب ُأن هدى هللا سبحانه وتعاىل  الشهيد القائد ُويؤكِّد مـن أهـم الـض

  : حيث يقول،لبقاء العلوم الهامة التي تبنى الحضارات

 إىل درجة عالية هي معرضة للتاليش بسبب ماذا؟ علومهاأن أي أمة تصل يف "
 أهــم  هللا ســبحانه وتعــاىل هــو مــنى هــدأن ،أنهــا ليــست مهتديــة بهــدي هللا

نات لبقاء العلوم الهامة نات من أهم ،الض  التي تبنى عليهـا الحـضارات الض
  ".وتدوم وتستمر

 ،ٍ عـامٍما تحتـاج إليـه البـرشية بـشكل من أهم يعدُ ويضيف أن القرآن الكريم 
  : حيث يقول، شؤونهاِلتستقيم يف كل

 ،بـة اآلخرون معرضـون لنكـسة رهي،وفهماآلخرين إذا لديك فكرة الحظ أنت "
 بالتأكيـد هـم كـانوا ذلـك؟ ما السبب يف ،وخسارة للبرشية في لديهم من علوم

نة بالنسبة لهذه الحضارة  ماذا؟ هو هو وهذه العلوم ،بحاجة إىل يشء يشكل ض
 القـرآن يفًإذا فهذا يعطينا ثقة بأن هدي هللا سبحانه وتعـاىل املتمثـل .هدي هللا

 البـرشية عام هو من أهم ما تحتـاج إليـه  دينه املتمثل يف اإلسالم بشكل،الكريم
                                                           

ــسلة دروس شــهر رمــضان املبــارك،الــسيد حــس بــدر الــدين الحــو: أنظــر) ١(  الــدرس ، ســورة البقــرة، سل

 .٣٠-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤،الخامس



  

  

 

٢٧٢  

ً وليبقى ثابتا ومتناميا ومثمرا،بشكل عام لتستقيم يف كل شؤونها ً  تتوصلأي يشء  ،ً
  .)١("إليه من العلوم مثل توصلت إليه اآلن

ً فإنـه ال يـستطيع أن يحـيط علـ بعمـق ، واملعرفة،نسان يف العلمومه بلغ اإل
ا،القرآن الكريم ا يساعد عىل  الكريمكن أن يعطيه القرآنُ َّ مً ذلك ألن كث  إ
ات،كشف املواقف  : يقول الشهيد القائد، واألحداث، واملتغ

ًال أحد يستطيع مهـ بلـغ يف العلـم واملعرفـة أن يحـيط علـ بعمـق القـرآن "

كن أن يعطيه القرآن ا م  ـا ، م هو من مكنـون أرساره،ًالكريم؛ ألن كث  إ

ات واألحداث، املواقف،ىل كشفه وتجليهيساعد ع   .)٢(" واملتغ

َّويؤكِّد أن هللا عز وجّل أراد أن تتعلم األمـة وفـق هـدي ُ َّ ُ  وأنـه ، القـرآن الكـريمُ
 ،ُأخـرىٍ وأالَّ تنطلق لتطلب العلم مـن مـصادر ،يجب عليها أن تطلب العلم من هللا

 :يقولحيث 
ــيئا " - ــم ش ــع ال نعل ــسنا يف الواق ًإذا أل ُوا﴿ً ّ َ أخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم ال تعلمــون َ ُُ ْ َّ ِّ ََ ْ َ ََ َ ُ ُِ ُِ َُ ْ

ًشـيئا ْ ْنتعلم مـن .  لكن أراد أن نتعلم وأن نتعلم الكث لكن عىل يده هو)٧٨النحل(﴾َ ِ

ه سنصبح فعالً ال نعلم شيئا   .)٣(..."ًعىل يد غ
َّعـامل الغيـب والـش﴿إن هللا سبحانه وتعاىل هو العا هو العلـيم " -  َ ِْ َ ْ ُ

ِ ِهادةَ َ  )٧٣مـن اآليـة: األنعـام(﴾َ
َوسع كرسيه الساموات واألرض﴿ ْ َّ َْ ْ َ َ ُ ُّ َ َِ ِ َِ ِيعلم الرس يف الساموات واألرض﴿ )٢٥٥من اآلية: البقرة(﴾ُ ْ َّ َُ ْ َ َ ْ َِ َ ِ

َّ ِّ من : الفرقان(﴾َ

 هو من أحـاط بكـل يشء ،أليس كذلك؟ هو العا واسع العلم.. ً إذا هو العا)٦اآليـة
 وليس فقط أن ندعوه أن يرزقنا العلـم ،ن نلتفت نحوه ليعلمنا فهو من يجب أً،عل

ِوقل رب زدين﴿. وننطلق من مصادر أخرى نبحث عن العلم ْ ِّ َِ َ ْ ًعلام﴿ زد أنت ﴾ُ ْ حتى  ،﴾ِ
 .)٤(..." وعلوم الصناعة،العلوم األخرى هذه االخرتاعات
                                                           

 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
 .٢ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،سورة البقرة

 الـدرس ، وعده ووعيـده، سلسلة معرفة هللا،دروس من هدي القرآن الكريم ،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 . ص،م٢٠٠٢ ،الثالث عرش

  .٢ ص،هـ١٤٢٢ ، من نحن ومن هم، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

 ، الدرس الثا، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(
 . ص،م٢٠٠٢



 

  



٢٧٣  

ْومـا أوتيـتم﴿:  والعلم من عنده وهـو يقـول،إن هللا هو مصدر العلم" - َُ ِ ُ َّ مـن العلـم إال َ ِ ِ ْ ِْ َِ
ًقليال ِ   .)١(")٨٥من اآلية: اإلرساء(﴾َ

ُويب الشهيد القائد ِّ َّ لبنـاء األمـةٍ علميٍأن القرآن الكريم أفضل منهج ُ ال  وأنـه ،ُ

َّألمة عىل اإلطالق أن لكن ُ ً قاربـاُ يكون مٍ وأي يشء،ِ وخرباء،ٍ خرباتعىلحصل تُ

  : يقول، الكريمللقرآن

كن ألمة " أن يحصل لها عـىل اإلطـالق ال خـربات وال خـرباء وال أي يشء ال 

  .)٢("...يكون مقاربا للقرآن هذا عىل اإلطالق

َّيدعو الشهيد القائد أبناء األمة  ،ِّويف خضم ذلك لقرآن الكريم مـن لىل العودة إُ

َّ لكانوا هم األمة السب،تعاليمه و،داهُ ليعرفوا حقيقة كيف أنهم لو اتبعوا ه،ٍجديد َّ اقة ُ

  : يقولحيث  ، واإلبداع،واالخرتاع ،يف مجال التصنيع

كان القرآن بالشكل الذي فعالً يهدي هذه األمة لو اهتدت به إىل أن تصل إىل " -
 .  )٣(..."علوم أرقى م وصل إليه الغربيون

عودوا إىل القرآن من جديد لتعرفوا كيـف أن القـرآن كـان باسـتطاعتنا لـو "... -
 إرشاده أن نكون نحن األمة الـسباقة حتـى يف مجـال  وعىل،مشينا عىل هديه

  ...".   واإلبداع يف مختلف الفنون، واالخرتاع،التصنيع

 عـىل أرقـى ٌ علمـيٌ كتـاب هـون القـرآن الكـريمُك يش الشهيد القائـد إىل أ
كفيلـة بـأن ال ، واملـسؤوليات،التوجهـاتو ،َّعطي الناس املعارف الواسعةُيو ،مستوى

  : يقول،رفهميتوسعوا يف معا

 ويفتح لهم أبـواب ً،نهتم بالقرآن هو الذي يعطي الناس املعارف الواسعة جدا" -
 واملـسؤوليات التـي هـي كفيلـة بـأن يتوسـعوا يف ، ويعطيهم التوجهات،املعرفة

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

 .٣٠ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الخامس،سورة البقرة
 سـورة ،بـارك سلسلة دروس شهر رمضان امل، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٢٨ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الدرس الثامن عرش،النساء

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

 .٣٢-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة



  

  

 

٢٧٤  

ُ ويضيف،"معارفهم   .)١( " هو كتاب علمي عىل أرقى مستوى لكن ملن يفهم"... :ُ

املعارف الكاملة املعـارف الوافيـة بـشكل هدى هللا هو بالشكل الذي يعطيك "... -
 لتشبع فعالً هدى هللا يقدم بالطريقة التي يكون املطلوب منـك هـو أن ،لتشبع
 ".ً تفتح ذهنيتك تفتح مسامعك وتتفهم ويقدم إليك بشكل واسع جدا،تتفهم

يش من ،إذا  تعتمد عىل القرآن الكريم لتعرف من خالله ما هو العلم" -  ثم 
 وآفاق املعارف األخرى فتـزداد معـارف ،ك إليه يف آفاق الحياةخالل ما يرشد

 .)٢(..."كل يشء يف األخ يعطيك معرفة.. حقيقية
إن املهمة الرئيـسية ) صلوات هللا عليه وعىل آله(من البداية هللا يقول لرسوله " -

 يعلمهم أليس معناها يعلمهم؟ الكتاب والحكمة ويزكيهم ويخرجهم ،لديه يعلمهم
ت إىل النور ما معنـى هـذا يعطـيهم معـارف واسـعة عنـدما يكـون من الظل

بحـر ال يـدرك « يعلمهم ماذا؟ هدى هللا الذي قـال عنـه اإلمـام عـيل ،يعلمهم
  .)٣("ً ما معنى هذا أنه سيعلمك معارف واسعة جدا؟»قعره

 لـيس معنـاه أنـه ،قدم املوضوع أنه بالشكل الذي يعطي الناس معارف واسعة" -
 وتزكيـة للنفـوس ، وحكمة، تعطيهم معارف واسعة،ة ناس جهلةبشكل يجعل األم

 .)٤(..." أليست هذه رؤية القرآن نفسه؟ فعالً،يف إطار بناء صحيح
ة منها " -  وهذه القضية ملموسة مـن خـالل القـرآن -يف الدنيا تأ أشياء كث

 أنه يهدي إىل قضايا تـدفع باإلنـسان إىل أن تتوسـع معارفـه وينـال -الكريم 
 يتطور هو ، وتتطور بالنسبة للمجتمع الذي يس عىل هدي هللا،م املتعددةالعلو

ة جـدا  العمـل فيهـا ً،فتتسع حاجته إىل علوم متعددة فيحصل عـىل علـوم كثـ
ثل طاعة ثل طاعة،وتوظيفها ونتائجها كلها   ألنه فعالً يف األخ اإلنـسان . 

                                                           
 سـورة ،لسلة دروس شهر رمضان املبـارك س، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣-١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا
 ، سـورة البقـرة،شهر رمضان املبارك سلسلة دروس ، من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  .١٧ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ،الدرس السادس
 سـورة ، سلـسلة دروس شـهر رمـضان املبـارك، مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الـدين الحـو) ٤(

  .٣٣ ص،م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤ ، الدرس السابع والعرشون،األعراف



 

  



٢٧٥  

لها باعتبار عندما يس عىل هدي هللا وأمة تس عىل هدي هللا ت تحول كل أع
ة ة،ّالغايات واملقاصد كلها تكون خ  تتحـول كلهـا إىل مـاذا؟ إىل ،ّ ونتائج خـ

ُولــــــو أهنــــــم آمنــــــوا واتقــــــوا َملثوبــــــة مــــــن عنــــــد ا خــــــري لــــــو كــــــانوا ﴿. طاعــــــة إىل عبــــــادة ََّ ْ ْ ْ َ ْ ََ ٌَ ْ َ ِ َّ ِ ِ ِْ ٌُ ُ ََ َ َ ْ َُّ َ

َيعلمون ُ َ ْ   . )١(")١٠٣:البقرة(﴾َ

ُويب ِّ ٌد أن القرآن الكريم هو كتاب  الشهيد القائُ  ، الناحيـة العلميـةمـنبـارك ُمَ
ة من املعرفةو   : يقول،ًيفتح آفاقا كث

ا تعنيه كلمة"...  وفـي ، من جالل بالنسبة له،مبارك من عظمة: فهو مبارك 

 يف ، أن تكون تهتـدي بـه يف معارفـك،يف الناحية العلمية مبارك. يعطيه من أثر

ة من املعرفةً،علومك هو مبارك أيضا   . )٢(..".ً يفتح آفاقا كث

 ،ُ يؤكِّد الشهيد القائد بأن القرآن الكريم هو مفتاح كـل العلـوم،ويف سياق ذلك
االقتـصادية تحقـق التنميـة ب الكفيلـة ، واملـسؤوليات،هـاتِّ واملوج،م املؤرشاتِّقدُيو

َّالشاملة لهذه األمة   : حيث يقول،ُ

القرآن كتاب باهر وسالم هللا عليـه : [يمعندما يقول البعض عن القرآن الكر"

هذا هو مفتاح العلوم بكلها؛ ألنـه يف ]! ًيجلس مكانه لكن نحن نريد علوما أخرى

 واملـسؤوليات التـي هـي كفيلـة بـأن تتوسـع ،نفس الوقت الذي يعطي التوجهات

  .)٣(" وتعمل عىل تطوير قدرات هذه األمة،نظرتك لكل ما حولك

ً كتاب مهـم جـدا جـدا،آن الكريم هو كتاب مهمالقر" :ىل أنإش ُيك   قـال ،ً

فيـه نبـأ مـا قـبلكم «: وهو يتحدث عنه) صلوات هللا عليه وعىل آله(عنه الرسول 

اإلنـسان الـذي يتـابع . ؟)خـرب مـا بعـدكم( مـاذا يعنـي بعبـارة »وخرب ما بعـدكم

ل  لكـن هـ، ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليهـا،األحداث

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،ن الكريم دروس من هدي القرآ،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣٢ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الخامس،البقرة
 .١٦- ١٥ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس الثا، مديح القران، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
 سـورة ،روس شهر رمضان املبـارك سلسلة د، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٣(

  . ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ،البقرة الدرس السابع



  

  

 

٢٧٦  

معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثـون عـن اإلعجـاز العلمـي يف 

إن الحقيقة العلمية التي قد اكتشفت عىل هذا النحو القرآن : القرآن الكريم فيقول

  ". قد سبق إليها؟

ًة تدخل في َّويتضمن القرآن الكريم آيات كث  وهـذا ،العلمـي ُ يسمى باإلعجـازٍ

رة  كتاب هللا تعاىل لهداية اإل الكريم القرآنمن أعظم األدلة عىل أن نسان يف ع

  .األرض الذي استخلفه فيها

ُ ويؤكِّد الشهيد القائد بحيـث  ، وتوجيهاتـه،يهعىل شمولية القرآن الكريم يف هد ُ

ــة ِّقــدُ وي، العلــومِ مــن فــروعٍنــه ال يــذكر تفاصــيل مــسألة معينــة يف فــرعإ م قا

ًتوجهـا معينـا َّلنـاسا يعطي اإ و، وخواصها،للمعادن  كفيـل بالوصـول إىل هـذه ،ً

  : حيث يقول،األشياء

ِّتبيانــا لكــل ﴿: ًنعــرف أيــضا شــمولية القــرآن الكــريم عنــدما يقــول هللا فيــه..." ُ ِ ًِ َ ْ
ٍيشء

ْ لـيس معنـاه أنـه يـذكر لـك ) أي القرآن( وأنه تبيان لكل يشء)٨٩من اآلية: النحل(﴾َ

 أو ،قـوان يف الفيزيـاء: لعلـوم مـثالًتفاصيل املسألة الفالنية أعني علـ مـن ا

ـة ،أو أي يشء من هذه األشياء يأ بها هي ويذكرها، الهندسة  ويعمـل لـك قا

ً هو يعطي الناس توجها معينا هـو كفيـل ، ال،وأشياء من هذه، للمعادن وخواصها ً

  .)١("بالوصول إىل هذه األشياء

ــذلك ــ،وب ــرآن ُّ  يك ــريم ن الق ــاءالك ــاب فيزي ــاءكيم أو ،كت ــة أو ،ي  أو ،هندس

ا ِّقدُ ي،رياضيات ة بخواص األشياء؛ وإ نـسان  يهـدي اإل،كتـاب هدايـةهـو م قا

رة األرض يف م ختلــف ُ يف مً، واســعاً علميــاًد نــشاطاِوجــُ وي،ختلــف املجــاالتُلعــ

  . واملعرفة،ميادين العلم

عنـي  والـذي ال ي،وضح الشهيد القائد معنى التب املعريف يف القرآن الكريمُوي

ةِّقدُأن ي ء األشياء بالتحديدً تفصيليةًم قا ِّ ولكن يب ، بأس ِّيقدم بشكل قواعـد وُ ُ

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 . ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، ، الدرس السابع،البقرة



 

  



٢٧٧  

 تنميـة التـي يتحقـق بهـا ومـن خاللهـا ال، والعلـوم، مـن املعرفـةٍتهدي إىل أبـواب

َّ لألمةةالشامل   : يقول،يف كل املجاالت ،ُ

أل الحياة" أل الحياة بكلها،الدين هو  ة  والتب ال يعن،  ي أن يعمل لك قا

ء األشياء بالتحديد يهديك إىل كيف تكون ،  هو يب لك كيف تكون،تفصيلية بأس

ماذا ينبغي أن تعمل؟ ومعلوم بأنه حتى يف الصناعات أال يكون فيها ما ، هذه األمة

، تهدي إىل معارف من هذا النوع، ّتسمى قواعد؟ فهو يهدي إىل أبواب من املعرفة

 .)١(" هذا هو التبي،ألمة يف كّل املجاالتتهدي إىل بناء ا
ــد الــشهيد القائــد أن القــرآن الكــريم يهــدى إىل العلــوم ُويؤكِّ  ، واالكتــشافات،ُ

 يف هــذه ، والحركــة، والعمــل، باملــسؤوليةبطرتُ بأســلوب مــ، العلميــةواالخرتاعــات

َّ يف عملية بناء األمة، واملعارف، والتي تقود إىل العلوم،الحياة   :ل حيث يقو،ُ

ة؟ تقـول هـل هـدى إىل موضـوع االخرتاعـات : إذا أنت تقول" ما هناك قا

ة، نعم: هذه؟ أقول لك ، إعمـل، يذكر لك كـذا، هدى إليه بطريقة إن  تكن قا

ة من الكنوز، الحياة طبعت فيها األشياء، واتجه إىل كذا من ، يف الحياة أشياء كث

نسان واسعة مـن جانـب املـسؤولية حاجيات اإل، ولهذا كذا، ولها خواصها، املعادن

، ِّأن تـصنع، تفرض عليك أن تتحرك يف كّل هذه املجاالت، التي ربطك القرآن بها

أن تهتم ، أن يكون لديك مهندس، أن تعمل عىل أن يكون لديك خرباء، أن تزرع

  ".ببناء أمة متكاملة

م بالجانـب العلمـي ُويضيف أن القـرآن الكـريم يهـدي إىل االهـت  ،عـريف وامل،ُ
ُألمة من خالل الخل َّ  ، والدراسـات العلميـة، ومراكـز األبحـاث،تخصـصُ وامل،رباءُ

  : يقول،م العلميُّ والتقد، التي يتحقق من خاللها السبق،والتطبيقية

 ،املجـاالتأليس القرآن هدى إىل هذه؟ يكون عندك خرباء يـشتغلون يف كـّل "
لبحث من أجل ماذا؟ أنك تريد ويل ل، دراسات، معاهد بحث، ومعاهد، ويبدعون

لك الصناعة، أن ال يسبقك اآلخرون إىل شيئ لك الخربة؟ من  ، تكون أنت من 

                                                           
 .١٩ ص،م٢٠٠٣ ، الدرس األول، مديح القرآن،الكريم دروس من هدي القرآن ،السيد حس بدر الدين الحو)  ١(



  

  

 

٢٧٨  

لك االكتفاء يف زراعة ها، من  وتجد يف كل واحدة من هذه تلقـى هللا ، يف غ

 يـتلمس ، عندما يتحركون يف أي مجال من املجاالت يتلمس التأييـد اإللهـي،فيها

َوبْرشى للمؤمنني﴿: ُيتلمس البرشى التي قال هنا ،الربكة اإللهية ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ   .)١(."الخ… ﴾َ

 - 

 ، شـاءترصف فيها كـيفَُّاملو ،األرضَّن هللا عز وجّل هو املالك الحقيقي لهذه إ
رتها، عليهاًاستخلفُوجعل اإلنسان م من  همتَّ وسخر له ما يف الكون لخد، وأمره بع

رة األرضِّكُ وتنميتها بالقدر الذي ، استخدامهاأجل   .نه من ع

 والفاعل األول يف ، من إدراك أن اإلنسان هو املحور األسايس يف التنميةّبدالُو

 ،َّخر لـهسُ ومـ، لخدمـة اإلنـسانهيـئُن الكـون مأ خاصة إذا ما أدركنا ،هذا الكون
رة الكون  ُناط باإلنسان منـذُن الدور املأَّ السي و، وتشييده،هؤ وبنا،والغاية هي ع

رتهـاسبحانه وأن أنزله هللا   حيـث ، والـسعي فيهـا،تعاىل إىل هذه األرض هـو لع

  .عِبدُ وي،عِّ ويصن،نتجُ وي، ليتعلم، واإلرادة، هللا بنعمة العقلهكرمأ

ُّتعدو َّ عىل هذه األمة مـاَّ من النعم التي أنعم هللا عز وجّل به االستفادةُ   أبـرزنُ

ّأسس تحقيق التنمية العلميـة واملعرفيـة َّمـسخرهـي أن الـنعم  وَّ السـي،ُ  لإلنـسان ٌهُ

رة األرض ِّيب  حيث ،لع َّأن هللا عز وجـّل سـخر لإلنـسان أصـنافالشهيد القائد ُ َّ ً اّ

  : يقول،ُعِّصنُ وي،ُجِنتُ إىل كيف يه ل تهدي؛ٍ جنسِ من كلتعددًةُم

َوســخر لكــم مــا ﴿" ْ َ َُ َ َّ ِيف الــساموات ومــا يف األرضَ ْ َ ََّ ْ ِ َِ َِ ى مــا أكــ ﴾َ  إذا تأمــل اإلنــسان ســ

 ، أصناف الصخور، أصناف الرتبة، أصناف الحيوانات، أصناف النباتات،األصناف
ٍإن يف ذلـك آليـات ﴿.  أصناف املعـادن سـخرها،أصناف متعددة من كل جنس متعدد َِ َ َ َِّ ِ

َلقوم يتفكرون َ َُ َّ َ َ ٍْ   .)٢( ..."، وكيف يصنع، فهي تهديه إىل كيف ينتج)١٣يةمن اآل: اجلاثـية(﴾ِ

                                                           
 ، الـدرس األول، مـديح القـرآن، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم، السيد حـس بـدر الـدين الحـو: أنظر)١(

 .١٩ص ،م٢٠٠٣
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .١٤ ص،م٢٠٠٢،الثا



 

  



٢٧٩  

حقـق ُ التـي ت، والعمليـة،س العلميـةُّسم األِّقدُومن منطلق تأكيده بأن القرآن الكريم ي

َّالتنمية الشاملة لهذه األمة اس َّحـيط بالنـُ يتعلق بكل ما هـو مَّعطى مؤرشات فيُيفهو  ،ُ

واتَّم َّ أنه مسخ،يف األرضو ، يف الس   : الشهيد القائد يقول،ر لإلنسانُ

القرآن كتاب باهر وسالم هللا عليـه : [عندما يقول البعض عن القرآن الكريم"

هذا هو مفتاح العلوم بكلها؛ ألنـه يف ]! ًيجلس مكانه لكن نحن نريد علوما أخرى

 واملـسؤوليات التـي هـي كفيلـة بـأن تتوسـع ،نفس الوقت الذي يعطي التوجهات

ً وتعمل عىل تطوير قدرات هذه األمة أعطى مؤرشات أيضا ،ولكنظرتك لكل ما ح

وات ومـا يف األرض  أنـه ،في يتعلق بكل ما هـو محـيط بالنـاس مـ يف الـس

ْوسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض﴿: مسخر لك َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َِ َ ُ َ   .)١( ...")١٣من اآلية: اجلاثية(﴾َّ

ُويش الشهيد القائد إىل أن  ًسخر بها أشياءُتً الومهناك عُ ٌةِّ  من مخلوقـات هللا  كث

ُسبحانه وتعاىل تعترب أسبابا إلنتاج أشياء ال ينال   : يقول،ها اإلنسان بطاقاته املحدودةً

 الذي تصل إليه النفوس املعرضة عن هدي هللا عندما تصبح ال اإلنحطاطهذا "

 - وهللا أعلـم - و حضارة معينة كانت يبـد، أي قيمةً مهكانتقدر لليشء مه 
نمظاهرها من - ك قلنا -كانت حضارة راقية  وما  ، ما كان عليه نبي هللا سلي

 أنه يبدو أنه كان : كبار دولتهومن ،كان عليه منهم من املقرب لديه من حاشيته

ما تزال  -  باألمسقلناك  -  وتبدو مظاهرها،هناك يف ذلك العرص علوم راقية

 تتأمـلأشـياء عنـدما  ً،ن مظاهرها ما هو يف اليمن أيضا وقد يكون م،يف مرص

 وخرباتـه ،فيها ترى بأنها بعيدة أن تكـون مـن عمـل اإلنـسان بطاقتـه الطبيعيـة

ة من مخلوقـات هللا ،الطبيعية  أنه يبدو أنه كان هناك علوم تسخر بها أشياء كث

ــاىلســبحانه  ــرب أســبابوتع ــسان هــو بًا  تعت ــا اإلن ــاج أشــياء ال يناله ــه اطاقإلنت ت

  .)٢("املحدودة

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
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٢٨٠  

ُويب ِّ عبـارة عـن ست يـل تطورت العلوم َّجمل ما يتحرك فيه اإلنسان مهُأن م ُ

 ، هو الذي جعلها يف هذا الكـونهللا سبحانه وتعاىلبل  ،طبيعةاستخدام ألسباب ال
  :حيث يقول

 ومن مظاهر ذلك العلم ما حكاه هللا سبحانه ، تلك الحضارةيف حصل مامن أبرز "

ـا﴿:  كيف أن الذي عنده علم من الكتاب قـال]بلقيسعرش [ يف قصة وتعاىل َأ َآتيـك َ ِ بـه ِ ِ

َقبل أن يرتد إليك طرفك َُ َ ْ َْ ْْ َ َْ َِ َّ َ  علمية هذه لـيس معناهـا أنـه مـسألة دعـاء قضية )٤٠من اآلية: النمل(﴾َ

 ، عنده علـم مـن الكتـاب؛ دعاءقضيةليست القضية  -  وهللا أعلم -   في يبدو،مع
 مه تطورت العلوم ال اإلنسان أشياء معينة ك قلنا بأن مجمل ما يتحرك فيه تسخ

 هو الذي جعلها يف هذا وتعاىلتخرج عن مجرد استخدام ألسباب طبيعية هللا سبحانه 

   .)١("وات واألرض وما بينه يف الس، محيط هذه األرض،الكون

َمـا يف الـساموات ومـا ﴿: َّعز وجّلمن قوله و َّ ََ َِ َ ْيف األرضِ َ ْ ِّيب الـشهيد القائـد معنـى  ،﴾ِ ُ
واتُل مكُو ، بأن األشياءِّسخالت إليهـا عـىل  بـالنظر ، واألرض،فردات ما يف الس

ة جداِس ُ اإلنـسان يف أغـراض متعـددةقابلـة ألن يـستخدمها أنها ً،عتها الكب ـا  ،ٍ

  : يقول،رتبطة بهذه األشياءُأن حياته ميعني 

 ،رة هي تـوحي بـأن األشـياء هـذه قابلـة ألن نـستخدمهامعنى التسخ العبا"
ة جـدا عنـدما يقـول ِمـا يف الـساموات ومـا يف ﴿: ًوعندما تنظر إليها عىل سـعتها الكبـ َِ َّ ََ َِ َ

ْاألرض َ ة طويلة عريضة جدا من األصـناف﴾ْ  واألنـواع املتعـددة مـن ،ً أليست قا

 ، ومختلـف املعـادن، والهـواء، والقمـر، والـشمس،ًاملخلوقات بـدءا مـن الكواكـب
وات، وكل العنارص املوجودة يف هذا العا،والنباتات  ، كل مفردات ما يف الـس

   ...".أن حياة اإلنسان مرتبطة بهذه األشياء: تعني هذه. أنها مسخرة،وما يف األرض

َويوضح الشهيد القائد أن هللا  يف ةَّسخرُالـنعم املـ أوجـد هـذه سـبحانه وتعـاىل ُ

وات ــس ــف،ض واألر،ال ــا يتكي ــتالءم ،  ــسان،وي ــع حاجــات اإلن  ، ووضــعيته، م
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٢٨١  

ة لألغراض امل   : حيث يقول،دةِّتعدُوباإلمكان تطويع األشياء الكث

 كيف تجدها ، وسخرها،أنه ذللها: ألنه ذكر مثالً في يتعلق بحيوانات معينة..."

 ،ل والبغـا، والخيـل، والبقـر،قابلة لك أن تـستخدمها لألغـراض املتعـددة كاإلبـل
َّ وبـ يف ، وتجدها قابلة ملختلف األغـراض، ومختلف الحيوانات املذللة،والحم

 ،تركبـون: آيات أخرى كيف تكون األشياء املسخرة قابلة لالسـتخدام املتعـدد ذكـر
 وأشعارها ، ومن أوبارها، ومن أصوافهاً، وتستخدمون من جلودها بيوتا،وتأكلون

ًأثاثا لكم ومتاعا إىل ح ً... ")١(.   

َّويب الشهيد القائد أن هللا سبحانه وتعاىل قـد ذلـ  ُ ِّ َّ هـذه املـسخر،أَّ وهيـ،لُ  اتُ

وات ى ، واألرض،املوجودة يف الس  بعدما أعطى توجها يجعل اإلنسان يتوجه فـ

َّ بناء األمةِ إىل كل ما لديه من أشياء يف سبيلٍنفسه بحاجة   : حيث يقول،ُ

وات وما " يف األرض بعدما أعطى توجهـا مـن هـذا إنه سخر لنا ما يف الس

ى نفسه يف سبيل بناء األمة بحاجة إىل كـل  النوع الذي يجعل اإلنسان يتوجه ف

ا جـدا،ما لديه من أشياء ً أن هذه تعطي أمالً كب أن باإلمكـان تطويـع األشـياء : ً

ة لألغراض املتعددة   .)٢("الكث

ِّ ويقـدم مثـاالً أنـه ،لتـسخقيمـة ا الشهيد القائـد عـىل رضورة فهـم ُيؤكِّدك  ُ
 هـي إحـدى ، لإلنـسان للتدفئـةَّعـز وجـّلها هللا َّسخربالنسبة لنعمة الشمس التي 

كن االستفادة منهـا اسـتفادة أوليـة،ُاألغراض التي تعطيها الشمس ِّويبـ ،ُ و  أن ُ

َوسـخر لكـم مـا يف الـساموا﴿:  مـن منطلـق قولـه تعـاىلُأخــرىً اهنـاك أغراضـ ََ َّ َ ْ َ َِ ُ َ ِت ومــا يف َّ َ َ ِ

ِاألرض ْ َ   : حيث يقول،﴾ْ

ِوسخر لكم مـا يف الـساموات﴿" َ ََ َّ َ ْ َ َِ ُ َ  نحن نفهم قيمة التسخ أنه فعـالً بنظـرة واحـدة ﴾َّ

 هـذه ، من أجل أن ال يكون هناك برد،الشمس سخرها لنا من أجل أن نتدفأ فيها
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٢٨٢  

فهم أن كل  ثم ن،لك الحمد يا هللا:  ونقول، املاء نرشبه،واحدة م تعطيه الشمس

 فكأنه هـذا كـل مـا ً، نعرف من خالله ما يفيدنا تلقائيا،يشء هو عىل هذا النحو

كن أن نستفيده منه استفادة أولية،يعطيه : لكن ملاذا ال نفهم من قولـه..  هو ما 

ِوسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض﴿ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َِ َ ُ َ تعني ما كان يف ظاهرها ويف ] يف[ أليست ﴾َّ

  . )١(..."باطنها؟

َّويب الشهيد القائد أن من النعم املسخر ُ ِّ  والتـي نجـدها ، هـي نعمـة الـشمسةُ

حدى االستخدامات إ وأن ،دة األغراضِّتعدُ يف أشياء م،ستخدمُ وت،رَّسخُتقابلة ألن 

 ٍ ووقـود،ٍ كهربائيةٍالتي برزت هي تحويل أشعة الشمس عرب وسائل معينة إىل طاقة

  :يقولحيث  ،الفضائية ِ للمراكبٍهام

ا"  الشمس أ يستطيعوا أن يحولوها إىل طاقـة كهربائيـة؟ ً،هذه اكتشفت أخ

أن يحولوا أشعة الشمس عرب وسـائل معينـة : واحدة من اإلستخدامات التي برزت

 ولكث من ، بل تتحول هذه إىل وقود هام للمراكب الفضائية،إىل طاقة كهربائية

ر الصناعية هذه التي  تحتاج إىل الوقود صفائح معينة تحول أشعة الـشمس األق

ر،إىل كهرباء   . إىل وقود تشتغل عليه هذه املركبات واألق

ُويضيف بالقول ُ:  

؟ الشمس التي بيننا وبينها "  مالي – ك يقولون –ًإذا أليس هذا من التسخ

 متعـددة األميال أو عرشات املالي من األميال تجدها قابلة ألن تسخرها ألشـياء

 وأن يكون لها دور يف استخدام أشعتها يف مجاالت ليس بإمكانـك أن ،األغراض

 من الذي يستطيع أن يـوفر مـثالً طاقـة معينـة ،تستخدم أشياء أخرى بديلة عنها

كـن تعبئتهـا بـرتول أو أشـياء  للمركبات الفضائية التي تأخذ فرتة طويلة؟ أيـن 

كن أن تحول بهذا الشكل فأغنت عـن ًأخرى؟ لكن الشمس طاقة مستمرة يوميا أم

كن لو أن املسألة مرتبطة بطاقات هي يف األرض هنا بـرتول  طاقات أخرى ال 
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٢٨٣  

 ،أو الطاقات التي يسمونها طاقة نووية وقود نووي أو نحوه لكانت املسألة صعبة
ر صناعية ونحوها  ،ًأي لكان هذا يشكل عائقا دون إمكانية مركبات فضائية وأق

كن أن  تذهب تجدد لها الوقود هذا؟ لهذا كانت الطاقة الشمـسية واحـدة متى 

ًمن استخداماتها استخدمت يف مجـاالت هامـة جـدا يف إعطـاء معلومـات ويف 

إمكانيــة التواصــل فــي بــ النــاس عــرب وســائل اإلتــصاالت والبــث اإلذاعــي 

ه   . )١("...والتلفزيو وغ

ٍويضيف يف درس آخر بالقول ٍ ُ ُ:  

 يستفيدوا منها ويحولوها إىل ،فهم إىل أن يستفيدوا من الشمسأ تصل معار"

ر وتغذي حتى املنـازل الطاقـة الكهربائيـة  طاقة تغذي املركبات الفضائية واألق

ر بالطاقــة  حولــوا األشــعة نفــسها إىل طاقــة تغــذي املركبــات الفــضائية واألقــ

   .)٢("... األشعة نفسها حولوها إىل طاقة كهربائية،الكهربائية

ِّيقدم الشهيد القائد العديد من الشواهد  ، الكريمِمن خالل قصص من القرآنو ُ
 يقول، يف هذا الكونٍ ألشياءِّسخ التُِّبالتي ت

 )٣(:  
ن[عندما يالحظ اإلنسان مراحل من التاريخ السابقة يف فرتة " - يف فرتة ] سلي

ا  تسخ ألشياء يف مرحلة يبدو يف الدنيا هذه كان يوجد ] فراعنة قدامى[ر
ة  ، تسخ ألشياء نتيجـة علـوم قـائم فـوق طاقـات اإلنـسان،نتيجة علوم قا

 عنــد ،هنــا يف الــيمن مظــاهر أخــرى] األهــرام[حــصل عنــدهم ] املــرصيون[
ن ن يف طرفـة عـ] عرش بلقيس[ كذلك ،سلي فكأنـه ! يصل إىل عنـد سـلي

  ...".  كان لديهم علوم ،مهارة

ن ،اءا بعلوم هامـةامللكان قد يكونا فعالً ج" -  ألـيس هللا قـال عـن وزيـر سـلي
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٢٨٤  

ا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴿: عندما قال َقال الذي عنده علم من الكتاب أ َ َُ َ ْ َ َْ ْ ٌْ َ ْ َ َُ َ ْ ْ َّ َِ َّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ من : النمل(﴾ْ

 ألـيس هـذا يعتـرب ، هذه قضية علمية فيها تسخ ألشياء يف هذا الكون)٤٠اآليـة
ًا هاما؟ًجانبا إيجابي ً"....   

ا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴿" - َأ َ َُ َ ْ َْ ْْ َ َْ َِ َّ َ َ َِ ِِ  قضية ما قد استطاع الناس أن )٤٠من اآلية: النمل(﴾َ
أن الرسعة عىل هذا النحو قد : يفرسوها إىل اآلن كيف أمكن؟ مع أنهم يقولون

صدر تؤدي إىل أن الجسم الفال يحرتق فكيف كانت املـسألة؟ إن هللا هـو مـ
ًوما أوتيتم من العلم إال قليال﴿:  والعلم من عنده وهو يقول،العلم ِ َ َّ ِ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ  ".)٨٥من اآلية:  اإلرساء(﴾ُ

 ):باركُدروس شهر رمضان املالدرس السادس من (ُ ويردف بالقول يف 
ا قد يكون يف علم هللا وما تدل عليه أيضا اآلية هذه السابقة وما تـدل "... ًر

َا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفـكَأ﴿: عليه قصة َ َُ َ ْ َْ ْْ َ َْ َِ َّ َ َ ِ ِِ ـا مـا )٤٠من اآلية: النمل(﴾َ  أنه قد نكون ر

 اآلن العلـم الحـديث  يـستطع إىل ،نزال متأخرين بالنسبة لعلوم سابقة ضاعت

ت عملية نقل   مـن الـيمن إىل ،إىل فلسط] عرش بلقيس[اآلن أن يفرس كيف 

ا مقبوالً ومنطقيا ومعقوالً في يتعلق ببناء فلسط  يستطيعوا أن ً يفرسوا تفس ً

ًيف مرص ما تزال هاتان القضيتان لغزا علميا فعالً] األهرام[  معنى هذا أن هللا ،ً

ًوما أوتيتم من العلم إال قليال﴿: عندما قال ِ َ َّ ِ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ  ذلك العلم بكله الذي وصل )٨٥من اآلية: اإلرساء(﴾ُ

 استخدام أشياء أخرى يتم بسببها التوصل إىل أشياء ما تزال لحد إىل الدرجة هذه

 فالعلم الحديث اآلن هو ما يزال فعالً قليال ما يزال قليال بالنسبة لعلوم ً،اآلن لغزا

ِوما أوتيتم من العلم ﴿ًضاعت سابقا وما يزال الكل قليال م آتاه هللا سبحانه وتعاىل  ْ ِْ ِ َِ َْ َُ ُ

ًإال قلـيال ِ َ َّ  هذه كانت مشكلة وما تزال مشكلة فعالً ويتم التلبيس بها )٨٥من اآلية: اءاإلرس(﴾ِ

عىل كث من الناس يف قضية التحرض والحضارة والعلوم يتصورون بـأن معنـاه 

  .)١("!نرتك هذه األشياء ونلحق باآلخرين

ًة  ، وحقـائق،ٍ تحتوي عىل إشارات إىل ظواهرٍويتضمن القرآن الكريم آيات كث
ِ ألحد يف مجالٍمعروفة غقد تكون   و يستطيع أحد أن يُفرسها ،الحديث العلم ٍ
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٢٨٥  

ا منطقيا ًتفس  باآليات البـاهرة كون ال هذاتعاىل قد مألسبحانه وهللا  و، ومعقوالً،ً

 ،نظــرون وجعــل منهــا آيــات لقــوم ي،األبــصاروٍالتــي جعلهــا آيــات ألويل األلبــاب 
 واستكـشاف ،َّالتفكـرو ،نية عىل النظـرَّ هم أحق الناس بهذه الصفات املبسلمونوامل

عرفة ذلـك كلـه مـن ،كونأرسار ال  وإذا أهمـل املـسلمون يف ،الغـرب وهم أوىل 

هم،هذه العلومأرسار معرفة  هم س و، فإنهم سوف يكونون عالة عىل غ يكون غ

ة عىل احتكار العل  التي تـؤدي إىل أن يكونـوا يف ُاملفيدةم ويف موضع القوة القا

 ، من هـذه القـوة العلميـةاالستفادة من ٍ ولن يتمكن املسلمون عندئذ،ةَّلغلبموضع ا
نها باهظـا مـن أمـوالهمٍإالَّ إذا قدموا تنازالت  وهـذا ، ومـن كـرامتهم، يدفعون 

َّموقف ينبغي أن يتنزه عنه املسلمون وا ُّتعاىل بـأن يعـدسبحانه و الذين أمرهم هللا ،َ

ِوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ﴿ :سبحانه وتعاىل يقول هللا ،القوةما استطاعوا من  ٍ َِ َّ ْ َُ َ َِّ ْ َُّ َ ُُّ َ

ْرباط اخليل ترهبون به عدو ا وعدوكم ْ ُِّ َّ َ َّ ُ ُْ ُ َُ َِ َّ ِ ِِ َ ِ ِ َ ْ َ﴾)١(.  

ةُيش الشهيد القائد إىل أن ، السياقاويف هذ  ٍ اإلنسان يحتـاج إىل أشـياء كثـ

ًاألمثلة أحيانا تكون تجـسيدا وأن  ،همه وتقريب القضايا إىل ف،يف مجال التبي له ً

 ،ٍ حتى لو كانت املسألة مثالً فيهـا رضب مثـل ببعوضـة،ه لتقربها إىل فهم،للمعا
   : يقول، لها قيمة من الناحية العلميةوالتي ،ٍ أو ذبابة،ٍبفراشة أو

َإن ا ال يستحيي أن يرضب مثال ما بعوضة فام فوق﴿" َ َ ً َ ْ َّْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ًْ ِ َْ َِ َِ ه احلق مـن َّ ْها فأما الذين آمنوا فيعلمون أ ُ ْ َ َ َِ ُِّ َُ ْ َّ َ َ َ َُ َ ََّ َّ َ

ًرهبـم وأمـا الــذين كفـروا فيقولــون مـاذا أراد ا هبــذا مـثال َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َّ ْ ََ ِ ُِ َِّّ َ َ َ ََ َُ ََّ  ألنــه يف مجــال الهدايــة )٢٦:البقــرة(﴾ِ

ة قضايا إىل  يف مجال التبي له وتقريب ال،للناس يحتاج اإلنسان إىل أشياء كث

ً فاألمثلة أحيانا تكون تجسيدا للمعا لتقربهـا إىل فهمـك حتـى لـو كانـت ،فهمه ً

 ،املسألة مثالً فيها رضب مثل ببعوضة أو بفراشة أو ذبابـة أو أي يشء مـن هـذه
  .هذه لها قيمة من الناحية العلمية من ناحية التبي بالنسبة لك

ُويؤكِّد  ويب لهـم عـىل ،ريد لعباده الهداية سبحانه وتعاىل هو من يهللا" : أنُ

 أن يب لهم األشياء ، ال يستحي أن يرضب مثالً يف سبيل أن يهتدوا،أرقى وسيلة

                                                           
  .٦٠ من اآلية ،سورة األنفال) ١(



  

  

 

٢٨٦  

 املهـم يف مجـال ، أو قيم معينه،ويقرب إىل أذهانهم ما يفهمون به مبادئ معينه

 ،االهتداء ال يـستحي أن يـرضب مـثالً بعوضـة أو أي يشء مـن األشـياء األخـرى
 اآلخرون يكونـون ، له قيمته، ولهذا قيمته،أن هذا حق من هللا: يعرفوناملؤمنون 

ما ! ؟... أو ذبابة أو،مشغول بأنه ماذا يعني أن يرضب بفراشة أو يرضب ببعوضة

ما هي الفائدة منها أو مـا هـي قيمتهـا؟ ! هي الفائدة يف أن يرضب لك مثالً به

هم ضـال ،هذا يسمى ضالال َمـاذا أراد﴿ هو س َ ََ ً ا هبـذا مـثالَ َ ََ َ ِ ُ  ينـشغل بأنـه مـاذا ﴾َّ

أو هللا أعىل ! أو هللا أعىل من أن يذكر ذبابة!  ما قيمة أن يتحدث عن ذبابة،يعني

 من االستفادة فيكون هو منشغالً بالفكرة هذه ونايس ،وأعظم من أن يذكر بعوضة

ا يهدي إليه املثل   ."املثل و

د ،ٍاج إىل أن يستفيد من كـل يشءاإلنسان يحت أن الشهيد القائدُ ويوضح   ُويؤكـِّ

  :ِبالقول

ن وهو نبي ،اإلنسان يحتاج إىل أنه يستفيد من كل يشء"  الحظ نبي هللا سلي

:  أ يقـل،بعد ما سمع كالم النملة ظهر يف مظهر مـن الخـضوع بـشكل عجيـب

عمـــت عـــيل﴿ َّوقـــال رب أوزعنـــي أن أشـــكر نعمتـــك التـــي أ َ ََ َْ ْ َ َ ََ ْ ْ ِّ َْ َ َ َ َِ ِ َِّ ََ ُ ْ ْ ُ وعـــىل والـــدي وأن أعمـــل صـــاحلا ترضـــاه َِ َ َ َّ َ ََ ْ َْ ََ ًَ ِْ َ َ َ ِ َ

َوأدخلني برَمحتك يف عبادك الصاحلني ِ ِ َّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ ْ   .)١٩:النمل(﴾َ

ا بنعمة عظيمة عليه  كيف أن النملة نفسها ،ًالنملة هذه استفاد من كالمها تذك

ُال حيطمنكم سليامن وجنـوده ﴿: عندما قالت ُ ُ َ ُْ َُّ َ َ ُ ْ َ ُْ َوهـم ال يـشعرونَِ ُ ُْ َ َْ أنهـا :  يعنـي)١٨من اآليـة: النمل(﴾ُ

لة متعمـدا وال أحـد مـن  ن عادل وليس بإمكانه أن يدوس عىل  ًعارفة أن سلي

ة تعـرف عدالتـه،جنوده ة جدا أنه حتى الحيوانات الـصغ ً إذا هو يف نعمة كب ً .

لة أفادته. جاء بالعبارة هذه الهامة يف الخضوع   بشكل عجيب؟ أليست هذه 

لـة أو بعوضـة أو  ًإذا فال يظن الواحد منا أنه أذ أو أعىل من أن يستفيد من 

 .)١(" معنى هذا كربياء وغرور،أي يشء

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

  .١٦-١٥ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثالث،سورة البقرة



 

  



٢٨٧  

ِّيب  ،ِّويف خضم ذلك  كتاب معرفـة باعتباره-القرآن الكريم الشهيد القائد أن ُ

نعـم هللا بهـا أ  الصحيح يف االستفادة من النعم التـي هو املنهج– وهداية لإلنسان

 كل ما بـ إىلظر النأن و ،هإلنسان بنعم هللا علياكر َّتذويوضح أن  ،نسانعىل اإل

 أن إلنـسانا ُويـش إىل أن هللا يريـد مـن ،يديه هو نعمة من هللا سبحانه وتعاىل

  : حيث يقول، لديهذات قيمةتكون هذه النعم 

لف شؤون حيا هو كل ما أستمتع به يف مخت، متى ما تذكرت أن كل ما أرى"

ـة أنـه يريـد منـي أن ،نعمة من هللا سبحانه وتعاىل  وأرى من خالل آياته الكر

 أ ينهنا عن التبذير؟ أ ينهنا عن اإلرساف؟ ، أن تكون ذات قيمة لدي،أقدرها

  ". هي ذات قيمة،هو تنبيه عىل أنه ينبغي أن يكون لهذه األشياء قيمة لديكم

ِّويب ٌ ويـصاحب ذلـك شـعور لديـه ،النعم ذات قيمة لإلنسان أنه عندما تكون ُ
ُ فهذا يساعد عـىل التأمـل فـي تعطيـه ،بالتذكّر بأنها نعمة من هللا سبحانه وتعاىل َّ ُ

  : يقول،هذه النعم من معارف

فإذا ما نظرت إليها كذات قيمة مصاحب هذا الشعور للشعور والتذكر بأنها "...

 فـإن هـذا هـو مـا ً،نعمة عىل الناس جميعـا ،نعمة من هللا سبحانه وتعاىل عليك

  .)١("يساعد عىل أن تتأمل يف ما يف ما تعطيه هي من معارف

ُويؤكِّد الـشهيد القائـد أن التوجيهـات التـي تكـرر  ر يف ّ مـن الـسوٍ يف كثـتُ

 ،كن أن يغفـل الجانـب اآلخـرُ ال َّعطي التأكيد بأن هللا عز وجّلُ ت،القرآن الكريم
  : يقول،عنويةاملجانب الهداية 

ٍأومل ينظروا يف ملكـوت الـساموات واألرض ومـا خلـق ا مـن يشء﴿"
ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َّ َ َْ ََ َ ْ َّ َ ُِ َ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ  ،)١٨٥مـن اآليـة: األعـراف(﴾َ

 يأ يف جانب من ،نفس النظرة التي يكرر أمثلتها يف كث من املواقع يف السور

 ، مظاهر هـذا الكـون ثم يأ بصفحة من ماذا؟ من،اآليات موضوع التوجيهات
 ففيه ما ، ومدبر لشئونه، ملك، هللا هو إله،يتب ماذا؟ أن هذا الكون هو له ملك

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا،قـرآن الكـريم دروس مـن هـدي ال،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(

 .٤-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث



  

  

 

٢٨٨  

كن أن يغفـل الجانـب اآلخـر،ما يجعلك تتأكد: يعني.. يعطيك  ، وتطمنئ بأنه ال 
 أو هداية ،معنوية:  الهداية التي نسميها،جانب الهداية في يتعلق بالجانب اآلخر

 .)١("لنفس هداية ا،نظام
 : بالقولُردفُوي
 ، ويعمل هذه األشياء األخـرى مـن فلـق البـذور،أن من يدبر الشمس والقمر"

كـن أن يغفـل الجانـب ، ك سيأ يف بقية اآليات،وتظهر األشجار منه  أنـه ال 

 أي أن هـذه واحـدة مـ ، املنهج، الترشيع، جانب التنظيم، جانب الهداية،اآلخر

 ثم تعرف مـن خاللهـا كيـف نعـم هللا ، التذك بها،نعميستفاد من عرض هذه ال

  .)٢(..."عىل الناس

ُويضيف أن كل ما ب أيدي اإل ـسؤوليته ُ لهـا قيمتهـا املٍنسان من نعمُ رتبطـة 

نهــا إحــدى الــدوافع لإلنــسان يف أن يغــوص يف أ و،  يف هــذه األرضٍكخليفــة

ق م  ويكتشف األرسار التـي أودعهـا ،عِّصنُ وي،جِتُ وين،دعِبُ في،فردات هذا العاُأع

  : يقول، يف هذه الحياةهللا

فينطلــق النــاس وهــم يــرون أن كــل مــا بــ أيــديهم لــه قيمتــه املرتبطــة "...

فهـذا هـو .  ومتذكرين أنها نعمة من نعم هللا،سؤوليتهم كخلفاء  يف األرض

ق مفردات هذا  العـا نفسه من إحدى الدوافع باإلنسان إىل أن يغوص يف أع

  .)٣(" ويكتشف األرسار التي أودعها هللا يف هذا العا،ِّ ويصنع، وينتج،فيبدع

ٌويؤكِّــد الــشهيد القائــد أن اســتخالف اإلنــسان عــىل هــذه األرض هــي قــضية  ُ ُ 

ظاهر الحياةٌرتبطةُم   : حيث يقول، 

                                                           
 سـورة ، سلـسلة شـهر رمـضان املبـارك، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الـدين الحـو) ١(

  .٢٧-٢٦ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع والعرشون،األعراف
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 .٧ ص،م٢٠٠٢،الثالث



 

  



٢٨٩  

ظـاهر الحيـاة " أن استخالف اإلنسان عىل هذه األرض هي قضية مرتبطـة 

ِسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض﴿: أن هللا يقول يف القرآنهذه؛ ولهذا  ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َِ َ ُ َ من : لقامن(﴾َّ

ثله يف القرآن )٢٠اآلية  استخالف اإلنسان عىل هذه األرض داخل هذا البناء الذي 

ء هذه،أشبه يشء ببيت  استخالفك فيه ، هذا املنزل الكب، هذه األرض مع الس

حتوياته ط مـن ،مرتبط   ومن خالل تعاملك مع محتوياته وفق هديه سيظهر 

  ..."الحياة بشكل راقي

ُويضيف بالقول ُ:  

أن :  أو اليشء الـذي ينبغـي أن يفهـم،ًإذا فإذا كانت القضية هذه أن نفهمها"

ظـاهر هـذا ،استخالف اإلنسان يف هذه الحياة ليقوم بدور  لـه غايـة مرتبطـة 

ء مرتبط به األرض وال،املحيط الذي هو فيه      .)١("س

ش الـشهيد القائــد إىل أن مـن إحــدى العوامـل التــي رضبــت ُيــ ، وإزاء ذلـك

وات،املسلم  ،َّ وجعلتهم بعيدين عن أن يـستخدموا مـا سـخر هللا لهـم يف الـس
  : يقول، أنها أصبحت ليست ذات قيمة لديهم من نعم يف،واألرض

ذه اآليات وب من ينطلقون من هنا نعرف كم هو الفارق ب ما تعطيه ه"...

 وأن النظر إىل الدنيا يجب أن ،فيتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد يف الدنيا

 ويـسمح ، واتركهـا،ّيكون نظر من يرفضها وال قيمة لها وأنها غرارة خداعة مكارة

أن هذا نفسه مـن إحـدى ،  وال تأخذ إال الكفاية منها فقط،لك فقط من أطرافها

بت املسلم فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا مـا سـخر هللا العوامل التي رض

 وأن يتفكروا فيها؛ ألنها أصبحت ليست ذات قيمـة ،لهم يف السموات ويف األرض

: بين التـذك يـوحي!  هي كلها ال تساوي جناح بعوضة، ليست ذات قيمة،لديهم

  ". لها قيمة،أن هللا يذكِّرنا أن ننظر إليها كذات قيمة

ِّيب ،بل ذلكويف مقا  ، قيمـةذه الـنعمن عرفوا أن لهـيخر اآلأنالشهيد القائد  ُ
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٢٩٠  

ُواســتخدموها يف أغــراض متعــددة  حتــى وصــل بهــم الحــال إىل االســتفادة مــن ،ٍ

  :  يقول،ِتفوح منها روائح كريهةاألشياء التي 

بـل حتـى ،  الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة،عرف اآلخرون كيف أن لها قيمة"

ر من عندها يعرفون أنها أيضا لها قيمةاألشياء التي   كيف ،ًنكمم أنوفنا عندما 

حطــات تــصفية فيــستخرجون منهــا األســمدة  ،هــم يــستخدمون املجــاري 
ًويستخرجون أيضا املاء من جديد نقيا فيعاد لسقي األرض من الحدائق والبسات  ً

الي الدوالرات،واملزارع   .)١(..". وأسمدة تباع 

ُويضيف بالقول ُ:  

ترى مثالً مخلفات الحيوانات أليست هي م يساعد عىل تخصيب الرتبة؟ "...

  .)٢(..."ًتتالىش تلقائيا ثم تتحول من جديد إىل فوائد للرتبة

ن اسـتخدموا تلـك ياآلخرأولئك  أن  إىل الشهيد القائدُش ي، وبالرغم من ذلك

  : يقول، وإفساد عباد هللا،النعم يف أغراض اإلفساد يف األرض

 وباستخدام املنتجات املتعددة يف مختلف ،عندما انطلق الغربيون يف التصنيع"

 ويف إفـساد عبـاد ، ألسنا نرى ما أك ما تستغل يف اإلفساد يف األرض،املجاالت

  ...".هللا ويف ظلم الناس؟

ُويب ِّ اإلفـساد ؛ كانـت النتيجـة هـي  صالحة الغربينفوس أنه عندما  تكن ُ

  :يقولحيث  ،سالمته و يحافظوا عىل ، يرعوا حرمة اإلنسان أنهم و،يف األرض

؟ أليسوا هم من لوثوا البيئة؟ أليسوا هم "... ما الذي حصل عىل أيدي الغربي

من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب عىل أيدي مـن؟ عـىل أيـديهم هـم؛ 

لقـوم الـذين ألنهم انطلقوا عندما هم اخرتعوا فسبقونا سـبقونا فأصـبحوا هـم ا
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 و يرعوا ، ف الذي حصل؟ لوثوا البيئة،لكن نفوسهم  تكن صالحة، يتفكرون

 املهم هو أن ينتج بأقـل تكلفـة ، و يحافظوا عىل سالمة اإلنسان،حرمة اإلنسان

ة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد  ًفتأ النفايات النووية وتأ نفايات أخرى كث

صل لو أن من بأيديهم هذه األشياء هذه اآلليات ومن لكن ماذا كان سيح.. العا

هم سادة اإلنتاج لو كانوا مؤمن لكانوا يراعون سالمة اإلنسان والحفـاظ عـىل 

  .)١(..."البيئة فيعدلون إىل األشياء التي فيها سالمة البيئة وإن كانت أك تكلفة

كر بأن َّن يتذَّمماآلخرون هم وهنا يرضب الشهيد القائد مثاالً يف لو كان أولئك 

حوا َّ السـت، هي نعمة من هللا علـيهم،إمكانياتو ،آلياتو ،ما ب أيديهم من طاقة

 ، وإلحـاق الـرضر بهـم، إفـساد عبـادهيفستخدم ُأن تـيف َّعز وجّل  من هللافعالً 
  :يقول

 ما ب أيديهم مـن ،لو كانوا هم ممن يتذكر بأن ما ب أيديهم من طاقة"...

يتـذكرون ،  نعمـة،يديهم من إمكانيات هي نعمـة مـن هللا علـيهم ما ب أ،آليات

أنها نعمة الستحوا من هللا أن تستخدم في هو إفساد لعباده وإبعاد لعباده : هذه

  . )٢(..."عن طاعته وعبادته

َّش الشهيد القائد إىل أهمية تذُ ي،ويف سياق ذلك    هـذه الـنعم َناس بأَّكر النَّ

رين بـأن هـذه األشـياء هـي تـذكُّ وإذا ما كانوا م، هللا عليهم هي من نعمةةَّسخرُامل

ستخدم ُ أن تـيف ويستحون منه ،َّعز وجّل  فإنهم سيخشون هللا،من نعم هللا عليهم

  : يقول،اإلرضار باآلخرين من عبادهو ،يف معاصيه

من األشياء التي يظهر بتذكر أن ما ب أيدينا هو من نعمة هللا علينا كونهـا "

الحظ كم سيظهر من أثر كب . ت هذا العا الذي نحن خلفاء  فيهمن مفردا

ِّ أنت عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العا فتصنع وتنتج ،لتذكر نعمة هللا
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ة.. وتبدع وتعمر   إذا ما كـان ،ً إذا ما كنت متذكرا بأنها من نعمة هللا،وأشياء كث

عمة هللا عليهم فـإنهم سيخـشون مـن الناس متذكرين بأن هذه األشياء هي من ن

 أو أن تـستخدم يف اإلرضار ،هللا وسيستحيون من هللا أن تـستخدم يف معاصـيه

  . )١("باآلخرين من عباده

ُويردف بالقول ُ :  

ألن املؤمن حينها سينطلقون ليتخلقوا بأخالق هللا سبحانه وتعاىل فيكونون "...

ان سيعمر الحياة ويعمر النفوس حريص عىل أن يحافظوا عىل البيئة فهم من ك

  .)٢(..."ويتجىل عىل أيديهم املعرفة الواسعة  تعاىل

ُويب الشهيد القائـد أن عامـل التقـوى ِّ  ، وخـشيته مـن هللا،نـسان وصـالح اإل،ُ
 ،سيجعله يقوم بإنتاج األشياء التي ال تؤثر عىل البيئةو ، لإلنسانًا قويًاسيكون دافع

  :حيث يقول

ا كان باستطاعة املسلم أن يتوصلوا إىل أك م حتى يف مجال " البيئة ر

ة التي هي نفسها ال تؤثر عىل البيئـة  ،توصل إليه الغربيون فينتجوا األشياء الكث
أو لو كان فيها ما يؤثر عىل البيئة لدفعهم تقواهم وصالحهم وخشيتهم مـن هللا 

 املواد األخرى التي هي أكرب إىل أن يحرتموا هذا اإلنسان فيحاولوا أن يعدلوا إىل

ًحفاظا عىل سالمة البيئة وإن كانت التي تلوث البيئة أقل تكلفة؛ ألنه هنا سـيقال 

  .)٣("إنني يف مقام مسئولية ال أريد أن أرض بعباد هللا

ُويؤكِّد ُ الشهيد القائد أن تذكر الناس بأن هذه النعم املُ َّ هي مـن نعـم هللا ة َّسخرَّ

نة ،معليه َّ يف تسي كل املسخرًيشكل ض ريـد هللا سـبحانه ُ يف املجال الـذي ياتُ

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(

 .٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .١٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٣(

  .١٢ ص،م٢٠٠٢،الثا



 

  



٢٩٣  

رة األرض بالصالح   : يقول،وتعاىل يف ع

نة يف تـسي كـل هـذه "... ٍيصبح حينئذ تذكر أنها نعمـة مـن هللا يـشكل ضـ

ــد هللا ســبحانه وتعــاىل ــسخرات يف املجــال الــذي يري رة األرض ،امل  يف عــ

  .)١("بالصالح

ُويب الشهيد ا ِّ ساعد ُت أنها ذات قيمةبالتذك لإلنسان بنعمة هللا عليه أن لقائد ُ

ق م إحدى الدوافع لإلنسان إىل أن يغوصتعد و،رَّعىل التفك فـردات هـذا ُ يف أع

  : حيث يقول، ويكتشف األرسار التي أودعها هللا،العا

 حول ما يف التذك لإلنـسان بنعمـة هللا: كن أنه بقي نقطة واحدة هي..." 
هـي ،  يف أن ينظر أن كل ما ب يديه هو نعمـة مـن هللا وأنهـا ذات قيمـة،عليه

ٍإن يف ذلــك آليــات لقــوم ﴿ً:نفــسها مــ تــساعد عــىل التفكــ فيهــا كــ قــال ســابقا ْ َ َ َِّ ٍ َِ َ ِ ِ

َيتفكرون َُ َّ َ ُولتبتغوا من فـضله ولعلكـم تـشكر﴿: بعدما قال تعاىل)٣من اآلية: الرعد(﴾َ ُْ ُْ َ َ ََّ ََ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ْ َ من : النحل(﴾َونُ

ٍوســــــخر لكــــــم مــــــا يف الــــــساموات ومــــــا يف األرض َمجيعــــــا منــــــه إن يف ذلــــــك آليــــــات لقــــــوم ﴿ )١٤اآليــــــة ْ ُ َ َ ََ َ َّ ًِ ٍ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َ َّ
َيتفكرون َُ َّ َ فينطلق الناس وهم يرون أن كل مـا بـ أيـديهم لـه قيمتـه  ،)١٣:اجلاثــية(﴾َ

سؤوليتهم كخلفاء  يف األرض . ومتذكرين أنها نعمـة مـن نعـم هللا ،املرتبطة 
ق مفردات هذا  فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع باإلنسان إىل أن يغوص يف أع

ــدع ــا فيب ــتج،الع ــصنع، وين ــا هللا يف هــذا ،ِّ وي ــي أودعه ــشف األرسار الت  ويكت
  ...". العا

ُويضيف أن   .)٢(" قيمة لها،أن هللا يذكِّرنا أن ننظر إليها كذات قيمة: التذك يوحي" :ُ

ُويردف بالقول ُ:  

ــــاىل" ــــبحانه وتع ــــول هللا س ِا الــــذي ســــخر لكــــم البحــــر لتجــــري الفلــــك فيــــه ﴿: يق ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َ َُّ َ ْ ْ َِ َ َ ُ َ َُ َّ ُ َّ
ِبأمره ِ ْ َ ّ الحظ كيف تأ هذه العبارات يف هذه اآليات مصدرة بقوله )١٢من اآلية :اجلاثـية(﴾ِ

                                                           
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(

 .٤-٣ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،يد حس بدر الدين الحوالس: أنظر) ٢(

  .٧ ص،م٢٠٠٢،الثالث
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َا﴿: تعاىل َّا الذي خلق الس﴿ ﴾َّ َ َ ََّ ِ ُ َاموات واألرضَّ ْ َ ْ َ َِ َا الذي يرسل الرياح ﴿ )٣٢من اآلية: إبراهيم(﴾َ َ ُِّ ُْ َِّ ِ ُ َّ
ًفتثري سحابا ََ َ ُ ِ م تروا أن ا سخر لكم﴿ ﴾ُ ْأ َ َ َ ُْ َ ََّ َ َّ َّ َ َْ ِا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بـأمره ﴿ ﴾َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ َ َُّ َ ْ ْ ََ ُ َّ ُ َّ

َولتبتغوا من فضله و ْ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ُلعلكم تشكرون وسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض َمجيعا منهَ َ َ َ َْ ِ ًِ َِ ِ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َْ ْ ِ َِ ُ ُ َُ َّ ََّ ْ : اجلاثــية(﴾َ

َإن يف ذلك ﴿جميع ما يف السموات وما يف األرض سخرها لكم ، ً جميعا)١٣ - ١٢من اآلية  ِ َ َِّ ِ

َآليات لقوم يتفكرون َ َُ َّ َ َ ٍْ ِ ٍ   .)١٣من اآلية: اجلاثـية(﴾َ

ت لقوم يتفكرون فيعلمون من خالل تفكرهم عظم نعم هللا سبحانه وتعاىل آيا

وا يف ، يحبونه، تخشع قلوبهم له، عليهم فتل قلوبهم له يستحيون مـن أن يـس

؛ لتتوسع معرفتهم با ،معصيته ً يتفكرون أيضا يف ما سخر لهم داخل هذا العا

،  لكل ظواهر هـذه الحيـاةسبحانه وتعاىل؛ وليصلوا من خالل تفكرهم ودراستهم

ة يف مجال العلوم فيبدعوا  وكل ما أودع يف هذا العا يتوصلون إىل معارف كث

ة وهذا فعالً من اآليات التـي ترشـد .. ويخرتعوا ويصنعوا ويكتشفوا األشياء الكث

َلقـوم يتفكـرون﴿: املسلم لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعنـي يف قولـه تعـاىل َ َُ َّ َ َ ٍْ   أ﴾ِ

ْوسخر لكم﴿: يتحدث بعد قوله َ َُ َ َّ   .  )١("؟﴾َ

 -  

 ومـع ، لهدايتهم يف هذه الحيـاة،َّالناسالقرآن الكريم هو كتاب أنزله هللا عىل 

َّاس يقرون بأنه كتاب أنزله هللا عز وجّلَّعظم النُأن م  ،رون آياتـهَّ أنهم ال يتـدب إالَّ،ّ
 ، ومعرفــة االحكــام الــرشعية،بقــراءة القــرآنفقــط  ن ويكتفــو،هــارون فيَّيتفكــال و

َّهمية تفكأ يف ح أن ، هنا وهناكيواجهونها إزاء بعض القضايا التي ،والفقهية ر َّ

  ً. جدانسان يف آيات القرآن أمر عظيماإل

 ومع ذلك فإن معظـم ،اإلنسان هو املخلوق الذي أنعم هللا عليه بنعمة التفكو

اس يكـاد ال َّ حتى أن بعض الن، ك يجبعظيمةتخدمون هذه النعمة الاس ال يسَّالن

َّر أبدا فيَّيتفك تكـاد طاقـة العقـل  حيـث ، يف هذه الحيـاةٍ أنعم هللا عليه من نعمً
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 وكيفيـة تـسي األمـور ، يف كالم البـرش وتـرصفاتهميف التفك رية تنحرصَّالتفك

  : يقول الشهيد القائد،البسيطة يف الحياة فقط

يهم آياتنـا مـع الـزمن يف اآلفـاق ويف أنفـسهم"  الكثـ مـن ،مع الزمن س

ات تحدث عىل يد اإلنسان نفـسه نحـن قلنـا يف دروس .  فتـربز الـشواهد،املتغ

 ما من يشء من األشياء التي ،سابقة أنه ما من يشء إال ويحدث فينا ما يشهد له

 أو نحـن ،اد نـصدق بـه ونحـن ال نكـ، أمر من ديـن هللا،هي آيات من آيات هللا

رساتنا، أو قد نرفضه،نستبعده ويف ترصفاتنا ما يشهد ،  هناك يف واقعنا ويف م

ًلكن املشكلة عندما يكون اإلنسان يف هذه الدنيا يعيش عمرا طويالً سنة .بأنه الحق

ات، بعد سنة  من ، كم تحصل من أشياء،ويف السنة الواحدة كم تحدث من متغ

 تـشهد بالحقـائق التـي داخـل كتـاب هللا ،أخـرب هللا بـهأحداث تشهد بصدق ما 

 ، يكـون يف واقعـه معـرض، ال يلتفت إليهـا، ولكن ال يلتفت اإلنسان إليها،الكريم
ًواإلنسان الذي يضع لنفسه برنامجا معينا يف هذه الدنيا يأخذ عليه كل ذهنه  وكل ،ً

مه ة لن يبرص األشياء األخرى بالشكل الذي يفيده فيزيـده بـ،اهت ويزيـده ، ص

  . ويزيده هدى ونور،معرفة

ً كل واحد منا يضع لنفسه برنامجا معينا مرتبط بأمور ،في أتصور هكذا حياتنا ً

 ويفكـر يف ، فهو يفكر يف الدكان، إما أنه قد قرر أن يشتغل يف التجارة،معيشته

أو يفكر يف .  وهكذا ذهنه معظمه يتجه إىل هذا الجانب،البضاعة من أين يأخذها

ه حـول موضـوع القـات] القات[أن يبيع ويشرتي يف  أو ، مثالً ليله ونهاره تفكـ

  ".يفكر يف الزراعة

ُويب ِّ  ، مـدارك واسـعة اإلنـسانهللا سـبحانه وتعـاىل وهـب أن الشهيد القائـد ُ
ةو   : حيث يقول،قدرة عىل أن يستوعب إدراكه وذهنه أشياء كث

ألن هللا سـبحانه وتعـاىل وهبنـا  ظلم للنفس؛ ،هذا يف الواقع هو ظلم للنفس"
ة ،مدارك واسعة  وهب اإلنسان قدرة عىل أن يستوعب إدراكه وذهنه األشياء الكث

 ويف ، أو يف الزراعـة، يعمل يف التجارة، فيمكنه أن ينشغل يف التجارة،من حوله
 ما يـزال هنـاك مجـال ، ما يزال يف مداركه سعة،نفس الوقت ما يزال يف ذهنه



  

  

 

٢٩٦  

نحـن مـن .  يدخل األشياء األخرى ويهتم بها ويدركها ويتأمل فيهـاًواسع جدا ألن
َلقـد خلقنـا ﴿ هللا الذي خلـق اإلنـسان يف أحـسن تقـويم ،نضيق عىل أنفسنا نظرتنا ْ ََ ََ ْ

ِاإل ٍنــسان يف أحــسن تقــويمْ ِ ْ ََ ِْ ََ َْ ــني(﴾ِ ــه، يف شــكله)٤:الت ــستوعب ، يف مدارك  باســتطاعته أن ي
ة   .األشياء الكث

ء يف هذ وت وال يكـون : ا العرصيقول عل ًبأن اإلنسان يتعمر عمرا طويالً و

دماغه ال يكون قد استغل منه إال نسبة بسيطة % ١٠قد استغل من دماغه إال نحو 

دماغـه عـىل :  هـم يقولـون هكـذا،وبقية األشياء. أي العرش% ١٠هي ما تساوي 

ر أســاس أنهــم يعتــربون أن الــدماغ هــو مركــز لكثــ مــن اإلدراكــات واملــشاع

ة من املعلومات،واملعلومات  املهم معنى ، وهناك الذاكرة التي تحفظ األشياء الكث

 أو أن املقـصود أن ،هذا سواء أكانوا مصيب بأن الدماغ هو املـسؤول عـن هـذا

 ولديه قدرة وهبها هللا له يستطيع أن يـستوعب ً،اإلنسان لديه مدارك واسعة جدا

ة جدا   ". ويف مجاالت متعددة، ويشغل ذهنه هنا،نا فيشغل ذهنه هً،بها أشياء كث

ُويؤكِّد ات و ، حولـهٍاإلنسان املؤمن هو من يستفيد مـن كـل يشء أن ُ مـن متغـ

  : يقولدة يف الحياةِّتجدُاألحداث املو ،الحياة

عنى الكلمة هو مـن يـستفيد مـن كـل يشء ،اإلنسان املؤمن"  اإلنسان املسلم 

ات الحياة،حوله  أي حـادث يف أي ،اث املتجددة يف الحياة من األحد، من متغ

 وفيه ، هو شاهد عىل آية وفيه آية،ًبقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا هو فيه آية

ة  أ يأت القـرآن ،أ تكن تلك األحداث التي وقعت يف األمم املاضية.. عرب كث

ل ؟ ليقـو)صـلوات هللا عليـه وعـىل آلـه(الكريم يقصها علينا وعـىل النبـي نفـسه 

ِلقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب﴿: للجميع َ َْ ََ ُْ ِ ِ ٌ َْ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ َِ الناس :  ألويل األلباب)١١١من اآلية: يوسف(﴾َ

 هـم يتفهمـون ، أي ال ينظرون إىل األشياء نظرات سـطحية،الذين هم لديهم لب

 ما هو ،قصصهم.  هم يتأملونها وينظرون ما فيها من عرب فيستفيدوا منه،األشياء

ًأ يعـرض القـرآن أحيانـا كلمـة .. ص هنا؟ تلك األحداث التي كانت تحصلالقص

 أو يف أيام صالح أو هـود ، أو يف أيام فرعون،يقولها كبار العشائر يف أيام نوح

 ، حتى الكلمة الواحدة يسجلها هي حدث ومن وراءها عربة،أو أي نبي من األنبياء



 

  



٢٩٧  

  .)١(ً"مواقف األنبياء أيضا. وتوحي باليشء الكث

القرآن الكريم يعني إعطاء األحكام يف آيات ر يف َّالتفكبأن وال ينبغي أن نفهم 

 فـإن هـذا الفهـم هـو ، والتي ال ترتك أثرهـا يف الوجـدان،املجال العقائدي فقط

ر يف َّ ومنها التفكـ،نشاط التفك كافةل ذلك أن القرآن الكريم جاء شامالً ؛ٌخاطئ

وات هللا لإلنسانهاَّالنعم التي سخر  َّعز وجـّل هللا َّ السي وأن،َ واألرض، يف الس

رة اإلنسان بّوجه  وذلك يعني أن الكـون املـشاهد خاضـع ،َّسخر لهُامل هذا الكون ع

 وأن ،فـرسُ الـذي ال ي،الغامضو ،بهمُ وأن ظواهره ليست باليشء امل،إلدراكه وبحثه

اته عىل أوسع ن، من الكوناالستفادةقدوره  رفاهيـة  لتـأم ،طاق واستغالل خ

ِوسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴿:  هللا تعاىليقول ،حياته ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ٌ َّ َُّ َ َ َ َ َ َ ْ َُّ ََّ ْ َ َّ ََّ ُ

َإن يف ذلك آليات لقوم يعقلـون َ َ َُّ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ٍَ َ َ َ ِ ِوسـخر لكـم مـا يف الـساموات ومـا يف األرض﴿ ،)٢(﴾ِ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َِ َ ُ َ ِ َمجيعـا منـه إن يف َّ َّ ًِ ُ ْ ِ ِ

َذلك آليات لقوم يتفكرون َ َ َُ َّ َ َ ٍْ ِ ٍ َِ َ﴾)٣(.  

لمنهج العلمـي الـصحيح الـذي يـدفع ل ٌوتوجيه القرآن يف هذا الصدد هو تأكيد
 عـىل ، هـذا الكـونيفمحاولة استكـشاف مـا هـو مجهـول و ، التفكاإلنسان إىل

كـ اإلنـس  وهـذا ،رضان يف هـذه األَّأساس من الثقة بقدرة هللا عز وجـّل يف 
  والعلـوم، العلميـة ليـستنبط أنـواع املعـارف؛ً يفـتح البـاب واسـعا أمـام العقـلَّم

رة األرض،الحيـاةون ؤ ومنها ما يتعلق بش،ا التي ال حرص له،ُاملختلفة  يقـول ، وعـ
  :الشهيد القائد

َلقـوم يتفكـرون﴿" َ َُ َّ َ َ ٍْ ملـن هـم هنـا تعطـي معنـى ) قـوم( عبـارة ، برجال يتفكرون﴾ِ

 وليس للناس الذين ينرصفون ببساطة عن هذه ،يتفكرون ملن هم رجال ،جديرون

ون هذه اآليات ال قيمة لها   .)٤("األشياء ف

                                                           
 ولـن تـرىض عنـك اليهـود وال ، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،ين الحـوالسيد حـس بـدر الـد: أنظر) ١(

 .٢-١ ص،م٢٠٠٢ ،النصارى
 ).١٢( اآلية ،سورة النحل) ٢(
 ).١٣( من اآلية،سورة الجاثـية) ٣(
 ، الدرس الثا، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٤(

 .١٢ ص،م٢٠٠٢



  

  

 

٢٩٨  

كتـشف ُ يف الشق غ امل مستورًة، والحياة،ة لظواهر الكونِّعربُتظل الحقائق املو

 وإنهـا ،دهً حتى يأذن هللا بكشفها تدريجيا عىل أيدي من يشاء مـن عبـا،من العلم

ِوسـخر لكـم مـا يف ﴿ : اإللهـي يف قولـه تعـاىلتوجيـهً وذلـك مـصداقا للً،ملجلية حـت َ ْ َ َُ َ َّ َ
َالساموات وما يف األرض َمجيعا منه إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون َ َ َ َّ ًُ ْ َ ََّّ َ َ ْ ُ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ِ ِِ ْ ِ ِ َ ْ َ﴾)١(.   

ٍه مـن نعـم َّ سخر لَّ فيرَّتفكي إىل كيف  اإلنسانرشدُي َّهللا عز وجّلأن بالرغم من و

ْ أن األمة وصلت إالَّ،يف هذه الحياة َّ  ٍوتخلـف ،ٍفكـري ٍ إىل الوضع السيئ مـن انحطـاطُ

 ، والتـصنيع،مُّ التقـديف الوقت الـذي حقـق فيـه الغـرب مـستويات عاليـة مـن ،علمي
  : الشهيد القائد يقول، والتجارب، والدراسة، من خالل التفك،واالخرتاع

ــون " ــدعون األوروبي ــن يب ــم م ــذين ه ــؤالء ال ــانيون وه ــون والياب واألمريكي

ويخرتعون ويصنعون من أين جاءت هذه األشياء؟ أليست من خـالل التفكـر يف 

ظواهر هذا الكون ودراستها؟ دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصـلوا إىل مـا 

   .)٢("...وصلوا إليه

حوا القــوم الــذين  الــشهيد القائــد بعــض الــشواهد يف أن الغــرب أصــبُمِّقــدُيو

  : يقول، والتصنيع يف مجال االخرتاعَّكانوا السباق و،رونَّيتفك

؟ أليسوا هم من لوثوا البيئة؟ أليسوا هم ..." ما الذي حصل عىل أيدي الغربي
من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب عىل أيدي مـن؟ عـىل أيـديهم هـم؛ 

 سـبقونا فأصـبحوا هـم القـوم الـذين ألنهم انطلقوا عندما هم اخرتعوا فسبقونا
   .)٣("يتفكرون

ُويش اىل العواقب السيئة نتيجة عدم الس عىل   َّالسـي ، الكريمهدي القرآنُ

َّاألمةوأن   بحيـث ، وصـل إليـه الغـربَّ إىل علـوم أرقـى مـلوصلتاهتدت به  لو ُ

                                                           
 ).١٣( من اآلية،سورة الجاثـية) ١(
 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .١٢-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الثا

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٣(

  .١٢-١١ ص،م٢٠٠٢ ،الثا



 

  



٢٩٩  

َّألمةيستفيدون منها يف جوانب الخ ل  الغـرب يف  يف الوقت الذي استفاد منهـا،ُ

  : يقول،جوانب الرش

كان القرآن بالشكل الـذي فعـالً يهـدي ! فعالً تجد هذه حصلت عند املسلم"

ويف .هذه األمة لو اهتدت به إىل أن تصل إىل علوم أرقى م وصل إليه الغربيون

ا لألمة وللبرشية يف الوقت الذي قدمها الغربيـون يف  ًنفس الوقت يقدمونها خ

  .)١(..."ًا للبرشية نتيجة ماذا؟ عدم اإلهتداء بهدي هللا رشً،األخ رشا

َّخاطب الشهيد القائد أبناء األمة بالقولُ ي،ويف هذا السياق ُ :  

 هم من تجىل ،اآلخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن"

  .)٢(..."عىل أيديهم من خالل ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن

ُويب   ِّ  وكـأن ،خرتع أثناء تجـاربهم يلمـسونُكث من املأن الالقائد الشهيد  ُ

  : حيث يقول،به توفيق إلهيِهناك ش

ا مـن :  يقال، وعلوم الصناعة،حتى العلوم األخرى هذه االخرتاعات" ًإن كثـ

املخرتع ـ وهم أثناء تجاربهم ـ يلمسون وكأن هناك شبه توفيق إلهي أو تـدخل 

شـدهم ،إلهي يف املـسألة ًإىل يشء معـ فيبتكـر شـيئا مـن خـالل تجاربـه  ف

 يطلب اليشء فيربز إىل ،ًيلمس البعض منهم يدا غيبية تتدخل يف القضية.املتعددة

ًالوجود من االخرتاعات العظيمة غ ذلك اليشء الذي كـان متجهـا نحـوه وهـو 

  .)٣("يجري تجارب يريد شيئا آخر

يف  ،ةدِّتجـدُاملوالتقنيـات  ،جيـاإبـداع التكنولوَّالكثـ مـن النـاس يرى وعندما 

ُإحدى املنتجات املخرتعة َ خـرتع ُ بـأن م، واإلحساس،ن أول ما يفعله هو االنبهارفإ ،ُ

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .٣٢-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .١١ ص،م٢٠٠٢،الثا

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٣(

  .١٢-١١ ص،م٢٠٠٢،الثا



  

  

 

٣٠٠  

 يف أمثاله  خاصة ال توجد إالٍَّ أو أنه ذو جينات،عقد الرتكيبُ مٍهذا الجهاز ذو عقل

طريقـة الب ُال يفكـر ولكـن ، التقنيـاتهذه الذين يقومون بتطوير مثل ُخرباءمن ال

   . فيهمما ه إىل نورتعخالتي وصل بها هؤالء امل

ِّتب الشهيد القائد  ،ويف سياق ذلك  إىل درجـة َّالتفكـراآلثار السلبية إزاء عدم ُ

َّأن األمة    : يقول، يشء تجهل كلأصبحتُ

 ثم رأينا من تفكروا كيـف غاصـوا إىل ،فنحن عندما  نتفكر جهلنا كل يشء" -
ق الكون  ، وحركـوا املركبـات، كيـف حركـوا املـصانع،ا ظاهره وكيف حركو،أع

 ركاب يف الرب ،وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلق معهم فقط
  .)١("ألسنا يف جهالة؟. والبحر ويف الجو

لك شيئا وال نعرف شيئا" - ًأصبحنا ال   ،تفكرواً ثم أصبحنا عبيدا ألولئك الذين ،ً
ٌقوم  ْ َيتَفكرونَ َُّ َ   .)٢(..". وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا،ن قوم نجهل نح،َ

 عـىل ت وسـيطر، وغزت البحـار،خـرىُألُيف الوقت الذي تطورت فيه األمم ا و

 ووضـعت يـدها عـىل أرسار العلـوم ، وامتلكـت أسـباب القـوة، والـصناعة،التجارة

 والبحث عن الحرام ،لرشعيةا يف األحكام  ما يزال املسلمون غارق،والتكنولوجيا

ُهملوا أهمية هأ و،والحالل  ومهمـة ،دى القرآن الكـريم يف تـسي شـؤون حيـاتهمَّ

ر األرض   . واالستخالف فيها،إع

ًةًوبعد إن أصبح العا قرية ِمليئة بالخربات  صغ  يف ظـلِّ ، واملعارف العلميـة،ً

َّاملسلمون مجرد عالة عىل اآلخريناليزال  ، ووسائل االتصال،تطور العلم  نهـمإ بل ،ُ

 ويف عـا ،َّ السي وأن عا األقوياء ال مكـان فيـه للـضعفاء،يف طريقهم لإلبادة

  . لثقافة الصحراء فيهالتكنلوجيا ال مكان

ٍ يؤكِّد الشهيد القائد بشكل،وإزاء ذلك  ،كامـٌلُ متٌ أن القـرآن الكـريم مـنهجٍيل جـُ
                                                           

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(

  .١٧-١٣ ص،م٢٠٠٢، الثا

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم، بدر الدين الحـوالسيد حس) ٢(

 .٧ ص،م٢٠٠٢ ،الثالث



 

  



٣٠١  

 ضـمن ،رضلية حركة اإلنسان يف هذه األآ ٍدقيقٍبشكل رسم وي ،ٍ لكل يشء،شامٌلو

رتهـا بالـصالح، وهي استخالف هللا فيها،الغاية من وجوده يف هذه الحياة  ، وع
 ،َّد عىل التفكر يف النعم التي أنعم هللا بها عـىل اإلنـسانِّشدُ ت، وتعاليمه،وأن آياته

رة األرض   .ليستفيد منها يف ع

َّيدعو الشهيد القائد أبناء األمة و  ،»يتفكـرون« ىل أن يكونوا مـن أولئـك الـذينإُ
ُ كـل األمـم يف واسبقيـ وأن ، سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريممرهم هللاأًوفقا ملا 

 وأن تــرتجم كــل املعلومــات ، ويف كــل املجــاالت، والتكنولوجيــا،مجــال الــصناعات

  : يقول، واإلبداع فيها، ودراسة األشياء،َّ من خالل التفكرٍىل واقعإاملعرفية 

ون من خالل تفكرهم عظم نعم هللا سبحانه وتعاىل آيات لقوم يتفكرون فيعلم"

وا يف ، يحبونه، تخشع قلوبهم له، عليهم فتل قلوبهم له يستحيون مـن أن يـس

؛ لتتوسع معرفتهم با ،معصيته ً يتفكرون أيضا يف ما سخر لهم داخل هذا العا

، ةسبحانه وتعاىل؛ وليصلوا من خالل تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هـذه الحيـا

ة يف مجال العلوم فيبدعوا  وكل ما أودع يف هذا العا يتوصلون إىل معارف كث

ة وهذا فعالً من اآليات التـي ترشـد .. ويخرتعوا ويصنعوا ويكتشفوا األشياء الكث

َلقـوم يتفكـرون﴿: املسلم لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعنـي يف قولـه تعـاىل َ َُ َّ َ َ ٍْ  أ ﴾ِ

ْسخر لكمَو﴿: يتحدث بعد قوله َ َُ َ   .  )١("؟﴾َّ

ٍ فمن جهة ، ليهدي اإلنسان يف الحياة،َّعز وجّلٌوالقرآن الكريم كتاب أنزله هللا 

ُتفكــرُيرشــده إىل ال ُ آلياتــه املتــضمنة الــنعم التــي ال تعــد،َّ والتــدبر،َّ  ، وال تحــىص،ُ
َّاملسخرةو ن  ومـ، والتصنيع،ً والذي سيجعله قادرا عىل االخرتاع، له يف هذه األرضُ

ُجهة أخرى   : يقول الشهيد القائد،ُ يرشده يف مجال معرفة هللا سبحانه وتعاىل،ٍ

بين كان ستحصل املعرفة الواسعة من خالل القرآن وهو يرشدنا يف مجال ..."

ل  معرفة هللا سبحانه وتعاىل أن كل يشء يف هذا العا يتحرك بالشهادة عىل ك

                                                           
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(
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٣٠٢  

من خالل تفكرنا ودراستنا لألشياء .ر لنا وهو يرشدنا إىل كيف نتفكر في سخ،هللا

أليس سيظهر الكث من األشياء التـي تـشهد .. وإبداعنا فيها واخرتاعنا وتصنيعنا

ه لشئون خلقه وعلمه بالغيب ،بعظمة حكمة هللا  وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدب

وات واألرض؟ سيرتافق الشيئانناقص" والشهادة وعلمه   ". بالرس يف الس

َّاألمةلدى أبناء ثار القرآن الكريم أقوى الدوافع لقد است  ، لالنطالق يف املعرفة،ُ
نـسان يـدعو اإلحيـث  ، واإلبداعيـة، وتنميـة القـدرات االبتكاريـة،والبحث العلمـي

َّ الذي هو مسخر له،يف هذا الكون َّلتفكرل رة األرضَّ بغيـ،ُ  وتحقيـق التنميـة ،ة عـ

ِوسـخر لكـم مـا يف الـساموات ومـا يف األرض ﴿ : قـال تعـاىل،الشاملة يف مختلف املجـاالت ْ َ َّ َ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َِ َ ُ َ َّ

ََمجيعا منه إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون َ َ َ َّ ًُ َّ َ َ ْ ٍُ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ ْ ِ﴾)١(.  

دعـا إىل و ، ليكـون مـنهج حيـاتهم، هللا تعاىل لعبادهٌالقرآن الكريم كتاب أنزله
 ،لنظــر الــصائب مــن خــالل ا،الـسعي الجــاد مــن أجــل تحقيــق اكتـشافات علميــة

 ، فكم يف القرآن الكـريم مـن دعـوة إىل ذلـك، والحياة،والتفك الجاد يف الكون
م تروا أن ا سخر لكم ما يف الساموات ومـا يف األرض وأسـبغ علـيكم ﴿: ك يف قوله تعاىل ْ أ ْ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِِ َ َّ َ َّ َّ َ

ًنعمـه ظــاهرة وباطنــة ََ ِ َِ َ ُ ًَ َ ِا الــذي ســخر لكــم البحـر لتجــري الفلــك فيــه بــأمره ﴿ :تعــاىل وقولــه ،)٢(﴾َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ َ َُّ َ ْ ْ ََ ُ َّ ُ َّ
َولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما يف الساموات وما يف األرض َمجيعا منه إن يف ذلك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ً َ َِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ُ ُ َُ َّ ََّ ْ َ َ َِ ْ ُ

َآليات لقوم يتف ََ َ ٍْ ِ ٍ َكرونَ ُ َّ﴾)٣(.  

َّاملسخرةالنعم ًأنواعا من  َّد هللا عز وجّلِّدُعوعندما ي فيـد ُذلـك يفـإن  ، لإلنسانُ

َّاملــسخرة  مــن هــذه الــنعماس اكتــشاف املعــارفَّأن عــىل النــبــ  حتــى يــصلوا إىل ؛ُ

رها،االستفادة منها يف األرض َّ التي جعلهم هللا تعاىل ع ُ.  

ُويبــ ِّ ًةالــشهيد القائــد أن يف ال ُ  وأن معظــم األشــياء ً، جــداًكــون أرسارا كثــ

ة هي عبارٌة عن استخدام ألشياء يف الكون ِ ويقدم مثاالً عـىل ذلـك،ٍالقا  حيـث ،ٌ

  :يقول

                                                           
 ).١٣( من اآلية،سورة الجاثـية) ١(
ن) ٢(  .٢٠ من اآلية ،سورة لق
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ـة"... ة جـدا ومعظـم األشـياء اآلن القا  عنـدما تـرى ،ًالكون فيه أرسار كثـ

 منطقة مثالً أو من أقىص] لندن[من ] البث[الصورة يف التلفزيون وهي تنقل لك 

يف الــدنيا هــذه ألــيس هــو عبــارة عــن اســتخدام ألشــياء يف الكــون؟ أشــياء ال 

 أنـت تعمـل مـثالً يف ،]أث: [ يسمونه،يستطيعون أن يشخصوها ويعرفون ما هي

 ممغنطة عـىل نحـو معـ فتنطلـق ،أنه يجعل موجات مثالً مكهربة] البث[جهاز 

ر[بهذه الرسعة إىل   هل هي مشيئة مـن ،ستقبال هناثم تنزل إىل جهاز اإل] األق

 اسـتغالل ، اسـتغالل أرسار،عندهم نافذة؟ أو إستخدام وسائل؟ اسـتخدام أرسار

  . أشياء هللا أودعها يف هذا املحيط يف هذا الكون وبشكل عجيب

يبث يف نفـس الوقـت سـت محطـات يف ] التلفزيون[ قد تالحظ ممكن ،مثالً

يكن بإمكانك أن تفتح واحدة وهـي شاشة واحدة تكون كلها تراها أمامك ولو  

الـذي يـستخدمونه اآلن اإلنرتنـت ] خطوط اإلنرتنت! [ر عن طريق سلك واحد

ر منها األشياء املتعددة ] األلياف الضوئية[ ًالتي يسمونها هي أشياء دقيقة جدا 

 وجهـاز هـذا ، وجهاز هذا كـذا،تظهر يف جهاز هذا كذا! يف نفس الوقت الواحد

س الوقت خط واحد ال تتغالط يف الهواء ال الصور وال الحروف  وهي يف نف،كذا

 األصوات والصور صوت وصـورة تـزدحم بـشكل رهيـب ويجلـس ،مع زحمة البث

ـر بـواوات ] الواو[ ًواوا حتى يصل عندك من هناك سـواء مكتـوب أو منطـوق 

  !.أخرى أشياء عجيبة

؟ أليسا عبارة عن ا ل لوسـائلكيف جهاز البث وجهاز اإلستقبال ما ه  ،ستع
تلك التي يعملونها أوفـاق وحـروف ] باألوفاق[ أشبه يشء ،دوائر كهربائية معينة

ًوأشياء من هذه وترتك أثرا معينا؟ الحظ جهاز  عنـدما ] الراديـو[أو ] التلفزيون[ً

 وقطع معينة ،فيه دوائر كهربائية معينة] بالطالسم[تنظر إىل مخططاته أشبه يشء

 وفيها تراب مع وفيهـا ، وفيها قطعة معدن أخرى،ءفيها سلك مشدود عىل يش

يش فيها تطلع لك هذه األشياء، فيها أشياء من هذه،ملح   .)١(" كهرباء 
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٣٠٣  



  

  

ِويضيف بالقول ُ ُ:  
ة هي " أنه قد كان علوم سابقة بواسطتها يستطيع اإلنسان أن يسخر أشياء كث

ء والخـرباء اآلن أن  يفـرسوها أن فوق طاقته بالـشكل الـذي مـا اسـتطاع العلـ

ـا آتيـك بـه قبـل أن يرتـد ﴿يفرسوا كيف تم نقل عرش بلقيس من الـيمن إىل فلـسط  َّأ َ ْ َ ْْ ََ ََ ِ ِِ َ َ

َإليك طرفـك َُ َْ ْ َ  أليـست العـ تجلـس ، هـذا اإلرتـداد الطبيعـي للعـ)٤٠من اآلية: النمل(﴾ِ

ا كل قليل وطرفت؟ إحسب لها كم ثوا حتى تطرف بـشكل طبيعـي  ،ًتطرف دا
؟ قد يكون أك من ألفـ ً،ائلة جدارسعة ه  كم املسافة ما ب اليمن وفلسط

  .)١("كيلو قد يكون أك

ً فـإن مـن الـرضوري جـدا ،اإلنسان هو املحور يف العملية التنمويـةأن ومادام 
تنميـة تحقيـق  مـن أجـل ، والحركـة،العملتعزيز الدوافع التي تحمل االنسان عىل 

 ، واإلنتــاج، الفــرد إىل طاقــات إيجابيــة للعمــل بحيــث يتحــول،حقيقيــةاقتــصادية 
جتمعـه ُ يحتاجـه مَّفكـر فـيُمنطلق إحساسه باملسؤولية الدينيـة أن يمن ويستطيع 

عي، ذاٍبشكل   . واالخرتاع يبدأ بفكرة،اإلبداعف ، أو ج

د الـشهيد القائـد، عىل ذلـكًوبناء  القـرآن الكـريم يـدفع باملـسلم أن  أنُ يؤكـِّ
 ،ٍمن منطلـقوذلك  ، والتصنيع، واالخرتاع،يف مجال اإلبداع  األخـرىُيسبقوا األمم

 ، قبل دافع الحاجة التـي انطلـق عـىل أساسـها الغـربي، وعبادي عقائديٍ،ودافع
  : يقولثحي

كن أن نقـول فعـالً..." أن القـرآن الكـريم عمـل عـىل أن يـدفع : هذا هو ما 
اإلبداع واالخرتاع والتصنيع من باملسلم نحو أن يسبقوا األمم األخرى يف مجال 

 ودافع عقائـدي قبـل دافـع الحاجـة التـي انطلـق عـىل أساسـها ،منطلق عقائدي
 ، لكن القرآن أراد أن ننطلق يف مـا نفهـم، الحاجة والفضول هذا يشء،الغربيون

  . )٢()"يتفكرون) (تفكروا( بدافع عبادي ،أن ننطلق باعتبار هذا عبادة

                                                           
 .٣٢-٢٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، الدرس الخامس،البقرة
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ُويب  ِّ التفكر هو يرشد إىل أن اإلنسان املؤمن مطلوب منه  ":أنٍيف درس آخر بُ

ق هذا الكون ًاعتقاديا ودينيا أن ينطلق يف أع ق ،ً  وهو يتفكر وسيـصل إىل أعـ

ى أن هناك شيئا مسخر له  .)١("الكون وبعد مئات األمتار وس
 ، الدينض فقط يف أداء فرائًن معنى العبادة يف القرآن الكريم ليس محصوراإ

 بـل يتـسع مفهـوم العبـادة ليـشمل كـل ،الـخ... والحـج، والصيام، والزكاة،كالصالة

ل الصالحة األ رة األرض، عـىل اإلنـسان القيـام بهـاالتي يجبع  ، يف سـبيل عـ
   .  يف النعم التي أنعم هللا بهاَّلتفكرومنها ا

ُويؤكِّد هـو  ،سلمعند املـ ،َّالتفكرو ،للنظربالنسبة التوجيه القرآ أن الشهيد القائد  ُ

ا بـشكل، وصل إليه الغربَّمبالشكل الذي يتكفل بأن يكونوا أسبق   وذلـك ، أرقـىٍ ور

 والـنعم التـي أنعـم بهـا عـىل ،عىل أساس أن النظر يف مخلوقات هللا سبحانه وتعـاىل

  : حيث يقول،لحاجةا افتقارأساس  وليس عىل ، هو عبادةيف هذا الكون اإلنسان

نظر عند املسلم بالشكل الذي يتكفل بأن يكونوا أسبق كان التوجيه القرآ لل"

ا بشكل أرقـى،من الغربي إىل ما وصل إليه الغربيون  وبطريقـة يـدخلون ، ور

 الغربيـون كانـت املـسألة ، ليس عـىل أسـاس إفتقـار لحاجـة، عبادةً،إليها عباديا

  ]...". الحاجة أم االخرتاع[عندهم حاجة 

ُويضيف بالقول ُ :  

 يف األخـ ، الذي يف األخ ينتهي إىل دراسة ملظـاهر هـذا الكـونالنظر"...

  ...". إىل تصنيع، إىل اخرتاع،ينتهي إىل إبداع

ُويش    : حيث يقول،كيف تكون نظرة اإلنسان إىل هذه املظاهر إىل يف هذا الكونُ

  ...".هذه نفسها ترشدنا إىل كيف تكون نظرة اإلنسان إىل هذه املظاهر"

ُويؤكِّد  هذه النظرة الهامة تجعـل اإلنـسان يقـرأ كتـاب هـذا  أن  هذا الكونيف ُ
                                                           

 .١٣ ص،م٢٠٠٢، نعم هللا،الثا
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٣٠٦  

ًةًطور أشـياءُيو ،ِّصنعُيو ،يخرتعو ،عِبدُييستطيع أن من وراء القراءة و ،الكون   كثـ

  :يقول عند قوله سبحانه وتعاىل ،يف هذا الكون

ِأومل ينظروا يف ملكوت الساموات واألرض﴿" ْ َّ َ َُ ْ َ َ َ َِ َِ ُ َ ِ ُ ْ ْ َ ة الهامـة تجعـل اإلنـسان  وهذه النظـر﴾َ

 ، ثم مـن وراء القـراءة هـذه يبـدع يف هـذا الكـون نفـسه،يقرأ كتاب هذا الكون
ة ة،يخرتع أشياء كث ة،ِّ يصنع أشياء كث  .)١(" يطور أشياء كث

ضيف ُىل دافع الحاجة الـذي سيـإش الشهيد القائد ُ ي،ىل جانب الدافع العقائديإو

 معرفـة هللا ،فيد يف املجـالُالكث من األشياء التي ت فيتجىل ،ًأثره أيضا يف املوضوع

  :  يقول،يف واقع الحياةاإلنسان ج ِنتُي ومعرفة في ،وتعاىلسبحانه 

ًسعة حياة اإلنسان وسعة حاجاته أيضا ستعمل الحاجة ستضيف أيضا أثرها ..." ً

عرفتنـا تفيد يف م: يف املوضوع فيتجىل الكث من األشياء التي تفيد يف املجال

 فـنحن يف كـل فـرتة يف كـل لحظـة ،با سبحانه وتعاىل معرفة متجددة واسعة

ة جدا جدا تعمق يف أنفسنا املعرفة الواسعة بحكمـة  ًيتجىل عىل أيدينا شواهد كث ً

له فنزداد خشية ونزداد معرفة في  ه ووحدانيته وك هللا وعلمه وأولوهيته وتدب

  .)٢("ننتج يف واقع الحياة

 اندفعي ســ اللــذان ودافــع الحاجــة هــ،توضــيح أن الــدافع العقائــديوبعــد 
 ،عِيّ والتـصن، واالخـرتاع،ُباملسلم نحو أن يسبقوا األمم األخـرى يف مجال اإلبداع

ِّيب الشهيد القائد الطريقة العملية ر الـذي يعنـي َّسـلوب العمـيل يف التفكـاألو أ ،ُ
  : يقول،رب عليهاجراء التجاإ وفهمها ومن ثم ،دراسة األشياء

 متى ما فهمنا هذه العنـارص يف هـذه ، فهمها،التفكر ما هو؟ دراسة األشياء"

األرض فبطابع الفضول املوجود لدى اإلنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا 

 كيف ، بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنرص وطبيعة هذا العنرص،أضفنا هذا إىل هذا
                                                           

 سـورة ، سلسلة شهر رمـضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: أنظر) ١(

  .٢٧-٢٦ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع والعرشون،األعراف

 نعـم ، الـدرس الثـا، سلـسلة معرفـة هللا،هدي القرآن الكـريم دروس من ،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١٣ ص،م٢٠٠٢،هللا



 

  



٣٠٧  

نة زائد نسبة من هذا ماذا سيحصل؟ قد يحصل إذا أضفنا هذا إىل هذا بنسب معي

  .)١("كذا فتأ التجارب

ِويضيف بالقول ُ ُ:  

ً متى مـا درس شـيئا يف ، وحاجياته واسعة،اإلنسان عنده نوع من الفضول"...

ا لو عمل هذا: األخ يصبح عنده فكرة  ما الذي سـيرتتب ، وأضاف معه هذا،ر

ة يف الطب ة يف كل املجاالت األخرىء  أشيا،عليه؟ فيكتشف أشياء كث   .)٢(..."كث

 ، الشهيد القائد بعض الشواهد يف كيفيـة االسـتفادة مـن عبـادة التفكـُمِّقدُوي
  :عند قوله سبحانه وتعاىل حيث يقول

ًوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴿" ََ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ًَ َ َ ْ ِْ ُ َ َ َ ـا)٢٠من اآلية: لقامن(﴾َ  هـم قـالوا فـي ، والحـظ ر

ة الطائرات كانت الطيور م يوحي بالفكرة حتى في يتعلق بالنرس يتعلق بصناع

ة عندما يكون متجها إىل الهبوط  الطائرة هكـذا ،ًعندما يفتح أطراف ريشه الكب

تعمل تفتح فتحـات يف األجنحـة تـساعد عـىل دخـول الهـواء حتـى تـساعد عـىل 

: احد منا أن يقولُّكنا نحن العرب عندما نشاهد النسور وهي تنـزل هم الو.الهبوط

 ،]يتنـاقرون[ وننظر من الذي سيغلب اآلخر عنـدما ،ذلك له:  وآخر يقول،هذا يل
  .)٣("بل الطيور من زمان! أم أن الطيور  تأت إال من بعد ما جاء الغربيون

 تفكـال فمثالً ،ٍة سابقٍة وأن يستند إىل فكرُّد الب،االخرتاع والتصنيعإن  ف،وفعالً

ان تولد من فكرة صناعة الطائرات ب  الكبـ اأطـراف ريـشهالتي تفتح الطيور ط

 تفـتح  حيـث،ُومنها أخذت فكرة هبـوط الطـائرة ، إىل الهبوطًةكون متجهتعندما 

  .تساعد عىل الهبوطو ،فتحات يف األجنحة تساعد عىل دخول الهواءة الطائر

                                                           
 الدرس الثـا ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٣ ص،م٢٠٠٢،
 سـورة ، شهر رمضان املبـارك سلسلة دروس، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٢٧-٢٦ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الدرس التاسع والعرشون،األعراف
 الـدرس ، نعم هللا، سلسلة معرفة هللا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٣(

  .١٥-١٤ ص،م٢٠٠٢،الثا



  

  

 

٣٠٨  

ةُر نشاط عقيل َّوالتفك   أو ،ٍغموض أو ،ٍعينةُ مٍارسه اإلنسان ح الشعور بح
شكلة،الخ...ٍتساؤل ً أو تـرصفا يف حـدود الظـروف ً، تتطلب حكٍ أي عند شعوره 

بهـات لعمليـة ُ ومن، اإلنـسان كحـوافزه وقد تكون املشكالت التي تواجـ،حيطة بهُامل
ن ُّ يأخـذ العقـل يف الـتمعّذإ ،هنذقرتح يف الُ أو حل م،التفك يتبعها ظهور تصور

وجبـه وفــق ، الوصـول إىل فكـرة وبالتـايل،املـشكلةيف   أو حكــم ابتـدا يـس 
 .خطوات معينة لحلها

ان البعوضأنه ينزعج  نجد عند البعض ،عىل سبيل املثال ال الحرصو  ، حولهةمن ط
  . عىل رؤيتهاٍر يف كيف أنها تحرك أجنحتها برسعة فائقة تجعله غ قادرَّفال يتفك

  : يقول الشهيد القائد،ويف سياق ذلك

ه احلق مـن ِإ﴿" ْن ا ال يستحيي أن يرضب مثال ما بعوضة فام فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ُِّ َُ ْ َّ َ ِ ََ َ َ َ َ َ ً َ ْ َُّ َ َّ َ َ َْ َّ َ َ َ َ ً ْ َِ َ َّ
ًرهبــم وأمــا الــذين كفــروا فيقولــون مــاذا أراد ا هبــذا مــثال َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َّ ْ ََ ِ ُِ َِّّ َ َ َ ََ َُ ََّ ل الهدايــة ألنــه يف مجــا) ٢٦:البقــرة(﴾ِ

ة  يف مجال التبي له وتقريب القضايا إىل ،للناس يحتاج اإلنسان إىل أشياء كث
ً فاألمثلة أحيانا تكون تجسيدا للمعا لتقربهـا إىل فهمـك حتـى لـو كانـت ،فهمه ً

 ،املسألة مثالً فيها رضب مثل ببعوضة أو بفراشة أو ذبابـة أو أي يشء مـن هـذه
  .لمية من ناحية التبي بالنسبة لكهذه لها قيمة من الناحية الع

 ال ، ويب لهم عـىل أرقـى وسـيلة،هللا سبحانه وتعاىل هو من يريد لعباده الهداية

 أن يب لهم األشياء ويقرب إىل أذهانهم ،يستحي أن يرضب مثالً يف سبيل أن يهتدوا

ي أن  املهـم يف مجـال االهتـداء ال يـستح، أو قيم معينـه،ما يفهمون به مبادئ معينه

أن هـذا حـق :  املؤمنون يعرفـون،يرضب مثالً بعوضة أو أي يشء من األشياء األخرى

 اآلخرون يكونون مشغول بأنه ماذا يعني أن يرضب ، له قيمته، ولهذا قيمته،من هللا

! ما هي الفائدة يف أن يرضب لك مثالً به! ؟... أو ذبابة أو،بفراشة أو يرضب ببعوضة

هم ضال ،ما هي قيمتها؟ هذا يسمى ضالالما هي الفائدة منها أو  َماذا أراد ﴿ هو س َ ََ َ

ًا هبذا مثال َ ََ َ ِ ُ أو هللا أعىل من أن !  ما قيمة أن يتحدث عن ذبابة، ينشغل بأنه ماذا يعني﴾َّ

 فيكون هو منشغالً بالفكرة هذه ،أو هللا أعىل وأعظم من أن يذكر بعوضة! يذكر ذبابة

ا يهدي إليه املثلونايس اإلستفادة من املثل   . و



 

  



٣٠٩  

 حـرص عـىل أنـه يـستفيد ،بأن يكـون عنـده حـرص: يستفيد اإلنسان من هذا

 ال يكـن ،يف أي يشء، يف الذبابـة، يتأمـل يف النملـة، ويعرف حتـى يف تأمالتـه

أو تستفيد من الذبابة أو من ، عندك أنك لست محتاجا إىل أنك تستفيد من النملة

،  ذكاءها وطريقتها، من أجل أن تعرف ذكاءها مثالًً أحيانا لو  يكن إال،البعوضة

عندما يكون البعوض هذا نفس البعوض يظهر ذكيا يعرف أيـن هـو ويعـرف أيـن 

الحـظ إذا أنـت ! هو يأ يتصيد لك وأنت أكرب منه حقيقـة، أنت وهو يتصيد لك

مثالً يف السطح يف مكان خارج هو عارف أنك عندما تحرك يدك لرضبه أنك ال 

إذا أنت يف غرفـة ! اللحاق به يحاول من قريب يريد أن يلدغك وبإلحاحتستطيع 

ًفإنه يكون حذرا جدا؛ ألنه عارف فيحاول يرتقب غفالتك إذا أنت تقرأ يف كتاب ! ً

سكه بيديك يلـدغك يف ظهـر الكـف  وإن كـان الكتـاب عـىل طاولـة أو عـىل ،و

إذا أنـت خـارج يف حالة الهواء الطلـق ! فخذيك أو عىل أي يشء يرتقب غفالتك

 لكن وهـو ،يحاول يهاجمك وهو منتبه لك؛ ألنه عارف هناك لن تقوم تبحث عنه

ًيف الغرفة يرى جدران مغلقة والطياق مغلقة تراه حذرا جدا تراه أحيانا يط عىل  ً ً

  !.مستوى القاع ويكتم صوته

: ًإذا هنا أنت سـرتاه مخلوقـا يتـصيد لـك أليـست هـذه واحـدة؟ الـذي يقـول

ً إذا هـذه ،البعوضـة هـذه هـي تـراك أصـغر منهـا! ماذا يعني بعوضة؟! البعوضة

ص دمك  تتصيد لك ك تتـصيد أنـت ألرنبـة أو ،البعوضة تبحث عنك تريد أن 

مة أو ألي يشء ة؟ رجـل كبـ ،  أليس عندها طمع كب،لح وعندها نظـرة كبـ

ص دمه وهم يقولون َماذا أراد ا هبـ﴿: تتصيد له تريد أن  ِ ُ َّ َ َ ََ ًذا مـثالَ َ  مـا هـي ، يعني﴾ََ

تراها فيها ذكاء وتعرف من خالل هذا بأنه مخلوق عىل هذا النحو ! قيمة بعوضة؟

 إنه يدري ،كيف هدي إىل أن يعرف محيطه ويعرف ما حوله ويعرف متى يهاجمك

ً تتجـه إتجاهـا ،إذا أنت تريد أبعاد الكتاب وتريد تراقبه يعرف أنك تراقبـه فعـالً

  . القضية هذه مجربة،مراقب له ينتبه أنك ،آخر

ن وهو نبـي ،اإلنسان يحتاج إىل أنه يستفيد من كل يشء  الحظ نبي هللا سلي

:  أ يقـل،بعد ما سمع كالم النملة ظهر يف مظهر مـن الخـضوع بـشكل عجيـب



  

  

 

٣١٠  

عمـــت عـــيل وعـــىل والـــد﴿ َوقـــال رب أوزعنـــي أن أشـــكر نعمتـــك التـــي أ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ِّ ََ َ ََ َ َّْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ََّ َُ ْ ْ ُي وأن أعمـــل صـــاحلا ترضـــاه َِ َ َ ََّ ْْ ََ ً ِْ َ َ َ

َوأدخلني برَمحتك يف عبادك الصاحلني ِ ِ َّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ ْ   .)١٩:النمل(﴾َ

ا بنعمة عظيمة عليه  كيف أن النملة نفسها ،ًالنملة هذه استفاد من كالمها تذك

َال حيطمنكم سليامن وجنـوده وهـم ال يـشعرون﴿: عندما قالت ُُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ ُ ُ ُ َ ْْ ُ ُ ََّ َ ُ أنهـا :  يعنـي)١٨من اآليـة: النمل(﴾َِ

لة متعمـدا وال أحـد مـن  ن عادل وليس بإمكانه أن يدوس عىل  ًعارفة أن سلي

ة تعـرف عدالتـه،جنوده ة جدا أنه حتى الحيوانات الـصغ ً إذا هو يف نعمة كب ً .

لة أفادته بشكل عجيب؟ . جاء بالعبارة هذه الهامة يف الخضوع  أليست هذه 

لـة أو بعوضـة أو ًإذا فال  يظن الواحد منا أنه أذ أو أعىل من أن يستفيد من 

  .)١(" معنى هذا كربياء وغرور،أي يشء

:  يحتــاج إىل أمــرين،الكـونهــذا تحــصيل حاجاتـه مــن ل اإلنـسان يف محاولتــه إن

  . والعمل يهدي إىل عمل آخر، والغالب أن التفك يهدي إىل تفك آخر، والعملكفتال

 - 

 تتكـون التـي ، والتصورات الفكرية، واآلراء،املعرفة هي مجموعة من املفاهيم  

تتميـز املعرفـة  و،فيـدةُ واألشـياء امل، فهـم الظـواهريفلدى الفرد نتيجـة لخرباتـه 

 يهدف الباحـث مـن ورائـه ، مقصودٍ إنساٍالعلمية بأن تحصيلها يتم نتيجة نشاط

 ، والتحليـل، ويتناولهـا باملالحظـة الدقيقـة، يعكـف عليهـاٍ معينـةٍاسة ظواهرإىل در
ًستخدما يف ذلـك منهجـا يتفـق وطبيعـة موضـوع البحـثُمـ  بغـرض التوصـل إىل ،ً

ٍ هيدا لالستفادة منهاِّ تفرس الظواهر املعن، عامةقوان    .ًية 

ـا هـي مجـَّ كث من الن السائد لدىإن  َّرد برنـامج ُاس أن منهجيـة املعرفـة إ
قتـرص وي ، واملحارضات،الدروسو ، يشتمل عىل النظريات، درايسٌمنهج  أو،علمي

 وهـذا ،الـخ... واملعاهـد، يف الجامعـات،خـرون والفهم ملـا يتناقلـه اآل،عىل القراءة
 ،شمل العلـميـتكامـل ُوالتـي هـي مـنهج م ،العلميـةقصور يف فهم منهجية املعرفة 

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،ريم دروس من هدي القرآن الك،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

  .١٦-١٥ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الثالث،البقرة



 

  



٣١١  

   . والحركة،والعمل

 دولعظــم الــُىل واقــع الحــال يف مإش الــشهيد القائــد ُيــ ،ددويف هــذا الــص

ِّ ويبــ ، واإلســــالمية،العربيــة  ، تتحــدث عــن القمــر، والكتــب،بعــض املنــاهج نأُ
نهـا نتـائج مـن أ يف حـ ً،ال يتم االستفادة منها عمليايف الوقت الذي  ،والفضاء

هم،البحوث   :يقول ، واملعارف العلمية لآلخرين من خالل تفك

هنا يف البلدان العربية قد يكون مـثالً يف بعـض املنـاهج أو حتـى كتـب يف "

 لكـن أنـت ، وعـن األشـياء هـذه، وعن الفـضاء،املكتبات تتحدث معك عن القمر

؟تقرؤها ما الذي تستفيد منها يف   بين اآلخرون هـي نتـائج مـن بحـثهم األخ

ل؟ أليست هي نتيجة ، من معارفهم العملية،العلمي فقط مجـرد نظريـات  أو أع

  ...".هناك

ِويردف بالقول ُ ُ:  
 ، وأشياء من هذه، وعن صعود القمر،مدارس العرب اآلن يتحدثون عن القمر"

  .)١("فاعتربها عندهم مجرد نظريات جامدة وبحث وجدل ونقاش محله

 تتحـدث عـن القمـر التين املناهج أ  إىلالشهيد القائدُ يش ،ويف هذا الصدد

َّ األمـةوال تحصل ،نيآلخرل ة العلميوثبحال من ةجت ناٌة عمليٌف هي معار،والفضاء ُ 

ٍمنها عىل أية استفادة يف الواقع العميل عىل اإلطالق َّ.  

ُيبو ِّ َّستطيع األمـة تـال و ،ٍات فقـطد نظريَّجرُمستبقى عملية العارف  أن تلك املُ ُ

   :وليق ،ا عالقة عملية بههاليس لو ،ا عنهة بعيد؛ ألنهاأن تتوسع فيها

إذا كان مجرد نظرية سيبقى مجرد نظرية ال تستطيع أن تتوسع فيها حتـى "...

 ، أو السوفيت إىل املريخ، وعن صعود األمريكي،أنت عندما تقرأ هنا عن الفضاء
وإىل القمر هل تستطيع أن تزيد يف النظرية هذه؟ أو تنتظر فقط مـا يـأ مـن 

 أليست عملية؟ ،م التي هي عمليةجانبهم من خالل ماذا؟ من خال اكتشافاتهم ه
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 وتتجـادل أنـت واآلخـرون ، وال أطروحة واحدة تقرأ،تنظر فيها وال تستطيع تزيد

 لن تستطيع أن تزيـد وال تـنقص ملـاذا؟ ألنـه هـذا ، جدل وأخذ ورد وترديد،فقط

ما أنت :  ليس لك عالقة عملية به أعنى،املوضوع أنت بعيد عنه ليس لك عالقة به

 بالشكل الذي تعـرف أنـت مـن ،حركتك بالشكل الذي تتحرك فيه يف ،يف واقعك

 عنـدما يرحلـون مـرة ، وال تنتظر فقط ما سيأ من عند اآلخـرين،خالل عملك

  ." ومرة ثالثة وهكذا،ثانية

ــع ــا  ،ويف الواق ــاتتع ــة و،الجامع ــز البحثي ــدول  ،املراك ــم ال ــةُيف معظ  ،العربي
 وكـذا ، والتطبيقية، العلمية وب املجاالت،ها شبه الكامل بيناالنفصالمن  ،واإلســالمية

ٍ  إضـافة إىل بقـاء كثـ،هامةشكالت الُ عن إجراء البحوث املساهمة يف حل املهاابتعاد

ة م، واملراكز البحثية،من الجامعات م ُّدركة ألبعاد التقدُ غ م،رتهلةُ تحت قيادات قد

ل ،يف العلـوم التكنولوجيـة َّ السـي، واملعرفـة يف ميادين البحث العلمي،العاملي  وإهـ

  . التي ال تتفق وسياسية السلطة،تهميش الكوادر البحثيةو ،لباحثا

 أن إالَّ أحدى الوظائف األساسية للجامعات؛ يعد البحث العلمي ن وبالرغم من أ

  تظـلُّ، واإلســالمية، العربيـةل الـدوعظـم يف م، واملراكز البحثية،جهود الجامعات

 ، والكتــب، لتــدريس املنــاهج، أو مــدارس، وكأنهــا معاهــد،لتعلــيم عــىل امحــصورًة
عـىل الـرغم مـن مـرور الكثـ مـن الوقـت تزايـد معـه عـدد  ف،والنظريات فقط

 ، يتحقـق بعـدلهـا  األساسـية  والوظـائف،ً أن شيئا مـن األهـدافالَّإ ،الجامعات
ا تكون بعض هذه الجامعات قـد نجحـت إىل حـدو اهج  يف اسـتعارة منـٍ كبـٍر

 أن جامعـة واحـدة   إالَّ، والفلـسفية، ويف دراسة بعض النظريات الفكريـة،العلم

 والـدخول إىل عـا ، يف املجال العلمـي وتطويرها،تستخدم تلك املناهج لتطبيقها

قلـل ُ أو عـىل األقـل ت، ل تشكل بذلك نقلة نوعية جديدة تنهـي،التقنيات الحديثة

د عىل الغرباالمن    .عت

يف التنمية االقتصادية يف الـدول ومراكز األبحاث دور الجامعات  َّهمية أُوتربز

ـا إ و، العملية التعليمية فحسبعىل هايف عدم اقتصار دور ، واإلسـالمية،العربية

 يـتم النظـر ، واخرتاعات، الذي ينتج منه ابتكارات،تد دورها إىل البحث العلمي
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ساسـية مي يعد أحـد املـداميك األلحث العن الب حيث إ،نتاج املعرفةإليها عىل أنها إ

ر اوابتكـ ،وتطـوير ،يـة نقـلل يف عماسحجـر األسـ و،للتنمية االقتـصادية الـشاملة

التكنولوجيا
 )١(.   

 يف دعـم ،ٍالـةَّ فعٍساهم بـصورةُ يـ،ٌ خالقٌ نشاط هو،إن نشاط البحث والتطوير

ًثل بدوره رافـدا ُ و، واإلبداع، وخلق جو يساعد عىل االبتكار،املهارات التكنولوجية

 ك أن وحـدات البحـث ،ول التجمعات الصناعية بخالصة نتائج البحوث العلمية

ــوير ــستوردة،والتط ــا امل ــل التكنولوجي ــيس يف نق ــدور رئي ــضطلع ب ــا، ت  ، وتطويعه
 وإشـباع الحاجـات ، والعمليـات املحليـة، ملواءمـة املـدخالت، وتطويرهـا،وتطبيقها

 لدراسـة ، املؤسسات البحثيـة تـوفر املعرفـة الالزمـةن هذهإ  إذ،األساسية للمجتمع

ـو الـصناعة الوطنيـة  وإيجـاد الحلـول ، وتطورهـا،املشاكل التـي تعـرتض سـبيل 

 لتكوين الفنية والدراية ،ساهم يف تنمية هذه املعرفةُ إضافة إىل أنها ت،الناجعة لها

  .)٢( ووطني،مخزون معريف

ِّيب الشهيد القائد  ،ِّويف خضم ذلك اس أن يعرفـوا َّريـد للنـُي ،َّ هللا عز وجّلنأُ

باتساع  بحيث تتوسع معارفهم ، تكون مرتبطة بحركتهم العملية،أن للمعرفة منهجية

  : يقول،مهامهم وحاجاتهم

ـا كيـف ،بأن هللا ال يريـد للنـاس أن يعلمـوا: القاعدة من أساسها ال تعني"  إ

 أن ،عرفوا أن للمعرفـة منهجيـة أن ي، أن يتعلموا كيف يتعلمون،يعرفون أن يعرفوا

ا ، وتتوسع مهامهم، تتوسع معارفهم،تكون مرتبطة بحركتهم العملية  تستوعب ر

  .)٣(..."أك م استوعبه اآلخرون
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 ،َّدى هللا عـز وجـّلُ وبابهـا هـو هـً،اللمعرفة أبوابـ ىل أنإ الشهيد القائد ُُشوي
دى ُهـ أنً مؤكـدا ، املعرفـة املنهجية الصحيحة للحصول عىلةعرفمالذي يهدي إىل 

َّهللا ليس مجرد نظريات ا هو حركة حياةو ،فتاوىأو  ،ُ   : يقول،إ

أن هللا فـي هـدانا :  أي، فاملعرفة من حيث هي لها أبواب،كل يشء له باب"

 عنـدما تـأ ، هدانا إىل أن نعرف املنهجية الصحيحة للحصول عىل املعرفـة،إليه

 ، هللا أنها ماذا؟ هدى هللا ليس مجرد نظرياتللقضية من أساسها بالنسبة لهدى
ا هو ماذا؟ حركة حياة،وال حتى مجرد فتاوى  .)١("... هدى حركة، هدى عميل، إ

ُويضيف بالقول   :عند قوله سبحانه وتعاىل ُ

تم وال آبـاؤكم قـل ا﴿" ُوعلمتم ما مل تعلموا أ َّ ِ َُ ْ ْ ُ َ ْ ُْ ُ َُ َ ْ َُ َ ُْ َ َ  أن ،ً عىل ما ذكر سابقا يف هدى هللا﴾ِّْ

كن أن يعلموه هم  هذه القضية ،هللا يعلم من الناس أنبياءه ومن يهديهم ما ال 

 ً، يريد واحـد هـو شخـصيا، يريد واحد هو،ً أحيانا يكون عندنا فكرة أنه ال،هامة
 عنـده أنـه بالطريقـة هـذه سيحـصل عـىل ، ويرى هـو،يريد يكون يطالع ويقرى

 إن ،ال!  عقـل يعـرف بـه كـل يشء وقـد عنـده،.. ويعـرف، ويعرف الحق،املعارف

كن أن تعلمه كن أن تعلمه إذا انفردت ،القضية يف الواقع أن اليشء الذي   وال 

 هو اليشء الذي يأ مـن ، وال عن طريق آخرين ممن هم عىل طريقتك،بنفسك

كن أن يعلموه هم  معناه أن ،جهة هللا؛ ألن هدى هللا هو الذي يعلم الناس ما ال 

 ، إذا كان هو يريد أن يكون عنده علـم، ويقبل هدى هللا،م نفسه ِّاإلنسان يسل
ة، وعنده نور،وعنده معرفة  ويعتـرب ، يقبل هداه، أن يسلم نفسه ، وعنده بص

ِوقـل رب زدين ﴿:  أ يقـل،)صـلوات هللا عليـه وعـىل آلـه(نفسه مثل يقـول لنبيـه  ْ ِّ َِ َ ْ ُ

ًعلام ْ   .)١١٤من اآلية: طـه(﴾ِ

 كم ،ولنا من بعده)! صلوات هللا عليه وعىل آله(ا من تعليم للنبي الحظ كم هن

همتـه،يوجد من تعليم هنا يف مجال عملـه : قـال هنـاك!  يف مجـال أن يقـوم 
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ُوعلمــك مــا مل تكــن تعلــم﴿ َ ََ َّْ ْ ََ َُ ْ َ َ ــة: النــساء(﴾َ ــتم وال ﴿:  وهنــا قــال،)١١٣مــن اآلي َوعلمــتم مــا مل تعلمــوا أ ْ َْ ُ َ ْ ُْ َ ُْ َ َ ِّْ َ ُ
ُآبـاؤك ُ  ومـع هـذا ، وال آبـاؤهم،َّ أن هللا علم بهداه اليشء الـذي  يعلمـوه هـم﴾ْمَ

ًجتعلونه قـراطيس تبـدوهنا وختفـون كثـريا﴿: تعاملوا عىل هذا النحو َ ُ َِ َِ ْ ُُ ََ ْ َ ُ ََ َ َُ ُ َ  فلم يعد يأ لهم إال ﴾ْ

 فأنه يجب أن نثق ، ونريد الحكمة، ونريد العلم،فإذا كنا نريد املعرفة فعالً. ضالل

 هـذه هـي ، ونعرف كيف نأخذ الهدى وفق الـسنة اإللهيـة للهـدى، الطريقةبهذه

كن أن تعلمه لو تتعمر ألف  كن أن تعرف ما ال  طريق املعرفة التي من خاللها 

ًليس معناه فقط أنه علمك شيئا و تكن تعلـم بـه مـن قبـل .سنة من جهتك أنت

كن يأ من أي جهة ما  يكـن :  يعني،علم علمك ما  تكن ت،عنى أنه كان 

 وعن أي طريقـة تبحـث عنهـا إال مـن ،بإمكانك أن تعلمه أنت بطريقتك الخاصة

  . جهة هللا

والحظ فعالً انه كيف عندما انرصف املسلمون إىل علوم أخرى ضـاعت علـوم 

 طوائف ، ونحن معهم كلناً، علوم هامة جدا،ًهامة جدا أمامهم من القرآن الكريم

هذا العلم سيضيع أمامنا عىل الرغم من أن الناس يجـدون  ،املسلم بشكل عام

 ، ويـدين بكـذا، وكـل واحـد حـريص أنـه يعـرف الـدين، ويجدون قضايا،مشاكل
كن أن يعلموه إال من جهـة هللا سـبحانه وتعـاىل. ِّويقري  ،ًإذا ما هناك يشء ال 

  . )١("بواسطة كتابه؟

ُويب ِّ ِّيقدم دى هللا ُه الشهيد القائد أن ُ أنـه ربـط  و، يف املعرفـةً راقيـةًيقةطرُ

  :يقول ،املعرفة بالعمل

أنت املهمة بالنسبة لك حتى تكون تعرف وتزداد معرفة تتوسع معارفك هو أن "
أن يقدم لإلنسان ما يجعل معارفه : ً هذه أيضا من الرحمة اإللهية، تستمع،تستمع

مه بطريقة سهلة ًواسعة ما يجعله حكي يف رؤاه يف ترصفاته يف مواقفه يف تقيي
 أليست هذه أقرب طريقة؟ ال حاجة ، وفقط، استمع، اصغ،َّ تفهم، تذكَّر فقطً،أيضا

بك أن تتساءل تساؤالت قد تتساءل يف قضية هي من البديهيات أن تكون معروفة 
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ُّأي قضية هامة هدى هللا يصل إليها وطريقته يف املعرفة . لديك أو قضية هامشية
 ربـط ،ً طريقة راقية جدا أنه ربـط املعرفـة بالعمـل-رة  مثل نقول أك من م-

ة جـدا جـدا مـن ،املعرفة بالعمل ً إذا اتجه اتجاها عمليا وستستفيد املعارف الكب ً ً ً ً
  .)١("خالل هدي هللا

ُويؤكِّد هنـاك أن  و، بحركة اإلنسان يف الحيـاةٌاملعرفة مرتبطةأن   الشهيد القائدُ

ِّ ويبـ، ينطلق منهاًاسسُأ َّاملعرفـة ليـست فقـط مجـرد تـرف فكـري أن ُ  أو مجـرد ،ُ

ٌةبل هي  ،نقاشو ،تنظ   : يقول، عملية يرتافق معها توجيهاتمس

 املعرفـة ، ليست أوالً تجهيز بنسبة مائة يف املائـة ثـم انطالقـة،قضية املعرفة"

 ويف ، وهنـاك أسـس ينطلـق منهـا، بحركة اإلنـسان يف الحيـاة،مرتبطة بالحركة

ته يحتاج  ة عملـه إىل مـا يهتـدي بـه،إىل مواصلةمس  بهـذا ، ومتابعة يف مـس

 ك -  تكون املعرفة ليست فقط مجرد ترف فكري ،األسلوب تكون املعرفة لها قيمة

ة ، أو أشياء مـن هـذه، أو نقاش، أو مجرد جدل، أو مجرد تنظ-يقولون   مـس

نالحظ . عالية يأ من خالل الوضعية هذه معرفة ،عملية يرتافق معها توجيهات

فعـالً ال :  وكـ نقـول يف القـرآن الكـريم،نحن متى ما وصلنا إىل عند آية معينة

كـن أن -يستطيع اإلنسان أن يستوعب  ً وال حتى ما قدمناه ال نعتربه شيئا مـ 

ً إال شيئا بسيطا-يعطيه القرآن   آية معينة قد يكون مثالً مـا نـستطيع أن نفهمهـا ،ً

ا بعد مر ة من ،حلة يف حركة الناس يف الحياةاآلن لكن ر  ومرورهم بأشياء كث

  . )٢(ً"خالل مفردات الحياة تعطي هذه اآليات شيئا

َّويؤكِّد الشهيد القائد أن القرآن الكريم يهدى اإلنـسان إىل بنـاء أمـة متكاملـة ُ ُ ُ، 
 أن يـهحاجـات اإلنـسان تفـرض علوأن  ، التي ربطها به باملسؤوليةٍ مرتبطٍبأسلوب

 ، وخـرباء،ُ والحصول عىل مهندسـ، والصناعية، الزراعية يف كل املجاالتتحركي
  :حيث يقول

                                                           
 سـورة ،دروس شهر رمضان املبـارك سلسلة ، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٨-١٧ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس السادس،البقرة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس الخامس والعرشون،األنعام



 

  



٣١٧  

تفـرض ، حاجيات اإلنسان واسعة من جانب املسؤولية التي ربطك القرآن بها"

أن تعمل عىل أن يكون ، أن تزرع، ِّأن تصنع، عليك أن تتحرك يف كّل هذه املجاالت

  .)١("تهتم ببناء أمة متكاملةأن ، أن يكون لديك مهندس، لديك خرباء

ِّيب الشهيد القائد أن االنسان يجب أن يفهم منهجية املعرفة ،ويف سياق ذلك ُ، 
 يجـب ، أو يف شـهر واحـد، ينبغي االعتقاد لديه أن املعرفة معناها أنه يف يوموأالَّ

 عىل اإلنسان فهم تلك املنهجية التي ال تتأ ه يجبُويوضح أن ،أن يعرف كل يشء

  : يقول، من خالل البحث العلميإالَّ

 ال ،يجب أن تفهم أنت منهجية املعرفة: اإلنسان يعود نفسه بعد أن يفهم أعني"

 شهر واحد يجب أن ، أو يف شهر واحد،تعتقد أن املعرفة معناها أنه يف يوم واحد

 هذه هي منهجية غ صـحيحة حتـى ولـو مـن الناحيـة العلميـة ،تعرف كل يشء

  ...". الدنياالسائدة اآلن يف

ِويضيف بالقول ُ ُ :  

 ، كل يشء يف شهر واحد هذا ال يحصل،أما مجرد أنك تريد تعرف كل يشء"...
  . )٢(" ألنه ليست هذه الطريقة الطبيعية للمعرفةملاذا؟وال لألنبياء أنفسهم 

ُويش  ةإن منهجيـة املعرفـة الحقيقيـة تـأإىل الـشهيد القائـد ُ  ، ضـمن مـس
ِّ ويبـ،در يف املعرفة هـو البحـث العلمـيأن أهم مصو ،وحركة دائـرة  أن اتـساع ُ

 أقـرب إىل أن سـيجعلهم ،األشـياء إىل معرفة ٍشعورهم بأنهم بحاجةو ،اسَّمهام الن

  : يقول حيث، معرفتهمفتنمو ،ايعرفوه

أن أهم مصدر يف املعرفة هو ما يسمى بالبحث العلمي أن املعرفة تأ ضمن " 

ة  ، فعندما تتسع دائرة مهـام النـاس،ملعرفة بهذا الشكل تأ ا، ضمن حركة،مس
 فيكونـون ، وبحاجة إىل معرفـة هـذا، شعورهم بأنهم بحاجة إىل هذاماذا؟تتسع 

                                                           
 . ص،م٢٠٠٣ ، الدرس األول، مديح القرآن، من هدي القرآن الكريم دروس،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 سـورة ، سلـسلة دروس رمـضان املبـارك، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ٢(

  .١٢ ص،م٢٠٠٣، الدرس التاسع،البقرة



  

  

 

٣١٨  

 وتكون معرفتهم هذه بالشكل الذي يستطيعون أن يستفيدوا ،أقرب إىل أن يعرفوه

 أمـا مجـرد أنـك تريـد ، فتنموا معرفتهم يف نفس الوقـت،من خالل معرفتهم له

 ملاذا؟ وال لألنبياء أنفسهم ، كل يشء يف شهر واحد هذا ال يحصل،تعرف كل يشء

  .)١("ألنه ليست هذه الطريقة الطبيعية للمعرفة

ُويب ِّ هـي البحـث ملعرفـة  الصحيحة للحصول عىل اطريقة الشهيد القائد أن الُ

 وزاد ، وانطالقـتهم الـصحيحة،اسَّكلـ اتـسعت حركـة النـالعلمي من منطلق أنـه 

ة من مظاهر الحياة   : يقول، معارفهمت اتسع،تعاملهم مع أشياء كث

قد يكون اإلنسان يف واقع عمله تتسع معارفه مع اتساع حركتـه كلـ اتـسعت "

ة من مظاهر  حركة الناس وانطالقتهم الصحيحة كل اتسع تعاملهم مع أشياء كث

ذه مـ يـسمى  وهـ، وهذه هي أحسن طريقة للمعرفـة، فاتسعت معارفهم،الحياة

  .)٢("]بحث علمي[

وحـل  ، يف التنميـة العلميـةٍ فاعلٍللبحث العلمي ملا له من دور ة البالغةَّهمياأل ُوتربز

الدراسـات إجـراء  إىل ةحاجال ف،الحياة نسان يف شتى مياديناملشكالت التي تواجه اإل

أكرب قـدر  إىل ٍ وإن العا يف سباق،من أي وقت مىض د منها هي اليوم أشَّ،والبحوث

ة للبحـث العلمـيِّتقدُ لذا نجد أن الدول امل،من املعرفة مكنُم َّمة تويل أهمية كب  ألنهـا ،َ

 وبالتايل تحقيق ، وحضارتها، وتطورها،دعامة أساسية القتصادهاالعلمية تعترب البحوث 

الدولية واملحافظة عىل مكانتها ،رفاهية شعوبها
 )٣(.  

ِّ يقـدم الـشهيد ال،ويف سياق ذلك ِّويبـ أن  ،ُقائـد الـشواهد التـي تعـزز ذلـكُ ُ
 أدت إىل اتـساع دائـرة مهـامهم ، واالتحـاد الـسوفيتي،قضايا الرصاع ب أمريكـا

 منها يف ا ويستفيدو،ُ أشياء أخرىان يستخدموأً وجعلهم يفكرون عمليا يف ،العملية
                                                           

 سـورة ،ر رمضان املبـارك سلسلة دروس شه، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(
 .١٢ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(
  .٢٨-٢٧ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس الثالث،البقرة

 أطروحـة دكتـوراه ،الواقع ومستلزمات التطوير:  الجزائر البحث العلمي والتطوير يف، ومحمد طوالبية،المية حروش) ٣(

عية واإلنسانية،منشورة ية للدراسات االجت عية، األكاد  .٣٢ ص،م٢٠١٨ ،١٩ العدد ، قسم العلوم االجت



 

  



٣١٩  

  :  حيث يقول،مجال الرصاع

إىل القمر؟ مهام عملية مهـام إنهم يفكرون إىل أن يسافروا إىل الكواكب و..."
 تطورهم ، قضايا الرصاع مع اآلخرين، شؤونهم كدولة،عملية تتوسع دائرة مهامهم

 أو يستفيدون ،ًالعلمي هنا جعلهم يفكرون عمليا يف أنهم يستخدمون أشياء أخرى
 ال يطلعون إىل الفضاء مجرد رحلة ،فعندما يطلعون إىل الفضاء. من أشياء أخرى

 أو هي تيضء مـن ،ً هل هي مكورا أو هي تيضء هي،فون القمر ألجل يعر،فقط
  .)١(" بحث،مهام عملية! هناك

ِويضيف يف درس آخر بالقول ٍ ُ ُ:  

ًسـابقا هـل طلعـوا ] اإلتحـاد الـسوفيتي[و] أمريكـا[تجد الدول األخرى مثالً "
القمر ملجرد فضول؟ اتسعت شؤون حياتهم وشؤون دولتهم كأمة متحركة اتـسعت 

كن أن إىل ماذا؟ إ ىل أن تناولت تعامل مع أشياء متعددة فأصبحوا يفكرون كيف 
 معهـم صـواريخ يفكـرون يف ،يستفيدوا مـن القمـر كمحطـة إلطـالق الـصواريخ

كـن ،موضوع الوقود  موضوع عدو هناك إذا كانـت القمـر منطلـق للـصواريخ 
ول فكـرة هذا أ: أو أي بلد آخر بسهولة قالوا] اإلتحاد السوفيتي[ماذا؟ تنزل عىل 

هم أنهم يطلعون القمر  كانت فكرة عملية ليـست ،كانت حاصلة عندهم يف تفك
  .)٢("مجرد فضول

ُويش إىل أن أول فكرة لديهم يف أن يطلعـوا الفـضاء كـان منـشؤها أثنـاء " :ُ
ودول أخرى أنـه إذا باإلمكـان أن تكـون ] اإلتحاد السوفيتي[الرصاع بينهم وب 

ًهذا أول دافع أليس دافعا عمليا؟.  األرضمنصة إلطالق الصواريخ إىل ً.  

 متى ما جاء ، ومتى ما جاء اليشء يف وقته،ًإذا فهذه قضية أساسية يف املعرفة

  .)٣(..." يكون بالشكل الذي يفيد معارف، وتحرك عميل،اليشء ممتزج بروح عملية

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .١٢ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، التاسع الدرس،البقرة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

  .٢٨-٢٧ ص، صعدة، اليمن،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس الثالث،البقرة
 سـورة ،مضان املبـارك سلسلة دروس شهر ر، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو )٣(

  .١٣ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة



  

  

 

٣٢٠  

ُويبــ الــشهيد القائــد ِّ  والــصحيح ، هــو املــصدر الحقيقــي، امليــدان العمــيل أنُ

 إىل درجـة أنن ياآلخـرلـدى  القـضية ترسـخت وأن هـذه ،املعـارفلحصول عىل ل

 مـن ٍ للحصول عىل كثـ، بالنسبة لهمًمسألة أن يكون هناك حرب أصبحت فرصه

ا من األسلحةةجربت و،الخربات يف املجال العسكري   : يقول،ً كث

ن اآلخرون ترسخت عندهم القضية هذه أك منا بكث حتى أصبحت مسألة أ"

ا من الخربات،يكون هناك حرب فرصه عندهم  ويجربوا ،ً فرصة ألن يعرفوا كث

ا من األسلحة كن أن يطوروه،ًكث  ، ويعرفوا نجاح ما قد ابتكروه، ويعرفوا الذي 
 فرصـة ملـاذا؟ ألن امليـدان العمـيل هـو املـصدر ،ويعرفوا خـربات عاليـة عنـدهم

ء يخـافون مـن الحـرب؟ بيـن ألـيس هـؤال.  إلعطاء املعارف،الحقيقي والصحيح

اآلخرون يقولون؛ عندهم في يتعلق بالحرب أنها فرصة للحصول عىل كثـ مـن 

  .)١(" ويف مجال اآلليات واألسلحة يف الحرب،الخربات يف املجال العسكري

ِّيب ،ِّويف خضم ذلك يجعـل اإلنـسان  ٍ عمليـةٍ بـروح الشهيد القائـد أن البحـثُ

  : يقول،يكون أقرب إىل املعرفة

 عمليـة كلـ اتـسعت دائـرة عملـه ،لكن اإلنسان إذا انطلق انطالقـة عمليـة"...

 ويظهـر ،اعتربها اتساع يف ماذا؟ أليس اتساعا يف مجـال مظـاهر هـذه الحيـاة

 فعنـدما ،بحاجة عملية إىل هذا اليشء أو إىل هذا اليشء أو إىل هذا أو إىل هذا

  .أقرب إىل املعرفة ،يبحثه بروح عملية يكون أقرب إىل املعرفة

م أقل لكم إين أعلم غيب الساموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴿ َقال أ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُْ َ ُ ُ ُْ ُْ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ ِّ وما  ﴾ِ

 املهم أنه تجىل لهم أن ما أبدوه وما كتمـوه كـان ، هللا أعلم ما هو،كنتم تكتمون

ت ﴿: ؛ فقالوا بعدعىل خالف ما تجلت عليه املسالة َسبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أ ْ َ َ ََّ َ َِ َِ َْ َ َ َُّ َ َْ َّ ِ َ ْ
ُالعليم احلكيم ُِ َ ْ ِ َ   .)٢(ً"فازدادوا هدى وتسلي﴾ْ

                                                           
 ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ١(

 . ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،سورة البقرة
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،يم دروس من هدي القرآن الكر،السيد حس بدر الدين الحو) ٢(

 .٢٨-٢٧ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس الثالث،البقرة



 

  



٣٢١  

ٍ يش الشهيد القائد إىل قـضية هامـة ،ويف هذا السياق ٍ  يف ًا علميـًاتعـد منهجـُ

 ،إلنـسان أن يـستبق األشـياء إذا حـاول ا مفادها أنه،املعرفة بالنسبة للقرآن الكريم
َّفستتحول األشياء كلها إىل مجرد جدل   : يقول، وأبحاث جامدة، ونظريات،ُ

 هذا منهج علمي يف املعرفة بالنسبة للقرآن الكريم وهو -إذا استبق اإلنسان "

ة   فـستتحول األشـياء كلهـا ، إذا حاول اإلنسان أن يستبق األشـياء-معه أمثلة كث

ونظريات وأبحاث جامدة فقـط مثـل مـدارس العـرب اآلن عنده إىل مجرد جدل 

 فاعتربها عندهم مجرد ، وأشياء من هذه، وعن صعود القمر،يتحدثون عن القمر

  .)١("نظريات جامدة وبحث وجدل ونقاش محله

َّويب الشهيد القائد أن من نعمة هللا عز وجّل ُ ِّ  يكونوا يف حالـة  أالَّ،اسَّعىل الن ُ

ًهمة جـدا ُ هو قضية م، وأن العمل إلعالء كلمة هللا،ب املعرفة يحول بينهم و،فراغ

  :يقول حيث ،يف مجال املعرفة

َوقاتلوا يف سبيل ا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن ا ال حيب املعتدين﴿" ْ ُّ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ ْ ِ ُ َُ َّ ََّّ َ َِ ْ َُ َّ ُِ ِ ِ من  . )١٩٠:البقرة(﴾ِ
 يكونـوا ،حالة فراغ يحول بينهم وب املعرفـةنعمة هللا عىل الناس أال يكونوا يف 

ة يف عنوانها،منشغل بقضايا هامشية ة قضية كب :  الناس يقدم لهم قضية كب
 هـذه قـضية ، العمل إلعالء كلمة هللا،هللا الجهاد يف سبيل ،القتال يف سبيل هللا

 مجال  يفً، هامة جدا، يف مجال معرفة هللا بالذات،ًمهمة جدا يف مجال املعرفة
 ال ،املعرفة يف كث من األشياء التي يجب أن يعملها الناس فتبنـى الحيـاة بكلهـا

  .)٢(..."يعيش يف حالة فراغ

  :ِ القولىلإ يرمي الشهيد القائد ،ونتيجة لذلك

كـن أن يـصل إليـه " ٍف الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ عىل أرقى ما 

تعمر بالـصالح النفـوس وهـي ، قيقة ويف املجال الذي يخدم اإلنسان ح،اإلنسان

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٢٨-٢٧ ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس الثالث،البقرة
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 . ص،هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣ ، الدرس التاسع،البقرة



  

  

 

٣٢٢  

ً وهي تعمق فيها معرفته من خالل ما تكتشفه حينا بعد ح ،تزداد خشية من هللا

َلقوم يتفكـرون﴿: وهي تنطلق بعد قوله َ َُ َّ َ َ ٍْ هنـا تعطـي ) قوم( عبارة ، برجال يتفكرون﴾ِ

ولـيس للنـاس الـذين ينـرصفون ،  ملن هم رجال يتفكرون،معنى ملن هم جديرون

ون هذه اآليات ال قيمة لهاببساط  فتعمر النفوس بالصالح ،ة عن هذه األشياء ف

والتقوى ثم تعمر الحياة؛ ألن نفس اإلنسان هي األسـاس يف أن يتجـه عملـه يف 

رة للحيـاةً،واقع الحياة بالشكل الذي يكون صالحا ـا ، بالشكل الذي يكون عـ  

  .)١("يصلح الحياة هذه عىل أسس صالح

 - 

َّاألمـة عـىل م ومؤامراته،نوايا األعداءحقيقة  عن هيف سياق حديث وأنـه لـيس  ،ُ

  :ِ بالقولد القائديُ يؤكِّد الشه، يف املجال العلميأن يرتقوا بالشعوبٍلديهم أي نية ب

 ليس لديهم نيـة أن يرتقـوا ،إن هؤالء األعداء ليس لديهم نية عىل اإلطالق"...

 ودول الخلـيج عـىل ،ية هذه حاصلة لديهم لكانت السعودية لو كانت الن،بالشعوب

 هـم ال يـأتون ليبنـوا ، لكـن ال، وصـناعية،أرقى مستوى في يتعلق بنهضة علمية

ا يأتون ليمتصوا دماء الشعوب   .)٢("...األمم إ

ِّويقدم العديد من الشواهد التي تعزز ذلك ُ ُ ِّ   :  حيث يقول،ُ

كانت مؤهلة باعتبـار ثرواتهـا أن تـصل إىل وإال فبلدان مثل السعودية هي "...

 ، دول الخلـيج كـذلك رؤوس األمـوال الهائلـة،مثل اليابان وليس فقط مثل كوريا
العراق كذلك كل شعوب هذه املنطقة كان املفرتض أن تكون هي أرقى بكث م 

  .)٣(..."وصلت إليه أمريكا
                                                           

 الـدرس ، نعـم هللا، سلـسلة معرفـة هللا، دروس مـن هـدي القـرآن الكـريم،السيد حس بدر الدين الحـو) ١(
 .١٢ ص،م٢٠٠٢،الثا

 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك،دي القرآن الكريم دروس من ه، السيد حس بدر الدين الحو)٢(
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 .٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة



 

  



٣٢٣  

ُويؤكِّد ال يريدون لهـذه " :داءبأن األع)  الدرس السادس،سورة البقرة( يف درس ُ

  ...".األمة للعرب مثالً املسلم بشكل عام أن يحصلوا عىل خربات علمية عالية

ِويضيف بالقول ُ ُ:  

يريدون أن ال تحصل هذه األمة عىل خربات عالية ال تصبح دول مـصنعة مـع "

ة جدا  وات الرهيبة الكب تلك ثروات هائلة تبقى سوق استهالكية وتبقى ال ًأنها 

  ...".تي تربض عليها هذه الشعوب تكون كلها مصلحتها لهم للغربيال

ُويؤكِّد أنها حصلت من اآلن لديهم بل تجد سياستهم أمام األمة هـذه مـن "... :ُ

بداية هذا العرص عرص النهـضة أن ال تحـصل هـذه األمـة عـىل إمكانيـات أن ال 

  ".ًتحصل عىل قدرات أبدا

ِويردف بالقول ُ ُ:   
 إذا ما حصل أحد عىل خـربة ،اولون أن ال تنشأ كفاءات علمية يح،يحاولون"...

 كم حصل مـن اغتيـاالت لخـرباء ،معينة يحاولون أن يحتووه هم وإال دبروا حاله

ء   .)١("وعل

   :ُضيفُوي

ة جدا عـىل األمـة"...  قلنـا بـاألمس حـول آيتـ فقـط ،ًلهذا كانت خسارة كب

م بـالقرآن لو ك،تحدثت عن أهل الكتاب أنها كانت كفيلة  ورؤيـة ،ان هناك اهت

 ، ونظــرة قرآنيــة صــحيحة لكــان تلــك اآليتــان لوحــده، وتــأثر بــالقرآن،قرآنيــة
 وكفيلة بأن تكون هـذه األمـة أرقـى مـ وصـل إليـه ،فرده كفيلة ببناء األمة

 وعندما ،عندما ح هللا عن بني إرسائيل بأنهم ما يودون لنا أي خ: اآلخرون

ــة أخــرىقــال عــنهم يف آ ًود كثــري مــن أهــل الكتــاب لــو يــردونكم مــن بعــد إيامنكــم كفــارا ﴿: ي َّ ُ َْ ْ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ُّ َ ْ ْ َّ ََ َ ََ ِْ ِ ْ َ ٌ
ًحـسدا َ  توجهها إىل هـذه األمـة ،ّألنه هنا شخص لك أمة من األمم )١٠٩من اآلية: البقرة(﴾َ

 -مس ك قلنا باأل-كفي يف املايض  كانت هاتان اآليتان ت، األمة املسلمة،األخرى
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 .٩ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،سورة البقرة



  

  

 

٣٢٤  

 من يعرفون هدى القرآن الكريم كفيلة ببناء ،أن تجعل من يفهمون القرآن الكريم

 الخسارة ،هذه األمة بحيث ال تصل إىل ما وصلت إليه اآلن من هذه الحالة السيئة

ة ة فعالً،الكب   .)١(" خسارة كب

ُويب ِّ   :ِ ذلك بالقولُ
ًجعل كـل إنـسان حـذرا فعـالً  ت، تعطينا رؤية تجعل الناس)٢( ًإذا فهذه اآلية"... 

أمام تضليل أهل الكتاب وهـم اآلن يـستخدمون طريقـة الخـداع للـشعوب بـأنهم 

  ."..يريدون أن يبنوها

 : ِ بالقولُضيفُوي 
تلـك دولـة أن " - اآلية هذه تعطي نظرة مستقبلية إذا أنت تفهـم القـرآن وأنـت 

الـذين ال تحاول وبأي طريقة أن تحصل عىل خربات حتى ال يتجـاوزك أولئـك 
 أولئـك الـذين سيـستخدمون ،يودون لك وال لكل إنسان يف هذه األمة أي خ

 .)٣("...قوتهم لرضبك أنت
أن مثل هذه اآلية وأنت يف زمن مع تفرض عليك أن تحسب حساب مستقبل " -

األمة وأنت ترى اآلخرين يزداد نهوضهم الترتكهم ينهضون؛ ألنهم عندما نهضوا 
ط الرصاع في ب البرش كان بالـسيف ِمثالً أ يأت من عند هم هم تغي 

ً من أيـن بـدأ هـذا؟ إذا مـا هـم ،تحول إىل ماذا؟ إىل قذائف وإىل إطالق نار
 آلية القتال عىل أيديهم؟ معلوم بأنه عندما يتفوقـون ،حولوا هم وسيلة الرصاع

عليك يف آلية القتال من هناك ما تحسب حساب أن ال تسمح لهم أن يتفوقـوا 
 هذه الروحية عندهم اآلن ولألسف ومن قبل اآلن أن ،مثل ما هي عندهم اآلن

تلـك قـدرات؛ ألنهـم  ال يسمحوا لهذه األمة أن تنهض أن ال يـسمحوا لهـا أن 
يقولون قد ترضب إذا تفوق علينا هؤالء سيفرضون علينا إسالمهم؛ ألنهم يودون 

                                                           
 سـورة ، سلسلة دروس شهر رمضان املبـارك، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو) ١(

 .٣-١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السابع،البقرة
ــودقــال تعــاىل ﴿) ٢( ُّمــا ي َ َ ــيكم مــن خــ مــن  َ ــزل عل ــاب وال المــرشك أن ين ــروا مــن أهــل الكت ــذين كََف ْال ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ْ ُ ْْ َ َ ْ ْ ِ ََّ َّ َ َ َُ ََ َِ ْ ُ ِ ِ ْ ُ

ْربكم َُ   ).١٠٥من اآلية :البقرة(﴾ِّ
 ،رك سلسلة دروس شهر رمضان املبـا، دروس من هدي القرآن الكريم،السيد حس بدر الدين الحو: انظر) ٣(

  .١٢-٦ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،سورة البقرة



 

  



٣٢٥  

  .)١("أن يردونا مسلم بعد اليهودة وبعد النرصنة

تلـك دولـة أن ا" - آلية هذه تعطي نظرة مستقبلية إذا أنت تفهـم القـرآن وأنـت 
تحاول وبأي طريقة أن تحصل عىل خربات حتى ال يتجـاوزك أولئـك الـذين ال 

  .)٢(..."يودون لك وال لكل إنسان يف هذه األمة أي خ

ِّيب ،ويف سياق ذلك  الشهيد القائد أن من ضمن األهداف األساسية يف غـزو ُ

ء،راقالع   : يقول،ُ والخرباء العراقي،ُ هو القضاء عىل العل

ء وخرباء أنا أعتقد قـد تكـون " عندما أصبح العراق لديه نسبة ال بأس بها عل

ًهذه أيضا من األهداف الرئيـسية لـديهم يف رضب العـراق نفـسه  يـأتوا عـىل 

نوا كنظام طاغي أو حكم طاغو مـن أول مـا كـا] صدام[أساس أنهم يزيحون 

ء العراقي الخرباء وفتشوا الكليـات وفتـشوا املعامـل وفتـشوا  يسألون عنه العل

ء أمس رأيت يف إحدى .حتى املساجد ويحرصون عىل أن يحصلوا عىل قوائم لعل

ء العراقي يتعرضون لخطورة شديدة   ...".الصحف تحدث بأن العل

 ،دول العربيـةمعظـم الـيف  ، وصل حال كث من مؤسسات البحث العلمـيلقد
ء إىل تهميش ،واإلسـالمية يف  ، يف مختلـف التخصـصات،الكوادر البحثيـة و،العل

 هـذه العقـول تقـوم  وبالتايل،الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية إىل احتوائهم

تجـد حيـث  ،هـا واسـتقرارهم في، الدول الغربيـةبالهجرة إىل ،مية واإلسـال،العربية

 والداعمـة ألفكارهـا ،زة ملواهبهـاّ واملعـز،يـة املناسـبة لهـا البيئـة العلم،هذه العقول

  : يقول الشهيد القائد،االبتكارية

عندما تعمل منح دراسية هنـاك ويف علـوم هـذه العلـوم الهامـة نوابـغ مـن "

الطالب برزوا يحاولون يحتوونهم هناك عندهم يشتغلون عندهم كم هناك آالف 

ء العرب واملسلمون يف  كندا ويف أمريكا ويف بلدان أخرى ألنه من الخرباء والعل
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  .٢١ ص،م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤ ، الدرس السادس،البقرة
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٣٢٦  

ًال يوجد هنا حكومات تحتضن الكفاءات ال يوجد هنا حكام حريصون جـدا عـىل 

  .)١("!األمة هذه أن يبنوها

ُّوديما  ويف الوقت الذي  َّحصل األمةتأن ب عىل اإلطالق  فيه األعداءَ  ٍ،خ عىل ُ
" املغفلـون"الذي أطلق عليهم -عض البما يزال الشهيد القائد أنه ُيؤكِّد ؛ أن تنهضو

  : حيث يقول،ب بركاب الغر باللحاقنينادو

ًإذا هم ما يودون عىل اإلطالق أن يحصل لهـذه األمـة خـ وال أن تحـصل "...

 ،عىل خ وال أن تنهض وما يزال املغفلون منا يأتون ليقولوا نلحق بركاب الغـرب
حـاولون أن يـدمروا أي خـربة  هؤالء ال يريدون أن تلحق بهم ي،الغرب هو يركلك

  ...".تصل إليها

ِّيب ،وإزاء ذلك  ال تنحرص يف اللحـاق ، بأن القضية من أساسهاالشهيد القائد ُ

ا التفوق عليهم يف املجال العلمي،بالغرب   : يقول، وإ

 ، تفـوق اآلخـرين،ًإذا ف القضية أنك تريد أن تلحق بل هو يريد أن تفوق"...
لنـاس أنفـسهم وأن يعرفـوا أن أولئـك ال يـودون أي خـ ِإبن نفسك هنا يبنـي ا

 .)٢("لهم
ِويوجه الشهيد القائد النداء ألبناء  َّاألمةُ ِإبن نفـسك هنـا يبنـي النـاس " :ِ بالقولُ

  ".أنفسهم وأن يعرفوا أن أولئك ال يودون أي خ

َّن من أهم أسباب تخلـف األمـةإ رًعلميـا ، واإلســالمية،العربيـة ُ  ، هـو االسـتع
  إالَّ،رها إىل الـدولِصدُال تالتي  و، أغلب املجاالتاحتكار دول الغرب للتقنيات يفو

ا ال يتعارض مع مصالحهاً، محدود جداِ وبقدر،ٍبرشوط عها، و   . وأط

م ،ويف سياق ذلك بالجانب  يتجه الشهيد القائد إىل التأكيد عىل رضورة االهت
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٣٢٧  

َّيف بناء األمة ، باعتباره قضية من القضايا الهامة،العلمي   : حيث يقول،ُ

 مـن ،كان هذا التشخيص ألهل الكتاب يكفـي بـأنهم يتجهـون لبنـاء أنفـسهم"

 بالجانـب العلمـي ،أن يحاولوا أن يهتموا بالجانـب العلمـي: بديهيات هذا التوجه

ة  باعتباره قضية من القضايا الهامة يف بناء األمة فحينها سيصلون إىل علوم كث

ا بنوا إرسائيليف مختلف األشياء   أو أهل الكتاب بشكل عام ،ًالتي وصل إليها أخ

  .)١("من اليهود والنصارى

ُيب الشهيد القائد بأن املو  ُ ِّ  بالنـسبة ًاهمـة جـدُ هـي صـفة م،سارعةُ واملـ،بادرةُ

يف كـل و ، واملعرفـة، يف كل ميادين العلـم، التي تجعلهم أصحاب السبق،للمسلم

ــصناعية ــة والز،املجــاالت ال ــسه أن مــسألة التثاقــل،راعي ــسياق نف ــد يف ال  ،ُ ويؤكِّ
َّ هي التي تؤخر األمة،التباطؤو   : حيث يقول،ُ

ً هكذا؛ ألنه هذه الصفة مهمة جدا بالنسبة ، واملسارعة،أليس هذا أمر باملبادرة"

 تجعلهم هم ، وهم سادة األمم، هي الصفة التي تجعلهم هم السباق،للمسلم

 يف كـل مجــال مـن مجــاالت ، واملعرفــة،يــادين العلـمأصـحاب الــسبق يف كـل م

هـا، والهندسـة،الطـب:  وكل املجاالت مثل، من مجاالت الزراعة،الصناعة  ، وغ
 وتؤخر الناس ما يعرفوا أشياء ، هي التي تؤخر األمم، التباطؤ،لكن مسألة التثاقل

ة  .)٢(" فيسبقهم اآلخرون،كث
د عـىل قـدرات املعرفية و فإن التنمية العلمية،ويف حقيقة األمر  تبدأ من االعت

لكو،تنوعةأفراد املجتمع امل َّاألمـة يف إطـار بنـاء ،ٍ ومهـارات،ٍدراتُه من قـن وما  ُ 
  :ِ بالقول، الشهيد القائدُيؤكِّد وهنا ،البناء القوي

تتـصور ، ما كلمة أمة تعني حاجة واحـدة، عندما نتصور مثالً أمة تكون قوية"
يجب أن يكون هنـاك :  تقول،القوىا؟ تنزل إىل تفاصيل أليست هكذ، قوة واحدة

ومراكز ، يكون هناك مراكز علمية، يكون هناك صناعة، يكون هناك تعليم، زراعة
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بنـاء ،  وتتشكل أمة واحـدة،ًألست هنا يف األخ ترى تنوعا؟ لتتشكل قوة، أبحاث
التنـوع فليـضبط املـسألة بحيـث يكـون هـذا ، األمة يتمثل يف هذا التنوع الواسع

  .)١("ويكون هؤالء بالشكل الذي ما يكون بينهم اختالفات، بالشكل الذي يبني األمة

َّاألمة دعوته ألبناء  الشهيد القائد يوجه،ِّويف خضم ذلك َّ كأمـة ، إىل أن يبنوا أنفسهمُ ُ

َّمتجردة من التبعية لك قرارها املستقل، وأن تتحرر منها،ُ ٍ وحينئـذ فإنهـا ستـستطيع ،ُ و

  : يقول،ُ وأن الخربات أصبحت منترشةَّالسي ،صل عىل الخربات العلميةأن تح

ِإبن نفسك هنا أنت واعرف كيف تبني نفسك متى ما بنوا أنفسهم كأمة تتجرد "

اما عن التبعية يصبح قرارهم بأيـديهم يـستطيعون أن  َاما عن التبعية تتحرر  ً

بحت منترشة وليست فقـط يحصلوا عىل خربات ال سي وأن الخربات اآلن قد أص

ًحكرا عىل بلدان معينة حتى يستطيع اليهود أن يحولوا ب الناس وب الحـصول 

عليها؟ استطاعت إيران أن تأخذ خـربات مـن الـص ومـن كوريـا ومـن بلـدان 

 ، تفـوق اآلخـرين،ًإذا ف القضية أنك تريد أن تلحق بل هو يريد أن تفوق.أخرى
فـسهم وأن يعرفـوا أن أولئـك ال يـودون أي خـ ِإبن نفسك هنا يبنـي النـاس أن

  .)٢("لهم

 القـادرة ، ومدى إعداد القوى البرشية،يرتبط البحث العلمي بالتنمية البرشيةو

ل نهجيـة، ومعالجة قضايا الحياة العملية،ك أدوات التفك العلميُّعىل   وفكـر ، 

َّ األمة عىل ت أبناء ويقع داخل هذا اإلطار مدى قدرة،نظمُم  بحيـث ،نميـة قـدراتهمُ

صبح لـديهم القـدرة عـىل التعامـل مـع ُ وي،يصبحون قادرين عىل اإلبداع واالبتكار

 أو مـن ، وتطبيقهـا، واسـتيعابها، من حيث نقـل التكنولوجيـاً سواء،تطبيقات العلم

درة عـىل إبـداع  الُقـوكـذلك ، وتطويعهـا للبيئـة املحليـة،حيث القدرة عىل توطينهـا

َّن تنمية األمـة وأَّالسي ،ستحدثةُتكنولوجيا م  العمـل يتطلـب ،ا وتحقيـق اسـتقالله،ُ

 والتطبيقيـة ،نتـاج البحـوث العلميـةإ و، والتكنولوجيا الحديثة،عىل ادخال التقنيات
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 : يقول الشهيد القائد، والبحثية واملراكز العلمية،الجامعات يف
نات ملاذا  تستنبط من قبل لتعرف كيف تتعامل مـع واقعـك وكيـف تعمـل " ضـ

تلك ما امتلكه اآلخرون وبأي طريقة تحصل عليها   .ملستقبل هذه األمة فتحاول أن 

كم استمروا في يذكر البعض كم استمر اإلرسائيليـون يحـاولون أن يحـصلوا 

وذج من الطائرة الروسية أول ما صـنعوها  ويقتلـون أول طيـار ] ٢١مـيج [عىل 

ة عراقي وثا طيار عراقي وثالث طيار استط ة وإغـراءات كبـ بالغ كب اعوا 

يشجعونه عىل أن يهرب بطائرة إىل داخل إرسائيل ليعرفوا مكونات الطائرة هـذه 

اذج تفوقها   . )١(" ما هم عملوا بكل وسيلة؟،وكيف يصنعون مثلها أو 

 ،الفـرد تعلـيم مـن يبـدأ ،التكنولـوجي ُّوالتقدم ،التعلم إن القول البديهي ومن
ّمنظم بشكل األفراد جهود احتوت التي سةاملؤس إىل وصوالً  رعايـة إىل ثـم ومن ،ُ
 ،تحققـت التـي واإلنجـازات ،تراكمـت التي التنموية التجارب وأن ،الدولة َّوتدخل
كن  ،ُّوالتقـدم الـتعلم يف ،عليهـا والبناء ،منها االنطالق ،للتنمية الساعية للدول ُ

 تـوفر ُاملهم فإن ،نطالقاال قاعدة يف السائد التطور مستوى عن النظر وبرصف
  .ومستلزماتها التنمية وإدارة ،إرادة

ــة ــارص التنمي ــا مــن أهــم عن ــد التكنولوجي ُّوتع ــدم يف ،ُ القــرن الحــادي  ُّوالتق

 )%٧٠(و ،مـن الزيـادة اإلنتاجيـة )%٩٠(الدراسات الحديثة أن   وتؤكِّد،والعرشين

ِّمن النمو االقتصادي يف الدول املتقدمـة ُدم الهائـل يف مجـال  يعزيـان إىل التقـ،ُ

ِّ وتجدر اإلشارة إىل أن الدول املتقدمة،التكنولوجيا ٌمنتجـة ٌهـي دول ،ُ ِ  ،للتكنولوجيـا ُ
وتلبيـة  ،َّتساهم هـذه التكنولوجيـا مـساهمة فعالـة يف دعـم النمـو االقتـصادي ّإذ

  .احتياجات التنمية يف هذه الدول

 عـىل فقـط تعمـل أالَّ ،الدولة من يتطلبان ،واالستقالل التنمية تحقيق أن ك 
ــا نقــل  لتــوط املناســبة األجــواء تــوفر بــل ،واســتخدامها ،األجنبيــة التكنولوجي
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ر مع ،محلية تكنولوجيا وابتكار ،تطويرها عىل والعمل ،التكنولوجيا  ،املـوارد استث
  .)١( ذلك لتحقيق املحلية واإلمكانات

ُّويعد  الهامـة األمـور مـن لهـاونق ،بالتكنولوجيـا ُاملتـصل العلمي البحث تشجيع ُ
 مكانتهـا تأخـذ أن الحديثـة للتكنولوجيـا أريد ما إذا ،واإلســالمية ،العربية للدول

 يف األجنبيـة الدول تجارب من باالستفادة وذلك ،التنمية عملية دفع يف االيجابية
وذجــا) اليابــان(والتنميــة  ،التكنولوجيــا تــوط  ،التكنولوجيــا نقــل إن حيــث ً،أ

 ،توطينهـا يف تـسهم بأسـاليب يـتم أن يجـب ،لهـا ُاملحتكرة الدول نم والتقنيات
 التقنيـة واملعرفـة ،الخـربة عنـارص وتطـوير ،تطبيقـي علمي بحث حركة واستثارة
ــا ــر ،داخله ــذي األم ــسهم ال ــستقبالً ي ــوط يف م ــصناعات ت ــا ،ال  ،والتكنولوجي

  :القائد الشهيد يقول وهنا ،الحقيقي االستقالل تحقيق وبالتايل ،والتقنيات
ًأن الخربات اآلن قد أصبحت منترشة وليست فقط حكرا عـىل بلـدان معينـة " 

حتى يستطيع اليهود أن يحولوا ب الناس وب الحصول عليها؟ استطاعت إيران 
ًإذا ف القـضية أنـك  .أن تأخذ خربات من الص ومن كوريا ومن بلدان أخرى

ِ إبن نفسك هنا يبني النـاس ،رين تفوق اآلخ،تريد أن تلحق بل هو يريد أن تفوق
  .)٢(..."أنفسهم 

كـن ،الصدد هذا ويف   ،التكنولـوجي الـتعلم يف الزمنيـة الفـرتة إن القـول ُ
 ،الــدول مــن العديــد يف التنمويــة التجـارب اســتغرقتها التــي ،املتــأخر والتـصنيع

 مرورهـا مـن الـرغم عـىل ،سنوات عدة سوى تكن  ،وإيران ،وكوريا ،كالص
  :)٣( هي مراحل بثالث مرت أنها نجد) كوريا مثاالً(أخذنا  ما وإذا ،راحلم بعدة
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عنى رشاء اآلالت من الـسوق الدوليـة:يمرحلة التقليد االستنساخ -  ، وتفكيكهـا، 
  . ومواصفات محلية، بخربات،وإعادة تصنيعها

 التي اسـتدعت ألن تكـون فيهـا نـشاطات البحـث العلمـي أكـ مـن :مرحلة اإلبداع -
 لتجعل منهـا ماركـات ، بعدها تحتاج إىل إضافة ميزات جديدة للسلعة، األوىلاملرحلة
واصفات حديثةُ ت،جديدة وجبها يف األسواق الخارجية عىل أنها    .باع 

 وتتجىل بالقدرة عىل إضافة كل ما هـو جديـد يف مجـال :مرحلة اإلبداع األصيل -
  . والوطنية، باالستعانة بالخربات املحلية،انتاج السلعة

 والثانيـة ، املـرحلت األوىل، التي تحققت»ّالتصنيع املتأخر«تعكس كل تجارب و

 مع استثناء اليابان التي بلغت مرحلة اإلبـداع األصـيل بعـد ،ّمن التعلم التكنولوجي

  .الحرب العاملية الثانية

 حيث يصار لـرشاء اآلالت ،ّب املرحلة األوىلُ ل»التصنيع املعكوس لآلالت«ثل ُو

واصـفات محليـةمن األ ّ ويجـسد عمليـة ،سواق الدولية وتفكيكها وإعادة إنتاجها 
رسةال«   .»ّتعلم من خالل امل

 ، بعينـهٍكن أن تسهم الرشكات األجنبية يف عمليـة نقـل التكنولوجيـا إىل بلـدو
ر األجنبي املبارش فيه  أو تسليمه منـشآت ، أو بيعه حقوق اإلنتاج،من خالل االستث

 ، ك يسهم يف ذلك نقل التكنولوجيا بطرق غ رسمية،»تاح باليدمف«عىل طريقة 
 ، واألدبيـات املنـشورة يف هـذا امليـدان،من خالل استخدام اآلالت املوجودة أصـالً

  .واستقدام كفاءات برشية من الخارج

 املتمثلة بالتقليد الذي ،ّ من التعلم التكنولوجي،يتم االنتقال إىل املرحلة الثانيةو

 تجعـل ، ميزات تكنولوجية إضافية للسلع ذاتهـاايجاد من خالل ، إبداعينطوي عىل

تكون مساهمة و ،تداولة يف األسواق الدوليةُ تنضم إىل تلك امل،منها ماركات جديدة

ـا ال ي قـاس مـن دورهـا يف ُنشاطات البحـث والتطـوير يف هـذه املرحلـة أكـرب 

   .املرحلة األوىل

ــد اســت ــونهدفوق ــصنيع امل  اآلت ــةُإىل الت ــساب املعرف ــأخر يف اكت ــد،ت م ُّ والتق

كن رشاؤها من األسـواق ُ التي ، الصناعات ذات التقنيات املتوسطة،التكنولوجي
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وية األساسيةَنتجُ وامل، اآلالت الكهربائية، ومن بينها،الدولية  ، والـسيارات،ات الكي
 عــىل  أي التقنيــات التــي كــانوا قــادرين،واإللكرتونيــات ذات االســتهالك الواســع

م التكنولــوجي ُّ والتقــد،ً لتكــون منطلقــا يف الــتعلم، وتطويرهــا،اســتيعاب تقنياتهــا

  :)١(  وذلك من خالل، وحداثةً،تدرج نحو التكنولوجيا األك تطوراُامل

 ، وتطــويره، واســتخدامها يف اإلنتــاج املحــيل،اســتيعاب التكنولوجيــا املــستوردة -
  وتحس نوعيته

 ، وزيــادة عــدد البــاحث،يف البحــث والتطــوير و،متابعــة الجهــود يف التعلــيم -
  .والنفقات الالزمة للتعلم والتقدم التكنولوجي

م التكنولـوجي ُّ والتقـد، تجعل من التعلم،الرتكيز عىل مجتمع املعرفة بقيم وطنية -
  .يةَّ والتحرر من التبع،رافعة للحفاظ عىل األمن الوطني

ــة و ــة اإليراني وذجــأظهــرت التجرب ــالتعلمُللتــصنيع املً اأ ــأخر ب  مــن خــالل ،ت

رسة كن تكرارها ُ وهذه التجربة ، والتطوير، باالستفادة من نشاطات البحث،امل

  :)٢( س التي اعتمدت عليها وهيُّس باالستفادة من أهم األ،ُ أخرىٍدوليف 

 ب القطاع العام والخاص عىل قاعدة املنفعـة ، والشفافة،املشاركة الواضحة -
  .تبادلةُامل

 وتوف املستلزمات الرضورية لتقدمها ، والتطوير،ؤسسات البحث العلميدعم م -
  .وتطورها

قتــضاها جانبــا مــن مخــاطر  - د سياســة التمويــل التــي تتحمــل الدولــة  ًاعــت
ر   .االستث

 واالستشارات األجنبية بتوقيع عقود مع رشكـات ،إمكانية االستفادة من الخربات -

                                                           
:  للمزيـد،م٢٠١٧ ، موقـع تـرشين، تجارب تنموية وبعض م تحتاجه عملية التنميـة يف سـورية،موىس الغرير)١(

  : أنظر الرابط

http://tishreen.news.sy/?p=٨٧٠٧٤  

:  للمزيـد،م٢٠١٧ ، موقـع تـرشين، تجارب تنموية وبعض م تحتاجه عملية التنمية يف سـورية،موىس الغرير) ٢(

  :أنظر الرابط

 http://tishreen.news.sy/?p=٨٧٠٧٤ 
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  . التكنولوجيا املستوردة وتوط،أجنبية إلنشاء مرشوعات مشرتكة

 ،مرحلة التقليد القائم عىل النـسخ: تطوير قطاعات إنتاجية تنتمي إىل مرحلت -
  .ومرحلة التقليد الذي ينطوي عىل إبداع

 وإنجاز ،ل إيران إحدى الدول التي نجحت يف اكتساب املقدرة التكنولوجيةثو

 ،طاع إنتاج الـسيارات املدنيـة بعينه هو قٍ بدأ األمر يف قطاع إذ،»تصنيعها املتأخر«
 ،م٢٠٠٩ من عام ًبلغ اإلنتاج املحيل السنوي ابتداء حيث ،ثم طاول بقية القطاعات

  .) ألف١٠٠ ( وبلغ عدد العامل مبارشة يف هذا القطاع، مليون مركبة)١.٤(

ُتولت الدولة إبرام عقود نقـل التكنولوجيـا مـع الـرشكات مو  ،اتدة الجنـسيِّتعـدّ
ًت االستـشارية يف مجـال التكنولوجيـا دورا رئيـسا يف عمليـة النقـل ولعبت الرشكا ً

د أسـلوب ، جـرى تـوط إنتـاج قطـع الغيـار إذ،هذه التـصنيع املعكـوس « بـاعت

 ٍ وإعـادة إنتاجهـا بطـرق، من الـسوق الدوليـةاملشرتات أي تفكيك اآلالت ،»لآلالت

نة للمو ،بتكرةُم  ،ّايل الذي وفرته لهـم من خالل الدعم املِنتجُأعطت الدولة ض
  .ج بعقود مدتها خمس سنواتَنتُرشاء املبومن خالل التزامها 

ـوذج و  »التـصنيع املتـأخر«أظهرت تجربة التصنيع اإليرانية أنها تندرج ضمن 
ـة عـىل ،للقرن العرشين رسـة« بوصـفها قا  ونـشاطات ،»ّالـتعلم مـن خـالل امل

 ،درة التكنولوجيـة بهـذه الطريقـة أظهرت أن اكتـساب املقـ حيث،البحث والتطوير
تـصنيع ال«ر االنخـراط يف عمليـة ِّقـرُ يٍ وأنه يف متناول أي بلد،مكن التحقيقُ مٌأمر

 بـدأت يف ميـدان الـسلع ذات »التـصنيع املتـأخر«أظهرت أن عمليـة ك  ،»ّتأخرامل

  .)١( خرىُ عىل شاكلة ما تم يف بلدان أ،»ّالتقنيات املتوسطة«

 ، واإلســالمية،يشهد البحث العلمي يف الـدول العربيـةن  فل،ويف ضوء ما سبق
عالج الخلل الكب الذي  ُ ما ي،االزدهار املأمول و، التطور،ًوخصوصا يف اليمن

مـاٍ أي فرصةلبحث العلمييرتك ل  ولكـون ،يـةَّ وأهمً، ليأخذ املكان األحـق بـه اهت

                                                           
ر ،»اكتساب املقدرة التكنولوجية كمـدخل للتنميـة املـستدامة«:  مخترص لورقة بعنوان،ألرب داغر) ١( ّ معـدة للمـؤ

 .م٢٠١٦ ، القاهرة،»الجمعية العربية للبحوث االقتصادية«السنوي لـ
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ــ ــة تغي ــىل الجًاالتنمي ــوي ع ــامل ينط ــب وا ش ــةن ــالز ،املختلف ــ،ةراعي  ،ة والعلمي
ات جوهرية يف  إجراء  يتطلب واملعرفيةالعلمية فإن تحقيق التنمية ،ةوالصناعي تغ

 ُ وتجعلـه، تتمثل يف ثورة ثقافية تغ هذا النظام مـن جـذوره،نظام التعليم القائم

  . والتكنولوجية، عىل مواجهة االحتياجات الصناعيةًقادرا

َّاألمـةى أبنـاء  وترسيخه لد،لتنموييجاد الوعي اإتهدف هذه الثورة إىل و  واعتبـار ،ُ

ثابة وثيقة تأم  عـي يف ، تقتيض العمل الجـاد،وطنية و،دينيةالتنمية العلمية   والج

  . بكافة اشكالها والخروج من بوتقة الهيمنة،سبيل تأم املستقبل املنشود

ات ّوالبد أن يكون يف صدارة هذه التغ د عىل القرآن الك،ُ  باعتباره ،ريم االعت

َّاألمةأفضل منهج علمي لبناء   والتنميـة ،ًوتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة عامة ،ُ

ِّ السـي وأنــه يقـدم التوجيهـات،ًالعلميـة واملعرفيـة خاصـة ُ  الكفيلــة ، واملـسؤوليات،َّ

َّاألمةللوصول إىل األشياء الالزمة لتطوير قدرات    . وتحقيق التنمية املنشودة لها،ُ

اتوتش  وهـو ،ُ بيـان الـدور املنـاط باإلنـسان يف هـذه الحيـاةً، أيـضامل التغ

ا يجعله مستوعبا بأن النعم التـي أنعـم هللا بهـا عليـه،استخالف هللا يف أرضه  ً ُ، 
رتـه ،هـي ذات قيمـة كـن االسـتفادة منهـا يف أغـراض متعـددة يف سـبيل ع ٍ و ُ ٍ ُ

ات تعزيز،لألرض يجـاد جـو  وإ،اإلنساناعية لدى  الطاقة اإلبد ك تتضمن التغ

 يف الـنعم التـي أنعـم هللا بهـا عليـه يف هـذا َّلتفكـرل ،ي من طرف اإلنسانِّالتحد

 ، والتجربـة، والحركـة املـستمرة،بروح املالحظةوذلك  ،لهرة َّسخُألشياء امل وا،الحياة
  .بدالً من روح التغيب والتجريد

 والحـصول ،ديـة البحـث العلمـي من اإلشارة إىل أن أبجُّد الب،وىف هذا السياق

  يف ظــلِّ،ً مــرورا باملــدارس الثانويــة، تبــدأ مــن املــدارس االبتدائيــة،عــىل املعرفــة

 وتدريب الطلبة من نعومـة ، نحو إصالح التعليم العام، والحثيثة،ةّالتوجهات الجاد

 ،َّ قـادرة عـىل التفكـر،ُ مفكـرةٍ وعقول،ٍ واعيةٍ بعيون،أظفارهم عىل رؤية ما حولهم
 مثلـه ،َّ من منطلق أن التفكر هـو عبـادة،ٍ والتعامل معها بفهم، يف األشياء،لتأملوا

 ، وصـوالً إىل الجامعـات،الـخ... وصـيام، مـن صـالة،ُمثل بقية العبادات األخــرى
 ذلـك مـن خـالل مـا ،ُومراكز البحوث املناط بهـا الـدفع بعجلـة التنميـة املنـشودة
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ي ء ،رباءُ وخ، مؤهل،تحتويه من أكاد  ،ُالذين سيوكل إلـيهم أمـر إعـداد علـ
 وقـادرة ، وبرامج قابلـة للتنفيـذ،ٍ من خطط، وما يحتاج إليه البلد،رباء املستقبلُوخ

 والنهـضة ، وتحقيق التنميـة، إىل املستقبل،عىل العبور بهذا البلد من وضعه الصعب

  .املنشودةوالصناعية العلمية 

ات كن القـول أن التأهيـل اُ ،ىف هذا الصددو لعلمـي يف الـيمن يتطلـب تغـ

 يف املجـاالت العلميـة ىل الخـارجإ واالبتعاث ،يفاد يف نظام اإل، وجوهرية،جذرية

ات يف ،فقط توعـوي يـستهدف و ،عـداد برنـامج ثقـايفإ بحيث تتمثل هذه التغـ

 ، الربنـامج للطـالبَُّب بحيث ي،الطالب الذين سيتم ارسالهم للدراسة يف الخارج
 باإلضـافة ،أولئك الذين سيذهبون الـيهم" من نحن ومن هم"قة حقيويوضح لهم 

 تتناســب واألوضــاع ،ستحقات مناســبةُإىل وضــع نظــام مــايل للطــالب يــشمل مــ

ن وصـول، الطالب للدراسةا الذي سيذهب اليهدولالتلك  يف ،االقتصادية   وضـ

ــك  ــستحقاتتل ــدون ُامل ــددة وب ــات املح ــالب يف األوق ــأخأ للط ــة ،ي ت  أو رسق

  . أو التالعب بها،صصاتللمخ

 مـن ًيل عـدداا الحـت اليمنـي يواجـه يف الوقـشعبالـ ولكون ،ويف سياق ذلك

فانـة  ،ا العدوان الغاشم التي فرضه، والصناعية،زراعية وال،ديةااالقتصِّالتحديات 

 وكـذا ، ومراكـز أبحـاث، مـن جامعـات،سـسات البحـث العلمـيهل مؤا كعىليقع 

هـاملعبء األكـرب  اِّاملؤسسات املعنية بالتنمية  النهـوض ت ومـسؤوليا،يف القيـام 

 ، والعلمية، الزراعية،التنمية االقتصادية يف جميع املجاالتل تحقيق ف يكا ،بالبلد
  .الخ...والصناعية
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 القرآن الكريم.  

 السيد حس بدر الدين الحوللشهيد القائد  دروس من هدي القرآن الكريم.  

 بدر الدين الحوكات ودروس السيد القائد عبد امللمحارض .  

  ، قراءة يف املرشوع القرآ للـشهيد القائـد الـسيد حـس بـدر الـدين الحـو

  .فاضل محسن الرشقيلألستاذ  القيادة واملنهج،
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