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السيد القائد .. في سلسلة دروس عهد اإلمام عليٍّ عليه السالم لمالٍك االشتر.. العهد

ح�����دد أرب������ع م���ه���ام أس���اس���ي���ة ل���ل���دول���ة ف����ي اإلس�������ام )ِج����َب����اَي����َة 
ِبَاِدَها( َوِعَماَرَة  َأْهِلَها،  َواْسِتْصَاَح  َها،  َعُدِوّ َوِجَهاَد  َخَراِجَها 

م المهام، والمسؤوليات، والضوابط، والمعايير إلدارة شؤون  ■  قدَّ
األمة في كل مواقع المسؤولية، وفي كل وظائف الدولة

■ حدد المنطلق األساس في التولي للمسؤولية وهو منطلق 
العبودية لله، واألسس اإليمانية في التعامل مع المجتمع

■ حذر من االعتماد في التشاور على البخيل والجبان والحريص 
فإنها غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله((

خالل لقاء موسع لقيادات الدولة
الرئيس المشاط ُيعلن تدشين مسار وإصالح وتطوير القوانين 
العمل واق��ِع  إل��ى  التنظيِر  واق��ع  من  االنطالقة  على  ويحث 

موقع لالستخبارات الفرنسية: 
السعودية تفاوض “الحوثيين” 

على آخر الملفات في اليمن

االحت�������������ف�����������������������ال بتخ�����������رج 

»2500 فرد« م����������ن 
كتائب الدعم واإلسناد



االربعاء 6/  6 /  2022م الموافق 7 ذو القعدة 1443هـ العدد )439(2 www.alhagigah.net

احتف���ت قي���ادة كتائ���ب الدع���م واإلس���ناد 
األح���د،  ي���وم  صنع���اء،  العاصم���ة  ف���ي 
باختتام ورش���ة عس���كرية وتخرج كتائب 
الدعم واإلس���ناد من أبن���اء أمانة العاصمة 
ومحافظ���ة صنع���اء، وكوكب���ة م���ن أبن���اء 
منتس���بي  م���ن  وع���دد  الضال���ع،  محافظ���ة 

الدوائر المركزية.
وش���هد الحفل عرضا عس���كريا للخريجين 
البالغ عددهم 2500 فرد، أظهروا فيه جانبا 
من مهاراتهم العسكرية، التي تلقوها أثناء 
الورش���ة وتأكيدهم االس���تعداد للتضحية 
في سبيل هللا، وحماية الدين والوطن من 

أطماع الغزاة والمحتلين.
وفي الحفل، الذي حض���ره وزير الداخلية 
الل���واء عبدالكريم الحوث���ي ونائب رئيس 
هيئ���ة األركان العام���ة الل���واء الرك���ن علي 
الموش���كي ومحافظ صنعاء عبدالباس���ط 
الهادي، اعتبر أمين العاصمة، حمود ُعباد، 
الخريجين من ميادين الجهوزية والس���ند 

والمدد واالس���تعداد رافدًا ألبطال الجيش 
واللج���ان الش���عبية الذي���ن يدافع���ون ع���ن 

اليمن وسيادته واستقالله.
من جانبه حيا قائد كتائب الدعم واإلسناد، 
الل���واء قاس���م الحم���ران، الخريجي���ن م���ن 
ف���ي  حرصه���م  عل���ى  الكتائ���ب  منتس���بي 
االس���تفادة م���ن برنام���ج الورش���ة، وتلقي 
المه���ارات الفني���ة والقتالي���ة، الت���ي تواكب 
معطيات الواقع واحتياجات الجبهات من 

كوادر مؤهلة ومدّربة تدريبًا عاليًا.
وق���ال الل���واء الحمران: "تأسس���ت كتائب 
الدع���م واإلس���ناد ف���ي كل محافظ���ة م���ن 
المحافظات، وفي الدوائر المركزية، بدعم 
ورعاي���ة قائ���د الث���ورة الس���يد عبدالمل���ك 
ترف���د  الي���وم  الحوث���ي، وه���ي  بدرالدي���ن 
الجبه���ات بك���وادر مؤهلة تأهيال عس���كريا 
عالي���ا، ق���ادرة على التعاط���ي مع معطيات 
المعرك���ة ف���ي الس���هل والجب���ل وال���وادي، 
له���م  وله���م ش���هداء وجرح���ى مم���ن كان 

ش���رف المش���اركة في الدفاع ع���ن األرض 
والسيادة".

وأكد جاهزية الكتائب في خوض المعركة 
ب���رًا كان���ت أو بح���رًا وج���وًا، الفت���ًا إل���ى أن 
كتائب الدعم واإلس���ناد ه���م جنود بقيادة 
قائ���د الثورة، الس���يد عبدالمل���ك بدرالدين 
الع���دو  عل���ى  مس���لطة  وق���وة  الحوث���ي، 
والدف���اع ع���ن األرض والعرض والس���يادة 

الوطنية.
وتاب���ع قائ���ال: "ال ول���ن نرضى ف���ي يوم من 
األي���ام بأن نكون خانعين للع���دو، فاذهبوا 
وابحثوا عن عمالء خانعين خارج اليمن".

الدع���م  كتائ���ب  خريج���ي  "إن  وأض���اف: 
واإلسناد سيكونون فداًء الوطن وجسورًا 
يعبر عليها أبن���اؤه حتى النهاية، في عملية 
التنمي���ة والنهض���ة الش���املة، حت���ى يصبح 

اليم���ن في مصاف ال���دول المتقدمة، رائدا 
بنهضت���ه وعلمائ���ه وبقيم وأخ���الق أبنائه، 

وسيتم ذلك قريبًا".
وأش���اد اللواء الحمران بدور قيادة الثورة 
والقي���ادة العس���كرية واألمني���ة في نش���أة 
ه���ذه الكتائب منذ البداية، واالس���هام في 
تأسيس���ها وترس���يخ بيانها حت���ى أصبحت 

على ما هي عليه اليوم.

 أقامت مدرس���ة تدريب أفراد الشرطة فعالية 
بمناس���بة تخ���رج )الدفع���ة الثاني���ة م���ن مدراء 
التحري���ات  مج���ال  ف���ي  والثاني���ة  المكات���ب 
والمعلوم���ات( من منتس���بي وزارة الداخلية من 
إدارات األمن بمحافظات صنعاء وإب ومأرب.

وف���ي حف���ل التخرج أش���ار العمي���د عبدالمجيد 
س���اتر مدير عام مدرسة تدريب أفراد الشرطة 
خ���الل كلمت���ه الترحيبي���ة، إل���ى أن الخريجين 
ف���ي مج���ال التحري���ات والمعلوم���ات وم���دراء 
المكات���ب س���يخطون أولى خطواته���م العملية 
مؤمني���ن بتوفيق هللا بعد أن تس���لحوا بس���الح 
اإليم���ان والوعي والبصيرة م���ن ينابيع الثقافة 
القرآني���ة وبع���د ان حضوا بالتدري���ب والتعليم 
الراق���ي والج���اد والعل���م المس���تنير للمض���ي في 
اس���تكمال مس���يرة األم���ن الوطني���ة إل���ى جوار 
زمالئه���م العاملين في الميدان واضعين نصب 
أعينه���م الس���عي ال���دؤوب م���ن أجل دع���م أمن 

واستقرار اليمن وسكينة شعبها العظيم.
الفت���ا إلى أن العم���ل األمني يمثل وج���ه الدولة 
وخاص����ة م���دراء المكاتب وعناص���ر التحريات 
والمعلوم���ات فه���م يقوم���ون بعم���ل ه���ام ف���ي 

خدم���ة المجتم���ع اليمن���ي م���ن خ���الل التص����دي 
جم���ع  طري���ق  ع���ن  وقوعه���ا  قب���ل  للجريم���ة 
المعلوم���ات وتحليلها وتصنيفه���ا وقولبتها إلى 
تقاري���ر يبنى عليها اتخاذ اإلجراءات المناس���بة 

للتصدي للجرائم المنظمة وغيرها.
والسياس���ية  الثوري���ة  القي���ادة  ح���رص  وأك���د 
وقي���ادة وزارة الداخلي���ة ف���ي تطوي���ر العم���ل 

األمن���ي ضمن خدمة المجتم���ع اليمني والحفاظ 
بتثقي���ف  واالهتم���ام  واس���تقراره  أمن���ه  عل���ى 
وتدريب منتس���بي الداخلية ف���ي كل المجاالت 

ومنها إدارة المكاتب والتحريات.
وقال العميد ساتر: إن “م�درس��ة تدريب أفراد 
الش���رطة تدرك إدراكًا كامالً أهمي���ة هذا العمل 
اإلداري والمعلومات���ي األمن���ي ال���ذي يبن���ى عليه 

اتخاذ القرار القيادي السليم.
وأضاف:  “لهذا سعينا جاهدين بكل ما نستطيع 
وبتعاون كبير من معالي وزير الداخلية ونائبه 
ومدي���ر ع���ام التدريب والتوجي���ه ومدراء أمن 
المحافظ���ات عل���ى تثقي���ف وتدري���ب وتعلي���م 
ط���الب الدورتي���ن بأفض�ل البرام���ج والحقائب 
والممزوج���ة  والحديث���ة  الش����املة  التدريبي���ة 

بالثقافة القرآنية”.
وأكد حرص مدرسة تدريب أفراد الشرطة عبر 
برامجها التثقيفية والتدريبية والتعليمية التي 
حظ���ي بها الط���الب المتخرجون عل���ى تحقيق 
العدي���د م���ن األه���داف الت���ي تس���عى لالرتق���اء 
تعظي���م  خ���الل  م���ن  األمن���ي  األداء  بمنظوم���ة 
مستوى مهارات وقدرات الخريجون، وتفعيل 
المواطن���ون  حق���وق  احت���رام  عل���ى  حرصه���م 
وكرامتهم وااللتزام بأخالقيات وقيم وس���لوك 

رجال األمن.
وشدد على أهمية أن يكون الطالب الخريجون 
دائم���ًا حريصي���ن عل���ى االلت���زام بم���ا تلقوه من 
عل���وم ومع���ارف ومب���ادئ إنس���انية ف���ي األداء 
المش���رف للمسؤولية وبما يعزز ويحافظ على  

أم���ن وس���كينة أبن���اء اليم���ن، وبإس���ه����ام فاعل 
وتفان في الواجب ومن منطلق يص�ون كرامة 

المواطن ويحافظ على حقوقه.
م���ن جانب���ه الق���ى مدير ع���ام ش���رطة محافظة 
صنع���اء العمي���د يحيى المؤيدي كلم���ة أكد فيها 
أهمي���ة بناء قدرات ال���كادر األمني والعمل على 
تجاوز التحدي���ات التي فرضها العدوان والدفع 
ب���كل الخب���رات األمني���ة لإلس���هام ف���ي تعزي���ز 

وترسيخ حالة االستقرار األمني.
وأشاد العميد المؤيدي بجهود مدرسة تدريب 
أفراد الش���رطة في اس���تمرار العملية التعليمية 
والتدريبية وإعداد الك���وادر المؤهلة والمدربة 
القادرة على اإلس���هام في البن���اء األمني، وحث 
الخريجي���ن على بلورة المعلوم���ات التي تلقوها 

والمهارات التي اكتسبوها في واقعهم العملي.
للخريجي���ن  كلم���ة  االحتف���ال  فعالي���ة  تخل���ل 
القاها الطالب بالل الجابري، وقصيدة ش���عرية 
للطالب أحمد الشدادي، وتوزيع الهدايا لألوائل 
والش���هادات لل���خ تخ���رج الدفع���ة الثاني���ة م���ن 
منتسبي األمن بمحافظات صنعاء وإب ومأرب 

في مجال التحريات والمعلومات

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

أق���ام المرك���ز التدريب���ي العام للش���رطة، الس���بت، حفل 
تخ���رج الدورة التنش���يطية األول���ى )وإن عدتم عدنا(، 

والتي استمرت شهرا كامال.
وزارة  ع���ام  مفت���ش  أش���اد  التخ���رج،  حف���ل  وخ���الل 
الداخلية اللواء عبدهللا الهادي بالمستوى الذي وصل 
إلي���ه الخريج���ون ف���ي الجان���ب القتال���ي والمهارات���ي، 
مثمن���ًا دور المرك���ز التدريبي العام ف���ي تأهيل الضباط 

واألفراد.
وأك���د الل���واء اله���ادي ح���رص قي���ادة وزارة الداخلي���ة 
ممثل���ة بالل���واء عبدالكري���م الحوث���ي، عل���ى االهتم���ام 
الكبي���ر بجوان���ب التدري���ب والتأهي���ل ف���ي مختل���ف 
المجاالت، الفتا إلى أهمية أن يستش���عر الجميع رقابة 
هللا س���بحانه وتعالى واستش���عار المس���ؤولية التي تقع 

على عاتق جميع منتسبي الوزارة.
وق���ال الل���واء اله���ادي: “إن مس���ؤولية منتس���بي وزارة 
الداخلية هي حفظ األمن ويجب أن تكون كل أعمالنا 
خالصة لوجه هللا عز وجل، ونتذكر أننا مسؤولون في 
حفظ األمن وإيقاف كل من تس���ول له نفسه المساس 

بأمن هذا البلد”.
وحث مفت���ش عام وزارة الداخلي���ة جميع الخريجين 
عل���ى تطبي���ق م���ا اكتس���بوه م���ن مه���ارات ف���ي ميدان 
العم���ل، وأن يكون���وا نموذج���ا راقي���ا ف���ي التعام���ل مع 

المواطنين واإلحسان إليهم.
بدوره، ألقى الخريج نور الدين محمد الحمودي كلمة 
الخريجي���ن، الت���ي أك���د فيها تلق���ي الدفع���ة المتخرجة 
الكثي���ر م���ن العل���وم والمع���ارف ف���ي المج���ال الثقافي 

واألمن���ي والقتالي بما يمكنهم من التعامل مع األخطار 
والتصدي لها بالشكل الصحيح والمطلوب.

روح  اكتس���بت  المتخرج���ة  الدفع���ة  أن  أك���د  كم���ا 
المس���ؤولية الجهادية واستشعار المسؤولية أمام هللا 
والدي���ن واألم���ة، والدف���اع عن المس���تضعفين وكس���ر 

شوكة الطغاة وإفشال مؤامرات األعداء.
وأش���ار إل���ى أن الجمي���ع مس���ؤوالً أم���ام هللا في حفظ 
األم���ن والس���كينة العام���ة والحف���اظ عل���ى الممتلكات 
العام���ة والخاصة، والقيام بالواج���ب األمني بما يرضي 

هللا سبحانه وتعالى.
تخل���ل الحف���ل ع���رض عس���كري للدفع���ة المتخرج���ة 
وع���رض للمهارات القتالية التي اكتس���بوها خالل فترة 

الدورة.

االحتفال بتخرج “2500 فرد” من كتائب الدعم واإلسناد

تخرج الدفعة الثانية من منتسبي األمن بمحافظات صنعاء وإب ومأرب في مجال التحريات والمعلومات

وزارة الداخلية تحتفي بتخرج دفعة الدورة التنشيطية األولى )وإن عدتم عدنا(
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شخصيات

ويفكر مالك األش���تر في ه���ذا األمر الطارئ 
ملّيًا، وهو الذي يعرف صاحبه علّيًا كرم هللا 
وجهه والمنطلق الذي يصدُر عنه. إنه الذي 
ال تع���دُل الدنيا في عيني���ه »عفطة عنز« أو 
»جناح بعوض���ة« ما لم ُيقم حقًا.. أو ُيزهق 
باطالً! ولكن الرياح � في هذه األيام � تجري 
بما ال تش���تهي الس���فن: فهذا طلحُة والزبير 
يبايع���ان عليًا كرم هللا وجه���ه خليفًة، ثم ال 
يلبثان أن يخرج���ا من المدينة، لينضّما إلى 

عائشة في وقعة الجمل.
وها هو ذا معاوية الرابض في الش���ام واليًا 
منذ عش���رين عام���ًا، يرف���ُض أن تجتمع في 
بن���ي هاش���م النب���وة والخالف���ة. وإذا أجم���ع 
المس���لمون على ذلك، فش���رط اإلبقاء عليه 
واليًا على الشام أوالً، واالقتصاص من قتلة 
عثمان ثانيًا!.. ويزفر األشتر زفرًة كاللهب.. 
حق���ًا إن األج���واَء مدلهّم���ة الجنب���ات، ُتنذر 
بش���ر مستطير! ويعزل اإلمام علي معاويَة، 
فحرام إبقاؤه متحكمًا في رقاب المسلمين 
وأمواله���م وأعراضه���م. ولكن الع���زل شيٌء، 
والق���درة عل���ى تنفي���ذه ش���يء آخ���ُر. وتقوم 
عائش���ة فتجّيش الجيوش! ويأبى معاوية 
مبايعة أميرالمؤمنين، ويمتنع بأهل الشام، 
وبالمال يصرُفه ذات اليمين وذات الشمال! 
وتق���رع طبول الحرب! فيعبّئ اإلمام جنده. 
ويالق���ي به���م جي���وش أعدائ���ه م���ن أه���ل 
البص���رة وغيره���م، وق���د تقّدمتهم عائش���ة 

على جمل، فكانت حرب الجمل!
ويعود األش���تر من موقع���ِة الجمل، وله في 
إح���راز النص���ر س���هٌم كبي���ر! وهكذا، تس���كن 
عاصفة موقعة الجمل، ولكن.. لتهبَّ بعدها 

عاصفة موقعة صفين
صفين!..وُينّظ���م  ف���ي  الجيش���ان  ويلتق���ي 
اإلمام عليه الّس���الم جيش���ه، فيس���ند قيادة 
الخّيآل���ة إل���ى مال���ك األش���تر، أم���ا الرّجال���ة 
فعليه���م عم���ار ب���ن ياس���ر. وتب���دأ المعرك���ة 
بالمب���ارزة، ُيقت���ُل فيه���ا الف���ارس.. وتتطور 
إل���ى مناوش���اٍت ُيقت���ُل فيه���ا بضُع عش���راٍت 
من الجنود.. وتنته���ي بالتحاماٍت، تتقّصف 
فيها رماح، وتتكّس���ر سيوّف وتبلغ المعركة 
أوَجها » ليلة الهرير «: األش���تر في الميمنة، 
وعب���د هللا ب���ن عباس ف���ي الميس���رة، وفي 
القل���ب عل���ي أميرالمؤمنين عليه الّس���الم.. 
وكان���ت ليلًة طحن���ت من الفرس���ان آالفًا!.. 
وق���د بلغ فيها القت���ُل والقتاُل ُذرويتهما. أما 
النتيجة فسجال، إذ ال منتصٌر وال منهزٌم!.

وال يقبل األشتر ذلك، أو يرضى به، فيطلب 
إلي���ه فرس���ان قبيلته بن���ي مذح���ج، فيأتونه 
ملّبي���ن.. ويصي���ح فيه���م: » كي���ف ذل���ك ؟! 
وأنت���م أبن���اُء الح���رب، وأصح���اُب الغارات، 
وفتياُن الصياح، وفرسان الِطراد، وحتوُف 
األق���ران! والَّ���ذي نفسي بي���ده، ما من هؤالء 
)وأش���ار إل���ى أه���ل الش���ام( رجٌل عل���ى مثل 

.. ويكرون،  جناح بعوض���ٍة من ِدين! « ويكرُّ
فل���م يقص���د كتيب���ًة إال كش���فها )أي: هزمها( 
وال جمع���ًا إالّ حازه، وم���ا زال ذلك دأُبه حتّى 
أوش���ك أن يص���ل إل���ى الس���رادق ال���ذي فيه 
معاويُة وعمرو ب���ن العاص!.. ودعا معاوية 
بفرس���ه فركبه���ا، يطلُب لنفس���ه النج���اة، ثم 
طأط���أ برأس���ه قلي���الً، يفك���ُر، ولم���ح وزي���َره 
عمرو بن العاص يرميه بنظراٍت ِحداد، فيها 
م���ن المعاني ما فيه���ا! فترّجل ع���ن الفرس 
وع���اد. عن���د ذل���ك قال عم���رو: الي���وم صبر، 
وغ���دًا فخ���ر! وعند ارتفاع ضح���ى الجمعة، 
يترّجُل األش���تر عن صهوة جواده، ويزحف 
بأصحاب���ه نحو األعداِء زحفًا ش���اقًا، بطيئًا، 
وكأنه يخوض في غابٍة من الس���الح. فأهل 
الش���ام مس���تميتون دفاعًا. ويشجع األشتر 
أصحاب���ه بقول���ه: ازحف���وا قيد ه���ذا الرمح. 
ويت���م له ذل���ك. ثم يقول: ازحف���وا قيد هذا 
الق���وس. ف���إن فعل���وا س���ألهم مث���ل ذل���ك!. 
ويضي���ق مالك بذلك ذرعًا، وكذلك أصحابه 
يضيق���ون، إّن حرب���ًا بطيئ���ة كه���ذه َلُتزل���زل 
األعص���اب!. فيعتلي ج���واده، ويصيح بمن 
حول���ه: » م���ن يش���تري نفس���ه ويقات���ل م���ع 
األش���تر ؟ « فاجتم���ع ل���ه خلٌق كثير، وس���لَّم 
���ان النخع���ي، وص���اح: » ش���دوا  الراي���ة لحيَّ
ًة، فدًى لكم خالي وعمي.. ُترضون بها  ش���دَّ

ين. الرّب. وتعّزون بها الدِّ
ثم نزل، وضرب وجه دابته، وقال لصاحب 
رايت���ه: أْقِدم بها. وحمل عل���ى القوم يقاتل 
كاألس���د الهصور. فلّما رأى اإلمام عليٌّ عليه 
ه بالرج���ال، فتقدم بهم،  الّس���الم تقّدَمه أمدَّ
ال يثني���ه شيء. والح النصر إلى جانب علي 
علي���ه الّس���الم وأصحاب���ه. وب���ان االنكس���ار 
في معس���كر أه���ل الش���ام، وارتس���مت على 
وإذا  المبي���ن!  الخ���ذالن  عالئ���م  وجوهه���م 
بالمصاحف، يرفعها أهل الش���ام على أس���ّنة 
بينن���ا  كت���اب هللا  ه���ذا  قائلي���ن:  رماحه���م، 
وبينكم! فتتوقف فئة من جيش اإلمام عن 
القت���ال، يطلب���ون م���ن اإلمام وق���ف القتال، 
فكي���ف يقاتل���ون م���ن يطالبه���م باالحت���كام 
؟!  أحكام���ه  عل���ى  والن���زول  الق���رآن،  إل���ى 
فيجيبهم أميرالمؤمنين علي عليه الّسالم: 
إّنه���ا كلم���ُة ح���ق ُيراد به���ا باط���ل. ويأمرهم 
بمواصل���ة القت���ال حت���ى النصر أو الش���هادة، 
وها هو األش���تر يوغُل في صفوف األعداء 
ُقُدم���ًا، فيمزقه���م تمزيق���ًا، ويزيحه���م ع���ن 
مواقعهم، فيتراجع���ون القهقرى! ويصرون 
عل���ى إيق���اف القت���ال، وعلى دعوة األش���تر 
للكف عن متابعة الّزحف. وينقس���م عس���كر 
اإلمام، وت���ُدبُّ الفتنُة بي���ن صفوفه. فخيار 
الجن���د، وأكثره���م ص���الًة، وأش���دهم عبادًة، 
قد تمردوا على إمامهم، في أش���د الساعات 
حرج���ًا. فياله من جيش، كل فرٍد فيه قائد! 
وال يج���ُد أميرالمؤمني���ن ُبدًا من الطلب إلى 

األش���تر بالعودة. ويرس���ل إليه، أمام القوم، 
رس���والً يحم���ل إليه طلب���ه، بالع���ودِة والكف 
ع���ن متابعة الزحف. وُيفاجأ األش���تر بذلك. 

فيتباطأ!..
ثم يرسل له رسوالً آخر يقول له: » أقبل إليَّ 
ف���إنَّ الفتنة قد وقعت «. ويرى األش���تر بأن 
مكي���دة األع���داء قد انطلت عل���ى أصحابه، 
وإنها لفعلة عمرو بن العاص الداهية. فيقول 
للرسول الذي أنصت ينتظر جوابًا: »أال ترى 
إلى الفتح ؟! أال ترى ماذا يلقون ؟! وعندما 
علم بأن اإلم���ام أصبح بين يدي المتمردين 
من جيش���ِه كالرهينة، ع���اد إليه على عجٍل. 
وُيقبُل األشتر، فإذا بالقوم مجتمعون حول 
اإلمام.. وبعينين تقدحان ش���ررًا، ينظر إلى 
هؤالء الخارجين على أرادة إمامهم ورأيه، 
وقد فرضوا رأيهم عليه فرضًا، ويدوُر بينه 
وبينهم هذا الحواُر الملتهب: األشتر: يا أهل 
العراق، يا أهل الذل والوهن.. أِحيَن علوُتم 
الق���وم، وظن���وا أنك���م له���م قاه���رون رفعوا 
المصاح���ف يدعونك���م إل���ى ما فيه���ا.. وهم 
وهللا ق���د تركوا ما أمر هللا به، فيها، وس���ّنة 
م���ن أنزل���ت علي���ه، فأمهلوني ُفواق���ًا )وهي 
الم���دة ما بي���ن حل���ب الناقة وحلبه���ا ثانية. 
إنها في حدود الس���اعتين تقريبًا(، فإّني قد 
أحسس���ت بالفت���ح! الخارجون: ال. األش���تر: 
أمهلون���ي َع���ْدَو الف���رس، فإن���ي ق���د طمعُت 
بالنص���ر!. الخارج���ون: إذن ندخل معك في 
خطيئت���ك. األش���تر: خّبرون���ي عنك���م، مت���ى 
كنت���م محقي���ن؟! أحين تقاتل���ون وخياركم 
ُيقَتلون، فأنتم اآلن إذا أمس���كتم عن القتال 
مبطل���ون، أم أنت���م اآلن محق���ون وقتالك���م 
الذين ال تنك���رون فضلهم، وهم خيٌر منكم، 
في النار؟! الخارجون: دعنا منك يا أشتر!. 
قاتلناه���م لله، وندُع قتالهم لله! األش���تر: يا 
أصحاب الجباه الس���ود!.. كنا نظنُّ صالتكم 
زهادًة في الدنيا، وش���وقًا إلى لقاء هللا، فال 
أرى مرادكم إال الدنيا!.. أال قبحًا يا أصحاب 
الني���ب الجالّلة، م���ا أنتم برائي���ن بعدها عزًا 
أب���دًا. فابع���دوا كم���ا َبُع���د الق���وم الظالمون! 
ويغل���ظ له���م ق���والً! فتث���ور ثائرته���م لالذع 
الق���ول، وكأن���ه طع���ن الُم���دي!. فيس���ّبونه!. 
ويضرب وج���وه دوابه���م.. ويضربون وجه 
دابت���ه!. ويتملئ ص���در اإلمام علي كرم هللا 
وجهه غمًا وهمًا وهو يشهد رجاله ينقلبون 
عليه يتمردون. ويش���فق من فتنٍة تثور في 
عس���كره، فتأتي عل���ى البقي���ة الباقية منه.. 
إّن���ه ال يدري ماذا يفعل، وقد ُأوقع في يده، 
فاعت���راه ح���زن ثقيل مظل���م، ف���ال رأي لمن 
ال يط���اع! وكالبركان انفجر ف���ي وجوههم، 

وا! فكفوا! وهو يتميز غيظًا وحنقًا: ُكفُّ
ُت���رى، ه���ل دار ف���ي َخَل���ِد أح���ٍد م���ن ه���ؤالء 
المتمردي���ن عل���ى إمامه���م، والخارجين عن 
طاعت���ه بأنهم ه���م » الخ���وارج « المارقون، 

الذين قيل فيهم أنهم » كالب أهل النار «؟! 
ويتم التحكي���م.. إِن الُحكُم إال لله! ويختار 
أه���ل الش���ام عم���رو بن الع���اص ممث���الً لهم. 
ويك���ون اإللحاح على اإلم���ام علي كرم هللا 
وجه���ه على القب���ول بأبي موسى األش���عري 
َحَكم���ًا من طرف���ه. وُتكتُب بذل���ك صحيفٌة، 
تهافت���وا على التوقي���ع عليها، وعندما ُدعي 
مالك األش���تر للتوقيع عليها، ش���اهدًا، قال: 
ش���مالي،  نفعتن���ي  وال  يمين���ي،  صحبتن���ي  ال 
إن ُخ���ّط لي ف���ي هذه الصحيفة اس���م على 
صل���ٍح وموادع���ٍة. أَو لس���ت عل���ى بين���ة من 
ضالل عدوي؟! أو لس���تم قد رأيتم الظفر؟! 
ويبتس���م أميرالمؤمني���ن ابتس���امة إعجاٍب 
واعت���زاز لقوٍل يصدر ع���ن رجٍل ال كالرجال 
العادّيي���ن. وكان بع���د ذلك من أمر التحكيم 

ما كان!..
ويع���ود كٌل إلى بلده. ويرّد اإلمام علي كرم 
هللا وجه���ه األش���تر عامالً له عل���ى الجزيرة 
)أي حاكمًا على منطقة الجزيرة في الشام( 
وبل���غ األش���تر أن الضحاك بن قي���س، وكان 
أمي���رًا عل���ى جي���ش معاوي���ة ف���ي صفي���ن، 
س���ار يري���د » ح���ّران «، فأقبل األش���تر إليه، 
ونازل���ه مع جن���وده في »م���رج مرينا« وهو 
مكان بي���ن حّران والرّق���ة. وانهزم الضحاك 
وأصحاب���ه!. فالنص���ر تح���ت راي���ة األش���تر 
حيثم���ا كان. وط���ارد األش���تر الضحاك ومن 
مع���ه، فحاصرهم ف���ي ح���ّران، وناداهم: أال 
تنزل���ون أيه���ا الثعال���ب الرّواغ���ة.. الُجح���ر، 
إلي���ه  ت���أوي  األرض  ف���ي  )ثق���ب  الُجْح���ر 
الحش���رات والحيات( ي���ا معاش���ر الّضباب! 
)جم���ع ض���ب: دويب���ة صحراوي���ة ماك���رة( 
ومضى، فمّر بالرقة، فتحصنوا فيها. ثم تابع 
طريقة إلى قرقيس���يا فتحصنوا.. فاألشتر، 
هللا  س���يوِف  م���ن  س���يٌف  إليه���م،  بالنس���بة 
مس���لول، ال يق���وم أمام���ه ش���يء! وينصرف 
األشتر بجنوده. وإذا بكتاب من اإلمام علي 
ك���رم هللا وجه���ه يق���ول له في���ه: »إّنك ممن 
أس���َتْظِهُر ب���ه على إقام���ة الدي���ن، وأقمع به 
نخوة اإلثم، وأس���دُّ به ثغر المخوف، فأقدم 

عليَّ لننظر في ما ينبغي «.
ويتس���اءل األشتر: ما األمر ؟. فيقال له: إن 
أهل مصر ق���د انتفضوا على محمد بن أبي 
بكر ال���ذي والّه اإلمام عليه الّس���الم عليهم، 
فُقتل.. وليس لهذه المهمة في مصر غيرك. 
ويسرُع األشتر، ممتثالً أمر اإلمام علي كرم 
هللا وجه���ه. إّنه س���يفه في ش���ديد الملّمات 
وعند الخطوب الَصعاب. ويأمر اإلمام علي 
ك���رم هللا وجه���ه مال���كًا بالتوج���ه إلى مصر، 
والي���ًا عل���ى أهلها م���ن ِقَبل���ه، وُيحّمله إليهم 
من���ه كتابًا: » إني قد بعثت عليكم عبدًا من 
عباِد هللا، ال ينام أيام الخوف، وال ينُكُل )أي 
ال يتراج���ع( ع���ن األعداء ح���ذر الدوائر. من 
أش���د عباد هللا بأس���ًا وأكرمهم حس���بًا. أضّر 

على الفّجار، من حري���ق النار، وأبعُد الناس 
م���ن دن���س وع���ار. وه���و مال���ك ب���ن الحارث 
االش���تر، فاس���معوا له وأطيعوا أمره في ما 
طاب���ق الح���ق، فإنه س���يف من س���يوف هللا 
«. ولعم���ري، إنها لش���هادٌة من أميرالمؤمنين 
ف���ي  وجه���ه،  هللا  ك���رم  الوصيي���ن  وس���يد 
األش���تر، يلح���ق مجُدها وفخُرها وش���رفها، 
���اعة.  النخعيين، وبني مذحج حتى قيام السَّ
ويعه���ُد أميرالمؤمني���ن ك���رم هللا وجهه إلى 
األشتر عهدًا، يحفُل به نهج البالغة، وُكتُب 
الس���ير والمغازي، فال يدع شاردة وال واردة 
يس���تقيم بهما الُحك���م، ويحتاجهما الحاكم، 
إال ويأت���ي على ذكرهما، ويجُد حكام الدنيا 
ف���ي عهد اإلمام علي عليه الّس���الم لألش���تر 
برنامج عمٍل، ودس���تور حكم ليس لهما من 
نظي���ر. ويوجس معاوية خيفًة من األش���تر 
به���ا  معاوي���ة  وكان  مص���ر،  إل���ى  المتوج���ه 
طامع���ًا، فبع���ث إلى رجل من أه���ل الخراج، 
يثق به، قائالً: » إن األش���تر ق���د ُوّلي مصر، 
فإن كفيتني���ه لم آخذ منك خراجًا ما بقيُت 

وبقيَت، فاحتْل بما قدرت عليه «.
فلم���ا ق���دم األش���تر القل���زم )أطالله���ا اليوم 
قرب مدينة الس���ويس( أتاه الذي دّسه إليه 
معاويُة قائالً له: أيها األمير، هذا منزٌل فيه 
طعام وعلف، وإن���ي رجٌل من أهل الخراج. 
فن���زل ب���ه األش���تر. وُق���ّدم لألش���تر الطع���اُم 
فتناول منه. ثم ُقّدمت له ش���ربٌة من عسٍل 
مس���موٍم، فلم���ا ش���ربها، اسُتش���هد � رض���وان 
هللا علي���ه � لس���اعِته. وعندم���ا عل���م معاوية 
بموت األش���تر قام ف���ي الناس خطيب���ًا: أما 
بعد: فإن���ه كان لعلي بن أبي طالب يمينان: 
قطعُت إحداهما يوم صفين )يعني: عمار بن 
ياس���ر(، وقطعُت األخرى اليوم )يعني: مالك 
األش���تر(. وقال في مناسبة ثانية حول هذا 
األمر أيضًا: � إّن لله جنودًا من عسل! )كنايًة 
ع���ن َمْك���ِره بدّس الس���ّم ف���ي العس���ل، غدرًا 

بالمؤمنين(.. فذهَبْت مثالً!
ك���رم هللا وجه���ه،  علي���ًا  اإلم���ام  بل���غ  ولم���ا 
ش���هادُته، قال � وبصوت���ه غّصة التياع ورنُة 
ح���زن عمي���ق: إنا لل���ه، وإن���ا إلي���ه راجعون! 
والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أحتسُبه 
عن���دك، فإن موته من مصائب الدهر.. رحم 
هللا مال���كًا، فلق���د كان لي كما كنُت لرس���وِل 
هللا. ويدخ���ل بع���ض أصحاب���ه معّزي���ن في 
الَخْطب الجلل، فيجدونه وقد اس���تبدَّت به 
لوع���ٌة ولهف���ٌة مذهلتان، وهو يق���ول: لله دّر 
مال���ك!. وما مالك!. ل���و كان جبالً لكان فندًا 
)أي: جب���الً عظيم���ًا(، ول���و كان صخ���رًا لكان 
صل���دًا. عل���ى مث���ل مال���ك ْفلَتب���ِك البواكي، 
وهل موجود كمالِك ؟! لقد اس���تكمل أيامه، 
والق���ى ِحمامه، ونحن عنه راضون.. فرضي 
هللا عن���ه، وضاع���ف له الثواب، وأحس���ن له 

المآب «

مالك األشتر
مال���ك ب���ن الح���ارث بن عب���د يغوث النخع���ي كنيته: أب���و إبراهي���م. ولقبه األش���تر )إلصابته 

برم���وش عيني���ه(، وكبش اليمن )ألّنه المق���ّدم على جيش اإلمام عل���ّي وحامل رايته(. ولد 

في اليمن في بني نخع، الذين انتقلوا إلى الكوفة بعد امتداد اإلسالم، ثم توّزع أفراد نخع 

على مدن العراق. ورغم أن مالكًا أس���لم على يدي رس���ول هللا صّلى هللا عليه وآله وس���لم، 

وحسن إسالمه، فإن شهرته تقوم على كونه كان قائدًا لجيش اإلمام، وحامل لوائه.

وصفه عارفوه فقالوا: كان فارسًا مغوارًا، مديد القامة، مهيب الطلعة. وكان عالمًا، 

ش���اعرًا، وكان س���يد قومه بال منازع. أرسله أبو عبيدة بن الجّراح إلى سعد بن أبي 

وّقاص، مع جماعٍة، ليش���ّد أزره في العراق.. وكان قد اش���ترك في موقعة اليرموك 

فأبل���ى فيه���ا ب���الًء حس���نًا. ثم انحاز بع���د ذلك إلى جان���ب اإلمام علي عليه الّس���الم، 

فوضع نفسه تحت تصّرفه.

اّتهم���ه خصوم���ه بضلوعه في فتن���ة مقتل عثمان. وقد رافقها هرٌج ومرٌج ش���ديدان. وبعد 

ذلك ُيفاجأ مالٌك بازدحام الناس على أمير المؤمنين في داره، متهافتين على بيعته بجلبة 

وضوض���اٍء وإص���رار. فيقول في نفس���ه: م���ا أبعد الليلة ع���ن البارحة!.. لطالم���ا كان هؤالء 

يمنعون���ه م���ن الخالفة، وبالقوة، ويحولون بين���ه وبينها!. وينزل اإلمام عليه الّس���الم على 

رغبة هؤالء الناس الذين ضاقت بهم داره، وهم يتوسلون مستعطفين: ومن لها غيرك يا 

أبا الحسن ؟. اتق هللا فينا! اآلن!..
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قب����ل أقّل من ش����هر واحد م����ن انتهاء الهدنة اإلنس����انية والعس����كرية في 
اليمن، ينش����ط المبعوث األمم����ي، هانس غروندبرغ، بي����ن عواصم القرار 
ي����ن، بعد أن  اإلقليم����ي ف����ي محاولة من����ه لتمدي����د الهدنة ش����هَرين إضافيَّ
ُم����ّددت للم����ّرة األول����ى بداية حزي����ران الماض����ي. غروندب����رغ الذي وصف 
م����رارًا الهدنة ب�»الهّش����ة«، وفي الوقت نفس����ه بأنها »الض����وء الوحيد في 
نهاي����ة النف����ق«، ل����م يحصل على ج����واب بخص����وص التمدي����د الثاني من 
صنعاء التي تدرس الخيارات كافة، بما ينسجم مع مطالبها، وعلى رأسها 
رفع الحصار بش����كل كام����ل. ولئن حّققت قيادة صنعاء بعض المكاس����ب 
اإلنس����انية بشكل نسبي، ال س����يما في ما يتعّلق ببنَدي المشتّقات النفطية 
ومطار صنعاء، إاّل أن المطالب األخرى المّتصلة بصرف المرّتبات وتبادل 

األسرى لم تجد سبيلها إلى التنفيذ.
. وف����ي تقييمها لنتائج االتفاق المؤقت لوقف إطالق النار، ترى أوس����اط 
مّطلع����ة ف����ي صنع����اء أنه����ا دون المس����توى المطل����وب، لك����ن »اليم����ن قبل 
به����ا كبادرة حس����ن نّية، إفس����احًا ف����ي المجال لفتح نافذة سياس����ية على 
مفاوضات الحّل الشامل«. وتضيف المصادر، في حديث إلى »األخبار«، 
أن »دول الع����دوان ب����دل أن تغتنم الفرصة، قابل����ت موافقة صنعاء على 
الهدن����ة على رغم محتواه����ا المجحف، بالتزّم����ت والمماطلة وإغراق كّل 
بن����د م����ن بنود االتف����اق بالتفاصيل، ف����ي محاولة إلفراغها م����ن محتواها، 
وه����ي، أي دول الع����دوان، نجحت بالفعل في أهدافه����ا، حيث لم يتحّقق 
الحّد األدنى من المطالب اإلنس����انية للشعب اليمني«. ويأتي هذا التقدير 
عش����ّية زي����ارة للرئي����س األميرك����ي، ج����و باي����دن، منتصف الش����هر الحالي 
إلى الس����عودية، حيث س����تجري مناقشة مس����ار التهدئة في اليمن، والتي 
َيعتبره����ا باي����دن من أهّم إنجازاته الخارجية، وهو م����ا عّبر عنه المبعوث 
األميرك����ي إل����ى اليمن، تيموث����ي ليندركينغ، بالقول إن »الرئيس مس����رور 

جّدًا لرؤية أن هناك هدنة في اليمن تعود بفوائد ملموس����ة على الش����عب 
اليمني«، وأن »التقّدم الذي يشهده اليمن يسّهل مثل هذه الزيارة، حيث 

ستكون هناك مناقشات بّناءة للغاية حول هذا الملّف«.
والظاه����ر أن الوالي����ات المتحدة الت����ي فرضت على ش����ركائها الخليجيين 
القب����ول بالهدن����ة، تعتق����د أن الظ����روف التي أْمل����ت اّتخاذ مثل ه����ذا القرار 
ال ت����زال قائم����ة، بل هي ت����زداد تعقيدًا، خصوصًا بعد ق����رارات »مجموعة 
الس����بع«، وما تالها من قرارات ل�»الناتو«، عنوانها الوحيد تركيز الجهود 
كاّف����ة ف����ي الصراع مع روس����يا. لكن صنع����اء َتنظر إلى األم����ر من منظور 
مختل����ف، وه����ي َتعتبر أن م����ا كان مقبوالً باألمس لن يك����ون كذلك اليوم، 
وأن التحالف السعودي - اإلماراتي فشل في االختبار، وال يزال يّتخذ من 
المل����ّف اإلنس����اني أداة من أدوات الحرب، وهذا م����ا ترفضه »أنصار هللا« 
بالمطل����ق، وتعمل عل����ى التخلُّص منه بطرقها. وفي االّتجاه المتقّدم، أكد 
وزي����ر الخارجية في حكومة اإلنقاذ، حس����ين العزي، أن����ه »إذا لم َتتحّقق 
اتفاقات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة األثر، تشمل كّل الجوانب 
اإلنسانية واالقتصادية، بما فيها اإليرادات النفطية والغازية والمرّتبات، 
فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال ألّي تمديدات زائفة، وسيكون الجميع 
م����ع الجيش واللجان الس����تئناف مع����ارك التحرير والتح����ّرر دفعة واحدة 

ومن دون أّي توّقف«.
وُيفه����م م����ن األجواء الس����ائدة ف����ي صنع����اء، أن األخيرة تتجّهز إلرس����اء 
معادلة ردع جديدة في المرحلة المقبلة، في حال لم يستجب »التحالف« 
����دة بالحص����ار أو  لمطالبه����ا، بم����ا يش����مل إرس����اء آلي����ة اس����تيراد غي����ر مقيَّ
العقوبات األميركية، فيما َيظهر أن قيادة »أنصار هللا« تعمل على تغيير 
ح أن  تكتيكاتها العسكرية بما يتالءم مع الظروف المستجّدة، حيث ُيرجَّ
تس����تخدم على نطاق واسع العمليات الس����ريعة والخاطفة، بما ُسيعّرض 

أمن خطوط التجارة الدولية لالهتزاز. وفي هذا الس����ياق، نقلت وس����ائل 
إع����الم خليجية عن مصادر في األس����طول الخامس األميركي معلومات 
ع����ن حصول اليمن عل����ى أنظمة توجي����ه دقيقة لمنظومات����ه الصاروخية 
الباليس����تية والبحرية، بما من ش����أنه أن يهّدد األمن المالحي والمنش����آت 

الحيوية في دول »التحالف« لالستهداف، وفق تلك المصادر.

الموق����ف األمريكي من الحرب اليمنية ال يختلف عن 
النه����ج األمريك����ي على مس����توى العالم فه����و بالتأكيد 
م����ع دول التحال����ف الت����ي ُتعد أب����رز حلف����اء أمريكا في 

المنطقة .
. فدول الخليج العربي القابعة على بحيرة من النفط 
ُتع����د بمثاب����ة حصالة أم����وال ألمريكا وس����وقًا مربحة 
لتس����ويق األس����لحة والمع����دات العس����كرية ومنتجات 

الشركات األمريكية.
ُمنذ تأسيس أمريكا قبل أكثر من 300 عام وحتى اليوم 
ل����م تلتزم ه����ذه الدولة ولو بأقل قدر م����ن المصداقية 
ف����ي تعامالته����ا وعالقاته����ا الدولي����ة .. دول����ة تحتك����م 
إل����ى إرث كبي����ر م����ن الديماغوجية النفعية كأس����لوب 
استعماري انتهجته الواليات المتحدة في سياساتها 

الخارجية.
بش����كل عام الموقف األمريك����ي من الحرب في اليمن 
موقفًا متحيزًا وداعمًا لدول التحالف حيث ال تمتلك 
السعودية وبقية دول الخليج قرارها المستقل، فهي 
أن تفعل����ه .. ق����رار الحرب على اليمن ليس قرار عاديًا محكومة بتوجيهات تصلها من واش����نطن فيما يجب 

هذا القرار تم اتخاذه في واش����نطن وأعطيت إش����ارة 
التنفيذ لدول الخليج وفي مقدمتها السعودية.

أمري����كا س����لبت دوالً كثي����رة وكبي����رة قراره����ا الوطني 

المستقبل واألمثلة واضحة على ذلك وال تحتاج إلى 
بصي����رة نافذة لمعرفته����ا ألمانيا والياب����ان بجبروتهما 
االقتصادي كأقوى قوة اقتصادية في أوروبا والعالم 
قرارهم����ا الس����يادي مرته����ن ل����دى الوالي����ات المتحدة 
األمريكي����ة .. القواع����د العس����كرية األمريكي����ة ال تزال 
حتى اللحظ����ة منذ الحرب العالمي����ة الثانية قابعة في 
أراض����ي ألماني����ا والياب����ان فما ال����ذي يعنيه ذل����ك ؟ أنه 
احتالل غي����ر معلن والحال ينطبق عل����ى بقية الدول 
األوروبية كفرنسا وهولندا وحتى بريطانيا جميعها ال 
تملك قرارها الوطني المس����تقل بعيدا عن التوجيهات 
والتدخ����الت األمريكي����ة .. دولة ش����ريرة إذا صادقتها 
فرض����ت عليك التزامات تف����وق قدراتك وإن اتخذت 

منها موقفًا عدائيًا ألبت عليك العالم.
واالن وما أفرضته الحرب الروسية األوكرانية ُيبشر 
بخب����ر أفول العصر األمريكي ونهاية س����يطرة القطب 
الواح����د وب����روز قطب قوي أساس����ه الصين وروس����يا 
س����يكون بمثاب����ة حب����ل نج����اة لبقي����ة دول العال����م من 

الهيمنة األمريكية.

تحليالت

دماء اليمنيين تفضح ِحَيل واشنطن باستغالل القانون الدولي

صنعاء تستعّد لمرحلة جديدة: الكلمة للميدان

وصل���ت تعزي���زاٌت عس���كريٌة جديدٌة م���ن األجهزة والعتاد واألس���لحة إلى جزيرة س���قطرى 
المحتّل���ة، أم���س االثني���ن، تابعة لالحت���الل اإلماراتي والكي���ان الصهيوني، وذل���ك في إطار 
التَح���ّركات المكّث�ف���ة لدول االس���تكبار وأدواتها الخليجيين داخل األرخبيل االس���تراتيجي 

لتحويلها إلى قاعدة عسكرية بعد تهجير أهلها وتفريغها من السكان.
وأوضح���ت مص���ادُر محلي���ة، أم���س، أن طائ���رًة تابعًة لس���الح الج���و اإلمارات���ي هبطت في 
مط���ار حديب���و مركز المحافظة، تحم���ل على متنها ضب���اط إماراتيون يرافقهم عس���كريون 
إس���رائيليون، باإلضاف���ة إلى العتاد واألجهزة التجسس���ية، في رحلة ه���ي الثانية من نوعها 

����ام.. وأضاف���ت المص���ادر أن غالبي���َة الضب���اط الواصلي���ن إل���ى الجزيرة مهندس���و  خ���الل َأيَّ
إنش���اءات عس���كرية، َحيُث تأتي زيارتهم إلى س���قطرى، أمس، ضمن ترتيبات الس���تحداث 

قاعدة إماراتية –إسرائيلية في مدينة حديبو.
وكان���ت رحل���ة مماثل���ة وصل���ت، الخمي���س الماض���ي، إلى مط���ار حديب���و وعلى متنه���ا جنود 
وعتاد عس���كري إماراتي –إس���رائيلي، وذلك بعد أقلَّ من أسبوع على نشر قوات من الكيان 
الصهيون���ي رادارات وأجه���زة اس���تخباراتية ف���ي الجزيرة، ضمن مخّطط لتعزيز الس���يطرة 

على طرق المالحة البحرية التي تشرف عليها الجزيرة اليمنية االستراتيجية

كاٌت مكّث�فة للكيان الصهيوني بهدف السيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى تَحرُّ
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نوتس���ياس«  »دي  صحيف���ة  قال���ت 
البرتغالية إن إسبانيا صدرت أسلحة 
بقيم���ة  واإلم���ارات  الس���عودية  إل���ى 
3,3 ملي���ون ي���ورو تقريب���ا ف���ي ع���ام 
2021، وأن انتق���ادات مجل���س النواب 
الس���عودية  إل���ى  األس���لحة  لتصدي���ر 
واإلم���ارات ج���اءت من الش���كوك في 
احتمال اس���تخدام المواد العس���كرية 

في الحرب في اليمن.
األس���لحة  ش���ركات  أن  وأك���دت 
اإلس���بانية ق���د قام���ت بتصدي���ر مواد 
دفاعي���ة بقيم���ة 3290.2 مليون يورو، 
أي حوالي 3500 مليون دوالر في عام 
2021، حي���ث ذه���ب نص���ف المبيع���ات 
إل���ى دول االتح���اد األوروب���ي وحلف 
 109 م���ن  وأكث���ر  األطلس���ي،  ش���مال 
ماليين إلى السعودية و 73.7 مليون 
إل���ى اإلمارات.. إذ ت���م تقديم األرقام 
الرس���مية ي���وم األربعاء ف���ي مجلس 

النواب من قبل »زيانا منديز« وزيرة 
الصناعة والتجارة.

وذكرت أن ع���دة مجموعات برلمانية 
»زيان���ا«  الوزي���رة  اس���تجوبت  ق���د 
ق���د  الم���واد  ه���ذه  أن  ف���ي  لالش���تباه 
تس���تخدم في الحرب في اليمن، ألن 
القانون اإلسباني يحظر بيع األسلحة 
إل���ى البلدان التي توج���د فيها نزاعات 
مس���لحة، ومع ذلك يمكن استخدامها 
في أعمال تزعزع األمن واالس���تقرار 
و الس���الم على المستوى اإلقليمي أو 

العالمي.
وأك���د التقرير إن الس���عودية حصلت 
على قطع غي���ار وقطع غيار لطائرات 
النق���ل العس���كرية اإلس���بانية الصن���ع 
ولطائ���رات التزود بالوق���ود في الجو 
ومع���دات وتكنولوجي���ا وقط���ع غي���ار 
زوارق  وأربع���ة  القتالي���ة  الطائ���رات 
لنقل الجنود وأنظمة التحكم عن بعد 

المختلف���ة  العي���ارات  ذات  لألس���لحة 
وقذائ���ف الهاون، وقذائ���ف المدفعية 
الطائ���رات  إط���الق  مراقب���ة  ونظ���ام 

بدون طيار.
وأض���اف أن اإلمارات اش���ترت طائرة 
نق���ل عس���كرية كامل���ة، وقط���ع غي���ار 
وقطع غيار لطائرات النقل اإلسبانية 

الصنع، ولطائرات التزود بالوقود في 
الجو ومحركات طائرات الهليكوبتر، 
ومض���ادات األلغام، وأنظم���ة التحكم 
ع���ن بعد في لألس���لحة ذات العيارات 
وأن���واع  ه���اون  ومدف���ع  المختلف���ة 
اليدوي���ة  القناب���ل  م���ن  مختلف���ة 

والذخيرة.

تايم���ز”  “نيوي���ورك  نش���رته صحيف���ة  تقري���ر  ق���ال 
األمريكية ، للمراس���ل الدبلوماسي للصحيفة إدوارد 
وونغ إن الخارجية األمريكية ووزارة الدفاع فشلتا 
في تقييم الخسائر المدنية التي تسبب بها التحالف 
في الحرب الكارثية في اليمن واس���تخدام أس���لحة 
أمريكي���ة الصن���ع في عملي���ات القتل ، وفًق���ا لتقرير 

حكومي داخلي.
المحاس���بة  مكت���ب  ع���ن  الص���ادر  التقري���ر  ورك���ز 
الحكوم���ي عل���ى الهجم���ات التي ش���نها التحالف في 
الس���نوات األخي���رة وال���ذي يقات���ل ف���ي اليم���ن، نفذ 
التحالف ضربات مميتة باستخدام طائرات مقاتلة 
وذخائ���ر ت���م توفيره���ا وصيانتها إلى ح���د كبير من 
قبل الش���ركات األمريكية بموافقة وزارة الخارجية 

والبنتاغون.
وقال���ت الصحيف���ة إن هذه التقرير ه���و الثاني الذي 
يوض���ح أوج���ه القص���ور الحكومية في من���ع وقوع 
خس���ائر ف���ي صف���وف المدنيي���ن ف���ي اليم���ن، فف���ي 
أغس���طس / آب 2020 ، أص���در المفت���ش العام بوزارة 
الخارجي���ة تقريرًا قال في���ه إن الوزارة أخفقت في 
اتخ���اذ اإلج���راءات المناس���بة لتقلي���ل الوفيات بين 

المدنيين.
وبحس���ب الصحيفة فإن التقري���ر الجديد يأتي في 
الوقت ال���ذي يخطط بايدن لزيارة الس���عودية هذه 
الصي���ف، بهدف إعادة العالق���ات مع الرياض، وولي 

العهد الس���عودي بن س���لمان، عل���ى الرغم من تعهده 
في وقت س���ابق بجعل السعودية “منبوذة” بسبب 
فظائعه���ا في مج���ال حقوق اإلنس���ان ، بما في ذلك 
القتل الجماعي في اليمن وقتل صحفي كان مقيمًا 

في الواليات المتحدة ” خاشقجي”.
وأوضحت ” نيويورك تايمز” بالقول إن العديد من 
المس���ؤولين قلقين من الخارجية ق���د تخفي نتائج 
مهمة، ف���ي تقرير عام 2020م، الذي تناول الخس���ائر 
المدني���ة، ضغط المكتب القانوني بوزارة الخارجية 
برئاس���ة ماي���ك بومبيو ، وزي���ر الخارجية الس���ابق ، 
على المفتش العام للوزارة لوضع النتائج الرئيسية 
ف���ي ملح���ق س���ري. كان ه���ذا القس���م يحت���وي على 
تنقيح���ات كثيفة لم يتمكن حتى أعضاء الكونغرس 
م���ن قراءته���ا. وبينم���ا يق���ول مس���ؤولين أن تقري���ر 
لألم���م المتح���دة قال ف���ي 2021م، انخفض فيه عدد 
الضحايا المدنيين؛ إال أن التقرير الجديد يقول بأن 
عدد القتلى المدنيين ج���راء الغارات الجوية ارتفع 

نهاية العام الماضي.
وقال المسؤولون إن النتيجة الرئيسية في التقرير 
الجدي���د هي أن وزارة الخارجية والبنتاغون أخفقا 
في جمع بيانات وأدلة كافية عن الضحايا المدنيين 
أو مراقبة اس���تخدام أس���لحة أمريكية الصنع. وفي 
تحقيق سابق للصحيفة كانت الخسائر في صفوف 
المدنيي���ن اليمنيي���ن ج���راء الضرب���ات الجوي���ة التي 

قادتها الس���عودية هي األعلى في الس���نوات األولى 
م���ن الح���رب واس���تهدفت الضرب���ات مستش���فيات 

ومدارس وحافالت وقاعة عزاء ومواقع أخرى.

تقرير استقصائي
أم���ا صحيفة واش���نطن بوس���ت فقد نش���رت مؤخًرا 
تقري���ًرا اس���تقصائًيا ح���ول كيفية تنفيذ ع���دد كبير 
م���ن الغ���ارات الجوية ف���ي اليمن بواس���طة طائرات 
باعته���ا و طورته���ا وعمل���ت على صيانتها ش���ركات 
أمريكية وطيارون دربهم الجيش األمريكي. قالت 
داليا داس���ا كاي ، خبيرة الش���رق األوس���ط في مركز 
بي���ركل للعالق���ات الدولي���ة بجامع���ة كاليفورنيا في 
ل���وس أنجلوس: “م���ن الصعب القول بش���كل قاطع 
إن الوالي���ات المتحدة ال تدعم الحملة هناك”. “هذا 
ال ي���زال مص���در قل���ق.” وأضاف���ت أن “الكثي���ر م���ن 
الذخيرة واإلمدادات واألش���ياء ف���ي خط األنابيب 
ال تزال مس���تمرة”. كانت القنابل التي صنعتها شركة 
ريثيون من بين أكثر األسلحة فتًكا التي استخدمها 
التحال���ف بقيادة الس���عودية في الضرب���ات الجوية 
التي قتل���ت المدنيين. وافقت وزارة الخارجية على 
بي���ع الذخائر ، مم���ا يعرض مس���ؤولي الوكالة لخطر 
المالحق���ة القضائي���ة عل���ى جرائ���م الح���رب ، وفًق���ا 

لمذكرة قانونية داخلية من عام 2016.

كش���فت وس���ائل إعالم عبرية أن الس���عودية فتحت مؤخرا أراضيها لحاخامات 
يعلمون اليهودية في المملكة وذلك في أحدث صيحات التطبيع.

وأورد موق���ع Jewish Insider العب���ري، أن مجموع���ة تض���م 13 حاخاما يهوديًا 
 UJA أجروا جولة س���ياحية في الس���عودية، هي األولى من نوعها لقادة منظمة
إلى المملكة، وذلك بتخطيط واس���تضافة ما يس���مى “رابطة العالم اإلس���المي” 

التي يرأسها محمد العيسى المقرب من الديوان الملكي.
وق���ال الموق���ع إن���ه عل���ى خلفي���ة التغيي���ر الكاس���ح فيم���ا أس���ماها “العالق���ات 
اإلس���رائيلية العربي���ة”، أج���رت مجموعة من 13 م���ن القادة اليه���ود األمريكيين 
جول���ة ف���ي المملكة العربية الس���عودية األس���بوع الماضي للتعرف على اإلس���الم 
وتعليم الس���عوديين عن اليهودية، وهي الرحلة األولى من نوعها لقادة االتحاد 

ورجال الدين إلى السعودية.
وذكر الموقع أن الرحلة اس���تغرقت أربعة أيام، ونظمها األمريكي إيلي إبس���تين، 

قبيل زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن إلى المملكة السعودية وإسرائيل.
 ، UJA-Federation of New York �وقال إريك غولدستين الرئيس التنفيذي ل
ل� JI: “لم نتحدث عن إسرائيل، لم نتحدث عن حقوق اإلنسان ولم نتحدث عن 

السياسة األمريكية.. كان التركيز على الحوار بين األديان.”
وأض���اف: “بمجرد دخولك إلى شيء مثل تل���ك المناطق، يبدو األمر وكأنه ثقب 
أس���ود، فال يمكنك حًقا الخروج منه والقي���ام بشيء آخر.. لذلك قلنا دعونا نعثر 
عل���ى المج���االت المش���تركة أوالً.. ال بأس من اإلش���ارة إلى مج���االت االختالف ، 
ولكن لدينا الكثير من البناء للقيام به والقواس���م المش���تركة قبل أن ندخل في 

المشكلة األصعب”.
وش���ارك في الرحلة خمسة قادة آخرين من اتحاد UJA إلى جانب غولدشتاين، 
هم مارك ميدين نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وديفيد مور رئيس مجلس 

إدارتها، وإيمي بريسمان رئيسها.
كما ش���ارك في الكنيس المركزي الحاخام أنجيال بوش���دال، الذي يقود الكنيس 
المرك���زي، وه���و مجم���ع إصالح���ي في نيوي���ورك، والحاخ���ام األرثوذكس���ي مئير 
سولوفيتش���يك وأليك���س بيترفرون���د أح���د أف���راد الجالي���ة اليهودية ف���ي دبي، 

.Simon Wiesenthal وشخصين من مركز

متابعات صحفية

“موقع انتليجنس أونالين” المحسوب على 
االستخبارات الفرنسية: السعودية تفاوض 

“الحوثيين” على آخر الملفات في اليمن
بدأت الس���عودية  اتصاالت جديدة مع  حركة أنصار هللا “الحوثيين” بوس���اطة 

عمانية ، وفق ما أفادت به االستخبارات الفرنسية.
ونش���ر “موق���ع انتليجنس اونالين” المحس���وب على االس���تخبارات الفرنس���ية  
تقرير بشان اخر التطورات في اليمن أشار فيه إلى تكليف  سلطان عمان لمدير 
مكتب���ه والمش���رف على االس���تخبارات العمانية ب���إدارة اتصاالت بي���ن الرياض 
وصنع���اء، مش���يرا إل���ى أن االتصاالت تتم عب���ر االنترنت وتتمح���ور حول ملف 

الحدود.
وجاء التكليف العماني عقب لقاء جمع الرئيس المصري  بس���لطان عمان عقب 
الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة ما يشير إلى 
طل���ب الس���عودية التي تدف���ع لتمديد الهدنة من عمان التوس���ط ضمن مس���اعي 

الخروج من مستنقع الحرب على اليمن.
ورب���ط التقرير نجاح االتص���االت بالتطورات اإلقليمية أبرزه���ا المفاوضات التي 

ترعاها العراق.
ومع أن صنعاء  لم تعلق رس���ميا على هذه األنباء، إال أن الس���عودية س���بق وأن 
س���ربت عبر وكال���ة رويترز أنباء تتحدث عن اتصاالت مباش���رة مع من تصفهم 

ب�”الحوثيين”  بشان تمديد الهدنة.
وإبرام اتفاق  سعودي –يمني  قد يدفع نحو إنهاء التدخل السعودي- االماراتي 
ف���ي اليم���ن، خصوص���ا وأن الح���راك العمان���ي ج���اء ف���ي أعق���اب  حدي���ث وزير 
الخارجية عن رؤية بالده لحل في اليمن يتضمن تش���كيل حكومة وفاق وطني 
تضمن مصالح الجميع  في إشارة إلى أن السلطنة تسعى للدفع نحو مفاوضات 

يمنية  بعد انتهاء  مفاوضات صنعاء والرياض.

مجلة أوريون 21 الفرنسية: اليمن بلد جبلي 
وقبلي ال أحد يستطيع السيطرة عليه

قال���ت مجل���ة أوري���ون 21 الفرنس���ية إن  الس���عودية تؤجج الصراع م���ع جارتها 
اليم���ن منذ الع���ام 1934.. وأنها تريد أن تفرض هيمنته���ا على اليمن من الناحية 
السياس���ية واالقتصادي���ة والثقافي���ة، وذلك م���ن خالل تقديم الدع���م لزعامات 
قبلية وقيادات سياس���ية وعس���كرية.. وأوردت أنه من الواضح أن بن س���لمان 
ل���م يعر اهتماما لتحذير جده س���نة 1934 بأن اليمن “بل���د جبلي وقبلي.. ال أحد 
يس���تطيع الس���يطرة عليه.. كانت الدولة العثمانية آخر الغزاة الذين فش���لوا.. ال 

أريد توريط نفسي أو شعبي في اليمن.
وكشفت الصحيفة أن التحالف المناهض لقوات صنعاء، والذي يوصف رسميا 
بأنه تحت قيادة السعودية، لم يحقق إال نتائج قليلة جدا خالل ثماني سنوات 
من وجوده، بل تس���بب أساس���ًا في مقتل أكثر من 100 ألف يمني بس���بب الحرب 
مباش���رة، و220 أل���ف آخر بش���كل غير مباش���ر بس���بب الحصار الج���وي والبحري 
واألزمة اإلنس���انية، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية الصحية وغيرها في 

اليمن والتفتت االجتماعي.
أوري���ون 21 رأت أن الغ���ارات الجوي���ة التي تش���نها الس���عودية قتل���ت المئات من 
المدنيين خالل الس���نوات الخمس���ة األول���ى، في هجمات اس���تهدفت المدارس 
والمستش���فيات واألس���واق والمناس���بات االجتماعي���ة مث���ل حف���الت الزف���اف 
والجنائز..وعلى الرغم من انخفاض هذه الهجمات بشكل كبير منذ 2020، حيث 
ص���ارت تقتص���ر على األه���داف العس���كرية، يبقى ه���ذا القصف حيا ف���ي ذاكرة 

اليمنيين.
وتابع���ت الصحيف���ة أن رغب���ة الس���عوديين أصبح���ت ف���ي الخ���روج مم���ا أصبح 
مس���تنقعا يمني���ا واضحة منذ فت���رة قصيرة.. فعلى المس���توى الداخلي، لم تعد 
الحرب تحظى بش���عبية ألس���باب من بينها توغالت الجيش واللجان الش���عبية 
البرية بش���كل متزايد في المحافظات الجنوبية الغربية، فضال عن استهدافهم 

للمنشآت النفطية بالطائرات المسيرة والصواريخ في كثير من مناطق البالد.
وأضاف���ت أن���ه عل���ى الرغ���م م���ن أن الميزانية الس���عودية قد تعززت س���نة 2022 
بس���بب االرتف���اع غير العادي ألس���عار النفط، يبقى أن التكلفة الش���هرية للحرب 
-والمقدرة بين 5 و7 مليارات دوالر- تمثل استنزافا هاما لموارد المملكة، خاصة 
في وقت يحتاج فيه محمد بن سلمان إلى المليارات لتمويل مختلف المشاريع 

المرموقة التي ال تبدو فوائدها لشعب المملكة جلية.
وأكدت أن على الصعيد الدولي، أدى التدخل العسكري السعودي في اليمن إلى 
اإلس���اءة أكثر إلى س���معة البالد، والتي أطلق عليها جو بايدن حين كان مرشحا 
لرئاسة الواليات المتحدة لقب “الدولة المنبوذة”، بعد اغتيال المفكر السعودي 

جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية بإسطنبول في 2018.

صحيف��ة “دي نوتس��ياس” البرتغالي��ة: البرلم��ان يس��تجوب وزي��رة 
الدفاع لالشتباه بتقديم دعم عسكري للسعودية

نيويورك تايمز: صحيفة واشنطن بوست :
 الواليات المتحدة تتعمد الفشل في تقييم ضحايا حرب اليمن

موقع Jewish Insider العبري:  قادة منظمات يهودية في السعودية لتعليم اليهودية
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قدم���ت  حّج����ة  “محافظ���ة  َوَأَض����اَف 
اآلالف م���ن الش���هداء وقدم���ت الكثير 

في عطائها من ُك�ّل المستويات”.
ولفت السيد القائد إلى أن “المتبقي هو 
بإذن هللا تعالى ومن خالل االستجابة 
هللا  بتوجيه���ات  والواعي���ة  العملي���ة 
سبحانه وتعالى وأوامره هو مستقبل 

خير إن شاء هللا”.
جملٌة من التحديات تفصلنا عن النصر 

الكبير

وفي كلمته، أشار قائد الثورة إلى أننا 
“نواج���ُه مجموعَة تحدي���ات، التحدي 
األول ه���و م���ا نعانيه من قب���ل الخونة 

المجرمين السيئين”.
ون���ّوه إلى أن المعان���اَة ازدادت مع “ما 
ط���رأ مؤّخرًا ف���ي العالم م���ن تحديات 
وأزمات نتيجة للسياس���ات األمريكية 
الت���ي ه���ي بجانبها ومن ورائه���ا اللوبي 
الصهيون���ي ه���ي تنت���ج األزم���ات ف���ي 
مختل���ف بلدان العال���م”، مردفًا بالقول 

“على المس���توى الدول���ي هناك أزمات 
ا؛ أَلنَّ أمريكا اتجهت لفتح  كبيرة ِج����دًّ
صراع���ات جديدة مع الروس َوالصين 
ف���ي إث���ارة الح���روب والفت���ن وإث���ارة 

المشاكل في المجتمع البشري”.
ولفت إلى أن “هذه األزمات إضافة إلى 
المؤامرات الُمس���تمّرة التي تس���تهدفنا 
داخ���ل البل���د وجمي���ع التحدي���ات التي 
توّج�هنا في الجانب العسكري واألمني 
واالقتص���ادي والمعيش���ي، إضافة إلى 
أعب���اء المراحل الماضية م���ن المعاناة 
ف���ي  المعيش���ية”،  الظ���روف  وكذل���ك 
ال���ذي  البغي���ض  اإلرث  إل���ى  إش���ارة 
تركت���ه الحكوم���ات الس���ابقة ف���ي ُك�ّل 

المستويات وعلى كافة األصعدة.
العدواني���ة  المعطي���ات  ُك����ّل  وم���ع 
وافرازاتها العصيبة، وضع قائد الثورة 
خيارين وحيدين أما اس���تمرار الجهاد 
والعط���اء ونيل النصر، َأو االستس���الم 
والقبول بما يريده األعداء لشعبنا من 

ذل وهوان وقهر.
وجّدد قائُد الثورة التأكيَد على تمسك 
اليم���ن قي���ادة وش���عبًا بخي���ار النضال 
والجه���اد لني���ل الحري���ة واالس���تقالل 

والكرامة.
وش���ّدد عل���ى وج���وب أن “ننطلق في 
ُك����ّل المج���االت عل���ى مب���دأ وتعاون���وا 
على البر والتقوى، وأن نتَحّرك بش���كل 
ا لتحقيق هذا  ا وش���عبيًّ جماعي رس���ميًّ

المبدأ”.

مجاالُت التَحّرك الالزمة 
لتحقيِق النصر

وف���ي كلمته، َرَس���َم قائد الث���ورة عددًا 
م���ن مس���ارات التَح���ّرك الالزم���ة لني���ل 

النصر الكبير القادم بعون هللا تعالى.
وعلى الصعيد العس���كري، نّوه الس���يد 
القائ���د إل���ى أن “من المتوق���ع أن يكّرر 
العدّو محاوالته، ولذلك على مستوى 
الميدان يجب أن نعزز الجبهات بشكل 
ُمس���تمّر، وأن نع���زز بن���اء التش���كيالت 
والتدري���ب  والتجني���د  العس���كرية 
والتأهيل وتش���كيل األلوية المقاتلة”، 
في رس���الة توحي للعدو بأن تَحّركاته 
العس���كرية القادمة مرص���ودة ويجري 

ج���دد  فيم���ا  لمواجهته���ا،  االس���تعداد 
قائ���د الث���ورة اإلش���ارة إل���ى األس���لحة 
االستراتيجية التي بات يمتلكها اليمن 
وقادرة عل���ى ردع الع���دوان وجرائمه 
ومخّططات���ه، فيم���ا اعتب���ر مراقب���ون 
نصح���ًا  المتج���ددة  الرس���ائل  ه���ذه 
لتحال���ف العدوان وتحذي���رًا من مغبة 

أية حماقة يقدم عليها.
وأَش���اَر إلى أن ال���ذي ينقصنا في بقية 
المجاالت ومنها المجاالت االقتصادية 
ه���و التوّج����ه العمل���ي، فيم���ا دع���ا إلى 
جملة من التوصيات في هذا السياق.
فيه���م  “الذي���ن  بالق���ول:  واس���تدرك 
خي���ر م���ن التج���ار والقط���اع الخ���اص 
إنش���اء  ع���ام  بش���كل  والمواطني���ن 
اس���تثمارية  وجمعي���ات  مؤّسس���ات 
للتوّج�ه إل���ى اإلنتاج المحلي”، مؤّك�دًا 
أن “اإلنت���اج المحل���ي أصب���ح ضرورة 
ب���كل االعتب���ارات”، فيما ن���ّوه إلى أنه 
“يمكن إنشاء شركات استثمارية على 
أن تكون بشكل صحيح مع الحذر من 

النصابين”.
ولف���ت إل���ى أن “الص���راع ف���ي الغرب، 
ف���ي أوكراني���ا والص���راع بي���ن الروس 
َوالصي���ن مع أمري���كا أصبح له���ا تأثير 
كبير في تعقيد مس���ألة االستيراد من 

الخارج”.
ون���ّوه إل���ى ض���رورة تقليل االس���تيراد 
المحل���ي،  اإلنت���اج  ص���وب  والتوّج����ه 
لمواجه���ة مش���كلة ارتفاع المش���تقات 

النفطية وارتفاع تكلفة النقل، ُمضيفًا 
المحل���ي  اإلنت���اج  إل���ى  اتجهن���ا  “ل���و 
ا والنتائج  س���تكون الكلف���ة قليلة ِج����دًّ
مثمرة منه���ا تحقيق االكتف���اء الذاتي 

للبلد”.
ولف���ت إل���ى أن “َكثي���رًا م���ن األش���ياء 
الذين يستوردونها من الخارج، يمكُن 
م���ا  الداخ���ل، وبال���ذات  ف���ي  إنتاُجه���ا 
يتعل���ق بالغذاء والكس���اء والمتطلبات 

الضرورية، وهذا يحتاج للتعاون”.
وعل���ى المس���توى األمن���ي، أّك����د قائ���د 
الث���ورة أن���ه “ال ب���د م���ن التع���اون بين 
لتعزي���ز  والش���عبي  األمن���ي  الجان���ب 
مؤّك����دًا  المجتم���ع”،  وخدم���ة  األم���ن 
عل���ى وج���وب “أن يكون هن���اك انتباه 
م���ن العاملي���ن، ك���ي يكون هن���اك أداء 
لخدم���ة الن���اس، ومراقبة ه���ذا األداء 
م���ن ُك�ّل المعنيين والعناية بالس���جون 
والس���جناء، العناية بالجانب اإلنساني 
والخلقي بحس���ن رعايت���ه والحذر ُك�ّل 
الحذر من الظلم والتصرفات الس���يئة 

التي ال تنسجم مع القيم اإلسالمية”.
أّك����د  االجتماع���ي،  المس���توى  وعل���ى 
قائُد الثورة أن���ه “يمكن َح�لُّ النزاعات 
دون أي���ة مش���كلة، م���ن خ���الل العم���ل 
االجتماعي وتحسين األداء القضائي 
ومن خالل العمل المش���ترك كتش���كيل 
لجان قضائية واجتماعية تحس���م أي 
خالف بالحلول الصحيحة والممكنة”.

ودعا قائُد الثورة إلى التَحّرك الش���عبي 

قائُد الثورة يرُسُم مساراِت التَحّرك الازمة ملواجه����������������������������������ة التح���������ديات القادمة والسي���������ر نحو النص�����ر الكبير
خــــــــــالل لقائه أبناَء ووجهاء محافظــــــــــــة حّجــــــــــــــــة:

مجّدًدا، يدعو قائُد الثورة، الس��يُد عبدالمل��ك بدرالدين الحوثي، 
إل��ى رَصِّ الصف��وف ف��ي ُك���لّ المج��االت وم��وازاة عملي��ة البن��اء 
الشامل؛ استعداداً لمواجهِة ما تبقى من عمر العدوان والحصار 
األمريكي الس��عودّي اإلمارات��ي على اليمن، ال س��يما مع تصاُعِد 
مؤشرات التصعيد القادم الذي تسعى قوى االستكبار من خالله 
لخ��وض جولة قد تعيد له بعضاً مما فش��ل في تحقيقه، غير أن 
المعطي��اِت المقابلَة والخيارات الموجودة ل��دى الصفِّ الوطني 

��ُم عل��ى دول الع��دوان وأدوات��ه الخس��ارَة  وعدال��ة القضي��ة تحتِّ
والفشَل الكبير.

وخ��الل لقائه األربعاَء بأبناء ووجهاء محافظة حّج�ة، قال الس��يد 
القائ��د: “نح��ن في ه��ذا البل��د ونحن ف��ي العام الثام��ن نتصدى 
للع��دوان األمريك��ي الس��عودّي الغاش��م، وبع��ون الل��ه تعال��ى 

تجاوزنا مراحَل صعبًة وتحدياٍت كبيرة”.



7 لقاء السيد

قائُد الثورة يرُسُم مساراِت التَحّرك الازمة ملواجه����������������������������������ة التح���������ديات القادمة والسي���������ر نحو النص�����ر الكبير
والرس���مي م���ع ُك����ّل نش���اط توع���وي يخل���ص الن���اس م���ن 
القضايا غير الضرورية، والتوّج�ه صوب القضايا الجامعة 
وتوحي���د الصف���وف وتعزي���ز اإلخ���اء والتع���اون ليصب���ح 
ا، مهيبًا بالتَح���ّرك القضائي والمجتمعي  ا ِج�دًّ الش���عب قويًّ
لحل مش���اكل الناس ومنع نش���وب إلى مشاكَل جديدة َأو 

قضايا هامشية.
وج���دد التأكي���َد عل���ى أن “م���ن الجوان���ب ذات األولوي���ة 
التع���اون ف���ي التكاف���ل االجتماع���ي، واالهتم���ام بإخ���راج 
ال���زكاة واالهتم���ام بصرفها ف���ي مصارفه���ا”، ُمضيفًا “من 
أه���م المش���اكل )الج���دب( ولمواجهة هذه المش���كلة يجب 
الرج���وع إلى هللا ونكّرر االلتَجاء إليه، وال بد من الرجوع 

العملي، باالستقامة وإخراج الزكاة”.
وعل���ى مس���توى العناي���ة بأمر ال���زكاة، أّك����د الس���يد القائد 
أنه “يج���ب االهتمام بتصحيح العمل فيها على مس���توى 
التحصي���ل وجمعه���ا والعاملي���ن عليه���ا أن يكون���وا عل���ى 
مس���توى عال���ي م���ن األمان���ة، وعل���ى مس���توى الصرف أن 
تصرف للفقراء الحقيقيين، ال أن تصرف بُمَج�ّرد عالقات 

ومجامالت وصحب”.
وف���ي س���ياق االهتم���ام بالجان���ب االجتماع���ي، دع���ا قائد 
الث���ورة إل���ى التخفي���ف م���ن تكالي���ف ال���زواج، للح���د م���ن 
الظواهر الس���لبية وتحصين المجتمع والشباب بأكبر قدر 

ممكن.
وف���ي س���ياق متصل، لفت قائ���د الثورة إل���ى أن “من أكثر 
ما يركز عليه العدّو في هذه المرحلة االتجار بالحش���يش 
والمخدرات؛ أَلنَّ البعض ينجر وراء االتجار بهذا الجانب 
بطم���ع الم���ال، وه���ذا االتجار أم���ر خطير ويرتك���ب فاعله 
ًه���ا إل���ى أن “كل  جرائ���م متع���ددة أم���ام هللا تعال���ى”، منوِّ
أش���كال االس���تهداف الش���يطاني يعملوه أولياء الشيطان 
الس���تهداف المجتمع، وهدفهم أن ينشروا بينهم الجرائم 

ويفرقوه وينشروا بينهم البغضاء والعداء والكراهية”.
وفي سياق رسم مجاالت التَحّرك الالزمة لتحقيق النصر، 
أّك����د قائد الث���ورة أن “م���ن الجوانب المهم���ة والضرورية 
االهتمام برفع المظالم ونشر الوعي وتفقد أوضاع الناس، 
وف���ي ه���ذا الجانب مس���ئولية كبي���رة للجانب الرس���مي”، 
مس���تدركًا “اإلخوة في الجانب الرس���مي معنيون في أن 
يكون���وا قريبي���ن من الن���اس، وأن تك���ون أخالقهم أخالق 
عالي���ة، وأن يكون همهم إنصاف أي مظلوم في أي موقع 
م���ن المواق���ع االعتباري���ة والرس���مية”، الفتًا إل���ى ضرورة 
“حل مش���كلة الغاز المنزلي، وضبط عملية التوزيع بشكل 
صحيح ومضمون، ومعالجة أي إشكاالت واختالالت في 

هذا الجانب”.
ودع���ا إل���ى تعزي���ز جه���ود مكافح���ة األوبئة وبال���ذات في 
المديريات الس���احلية والتي يعاني منها المواطنين بشكل 

كبير.
وف���ي خت���ام حديث���ه عن مس���ارات التَح���ّرك الت���ي هي من 
الس���يد عبدالمل���ك  أّك����د  الق���ادم،  الكبي���ر  النص���ر  أس���باب 
بدرالدي���ن الحوثي أن���ه “باهتمامنا وتعاوننا واس���تجابتنا 
العملية وتوكلنا على هللا واعتمادنا وثقتنا بالله نصل إلى 
تحقي���ق النتائ���ج المهمة في ُك����ّل المجاالت م���ع صبر في 
واق���ع العمل صبر وبناء صبر وجه���اد وصبر وعمل حكيم 
س���يكون له نتائُج مهمة ومثمرة”، مؤّك�دًا أنه ونحن أمام 
مواجه���ة هذه التحديات يج���ب أن نواصل اهتمامنا على 

ُك�ّل المستويات.
وتعتب���ر هذه المس���ارات التي حّدده���ا قائد الث���ورة بمثابة 
التوصي���ات وَرصِّ الصف���وف وحش���د الطاق���ات واألخ���ذ 
بأس���باب النص���ر دون س���واها، وه���و ما يكش���ف مس���توى 
اليقظ���ة أمام تَحّركات األعداء الش���املة، وما يلزم أمامها 
من عمليات بناء شاملة لكسر ما تبقى من تَحّركات العدّو 

وإجباره على وقف عدوانه ورفع حصاره.
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 منه��ُج الل��ه وم��ا أمر به فيه الخي��ُر للن��اس ويس����������������عُدون به ف��ي حياتهم وتتحّقق ب��ه مصالحهم

ِجْيِم ْيَطان الرَّ ُأُعْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحْيِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ

الَحْمُد لله َربِّ العالمين، وَأشَه�ُد أْن اَل إلَه إالَّ هللُا 
��ًدا  �َدنا ُمَحمَّ الَم�ِلُك الَح�قُّ الُمِبْين، وأش���َهُد أن َسيِّ

َعْب�ُده وَرُس��ْوُله َخاَتُم النبيين.
��ٍد وباِرْك  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّله���م َصلِّ على ُمَحمَّ
�����ٍد، كم���ا َصلَّْي���َت  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ عل���ى ُمَحمَّ
وباَرْك���َت على ِإْب�َراِهْيَم َوَعَل���ى آِل ِإْب�َراِهْيَم إنََّك 

َحِمْيٌد َمِجْيٌد.
اأَلْخَي���اِر  َأْصَحاِب���ِه  اللَُّه���م بِرَض���اَك ع���ن  وارَض 
الِحي���ن  الصَّ ِعَب���اِدك  َس���اِئِر  وَع���ْن  الُمْنَتَجبي���ن، 

َوالُمَجاِهِدْيَن.
َها اإِلْخَوُة َواأْلََخ�َواُت: أيُّ

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه. السَّ
ِتنا اإلسالميِة بمناسبة دخوِل هذا  نباِرُك لُكلِّ ُأمَّ
�ة الحرام، الذي  الش���هر المبارك: ش���هر ذي الِحجَّ
ى فريضٌة  ه���و من األش���هر المباركة، وفيه ت���ؤدَّ
أركان  م���ن  الكب���رى، ورك���ٌن  فرائ���ض هللا  م���ن 
اإلس���الم، هي فريضة الحج، وأيامه العشر في 
بعض الروايات أنها هي العشر المقصودة بقوله 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى- مقس���مًا ف���ي س���ورة الفجر 
عندما قال جلَّ شأنه: }َواْلَفْجِر )1( َوَلَياٍل َعْشٍر{

]الفج���ر: 1-2[، ف���ي بع���ض الروايات أنها العش���ر 
األولى من شهر ذي الحّج�ة.

وفي���ه َأْي�ضًا في العاش���ر منه الذك���رى العظيمة 
والمهمة لنبيين من أنبياء هللا، من صفوة أنبياء 
���اَلُم-، وابنه  هللا، هما: خليله إبراهيم -َعَلْيِه السَّ
���اَلُم-، في القصة  نب���ي هللا إس���ماعيل -َعَلْي���ِه السَّ
التاريخي���ة الت���ي تتضمن درس���ًا وعب���رًة عظيمًة 
وكبيرًة ومهمًة لكل المؤمنين في التسليم ألمر 
هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، واالس���تجابة العملي���ة 
لله -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- في االختبار الكبير الذي 

جرى لهما في قصة الذبح المعروفة.
ع النبي  وفي���ه َأْي�ضًا كانت حّج�ة الوداع، التي ودَّ
م  صل���وات هللا عليه وعلى آله فيه���ا أمته، وقدَّ
ا ألمت���ه، وفي عودته  فيه���ا تعليم���اٍت مهمٍة ِج�دًّ
منه���ا بلَّغ ما أمره هللا به م���ن إعالن والية أمير 
���اَلُم-، وفي ذلك َأْي�ضًا  المؤمنين عليٍّ -َعَلْيِه السَّ
كان���ت النعم���ة الكبرى في إتم���ام نعمة هللا على 

عباده ف���ي دينهم بكمال الدي���ن، وتمام النعمة. 
فه���ي مناس���باٌت متنوع���ة وعظيم���ة ومتعددة، 
����ة، ولمس���تقبلها إل���ى  وذات أهمّي���ة كبي���رة لأُلمَّ
قي���ام الس���اعة، ُك����ّل ه���ذه المناس���بات ف���ي هذا 

الشهر المبارك.
وف���ي إط���ار ه���ذه المناس���بات، وأج���واء ه���ذه 
م دروس���ًا متعلِّقًة بإدارة  الب���ركات، رأينا أن نقدِّ
�����ة ف���ي اإلس���الم، وف���ق ه���دي هللا  ش���ؤون اأُلمَّ
وتعليمات���ه،  وتوجيهات���ه  َوَتَعاَل���ى-  -ُس���ْبَحاَن�ُه 
اَلُم-  باالس���تفادة من عهد اإلمام عليٍّ -َعَلْيِه السَّ
ه مصر؛ باعتَبار هذا العهد  لمالٍك األشتر حين والَّ
م���ت المه���ام، والمس���ؤوليات،  وثيق���ة مهم���ة قدَّ
�����ة  والضواب���ط، والمعايي���ر إلدارة ش���ؤون اأُلمَّ
ف���ي ُك�ّل مواقع المس���ؤولية، وف���ي ُك�ّل وظائف 
الدول���ة، وفي ُك����ّل المواقع التي يكون اإلنس���ان 
فيها مسؤوالً عن أي مجاٍل من المجاالت، وبأي 
مس���توى من المس���تويات، كمسؤول وكموظف 
في الدولة، وفيم���ا يرتبط بذلك من معايير، ما 
يرتبط بذلك من معايير وضوابط وفق أمر هللا 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى- وتوجيهاته، هذه المس���ألة 
له���ا أهمّية كبيرٌة ف���ي الدين اإللهي، ولها عالقٌة 
َوَتَعاَل���ى-؛  -ُس���ْبَحاَن�ُه  بالل���ه  بإيَم�انن���ا  َأَساس���يٌة 
أَلنَّ مم���ا نؤمن ب���ه في عقيدتن���ا اإليَم�انية بالله 
-ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-: أنه القائم بالقسط، كما قال 
جلَّ شأنه في كتابه المبارك في القرآن الكريم: 
���ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُه���َو َواْلَماَلِئَك���ُة َوُأوُلو  ���ُه َأنَّ }َش���ِهَد اللَّ
اْلِعْل���ِم{]آل عم���ران: من اآلية18[، يعني: ش���هدوا 
بذلك، ش���هدوا لله بأنه الواحد األحد، ال ش���ريك 
له في الربوبية واأللوهية، }َش���ِهَد اللَُّه َأنَُّه اَل ِإَلَه 
ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط{]آل 
عم���ران: من اآلية18[، فه���و -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- 
الواح���د الذي ال ش���ريك له، وال إل���ه إالَّ هو، وهو 
القائ���م بالقس���ط، قائ���ٌم بالقس���ط ف���ي تدبي���ره 
ألمور خلقه وعباده، قائٌم بالقسط في تشريعه 
لعب���اده، قائٌم بالقس���ط في هدايت���ه لعباده، في 
التدبير، والتشريع، والهداية، وما يتصل بذلك، 
هو القائم بالقسط، }َقاِئًما ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو 
اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم{]آل عمران: من اآلية18[، وتفيد 
االس���تمرار عل���ى ذلك عل���ى ال���دوام -ُس���ْبَحاَن�ُه 

َوَتَعاَل���ى-، ه���و القائم بالقس���ط في ُك����ّل مراحل 
تاريخ البش���رية، وم���ا قبل ذلك، وم���ا بعد ذلك، 
هو العدل -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، الذي ال يجور في 

شيٍء من أحكامه، وال تشريعاته، وال هديه.
والقس���ط مفهوٌم مهم، من أكبر وأهم مصاديقه 
الع���دل، وهو يش���مل َأْي�ضًا إن���زال ُك�ّل شيٍء في 
مكانه، تدبير هللا -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، وتشريعه، 
وهدايت���ه، إدارته لش���ؤون خلقه بمقتضى الحق 
والع���دل والحكم���ة، ُك�ّل ذلك يتطاب���ق تمامًا مع 
الع���دل والحكم���ة، والخي���ر، والح���ق، والصالح، 
الحقيق���ي،  والص���الح  الحقيقي���ة،  والمصلح���ة 
ه���ذا التطاب���ق الت���ام م���ع مقتض���ى ذل���ك يعتب���ر 
قس���طًا، فهذا يعود إل���ى إيَم�اننا بالله -ُس���ْبَحاَن�ُه 
َوَتَعاَلى-، أن نؤمن بأنه القائم بالقسط، ال يهمل 
عب���اده، ال يتركه���م من دون أن يرس���م لهم وأن 
ع لهم في ش���ؤون حياتهم م���ا يتحّقق به  يش���رِّ
الع���دل ف���ي واق���ع حياته���م إن التزم���وا ب���ه، إن 
س���اروا علي���ه، إن تَحّركوا على َأَساس���ه؛ ولذلك 
يقول في القرآن الكريم عن رس���الته -ُسْبَحاَن�ُه 
َن���اِت َوَأْنَزْلَنا  َوَتَعاَل���ى-: }َلَقْد أرس���لَنا ُرُس���َلَنا ِباْلَبيِّ
َمَعُه���ُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْس���ِط 
َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َش���ِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس 
���ُه َم���ْن َيْنُص���ُرُه َوُرُس���َلُه ِباْلَغْي���ِب ِإنَّ  َولَِيْعَل���َم اللَّ
���َه َق���ِويٌّ َعِزيٌز{]الحدي���د: اآلي���ة25[، فرس���الة  اللَّ
هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى- م���ع ُك����ّل رس���له، وإلى 
ُك����ّل أنبيائ���ه، كان م���ن أه���م غاياته���ا وأهدافها 
الرئيس���ية للبش���ر )للناس(: أن تس���اعدهم، وأن 
م لهم ما ينهضون  رهم، وتقدِّ تهديهم، وأن تبصِّ
به بمسؤولياتهم الكبيرة في إقامة القسط؛ أَلنَّ 
إقامة القس���ط مس���ؤولية جماعية على الناس، 
وعلى المؤمنين، هي مس���ؤولية ال تستقر حياة 
الن���اس وال تصل���ح حي���اة الن���اس إالَّ بإقامته���ا، 
البدي���ل عنها ه���و الظلم، هو الج���ور، هو انعدام 
الع���دل؛ وبالتال���ي اخت���الل ش���ؤون الحي���اة في 
م لعباده  ُك�ّل شيء، فالله -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- قدَّ
ف���ي منهجه، عندما قال: }َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب 
م في���ه وبإش���راٍف وإقام���ة من  َواْلِمي���َزاَن{، ق���دَّ
الرسل أنفسهم، هم أول من يسعون وفي بداية 
من يسعون إلقامة القسط من خالل كتب هللا، 

وتعليماته، وهديه، وما أرساه من دعائم العدل 
في ذلك لعباده.

ث���م إضافة إلى ذلك يأت���ي مع منهج هللا الحق، 
ال���ذي تتحّق���ق م���ن خالل���ه العدال���ة؛ أَلنَّ العدل 
يحت���اج إل���ى منه���ج يعتم���د عليه، وإل���ى آليات 
صحيح���ة تعتم���د َأو ُيعَتم���د عليه���ا لتنفيذ ذلك 
المنه���ج الح���ق، الذي يحّقق العدال���ة للناس، مع 
ذل���ك بقية المتطلب���ات اأَلَساس���ية، عندما قال: 
}َوَأْنَزْلَن���ا اْلَحِدي���َد ِفيِه َبْأٌس َش���ِديٌد{؛ أَلنَّه ال ُب�دَّ 
َأْي�ض���ًا م���ن أن يك���ون هناك ق���وة تس���اند إقامة 
الحق، وتساعد في التصدي للطغاة والظالمين 
والمجرمي���ن، ه���ذه مس���ألة مهمة، ب���دون منهج 
هللا الحق ال يمكن أن تتحّقق العدالة الحقيقية 

في واقع الناس.
نح���ن ف���ي ه���ذا الزم���ن نش���اهد ونعي���ش ف���ي 
واقعن���ا م���ا تعانيه البش���رية من الظل���م، األرض 
ملئ���ت ظلم���ًا وج���ورًا، ونش���اهد كي���ف أنَّ قوى 
الطاغوت المس���تكبرة في العالم، وعلى رأس���ها 
م���ن  معه���م  وم���ن  إس���رائيل،  ومعه���ا  أمري���كا 
أعوانه���م وأنصارهم، بالرغ���م من أنهم يقدِّمون 
آليات معينة، ويعتمدون على أس���اليب معينة، 
يزعم���ون أنه���ا تحّقق للبش���رية العدال���ة، إالَّ أننا 
رأين���ا كي���ف أنه���م بكل م���ا معهم م���ن نظريات، 
وآراء، وآلي���ات، وأس���اليب، وط���رق، إنما مألوا 
الدنيا بالجور والظلم، إنما اضطهدوا الشعوب، 
وأنَّ آلياتهم، ونظمهم، وقوانينهم، وأس���اليبهم، 
ووس���ائلهم ال يمك���ن االس���تناد إليه���ا لتحقي���ق 
الع���دل، وإلقام���ة الع���دل، ب���ل ربم���ا تك���ون هي 
بنفس���ها وس���يلة من س���ائل الظلم، وطريقة من 

طرق الطغيان واإلجرام.
نش���اهد- مث���الً- ف���ي فلس���طين، ف���ي فلس���طين 
م���اذا يحصل؟ تصدر قوانين باس���م الكنيس���ت 
الش���عب  ممتل���كات  لمص���ادرة  اإلس���رائيلي، 
الفلس���طيني، لنه���ب ممتلكات���ه، لنه���ب أراضي���ه، 
الغتص���اب  الفلس���طينيين،  من���ازل  لتدمي���ر 
حقوقهم، وباسم قانون، اآللية آلية جهة معينة 
مح���ّددة ه���ي الكنيس���ت، واالس���م ه���و قانون، 

والطريقة تصويت باألغلبية، وينتهي األمر.
قض���اء!  اإلس���رائيلي،  القض���اء  ف���ي  مث���الً  أو 

قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي المحاضرة األولى من دروس عهد مالك األشتر:

قة ب��أداء الدولة ف��ي النظام اإلس��المي: العمل على  ■  م��ن المه��ام األََساس��ية المتعلِّ
إصالح المجتمع

■ الثمرة الحقيقية للجهود العملية في إدارة شؤون الناس تتحّقق عندما تنطلق على هذا 
األََساس لتنفيذ أوامر الله وتوجيهاته

��خ النظرة إلى المنصب والمس��ؤولية العام��ة والموقع الذي نك��ون فيه بموقع  ■  اإلس��الم يرسِّ
مس��ؤولية إلدارة ش��ؤون الناس في أي مس��توى من المس��تويات، أنه وظيف��ة عبودية، عليك 

ي فيها ما تؤديه كقربة إلى الله فيها التزامات إيَم�انية، تؤدِّ

دروس
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 منه��ُج الل��ه وم��ا أمر به فيه الخي��ُر للن��اس ويس����������������عُدون به ف��ي حياتهم وتتحّقق ب��ه مصالحهم
والعن���وان عنوان قضاء، والمس���مى ُحْكم َصَدر 
م بأنها اآلليات التي تكفي  من القضاء، آليات تقدَّ
ألن ُتتخ���ذ بها قرارات، وسياس���ات، ويبنى على 
َأَساس���ها فيما يعمله الناس مسمى قانون وفق 
آلي���ات معينة، وبطرق معين���ة، ولكنه قد يكون 
وس���يلًة بنفسه للظلم، وس���يلًة بنفسه للطغيان، 

وسيلًة بنفسه الرتكاب الجرم بحق الناس.
���ا منه���ج هللا الح���ق فه���و يش���كِّل الضمان���ة،  أمَّ
الضمان���ة التي إن أخذ الناس به���ا تحّقق العدل، 
وال يحص���ل الظل���م إالَّ بمخالفته���ا، إالَّ باالبتعاد 
م���ن  كان���ت  المس���ألة  ه���ذه  وألهمّي���ة  عنه���ا، 
المس���ؤوليات اأَلَساسية، وااللتزامات اإليَم�انية 
ف���ي دين هللا عل���ى عب���اد هللا المؤمني���ن، فالله 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- قال ف���ي القرآن الكريم: }َيا 
اِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َأيُّ
���ِه َوَلْو َعَلى أنفس���ُكْم َأو اْلَوالَِدْي���ِن َواأْلَْقَرِبيَن{ لِلَّ
]النس���اء: م���ن اآلي���ة135[، فإقام���ة القس���ط في 
الحي���اة، في ُك����ّل واقع الحياة، ف���ي ُك�ّل مواقع 
المس���ؤولية، )كلك���م راٍع، وكلك���م مس���ؤوٌل عن 
رعيت���ه(، الجميع في الواقع اإليَم�اني من ضمن 
إقام���ة  ه���و  اأَلَساس���ية  اإليَم�اني���ة  التزاماته���م 
القس���ط، والت���زام الع���دل، حت���ى عل���ى مس���توى 
النف���س، أن تنصف من نفس���ك، أن تقبل إلقامة 
القس���ط والعدل حتى على نفسك، }َأِو اْلَوالَِدْيِن 
َيُك���ْن  }ِإْن  والفقي���ر،  الغن���ي  عل���ى  َواأْلَْقَرِبي���َن{، 
���ُه أول���ى ِبِهَما{]النس���اء: من  ���ا َأو َفِقي���ًرا َفاللَّ َغِنيًّ
اآلية135[، في ُك�ّل الحاالت، في األمور الكبيرة 
واألم���ور الصغي���رة، ه���ي مس���ألة ذات أهمّي���ة 
كبي���رة؛ أَلنَّ م���ن أكب���ر م���ا يعاني من���ه المجتمع 
البشري بش���كٍل عام، والمسلمون بشكٍل أخص، 
ه���و المعان���اة م���ن الظل���م، م���ن انتش���ار الظل���م، 
انتشار الظلم من الحكومات، انتشار الظلم من 
الدول، انتش���ار الظلم من المس���ؤولين، انتش���ار 
الظل���م في واقع الن���اس أنفس���هم، القوي يظلم 
الضعي���ف، حتى في الواق���ع االجتماعي يتظالم 
الن���اس فيم���ا بينهم، حت���ى أحيانًا على مس���توى 
األس���ر، في داخل األس���رة قد يكون هناك ظلم 
م���ن الق���وي عل���ى الضعيف، م���ن الرج���ل أحيانًا 
على المرأة والعكس، حاالت كثيرة ينتشر فيها 
الظل���م، فإقام���ة القس���ط ه���و مس���ؤولية مهمة، 
وف���ي واقع الدولة، في نظام اإلس���الم العظيم، 
في شريعة هللا، في منهج هللا الحق، تعتبر من 
أهم مس���ؤولياتها والدور الرئيسي لها هو إقامة 
القس���ط، وف���ي أه���م مصادي���ق القس���ط الع���دل 

بشكٍل عام.
-َعَلْي���ِه  عل���يٍّ  اإلم���ام  عه���د  وثيق���ة  ن���ت  فتضمَّ
نت رؤي���ًة قرآنيًة  ���اَلُم- لمالٍك األش���تر، تضمَّ السَّ
���ر عن منه���ج هللا الحق فيم���ا يتعلق بإقامة  تعبِّ
القسط، فيما يتعلق بالسياسات، والتوجيهات، 
والضواب���ط، والمعايي���ر الت���ي ينبغ���ي أن يلت���زم 
به���ا اإلنس���ان ف���ي أي موق���ٍع كان م���ن مواق���ع 
المس���ؤولية، في أي وظيف���ٍة كان من الوظائف 
عل���ى  نتح���دث  هللا  ش���اء  وإن  الدول���ة،  ف���ي 
ضوئه���ا بما يفيدنا، ويفيد اإلخوة المس���ؤولين، 
والجمي���ع بحاج���ة إل���ى أن يعرف  والمعنيي���ن… 
ر عن الق���رآن الكريم  كي���ف هي الرؤية الت���ي تعبِّ

في ذلك.

���اَلُم- هو كما ق���ال عنه  اإلم���ام عل���يٌّ -َعَلْي���ِه السَّ
رس���ول هللا صلوات هللا علي���ه وعلى آله: )عليٌّ 
م���ع الق���رآن، والق���رآن م���ع عل���ّي(، اإلم���ام عل���يٌّ 
م من خالل الق���رآن الكريم،  ���اَلُم- قدَّ -َعَلْي���ِه السَّ
م���ن خالل هداي���ة هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، هذا 
المحت���وى في هذه الوثيق���ة المهمة، وهو مفيٌد 

ا. ِج�دًّ
اَلُم-: قال -َعَلْيِه السَّ

ِحيِم ْحَمِن الرَّ  )ِبْسِم اللَِّه الرَّ
َه���َذا َم���ا َأَمَر ِبِه َعْب���ُد اللَِّه َعِل���يٌّ َأِمي���ُر اْلُمْؤِمِنيَن 
َمالِ���َك ْبَن اْلَحاِرِث اأْلَْش���َتَر ِفي َعْه���ِدِه ِإَلْيِه ِحيَن 

ُه ِمْصَر(. َوالَّ
���اَلُم- عندم���ا ولَّى مالك  اإلم���ام عل���يٌّ -َعَلْيِه السَّ
ب���ن الحارث األش���تر على مصر ف���ي إطار دولة 
اإلس���الم آن���ذاك، كت���ب ل���ه ه���ذا العه���د؛ ليكون 
دس���تورًا يعتم���د عليه في إدارته لش���ؤون ذلك 

اإلقليم من أقاليم العالم اإلسالمي.
وعندم���ا نتأمل في ه���ذه االفتتاحية، نجد أوالً 
ِحيِم(،  ْحَمِن الرَّ أنه افتتحها بقوله: )ِبْسِم اللَِّه الرَّ
وهذا لألسف ما كان قد أزيح في بعض- وحتى 
ف���ي هذه المراحل- ما أزيح في كثيٍر من بلدان 
العالم اإلسالمي، وأصبحوا يقلِّدون الغرب في 
أن يص���دروا أي قرار م���ن قراراتهم، وأي وثيقة 
رس���مية بعبارة: ]بسم الشعب[، بدالً من قولهم: 

ِحيِم(. ْحَمِن الرَّ )ِبْسِم اللَِّه الرَّ
ِحيِم( ه���ي التي كان حتى  ْحَمِن الرَّ ���ِه الرَّ )ِبْس���ِم اللَّ
رون كتبه���م ووثائقه���م به���ا،  أنبي���اء هللا يص���دِّ
حت���ى فيم���ا ذك���ره هللا عن نبي���ه س���ليمان -َعَلْيِه 
���اَلُم- في كتابه ورسالته إلى س���بأ: }ِإنَُّه ِمْن  السَّ
ِحيِم{]النمل:  ْحَمِن الرَّ ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّ
اآلي���ة30[، وهي كذلك العبارة َأو الجملة المهمة 
ر بها ُك�ّل  التي نحن كمس���لمين مأمورون أن نصدِّ
وثائقنا، وأن نفتتح بها ُك�ّل أعمالنا، هذه مسألة 
ا؛ أَلنَّنا ننطلق في ش���ؤون حياتنا من  مهم���ة ِج�دًّ
منطلق اإليَم�ان بالله، واالستجابة لله، والطاعة 
لل���ه -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، ووف���ق توجيهات هللا، 

وأوامر هللا -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، وهذا يشمل ُك�ّل 
شؤون حياتنا.

منه���ج هللا الح���ق لي���س منهج���ًا يخت���ص فقط 
بالتعليم���ات الروحي���ة ألداء الص���الة، والعب���ادة 
ش���ؤون  ل���كل  نظ���اٌم  ه���و  ب���ل  المس���اجد،  ف���ي 
حياتنا، ويتعلق بجان���ب المعامالت في حياتنا 
الكثي���ر من التش���ريعات اإللهي���ة، والتوجيهات، 
والتعليمات م���ن هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- القائم 

بالقسط في عباده، وفيما شرعه لهم.
ف���أول م���ا ينبغ���ي أن نلتفت إليه هو ه���ذا؛ حتى 
ال نقلِّ���د أعداءنا من الكافري���ن، الذين قّرروا أن 
يتجهوا في حياتهم بعيًدا بش���كٍل تام وبش���كٍل 
-ُس���ْبَحاَن�ُه  هللا  تعليم���ات  ع���ن  ���ا  كليًّ منفص���ٍل 
َوَتَعاَل���ى- وتوجيهاته؛ أَلنَّه���م ال يؤمنون بمنهج 
بعوا،  هللا الحق، فال ينبغي أبدًا أن ُيَقلَّدوا، أن يتَّ
أن يتج���ه الناس وف���ق طريقتهم التي يعتمدون 
فيها على فصل ش���ؤون حياته���م عن تعليمات 
هللا، وع���ن توجيهات هللا، وعن تش���ريعات هللا 

-ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-.
���اَلُم-: )َهَذا َما  ثم بعد البس���ملة قول���ه -َعَلْيِه السَّ
���ِه َعِليٌّ َأِمي���ُر اْلُمْؤِمِني���َن(، عادًة  َأَم���َر ِب���ِه َعْبُد اللَّ
تأت���ي التوصيف���ات لم���ن ه���م في موق���ع والية 
والزعم���اء،  والمل���وك،  الرؤس���اء،  م���ن  األم���ر، 
بمجموعة م���ن األلقاب التي تتضم���ن التضخيم 
له���م، والثناء عليهم، والتمجيد لهم، واإلش���ادة 
به���م، والتعبي���ر عن عل���و مقامهم، وع���ن عظيم 
منزلته���م ومكانته���م، وعن طبيعة المس���ؤولية 
الت���ي ه���م فيه���ا، فيقول���ون: ]صاح���ب الفخام���ة 
والس���مو والمعال���ي[… وغي���ر ذل���ك م���ن األلقاب 

واألسماء.
نج���د هنا أن���ه أتى به���ذا الوص���ف المه���م: )َعْبُد 
���اَلُم- يص���ف  ���ِه(، أمي���ر المؤمني���ن -َعَلْي���ِه السَّ اللَّ
الصف���ة  المس���ؤولية،  نفس���ه حت���ى قب���ل صف���ة 
���ر عن موقعه ف���ي المس���ؤولية، الصفة  الت���ي تعبِّ
الرس���مية كان���ت هي عب���ارة: )َأِمي���ُر اْلُمْؤِمِنيَن(، 
���ر عن الصف���ة الرس���مية له في  ه���ذه عب���ارة تعبِّ

��ة، في مسؤوليته  موقعه في إدارة شؤون اأُلمَّ
��ة، ولكن قبل ذلك  العلي���ا في إدارة ش���ؤون اأُلمَّ
أت���ى به���ذا الوص���ف: )َعْب���ُد اللَِّه(، وهذه مس���ألة 
مهم���ة، ودرٌس كبير؛ أَلنَّ اإلنس���ان في أي موقٍع 
م���ن مواق���ع المس���ؤولية، حت���ى وإن كان يدي���ر 
��ة في أعلى مستويات المسؤولية،  ش���ؤون اأُلمَّ
��ة، يجب  في أعلى الهرم في إدارة ش���ؤون اأُلمَّ
أن ينطل���ق م���ن منطل���ق أنه عب���ٌد لله -ُس���ْبَحاَن�ُه 
َوَتَعاَلى-، وأن يؤدِّي وظيفته كوظيفة عبودية، 
وهذا يعطينا نظرة صحيحة عن المنصب، عن 
الس���لطة، عن موقع اإلنس���ان في إدارة ش���ؤون 
�����ة، ف���ي أي مس���توى كان ه���ذا الموقع؛ أَلنَّ  اأُلمَّ
الكثير من الن���اس ينظرون إلى المنصب، وإلى 
الس���لطة، أنها موقع ليحظى اإلنسان من خالله 
باالمتَيازات المادية، والصالحيات، وأنه موقع 
ا، يطمح اإلنسان  يعتبر مغنمًا، ومكسبًا شخصيًّ
في الوص���ول إلي���ه؛ ليحّقق لنفس���ه طموحاته، 

وآماله، ورغباته المادية والمعنوية.
كثيٌر من الناس ينظر إلى المنصب بهذه النظرة، 
ولهذا الكثير من الناس يطمعون في المناصب 
والوظائ���ف؛ أَلنَّه���م ينظ���رون إليه���ا كمكاس���ب 
ش���خصية، ومن منظ���ار المصلحة الش���خصية، 
وأنه���ا مواق���ع لالس���تعالء، وأنه���ا مواقع يصبح 
اإلنس���ان فيها صاحب أهمّي���ة كبيرة، وصاحب 
نف���وذ، وصاح���ب س���لطة وصالحية، يس���تطيع 
مصالح���ه  أج���ِل  ِم���ن  فه���ا؛  ويوظِّ يس���تغلها  أن 
الش���خصية، وحتى على المس���توى المعنوي، أنَّ 
اإلنس���ان ي���رى أنه أصبح له أهمّي���ة؛ أَلنَّه أصبح 
ل���ه منصب���ًا معين���ًا، َأو وظيفة معين���ة، َأو أصبح 
ف���ي موقٍع م���ن مواق���ع المس���ؤولية، فه���و يرى 
نفسه أنه ذو أهمّية في الناس، وله نفوذه، وله 
تأثيره، ينظر إليها من هذا المنظار، وينظر إليها 
َأْي�ضًا؛ باعتَبارها كذلك مكسبًا يمكن أن يستغله 
لتحقيق مصالح مادية، ومكاسب مادية، وهي 
���خت لدى الكثير من  النظ���رة الخاطئة التي ترسَّ
الن���اس، ل���دى أغلب الناس، ينظ���رون إليها على 
هذا اأَلَساس الخاطئ، وبهذا المفهوم الخاطئ، 

وبهذه النظرة الخاطئة.
ففي اإلس���الم، في منهج اإلس���الم، وفي تربية 
���خ اإلس���الم لدين���ا النظ���رة إل���ى  اإلس���الم، يرسِّ
المنص���ب، إلى المس���ؤولية العام���ة، إلى الموقع 
ال���ذي نك���ون في���ه في موق���ع مس���ؤولية إلدارة 
شؤون الناس، في أي مستوى من المستويات، 
أن���ه وظيف���ة عبودي���ة، علي���ك فيه���ا التزام���ات 
إيَم�اني���ة، ت���ؤدِّي فيها ما تؤدي���ه كقربة إلى هللا 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، وكعمل صال���ح، عليك فيه 
التزام���ات بضواب���ط معين���ة، بمعايي���ر معين���ة، 
وأن تك���ون َأْي�ض���ًا ملتزمًا فيم���ا يتعلق بالحالل 

والحرام… وغير ذلك.
وه���ذا مه���م على المس���توى النفس���ي والتربوي، 
عل���ى المس���توى النفسي والتربوي، أنَّ اإلنس���ان 
في موقع المسؤولية مهما كان منصبه: رئيس، 
َأو مل���ك، َأو وزي���ر، َأو مدي���ر… َأو ف���ي أي موقع 
م���ن مواق���ع المس���ؤولية، ف���ي أي مس���توى من 
���خ في  مس���تويات المس���ؤولية، يج���ب أن يرسِّ
نفس���ه على ال���دوام أنه عبد، عبٌد لله -ُس���ْبَحاَن�ُه 

َوَتَعاَل���ى-، علي���ه أن يخضع لله، 

دروس

يتبــــع
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أن يطي���ع هللا، أن يلت���زم بأم���ر هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه 
م���ن  َأْي�ض���ًا  س���يأتي  مثلم���ا  علي���ه-  َوَتَعاَل���ى-، 
التزام���ات إيَم�اني���ة- أن يتج���ه دائم���ًا نح���و هللا 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى- ف���ي الس���عي لرض���وان هللا 

-ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-.
���ِه َعِليٌّ َأِمي���ُر اْلُمْؤِمِنيَن  )َه���َذا َما َأَم���َر ِبِه َعْبُد اللَّ
َمالِ���َك ْبَن اْلَحاِرِث اأْلَْش���َتَر(، يعني: أمر به مالك، 
ه  م���ا تضمنه هذا العهد ف���ي عهده إليه حين والَّ
مص���ر، ثم بعد ذلك ح���ّدد له المهام اأَلَساس���ية، 
في أربع مهام تش���مل ُك�ّل التفاصيل التي تتعلق 
النظ���ام  ف���ي  الدول���ة  ف���ي  اأَلَساس���ية  بالمه���ام 
ُه ِمْص���َر ِجَباَي���َة َخَراِجَها  اإلس���المي، )ِحي���َن َوالَّ
َه���ا، َواْس���ِتْصاَلَح َأْهِلَه���ا، َوِعَم���اَرَة  َوِجَه���اَد َعُدوِّ

ِباَلِدَها(.
أول عنوان ه���و قوله: )ِجَباَي���َة َخَراِجَها(، يعني: 
إدارة الم���وارد المالي���ة، التي َس���ُيعَتمد عليها في 
�����ة فيم���ا يحّق���ق  اأُلمَّ التموي���ل إلدارة ش���ؤون 
�ة، للناس، وعلى  المصال���ح العامة للش���عب، لأُلمَّ
َأَس���اس م���ن الح���ق والع���دل، عل���ى َأَس���اس من 
ا، معروٌف في  القس���ط، وهذه مس���ألة مهمة ِج�دًّ
ُك�ّل الدنيا بمختلف نظمها، وقوانينها، وديانات 
شعوبها، وأفكارهم، أنه ال ُب�دَّ من أن يكون هناك 
تمويل إلدارة شؤون الناس، ونظم شؤونهم، ال 
ُب�دَّ من أن يكون هناك تمويل، وهناك سياس���ات 
لمس���ألة التحصي���ل المالي، وُنُظم لمس���ألة جمع 
الم���ال والتحصي���ل المالي، وعادًة ما تس���ن في 
مختلف البلدان والنظم واألنظمة تسن قوانين 

معينة، َأو تعتمد رؤية معينة لذلك.
اإلس���الم ل���ه رؤيته، اإلس���الم ل���ه منهجيته في 
إدارة الموارد المالية، فيما يحّقق أهدافًا عادلة، 
أهداف���ًا عظيم���ة  المجتم���ع،  لمصلح���ة  أهداف���ًا 
��ة اإلسالمية  ومقدَّسة، تنس���جم مع مبادئ اأُلمَّ
وانتمائه���ا لإلس���الم، وانتمائه���ا للدي���ن اإلله���ي 
الح���ق، ال���ذي يحّق���ق القس���ط ف���ي واق���ع حياة 
الناس، فهي تعالج مشكلة الفوارق االجتماعية، 
من خ���الل تخصي���ص جزٍء م���ن الم���ال لرعاية 
الفقراء، لمساعدة المساكين، إلعانة الغارمين… 
وما ش���اكل ذل���ك، َوَأْي�ض���ًا جزء آخر م���ن المال 
يتجه لتمويل المهام اأَلَساس���ية، لرعاية الناس 
�����ة، لتنفيذ بقية  في ش���أنهم الع���ام، لحماية اأُلمَّ
َه���ا(، هذا  المه���ام الت���ي قال عنه���ا: )َوِجَه���اَد َعُدوِّ
يحتاج إلى تمويل، واألمة بحاجة إلى الحماية 
��ة لها أعداء يس���تهدفونها في  من أعدائها، اأُلمَّ
ُك�ّل شيء، يسعون إلى السيطرة عليها، يسعون 
إلى االس���تعباد لها، إلى االحتالل ألوطانها، إلى 
الس���يطرة على ثرواتها، إلى القهر لها، وإذاللها، 
لالس���تهداف له���ا ف���ي دينه���ا ودنياه���ا، فاألم���ة 
تحتاج إلى حماي���ة، ولكي يتحّقق هذا الهدف، 

يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى مال.
أيض���ًا في قول���ه: )َواْس���ِتْصاَلَح َأْهِلَه���ا(، وقوله: 
)َوِعَم���اَرَة ِباَلِدَها(، ُك�ّل ه���ذه المهام تحتاج إلى 
تموي���ل، وس���تأتي التفاصيل المتعلِّق���ة بجباية 
الخ���راج، َأو م���ا يق���وم مقام ه���ذا التعبي���ر فيما 
يعني���ه إدارة الموارد المالي���ة لتحقيق األهداف 
��ة، وإقامة العدل في واقعها،  المهمة لصالح اأُلمَّ

ورعاية حقوق المستضعفين فيها.
فجباية الخراج واحٌد من المهام اأَلَساسية كي 
يكون على َأَس���اس صحيح، ينسجم مع مبادئ 
�����ة، وعلى َأَس���اس القس���ط والعدل، وكذلك  اأُلمَّ
ف���ي حمايت���ه فيما بع���د عملية التحصي���ل؛ أَلنَّه 
سيأتي التفاصيل عن عملية التحصيل المالي، 
وكيف تدار الموارد المالية على َأَساس صحيح، 
ر،  وكي���ف تكون حمايته���ا فيما بعد؛ لكي تس���خَّ
ف، ولكي تكون عملية صرفها ضمن  ولكي توظَّ
م���ا ش���رعه هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى- فيما يخدم 

��ة. المجتمع، ويحّقق مصالحه، ويحمي اأُلمَّ
َها(، هذا من  ���اَلُم-: )َوِجَهاَد َعُدوِّ قوله -َعَلْيِه السَّ
المهام اأَلَساس���ية للدولة في النظام اإلسالمي، 
جهاد العدّو، وحماية المجتمع المس���لم من ُك�ّل 
أش���كال االس���تهداف من جان���ب األع���داء؛ أَلنَّ 
ا،  ا، وأمنيًّ �����ة عس���كريًّ األع���داء يس���تهدفون اأُلمَّ
ب���كل أش���كال  ���ا، وفكري���ًا…  ���ا، وثقافيًّ واقتصاديًّ
االس���تهداف، فالب���دَّ م���ن أن يك���ون هن���اك عمل 
كبي���ر ضمن المس���ؤوليات واالهتمامات الكبرى 
��ة، لبن���اء واقعها لكي  واأَلَساس���ية لحماي���ة اأُلمَّ
�ة قوي���ًة، عزيزًة، تتمت���ع بالمنعة أمام  تك���ون ُأمَّ
�ة مس���تضعفًة، ذليلًة، يطمع  أعدائها، ال تكون ُأمَّ
فيه���ا أعداؤها، ال تكون فريس���ًة س���هلًة يس���عى 
أعداؤه���ا الس���تغاللها، ولالفت���راس له���ا، يكون 
واقعها بنفس���ه من خالل بنائها على المس���توى 
العس���كري، على مس���توى القدرات العس���كرية، 
واإلْمَكان���ات العس���كرية، وعلى مس���توى الروح 
الق���وة  كذل���ك-  مس���توى-  وعل���ى  المعنوي���ة، 
العس���كرية فيما يتعل���ق بالجيش، فيم���ا يتعلق 
م���ن  بكثي���ر  يتعل���ق  فيم���ا  العام���ة…  بالتعبئ���ة 
التفاصي���ل ذات العالق���ة التي س���يأتي الحديث 

عنها بشكٍل تفصيلي.
��ة تحتاج  ���ا، اأُلمَّ م���ا يتعلق َأْي�ضًا بحمايتها أمنيًّ
يس���تهدفها  الع���دّو  األمني���ة،  الحماي���ة  إل���ى 
ب���كل  يس���تهدفها  بالتفجي���رات،  باالغتي���االت، 
وس���ائل االس���تهداف، ف���ي زمنن���ا ه���ذا تطورت 
وس���ائل االس���تهداف، بأكثر م���ن أي زمٍن مضى، 
فاألم���ة بحاج���ة إل���ى الحماي���ة على المس���توى 
األمن���ي، بحاج���ة إل���ى الحماي���ة على المس���توى 
الثقاف���ي والفكري واإلعالمي؛ أَلنَّها مس���تهدفة 
ف���ي ذلك بالحرب الناعمة، مس���تهدفة، يس���عى 
العدّو إلى إضاللها، يس���عى العدّو إلى إفسادها، 
يس���عى العدّو إلى تدمير قيمه���ا المعنوية؛ حتى 
يتمّك���ن من الس���يطرة عليه���ا؛ أَلنَّ العدّو يعرف 
أنَّ م���ن أه���م عوامل القوة والمنع���ة، هو العامل 
��ة تحمل اإليَم�ان، تحمل  المعنوي، إَذا كانت اأُلمَّ
القي���م العظيم���ة، تحم���ل المب���ادئ العظيمة التي 
نه���ا م���ن أعدائه���ا، تجعلها على المس���توى  تحصِّ
تتَح���ّرك  ف���ي مس���توى أن  المعن���وي والعمل���ي 
والتص���دي  واألخط���ار،  التحدي���ات  لمواجه���ة 
لألع���داء مهم���ا كان���ت التضحيات، مهم���ا كانت 
المخ���اوف، مهم���ا كان���ت الصعوب���ات، فالع���دّو 
يس���تهدفها، فاألم���ة تحت���اج إل���ى عم���ل واس���ع 
تح���ت عن���وان الجه���اد، الجهاد في س���بيل هللا 
��ة؛  -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- هو َأَساس���ًا لحماي���ة اأُلمَّ
أَلنَّ الجه���اد ليس للدفاع عن هللا، هو الغني، هو 
الق���وي العزيز، ولكنه وس���يلة لدفع الش���ر، لدفع 
الفس���اد، لدفع الطغاة والمجرمين، لحماية عباد 

هللا المستضعفين.
َها، َواْس���ِتْصاَلَح َأْهِلَها(، من المهام  )َوِجَهاَد َعُدوِّ
اأَلَساس���ية الت���ي ه���ي متعلِّقة ب���أداء الدولة في 
النظام اإلسالمي: العمل على إصالح المجتمع؛ 
ليك���ون المجتم���ع مجتمع���ًا صالح���ًا، ه���ذه م���ن 
المهام الرئيس���ية، أن يكون هن���اك عناية كبيرة 
بالمجتم���ع، كب���ارًا وصغارًا؛ لكي يك���ون مجتمعًا 
صالحًا، مجتمعًا من خالل التربية اإليَم�انية، من 
خالل التعليم النافع الصحيح، من خالل العمل 
اإلعالمي، من خالل البرامج العملية الواس���عة، 
يكون مجتمعًا صالحًا، تربى على اإليَم�ان، على 
القي���م الفضلى، والقي���م العظيم���ة، على مكارم 
األخالق، على االس���تقامة الس���لوكية والعملية، 
ه���ذا م���ا ال ُب�دَّ منه لتصلح حي���اة المجتمع، لكي 
يك���ون مجتمعًا بعيًدا عن الرذائل، عن الجرائم، 
ع���ن المفاس���د، التي تش���كِّل خطرًا علي���ه، وعلى 
حيات���ه، وعلى اس���تقراره، وعلى نظام���ه العام، 

فالب���دَّ م���ن أن يكون هن���اك اهتمامات واس���عة: 
تتعلق بالتربية اإليَم�انية، تتعلق بالتعليم النافع 
الصحي���ح، تتعل���ق بالبرام���ج العملي���ة، تتعل���ق 
بالنظام نفس���ه، الذي يكون نظامًا يس���اعد على 
صالح المجتمع، يتصدى لكل أش���كال الفس���اد، 
ل���كل أش���كال المنكر، ل���كل أش���كال المؤامرات، 
التي تس���تهدف المجتمع إلفس���اده، َأو لتضليله، 
َأو لنش���ر الرذيل���ة في���ه، َأو لنش���ر الجرائ���م فيه، 
والمجتم���ع َأْي�ضًا بحاجة إلى البن���اء والتأهيل، 
اإلس���الم يأخذ بعين االعتبار العناية باإلنس���ان 
لبنائه وتأهيله، ليس���مو، لتتكامل له إنس���انيته، 
لي���ؤدِّي دوره ف���ي الحي���اة كمس���تخلٍف لله في 
األرض عل���ى أرق���ى مس���توى، وه���ذا التأهي���ل 
يحت���اج إل���ى مب���ادئ، إل���ى قي���م، يترب���ى عليها 
اإلنس���ان، تترس���خ في وجدان اإلنس���ان قناعًة 
وإيَم�ان���ًا، يحتاج إلى اكتس���اب مه���ارات عملية 
تس���اعده لكي يكون بهذا المستوى الفاعل في 
أدائه، وفي النهوض بمس���ؤولياته، وفي القيام 

بدوره كخليفٍة لله في األرض.
ولإلس���الم مش���روعه الحضاري المتمي���ز، الذي 
يختل���ف ع���ن أي حض���ارٍة ُأخرى؛ أَلنَّه���ا حضارة 
تأخ���ذ بعين االعتبار الس���مو باإلنس���ان، ليس���ت 
عم���ارة مادية بحتة، تبني العم���ران، وتهدم قيم 
اإلنس���ان، هي تبني اإلنس���ان، فيبني الحياة على 
َأَس���اس صحي���ح، وعل���ى َأَس���اس من القس���ط، 
وبش���كٍل راٍق، وإالَّ فإذا لم يلحظ هذا في واقع 
اإلنس���ان مهما كان���ت الحضارة على المس���توى 
المادي عمالقة، فهو في واقع حياته سيش���قى، 
الجرائ���م،  بانتش���ار  الرذائ���ل،  بانتش���ار  يش���قى 
بانتشار المفاس���د، كما يحصل مثالً في الغرب؛ 
أَلنَّه الحظ جانب���ًا واحدًا من جوانب الحضارة، 

وهو الجانب المادي، وأهمل الجانب اآلخر.
)َواْس���ِتْصاَلَح َأْهِلَه���ا، َوِعَم���اَرَة ِباَلِدَه���ا(، وه���ذا 
يش���مل ُك����ّل الجوان���ب الخدمي���ة الت���ي تتعل���ق 
بخدمة المجتمع، الخدمية بكلها، واالقتصادية، 
والنهضوي���ة، والعمراني���ة، فه���ي عب���ارة تش���مل 
جوان���ب كثيرة، وس���تأتي الكثير من التفاصيل 

التي تتعلق بهذه العناوين األربعة.
فم���ا الذي أمره به؟ بع���د أن حّدد له هذه المهام 
الرئيس���ية، الت���ي تتف���رع عنه���ا بقي���ة التفاصيل، 
)َأَمَرُه ِبَتْقَوى اللَِّه(، تقوى هللا هي الضابط الذي 
يضب���ط أداء اإلنس���ان ف���ي مس���ؤوليته، ي���ؤدِّي 
مسؤوليته في أي موقع من مواقع المسؤولية، 
على َأَساس تقوى هللا -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، وهذا 
ا؛ أَلنَّ اإلنسان الكثير من الناس  ضابٌط ُمِه�مٌّ ِج�دًّ
عندم���ا يص���ل إلى منص���ب معين، وبال���ذات إَذا 
كان منصبًا َكبيرًا، والبعض من الناس ال يحتاج 
حتى إل���ى منصب كبير، البعض كما يقولون في 
المثل الش���عبي: ]يس���كر من زبيب���ة[، البعض ولو 
كان منصب���ه منصبًا صغيرًا يطغى، يطغى؛ أَلنَّه 
وص���ل إل���ى منصب معي���ن، يتعامل م���ع الناس 
ويس���يء،  ويظل���م،  وتجب���ر،  وتكب���ر،  بطغي���ان، 
وتتغي���ر س���لوكياته، ويفق���د ُأس���ُل�وب التواضع 
ف���ي معاملته مع الناس، فاإلنس���ان بحاجة إلى 
ا؛  ���خ في نفس���ه هذا الضاب���ط المهم ِج�دًّ أن يرسِّ
ليضب���ط أداءه العمل���ي في أي موقع من مواقع 
المس���ؤولية على َأَساس���ه: تقوى هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه 
َوَتَعاَل���ى-، أن تستش���عر أن���ك ف���ي أي موقٍع من 
مواقع المس���ؤولية: كرئيس، َأو وزير، َأو مدير، 
َأو مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية، 
أن���ك تخض���ع لرقاب���ة هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، 
وأن���ك قبل أن تكون مس���ؤوالً أمام الناس، أنت 
مس���ؤوٌل أمام هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، وأنَّ هللا 
يرقب���ك، يعل���م ما تفع���ل، يعلم ب���كل تصرفاتك، 
وأنه سيحاسبك، وسيجازيك، جزٌء من حسابه 

وجزائ���ه يأتي في عاجل الدنيا، يعاقبك ببعٍض 
من العقوبات في عاجل الدنيا، والجزء الكبير، 
الج���زء الرهيب في عالم اآلخرة، ولهذا لتعرف 
أنك خاضٌع للمؤاخ���ذة إن انحرفت، إن ظلمت، 
إن  اس���تكبرت،  إن  تجب���رت،  إن  طغي���ت،  إن 
انحرف���ت عن مبادئ الح���ق والعدل والخير، أنَّ 
هللا س���يؤاخذك، ال تتص���ور أنك ق���د صرت في 

َحَصاَنة.
البع���ض وبالذات في بع���ض النظم، وفي بعض 
ال���دول، يك���ون هن���اك م���ا يس���مونها بالحصان���ة 
لبعض المسؤولين، ولكبار المسؤولين، حصانة 
من المحاسبة، حصانة من المؤاخذة، لكنهم لن 
يكونوا في حصانٍة من هللا، ومن حس���اب هللا، 
هللا سيحاس���ب اإلنسان، ال يمكن أن تكون في 
منع���ة، تس���تطيع أن تدفع س���خط هللا، وغضب 
هللا، وع���ذاب هللا عن���ك ف���ي الدني���ا واآلخ���رة، 
فأنت في موقع المسؤولية في موقع المؤاخذة 
من هللا، أنَّ هللا سيعاقبك، سيحاسبك، ستنالك 
عقوبت���ه مهما كنت تتصور أن���ك في منعة، في 
ق���وة، ف���ي ع���زة؛ أَلنَّ���ك أصبح���ت ف���ي منص���ب 
معي���ن، َأو تمتل���ك س���لطًة معين���ة، فعلي���ك أن 
تحذر، أن تحذر مما يس���بب س���خط هللا عليك، 
غض���ب هللا علي���ك؛ أَلنَّ هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- 
يعل���م ب���كل أحوالك، بكل تصرفات���ك، مهما كان 
لديك من الحيل، َأو مهما تصورت أنك فيه من 
منعة؛ أَلنَّك في منصب معين، َأو تمتلك سلطًة 

معينة.
���ِه، َوِإْيَثاِر َطاَعِت���ِه(، أن تعرف  )َأَم���َرُه ِبَتْق���َوى اللَّ
أنك في موقع المسؤولية مهما كان هذا الموقع 
عبد من عباد هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، وظيفتك 
وظيفة عبودية لله جلَّ ش���أنه، وخدمة لعباده، 
وإحس���ان إلى عباده، وعلي���ك أن تكون مطيعًا 
لل���ه، ال تتص���ور أن���ك باس���م أن���ك أصبح���ت في 
منصب معين، َأو س���لطة معينة، أصبحت فقط 
مطاع���ًا، ال تفك���ر إالَّ ف���ي أن يطيع���ك اآلخرون، 
وتنتظر من اآلخري���ن فقط أن يطيعوك، عليك 
أن تك���ون أن���ت مطيع���ًا لل���ه، أن���ت ف���ي موق���ع 
المس���ؤولية، أنت في منصب معين، لكي تطيع 
هللا قبل ُك�ّل شيء، قبل أن تطيع هوى نفس���ك، 
قب���ل أن تطي���ع أهواء اآلخرين، قب���ل أن تنتظر 
من اآلخري���ن فقط أن يطيع���وك، وتتصور أنك 
في الموقع الذي لم تعد فيه مطيعًا ألحد، وإنما 
تنتظ���ر م���ن اآلخري���ن فق���ط أن يطيع���وك، وأن 
ُتْؤِثر طاعة هللا فوق ُك�ّل شيء، )ِإْيَثاِر َطاَعِتِه(: 
أن تجعل طاعة هللا فوق طاعتك لهوى نفسك 

وألهواء اآلخرين.
َباِع َما َأَمَر ِبِه ِفي ِكَتاِبِه ِمْن َفَراِئِضِه َوُسَنِنِه  )َواتِّ
َباِعَها، َواَل َيْشَقى ِإالَّ َمَع  الَّتِي اَل َيْسَعُد أحد ِإالَّ ِباتِّ
بعًا لما أمرك  ُجُحوِدَه���ا َوِإَضاَعِتَها(، أن تكون متَّ
هللا ب���ه في كتاب���ه، المنهجية الت���ي تعتمد عليها 
ف���ي نظامك، في سياس���اتك، في قراراتك، في 
مواقف���ك، ف���ي منطلقاتك، أن تك���ون هي هدى 
هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-، ما أمر به هللا -ُسْبَحاَن�ُه 
َوَتَعاَل���ى-، أالَّ تخالف أوامر هللا في شيء، ولهذا 
نح���ن ف���ي بلداننا ف���ي العالم اإلس���المي يجب 
أن يك���ون م���ا يعتم���د عليه الناس ف���ي نظامهم 
م���ن قرارات، من أنظم���ة، من قوانين، تحت أي 
مس���مى، أن تك���ون وف���ق أوام���ر هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه 
َوَتَعاَل���ى-، أالَّ يخالف���وا أوامر هللا في شيء؛ أَلنَّ 
هذا مقتضى انتمائنا لإلس���الم، انتمائنا لإليَم�ان، 
إقرارن���ا بالق���رآن، بالرس���الة اإللهية، برس���ل هللا 
وأنبيائ���ه وكتب���ه، فكذل���ك البع���ض ق���د يتصور 
أن���ه في موقع المس���ؤولية عندما يصبح باس���م 
وزي���ر، َأو محاف���ظ، َأو مس���ؤول، َأو مدي���ر، في 
أي موق���ع م���ن مواق���ع المس���ؤولية أصبح فقط 

دروس
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يصدر األوامر وفق ما يريد، وفق مزاجه، وفق 
أهوائ���ه؛ وبالتالي يرى أنه ال يج���وز أن ُتَخاَلف، 
ذوها ف���وًرا، أالَّ يخالفوا  أنَّ عل���ى الن���اس أن ينفِّ
ش���يئًا منه���ا، ليس هناك في اإلس���الم شيٌء بهذا 
الش���كل، ال���كل عبي���ٌد لل���ه -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، 
وف���ي موقع المس���ؤولية أن تك���ون أنت في أي 
بعًا ألوامر هللا  موق���ع من مواقع المس���ؤولية متَّ
َوَتَعاَل���ى-، تس���عى أن تنفذه���ا، وأن  -ُس���ْبَحاَن�ُه 
ينفذه���ا معك اآلخرون؛ باعتَب���ار الجميع عبيدًا 

لله -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى-.
ث���م م���ع إيَم�ان ب���أن منهج هللا، وم���ا أمر هللا به 
ه���و ال���ذي فيه الخي���ر للن���اس، هو الذي يس���عد 
ب���ه الن���اس في حياته���م، ه���و ال���ذي تتحّقق به 
مصالحه���م، نح���ن نؤم���ن ب���أن ه���دي هللا، وأن 
منهج هللا، وأن ش���رع هللا، وأن توجيهات هللا، 
وأن تعليم���ات هللا، ه���ي الت���ي تصل���ح به���ا حياة 
الن���اس، وال تس���تقيم إالَّ بها، أي ش���يٍء يخالفها، 
م ليكون بديالً عنه���ا، ليس فيه  يعارضه���ا، ُيَق���دَّ
إالَّ الش���قاء، ليس فيه إالَّ إفس���اد حي���اة الناس، 
واالقتصادي���ة…  واالجتماعي���ة،  السياس���ية، 
وغيرها؛ أَلنَّه }َوَمْن َأْحَس���ُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِقْوٍم 
ُيوِقُنوَن{]المائ���دة: من اآلية50[، من هو األرحم 
م نفس���ه  بن���ا من هللا؟ من ه���و األحكم حتى يقدِّ
أنه أحكم حتى من هللا، واألعلم بمصالح الناس 
حت���ى م���ن هللا؟ ال أح���د، ال أحد؛ ولذل���ك فأوامر 
هللا، وتوجيهاته، وفرائضه، وش���رائعه، وسننه، 
هي التي تحّقق الخير لنا في حياتنا، وتس���تقيم 
بها حياتنا، ونؤدِّي فيها دورنا في بناء حضارٍة 

إسالميٍة راقيٍة ومتميزة في الواقع البشري.
ِإالَّ  َيْش���َقى  َواَل  َباِعَه���ا،  ِباتِّ ِإالَّ  أح���د  َيْس���َعُد  )اَل 
ا  َم���َع ُجُحوِدَه���ا َوِإَضاَعِتَه���ا(، الش���قاء يك���ون إمَّ
بجحودها، عندما يأت���ي من يجحدها بالكامل، 
ال يؤم���ن به���ا، ال يقبل بها، يرفضه���ا رفضًا تامًا، 
ويعتبره���ا غي���ر صالح���ة كنظ���ام للحي���اة، تدار 
ب���ه ش���ؤون الن���اس، َأو اإلضاع���ة: يك���ون مق���رًا 
بها من واق���ع الحياة.،  ومعترف���ًا به���ا، ولك���ن يغيِّ
وهذا يحصل في كثيٍر من البلدان اإلس���المية، 
ترى في الدس���تور مادة َأَساس���ية: أنَّ الشريعة 
اإلس���المية هي المصدر اأَلَس���اسي، َأو الرئيسي- 
َأو بحس���ب مختلف التعبيرات- للتشريع، ولكن 
يأت���ون فيما بعد ليعتم���دوا الكثير من القوانين 
والسياس���ات والنظ���م التي تخالف اإلس���الم، وال 
تنس���جم بأي حاٍل من األحوال مع اإلس���الم، َأو 
ب���ون الكثير من المعايي���ر والضوابط التي ال  يغيِّ
ُب�دَّ منها حتى فيمن يتقلَّدون المس���ؤولية، فيمن 
لون المس���ؤولية، تغي���ب تلك المواصفات  يتحمَّ
الديني���ة  والمؤه���الت  واألخالقي���ة،  القيمي���ة 
واألخالقي���ة والمعرفي���ة وغيره���ا، ذات الصل���ة 
بإدارة ش���ؤون الناس، فينتج ع���ن هذا الضياع 
ش���قاء في واقع الناس، خل���ل في واقع الحياة، 
ال تس���تقيم حي���اة الناس، تظهر مش���اكل كبيرة 
في واقعهم السياسي، في واقعهم االقتصادي، 
ف���ي ش���ؤونهم األمني���ة واالجتماعي���ة، فالثمرة 
الحقيقي���ة تتحّق���ق للجه���ود العملية ف���ي إدارة 
ش���ؤون الناس عندما تنطلق على هذا اأَلَساس 

لتنفيذ أوامر هللا وتوجيهاته.
)َوَأْن َيْنُصَر اللََّه ُس���ْبَحاَنُه ِبَقْلِبِه َوَيِدِه َولَِس���اِنِه(؛ 
���ه ف���ي س���ياق العمل عل���ى تنفي���ذ أوامر هللا  أَلنَّ
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، وتوجيهات���ه، وتعليمات���ه، 
التي تحّقق القسط في واقع الحياة، سيصطدم 
اإلنس���ان بالذين يعتب���رون أنفس���هم متضررين 
بالمجرمي���ن،  بالطامعي���ن،  بالمفس���دين،  منه���ا، 
بالمستكبرين، الذين يريدون أن ينشروا الفساد 
بدالً من الصالح، الذين يريدون أن يس���تأثروا، 
أن ينهب���وا، أن يظلم���وا، أن يطغ���وا، أن يجعلوا 

م���ن الس���لطة وس���يلًة لتحقي���ق ذل���ك، اإلنس���ان 
س���يصطدم به���م؛ أَلنَّه���م ي���رون ف���ي توجيهات 
هللا وفي أوامر هللا التي تحّقق القس���ط، وتقيم 
العدل، وتصلح واقع المجتمع، أنها متعارضة مع 
مصالحهم؛ فبالتالي سيتصدون لها، يحاربونها 
بالدعاي���ات  إل���ى تش���ويهها  إعالمي���ًا، يس���عون 
���ا… وب���كل  ا، وأمنيًّ الكاذب���ة، يحاربونه���ا عس���كريًّ
الوس���ائل، فإذا كان اإلنس���ان ال يريد أن يتَحّرك 
لتنفي���ذ أوامر هللا، وتوجيه���ات هللا، وتعليمات 
هللا، إالَّ ف���ي ح���ال كان ل���ن يلق���ى ول���ن يواج���ه 
أي مش���اكل، َأو صعوب���ات، َأو تحدي���ات، فه���و 
س���يتقاعس، والضحية هو المجتم���ع، الضحية 
ه���م الجمي���ع يخس���رون، يك���ون بذل���ك إتاح���ة 
والمفس���دين،  والمجرمي���ن،  للطغ���اة،  المج���ال 
والمتس���لطين، والعابثي���ن، والس���يئين، ليفعلوا 
لون  م���ا يحلو له���م، لينته���زوا الفرص���ة، ويتوصَّ
من مواقع المس���ؤولية والس���لطة إلى أهدافهم 
�����ة بكله���ا؛ ولذلك  الس���يئة، والضحي���ة ه���ي اأُلمَّ
عندم���ا ينطل���ق اإلنس���ان ال ُب�دَّ أن يك���ون عازمًا 
عل���ى التصدي لكل المحاوالت التي تس���عى إلى 
منع إقامة منهج هللا الحق، تش���ريعاته، أوامره، 
تعليماته المباركة، التي تصلح الحياة، ويتحّقق 

بها القسط.
)َوَأْن َيْنُصَر اللََّه ُس���ْبَحاَنُه ِبَقْلِبِه َوَيِدِه َولَِس���اِنِه(، 
تفكي���ره، وف���ي  اإلنس���ان، وف���ي  ف���ي مش���اعر 
اهتمامات���ه النفس���ية، وف���ي- كذل���ك- أنش���طته 
والتوعوي���ة،  اإلعالمي���ة،  وأنش���طته  العملي���ة، 
والتثقيفي���ة، يس���تخدم ُك����ّل الوس���ائل إليصال 
الحق إلى الن���اس، إلقناع الناس بالحق، إلقامة 
القسط، لدفع الناس إلى االلتزام بتعليمات هللا 
وتوجيهات���ه، واالس���تجابة العملي���ة له���ا لفضح 
األع���داء الذي���ن يحاربونه���ا؛ أَلنَّه���م يريدون أن 
يحل ب���دالً منها الفس���اد، والرذائ���ل، والمعاصي، 
والمنك���رات،  والجرائ���م،  والظل���م،  والطغي���ان، 
والفواحش، أن يفضحهم، أن يتصدى لهم بكل 

الوسائل.
���َل ِبَنْصِر َم���ْن َنَصَرُه،  ���ُه َجلَّ اْس���ُمُه َق���ْد َتَكفَّ )َفِإنَّ
ُه(، هللا -ُسْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- عندما  َوِإْعَزاِز َمْن َأَعزَّ
تنصره بالتمس���ك بالح���ق، بنصرة الحق، بنصرة 
ه إليه، بالتمس���ك بما أمر به، بتقديم ذلك  ما وجَّ
للناس بكل الوسائل، بفضح من يحاربون عباد 
أن يظلموه���م،  يس���تغلوهم،  أن  يري���دون  هللا، 
أن يقهروه���م، أن يس���تعبدوهم، عندما تتَحّرك 
على هذا اأَلَس���اس، أنت تحظى بنصر هللا، أنت 
تحظ���ى بمعونة هللا، بتأييد هللا، بأن يعزك هللا؛ 
أَلنَّ اإلنس���ان قد يتصور أنَّ اأُلسُل�وب السياسي 
والمس���تكبرين  للطغ���اة  الخض���وع  ف���ي  ه���و 
والمجرمي���ن، المتس���لطين على عب���اد هللا، وأن 
يتماش���ى معه���م في أن يت���رك له���م المجال في 
ظلمه���م، وطغيانه���م، وإجرامهم، واس���تكبارهم 
في األرض، كُأسُل�وب سياسي؛ لتجنب المشاكل، 
فتحص���ل الكثي���ر من المش���اكل، أكبر المش���اكل 
ه���ي في تس���لط الطغ���اة، وتمّكن المس���تكبرين 
ا بالس���عي  والمجرمي���ن، هذه أكبر المش���اكل، أمَّ
لتنفي���ذ أوام���ر هللا -ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَل���ى-، فالل���ه 
-ُس���ْبَحاَن�ُه َوَتَعاَلى- يمنح النصر، وهو من تكفل 

بنصر من نصره، وإعزاز من أعزه.
نكتف���ي به���ذا الِمق���داِر كمقدم���ٍة وافتت���اٍح لهذه 

الوثيقة المباركة والمهمة.
َأْس���أَُل هللَا -ُس���ْبَحاَنُه َوَتَعاَل���ى- َأْن ينفَعَن���ا ِبَه���ا، 
اكم لما ُيْرِضيه عنا، وَأْن يرَحَم  َقن���ا وإيِّ َوَأْن يوفِّ
َوَأْن  يش���فَي جرحان���ا،  َوَأْن  األب���راَر،  ش���هداَءنا 
���ُه  َج ع���ن أس���رانا، َوَأْن ينُصَرن���ا بنص���ره، ِإنَّ يف���رِّ

َعاِء. َسِمْيُع الدُّ
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته. َوالسَّ

دروس
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دروس

مقتطفات الدرس الثاني من محاضرات السيد عبدال������������ملك بدرالدين الحوثي من دروس عهد مالك األشتر 
■ افتتحن��ا س��ابقا بدروس��نا المتعلقة بعهد 
اإلم��ام علي عليه الس��الم إلى مالك األش��تر 
حينم��ا واله #مص��ر، وكان الحديث عن القصد 
ع��ن  الحدي��ث  ث��م  اإلس��الم،  ف��ي  وأهميت��ه 
المنطلق األس��اس في التولي للمس��ئولية 
وهو منطلق العبودية لله سبحانه وتعالى، 
ثم للمهام والمسئولية وما يتفرع عنها، ثم 
أت��ى الحديث عن األس��س اإليماني��ة والعالقة 
م��ع الل��ه س��بحانه وتعال��ى باعتب��ار ذلك من 
أول م��ا ينبغي أن يؤخذ في االعتبار في األداء 

بالمسئولية في اإلسالمي..

■ قال عليه الس��الم "وأمره أن يكس��ر نفس��ه 
.................." م��ن أهم ما يؤخ��ذ بعين االعتبار 
في تحم��ل المس��ئولية هو الس��يطرة على 
النفس، ألن الممارس��ات الخاطئ��ة والظالمة 
يك��ون منبعه��ا ف��ي كثير م��ن األحي��ان هوى 

وشهوات النفس.

■ عندم��ا يكون اإلنس��ان في مس��توى معين 
من المس��ئولية ث��م يتصرف في مس��ئوليته 
وفق رغبات النفس وأطماعها التي تش��مل 
كل المي��ول النفس��ية س��واء بداف��ع الرغب��ة 
والشهوة.. وهذا ما يؤثر على كثير من الناس 
ما يدفعه��م إل��ى الخيانة والظل��م والعمل 
بطريق��ة غي��ر صحيح��ة ويبعدهم ع��ن تقوى 

الله في أداء مسئولياتهم.

■ م��ن أهم األش��ياء أن يس��عى اإلنس��ان إلى 
الس��يطرة عل��ى رغبات نفس��ه عندم��ا يكون 

في موقع المسئولية.
 

اإلنس��ان  ألن  الجمح��ات"  عن��د  "ويس��عها   ■  
ي��رى أن الظ��روف ق��د تتهيأ له بأكث��ر مما كان 
س��ابقاً، فيتصور أن الظروف ق��د تهيأت له أن 
يحص��ل على ما لم يك��ن يحصل عليه، فيعتبر 
والس��لطة  والمنص��ب  المس��ئولية  موق��ع 
فرصة تمكن من خاللها للوصول إلى أهدافه 
وتحقي��ق رغبات��ه فيزداد الطمع في نفس��ه، 
وتزداد الحالة النفس��ية في الطمع والجشع 

الشديدان.

■ المس��ألة خطيرة تحتاج إلى س��يطرة قوية 
على النفس، ولهذا أتى اإلمام عليه السالم 
بعبارتين مهمتين قوله "أن يكس��ر نفس��ه" 

سيطرة قوية ويردها بكل قوة.

عن��د  "ويزعه��ا  الثاني��ة  العب��ارة  كذل��ك   ■
الجمحات" يمنعها ب��كل قوة، فال يحتاج إلى 
تذكير النفس بس��خط وع��ذاب الله وما يترتب 
على ذلك، وكذلك العواقب الوخيمة للس��ير 
وراء النفس وما يترتب على ذلك من سلبيات 

ونتائج خطيرة في اآلخرة.

■ يصب��ح اإلنس��ان ممقوت��اً ينظ��ر إلي��ه عب��اد 
الل��ه بنظرة س��لبية، وذلك بس��بب العقوبات 

العاجلة في الدنيا بسبب اتباع هوى النفس.

■ من أهم ما يساعد اإلنسان على االستقامة 
استش��عاره  ه��و  مس��ئولياته  أداء  ف��ي 

بالمسئولية والسيطرة على هوى النفس.

■ كثير من الناس يصل إلى موقع المسئولية 
كان م��ا قبل ذلك مواط��ن عادياً، لم يكن في 
موضع السلطة وال في المنصب، وهو أيام ما 
كان مواط��ن عادي، وكان��ت نظرته من الواقع 
أداءه��م  يقي��م  الن��اس،  م��ع  يعيش��ه  ال��ذي 
والعنوان األس��اس الذي يبن��ى عليه التقييم 
والتصني��ف ه��و الع��دل والج��ور.. ه��ل ه��ذه 
الحكوم��ة أو الش��خص أو المس��ئول يتعامل 

على أساس العدل أو هو جائر.

موق��ع  ف��ي  اإلنس��ان  يتح��رك  عندم��ا   ■
المس��ئولية، فلي��درك أن مس��ئوليته تك��ون 
تجاه الناس.. وانعدام المسئولية هم الناس، 
ولذلك يجب أن تحس��ب حساب الناس، بعد أن 
تكون أوال قد حسبت حساب عالقتك مع الله 
سبحانه وتعالى.. أن يكون أداءك للمسئولية 
الجي��د،  النم��وذج  في��ه  تق��دم  س��ليما،  أداء 
وتأخذ العبرة من تصرفات اآلخرين الذين كانوا 

قبلك.

■ بم��ا أن ميدان مس��ئوليتك، وبما أن عملك 
مرتب��ط بالن��اس، فم��ن مصلحت��ك أن تك��ون 
ال��ذي ه��و ف��ي نط��اق  عالقت��ك بالمجتم��ع 
مس��ئوليتك وأنت مس��ئول عنهم، أن تكون 
يك��ون  وحت��ى  وصحيح��ة،  إيجابي��ة  عالقت��ك 

المجتمع عوناً لك في أداء مسئوليتك.

■ عندما يش��عر المجتمع أن مس��ئولتك بعد  
الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك اهتمام 
بالناس، هذا س��يكون له أث��ر إيجابي تجاهك.. 

يكون نتيجته إيجابي في الواقع العملي.

الن��اس  يتجاه��ل  اإلنس��ان  كان  إذا  أم��ا   ■
يبال��ي  ال  به��م،  يتعل��ق  ومس��ئوليته 
بحال��ة  وال  يقول��ون  بم��ا  وال  بمش��اعرهم 
الس��خط أو بإهمال��ه.. فلذلك تأثيرات س��يئة، 
وه��ذا مؤش��ر كبي��ر تجاه فش��له ف��ي تحمل 

مسئولية، فهو لم يأخذ العبرة ممن قبله.

■ موق��ف المجتم��ع ال تبق��ى حال��ة مش��اعر، 
ق��د يص��ل إلى أن يس��عى أال تك��ون أنت ممن 

يتحمل المسئولية تجاههم.

■ اإلنس��ان معني بأن يق��دم النموذج الصالح 
والراقي في أدائه للمسئولية، وأن يستفيد 
م��ن أخط��اء مم��ن كان��وا قبل��ه حت��ى ال يك��رر 
نف��س الممارس��ات، وأن يح��رص أن يك��ون ل��ه 
مصداقيت��ه فيم��ا كان ينتق��ده س��ابقاً م��ن 

التصرفات السابقة، فال يكررها هو.

■ عل��ى اإلنس��ان الحرص أن تك��ون عالقته مع 
المجتمع عالقة طيبة قائمة على التعاون.

تج��اه  واضح��ة  الص��ورة  تك��ون  أن  ينبغ��ي   ■
المجتم��ع نتيج��ة الموض��وع ال��ذي نت��ج عن��ه 

استياء من المجتمع..

■ م��ن أه��م م��ا ينبغ��ي أن ترك��ز علي��ه ف��ي 
عالقت��ك وأداء مس��ئوليتك تج��اه المجتم��ع 
ه��و العمل الصالح.. عندما تكون اهتماماتك 
ش��خصية وهدفك من المنص��ب الذي وصلت 
إلي��ه تحقي��ق مصالح��ك الش��خصية ولم يعد 
اهتمام��ك متجه��اً لخدم��ة الن��اس يك��ون له 

تأثير سلبي عليك.. 

■ التوج��ه الصحي��ح أن تح��رص عل��ى العم��ل 

الصال��ح، هو أكبر مكس��ب.. ال ترك��ز على كيف 
المكاس��ب  المنص��ب  ه��ذا  وراء  م��ن  تحص��ل 

المادية أو غير ذلك.

■ العمل الصال��ح يمثل رصي��داً عملياً ينفعك 
طاقات��ك  كل  تس��خر  عندم��ا  الل��ه..  أم��ام 
وإمكانيات��ك التي هي في إطار مس��ئوليتك 
ف��ي العمل الصالح الذي يتجه إلى الناس من 

خالل موقعك في المسئولية.

■ تس��خير كل طاقات��ك ف��ي خدم��ة الن��اس، 
ولكن وفق ما يرضي الله تعالى.

■ العمل الصالح يجب أن يكون وفق تشريعات 
الله وأوامره.

■ العمل الصالح يجب أن يكون مطابقاً لش��رع 
الل��ه وأن يك��ون بني��ة لل��ه س��بحانه وتعال��ى 
وأن يك��ون هدفك ه��و مرضات الله س��بحانه 

وتعالى.

■"فامل��ك هواك وش��ح بنفس��ك عما ال يحل 
ل��ك" ألن ه��وى النف��س ه��و م��ن أخط��ر م��ا 
ينحرف اإلنسان عن العمل الصالح ويؤثر على 

المجتمع.

■"وش��ح بنفس��ك" وامنع بنفس��ك ع��ن ما ال 
يحل لك، تشوه نفسك باألعمال التي ال تحل 
لك، عندم��ا تمارس االبت��زاز المال��ي أو الظلم 
واالس��تبداد أو أي تصرف س��يء ال يحل لك أن 

تتصرفه، لذلك تبعاته في الدنيا واآلخرة.
 

■ يج��ب أن تك��ون منصف��اً، إذا أردت أن تحافظ 
عل��ى نفس��ك مم��ا ل��ه تبع��ات علي��ك، فكن 

منصفاً، ال تتعامل بمزاجك الشخصي.

■ فليحرص اإلنسان أن يصون نفسه من هوى 
النفس.. ف��إذا وصل إل��ى موقع المس��ئولية 
واس��تغل منصبه اس��تغالل س��يئاً فقد يخرج 

بالصيت السيء.
 

■ عندما يتجه اإلنسان وراء رغبات النفس، هو 
يجني على نفس��ه، بينما حافظ على نفسه 
وإذا اخطأ أو تجاوز يتجه إلى معالجة ذلك، وال 

يكابر.

■ اإلنصاف وتالفي األخطاء ال يش��وه اإلنس��ان 
وال يحط من قدره ومنزلته.

 
إط��ار  ف��ي  المجتم��ع  م��ع  العالق��ة  ف��ي   ■
مس��ئوليتك تجاه��ه، تبدأ ه��ذه العالقة في 

مشاعرك في "قلبك"..

■ إذا كان اإلنس��ان مش��اعره تج��اه المجتم��ع 
س��لبية بن��اء على ما ق��د يحصل م��ن البعض 
منه��م م��ن تصرفات أو عب��ارات أو نح��و ذلك، 
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مقتطفات الدرس الثاني من محاضرات السيد عبدال������������ملك بدرالدين الحوثي من دروس عهد مالك األشتر 
ولهذا تأثير س��لبي ف��ي طريقته للعمل.. إذا 
انطل��ق ف��ي عمل��ه من العق��د النفس��ية أو 
الكراه��ة تج��اه المجتم��ع س��يكون أداءه أداء 

سلبيا.

■ لك��ن ما يربين��ا عليه من الق��رآن الكريم هو 
أن نحم��ل الرحم��ة للن��اس، اإلنس��ان المؤمن 
يتربى على الرحمة للناس والمجتمع، يحمل 

الرحمة كشعور في وجدانه وقلبه.

■ من له صل��ة إيمانية بالله س��بحانه وتعالى 
الل��ه س��بحانه  ويترب��ى عل��ى أس��اس ه��دى 
وتعال��ى، ه��و يترب��ى عل��ى أس��اس الرحم��ة 

للناس "وأشعل قلبك"

الرحم��ة للرعاي��ة والمحبة لهم، م��ع الرحمة 
لهم فيم��ا كل ما يترتب عليه��ا من اهتمام 
وح��رص به��م وعناية به��م وتفاعل معهم، 
تتأل��م أللمهم، تفرح لفرحهم، يعز عليك أن 

يلحق بهم العناء.

■ أم��ا الن��وع ال��ذي يتجاه��ل معان��اة وأوج��اع 
الناس وما يلحق بهم من ضرر، فهو ال يعيش 

القيم اإليمانية.

■"واللط��ف به��م" ف��ي أس��لوبك العمل��ي، 
يفي��ض اللط��ف، ويتجل��ى ه��ذا التعامل في 
طريقت��ك التعامل معه��م، البعض يتصور أن 
مستلزمات المس��ئولية أن تتكبر على الناس 
وتتعامل معهم بقس��وة وغ��رور وعنجهية 
وتكبر.. ه��ذا ليس من اإليمان بش��يء، وليس 

هو من لوازم المسئولية.

■ من لوازم المسئولية أن تتعامل مع الناس 
باحترام وتعاطف ولطف.

الن��اس  تج��اه  العمل��ي  باالهتم��ام  وأيض��اً   ■
من موقع��ك بالمس��ئولية، تس��عى بكل ما 
تس��تطيع وتوظ��ف اإلمكانيات فيم��ا هو خير 

لهم.

■ ال تك��ون وحش��اً، هم��ك تتعام��ل معه��م 
بالظل��م واالبت��زاز واالس��تغالل الش��خصي إما 
من خالل االبتزاز المالي أو أي أسلوب "تغتنم 
أكلهم".. وهذا يش��مل أي شكل من أشكال 
الظل��م، كله��ا تدخ��ل تح��ت عن��وان "تغتن��م 
أكله��م".. فال تتعامل معه��م كوحش ليس 

عندك رحمة بهم.

■ أنك تجمعك بهم أعظم الروابط وأقدسها 
وهي رابطة الدين، ومعها رابطة اإلنس��انية.. 

يجب أن تحمل تجاهههم مشاعر اإلخوة.

■"أو نظي��ر ل��ك ف��ي الخل��ق" تجمع��ك به��م 
تجاهه��م  وتحم��ل  اإلنس��انية..  رابط��ة 
المس��ئولية ترعى لهم كرامتهم اإلنسانية، 

وتتعامل معهم وفق كرامة اإلنسان وحريته 
وبما تمليه عليك مسئوليتك.

■"يفرط منهم الزلل" يحصل منهم األخطاء.. 
ال  معص��وم  مجتم��ع  المجتم��ع  أن  تتص��ور  ال 
يخطئ فيه أح��د، أو تتجه أنه يحصل ويحصل، 
ثم أنك ذلك الذي يريد أن يعاقب على أبس��ط 

األخطاء.. يريد أن يؤدب على كل تقصير.

■ العقوب��ة لي��س ه��ي األس��اس ف��ي إص��الح 
إج��راء  أو  حال��ة  ه��ي  العقوب��ة  المجتم��ع.. 
اس��تثنائي، هو إجراء أخير، مثل ما قال اإلمام 

علي "اخر الدواء الكي".

■ األس��لوب التربوي هو األس��لوب األول.. من 
خ��الل تربية المجتمع تربي��ة إيمانية، من خالل 
زرع القي��م اإليماني��ة ف��ي نف��وس الناس، من 
خ��الل التعلي��م الصحي��ح، م��ن خ��الل ترس��يخ 
القي��م اإليماني��ة.. وس��ائل كثيرة تس��تخدم، 
وليس فقط األس��لوب العقاب��ي.. وهو إجراء 

أخير وبحسب الضرورة.

األس��لوب  ه��ي  لي��س  العقابي��ة  الحال��ة   ■
الدائم ال��ذي يتعامل في األم��ور، وليس هي 
األس��لوب الوحي��د للتعام��ل م��ع المجتم��ع.. 
هناك مس��احة ف��ي كثير م��ن األم��ور للعفو 
والتجاوز والصفح واس��تخدام أساليب تربوية 

واجتماعية مؤثرة.

■ أن��ت كإنس��ان ف��ي واقع��ك العمل��ي وفي 
أدائ��ك لمس��ئوليتك، بالتأكي��د يحص��ل من��ك 
تقصي��ر أو خطأ، وأنت ترجو م��ن الله أن يعفو 
عن��ك وتس��عى إل��ى ني��ل ذل��ك، فانظ��ر أن��ت 
إلى نفس��ك أنك كإنس��ان يحص��ل من جانبك 
أخطاء.. ف��ال تنظر إلى الناس نظرة متش��ددة 
للغاي��ة تج��اه ما يحصل م��ن أخط��اء أو تقصير 
العقوب��ات  أقس��ى  إج��راء  إل��ى  فتس��عى 

بحقهم.

■ أن��ت ف��ي موقع المس��ئولية معن��ي بهم 
وبأمرهم، لكن أنت لست صاحب القرار األخير، 
الل��ه س��بحانه وتعالى فوقك، لذلك أحس��ب 
حس��اب ما بينك وبي��ن الله س��بحانه وتعالى 

من مسئولية

■ أنت في موقع المسئولية واختبار، يختبرك 
الله س��بحانه وتعالى، واح��رص على أن تنجح 
ف��ي ه��ذا االختب��ار واالبتع��اد م��ن التج��اوزات 

السيئة.

■ عندما تتعامل مع الناس بس��طوة وجبروت 
وظل��م وممارس��ات منحرفة عن ه��دي الله، 
فأن��ت تجع��ل نفس��ك ف��ي حالة اس��تهداف 
ومؤاخ��ذة وعقوب��ة م��ن جانب الله س��بحانه 
وتعال��ى.. أن��ت تع��رض نفس��ك لغض��ب الل��ه 
وس��خطه وجبروت��ه.. ال تغت��ر بمنصب��ك ال��ذي 

تتصور أنه سيحميك فتقسوا على الناس.

■ عندما تسبب لنفسك سخط وغضب وعذاب 
الله، لحرب الله، هذه العبارة المخيفة.. فإنه 
ل��ن تس��تطيع أن تدف��ع عنك نقم��ة الله في 

العاجل واآلجل.

■"وال غن��ى ب��ك ع��ن عف��وه ورحمت��ه" لس��ت 
مس��تغنيا إل��ى رحمه، أن��ت محت��اج إلى عفو 
الل��ه ورحمت��ه، إذا اس��تغنيت عن رحم��ة الله 

وعفوه فأنت هالك.

■ اإلنس��ان ال يمكن أن يستغني عن عفو الله 
ورحمته، ه��و بحاجة دائماً إل��ى أن يعفو عنه 
ورحمته، فكيف أن يعرض نفس��ه إلى سخط 

الله وغضبه.

■ للعف��و أثر إيجاب��ي، حتى لو تصور في بعض 
الحاالت أنه لم يكن مناسباً.

■ ال تتبج��ح بعقوبت��ك تج��اه ش��خص، ألن هذا 
يق��دم ص��ورة عن��ك أن��ك إنس��ان متغط��رس 

ومتوحش ال يحمل الرحمة في نفسه.

■"ال تتس��رع" في حاالت الغض��ب إلى المبادرة 
في اتخاذ اإلجراء األقسى..

■ عل��ى اإلنس��ان أن يكون متنبهاً.. ال يس��عى 
اإلنس��ان أن يتخ��ذ إج��راء وهن��اك متس��ع من 

الوقت للتفكير إلى إجراء قرار مناسب.

■ البع��ض عندم��ا يص��ل إل��ى مس��توى معين 
م��ن المس��ئولية، أصبح لديه رغب��ة في إصدار 
األوام��ر انطالق��اً م��ن حال��ة نفس��يه إلي��ه إما 
ف��ي حال��ة انفعال أو غض��ب.. ليس بن��اء على 
مصلح��ة عمل أو تقتضيه المس��ئولية، وإنما 

وفق حالة نفسه.

■ ال يأنف أو يستكبر اإلنسان أن يتراجع في أي 
مستوى من مستويات المسئولية، يتصور أن 
أي أم��ر يجب أن ينفذ فوراً مهما اتضح أنه غير 
مناس��باً.. ال ينبغ��ي أن يتعصب اإلنس��ان إرضاء 

لكبره وغروره.

■ مصلح��ة العم��ل هو مرضات الل��ه فوق كل 
اعتب��ار، فوق اعتبار واقعه النفس��ي وأهمية 
موقع��ه أو الحساس��يات النفس��ية يج��ب أال 

تكون ضد مصلحة العمل.

■ اإلنس��ان قد يصدر ق��راراً فال تتهي��أ الظروف 
لتنفيذه.. فليتفهم اإلنسان تلك الظروف.

■ اإلنس��ان إذا تصور أنه ق��د أصبح إلى درجة أن 
تنف��ذ كل أوام��ره مهما كان��ت، وأصبح يتصور 
لنفس��ه أن��ه صاحب صالحي��ات مطلق��ة، يقرر 
ما يش��اء ويف��رض ما يري��د دون أي اعتبار لحق 

وع��دل وحكم��ة ومصلح��ة عمل.. ه��ذه حالة 
خطي��رة جداً على اإلنس��ان لذلك ق��ال اإلمام 
عليه الس��الم "ف��إن ذلك إدغ��ال للقلب" أنت 

تفسد مشاعر قلبك.

■ األض��رار المعنوي��ة والخل��ل النفس��ي كبي��ر 
ف��ي مثل ه��ذه الحال��ة، ومنه��ك للدين، ألن 
هذا يضعف إيمانك، فأنت قد أصبحت إنس��اناً 

مغروراً ومتكبراً.

■"وتقربا من الغير" تقرباً من المتغيرات التي 
تبدل النعم وتسقط الدول واإلنسان، ألنه إذا 
أصبح متعصباً لنفس��ه حتى لو كانت خاطئة، 
هذا يؤثر تأثيراً كبيراً ويقرب اإلنسان من الغير.. 
فب��دالً من القوة الضعف.. إلى غير ذلك.. في 

األخير يعاقب عقوبة خطيرة جداً.

■ وإذا ش��عرت ف��ي عملك ش��عوراً ينظر إليك 
الناس أنك صاحب س��لطة ومسئوالً والبعض 
يش��يد بك، وأن��ت تنظر إل��ى موقع الس��لطة 
والغ��رور  بالعظم��ة  فتش��عر  مه��م  موق��ع 
إنس��ان  بالنف��س، وتعتب��ر نفس��ك  والعج��ب 
عظيم��ا ومهم��اً وصاح��ب إنج��ازات؛ فتنس��ى 
الله وتنس��ى ما مكنك في��ه.. وتعتقد أن كل 
نجاح يعود إلى عبقرية نفس��ك، وتنس��ى أنه 

الله الذي مكنك من ذلك.

■ عال��ج حال��ة -الغ��رور- فيبادر اإلنس��ان أول ما 
يش��عر به��ذه المش��اعر، وه��ي م��ن أقبح ما 
يلبس اإلنس��ان وأكبر المفاس��د التي تفس��د 
اإلنس��ان الش��عور بالكبرياء والعظم��ة.. عالج 
هذه المشكلة إذا احسست بهذه المشاعر.. 

فانظر إلى ملكوات الله من فوقك.

■ انظ��ر إل��ى ملك��وت الل��ه س��تظهر أن��ك ال 
ش��يء.. أيض��اً تذكر ق��درة الل��ه من��ك مقارنة 
بقدرت��ك على غيرك، الله هو الذي يعز ويذل، 
ه��و ال��ذي يصن��ع المتغي��رات عليك بم��ا يريد، 
بمعن��ى أن��ك ال تملك االس��تقالل بنفس��ك.. 

فالله هو الذي يتحكم بكل شيء..
 

■ إن ذل��ك -معالج��ة النفس- ي��رد إليك ما قد 
غاب عن وعيك وعقلك..

■ ال تخرج عن الش��عور أنك عبد ضعيف، عليك 
أن تتعام��ل م��ع الن��اس من موق��ع عبوديتك 
لله، ال تتجه لممارسة الظلم بحق الناس من 
واقع التسلط عليهم والجرأة عليهم.. هذه 
الحال��ة من التجب��ر والتكبر له عواقب س��يئة.. 

ألن الله سيذل كل جبار.
 

■"ويهي��ن كل مخت��ال" الل��ه يهي��ن اإلنس��ان 
الذي يتحول إلى مختال ومغرور بنفس��ه، لم 
يعد يتفاهم ولم يعد يع��رف الفضل والمنة 

لله سبحانه وتعالى

دروس
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دروس

ف��ي  العالق��ة  أس��س  ع��ن  تحدثن��ا   ■
ه��ذه  ف��ي  عن��وان  وأول  المجتم��ع.. 
م��ن  والرحم��ة  الرحم��ة..  ه��و  األس��س 
أه��م القي��م اإليماني��ة اإلنس��انية التي 
ه��ي أس��اس ف��ي التعام��ل فيم��ا بي��ن 
المؤمني��ن وأس��اس مه��م ج��داً تقوم 

فيها العالقات بين المجتمع البشري.

■ الل��ه س��بحانه وتعال��ى ه��و الرحم��ن 
الرحي��م وه��و أرح��م الراحمي��ن، وله��ذا 
تأتي قيم الرحمة في كل تعليماته، بل 
كل ما شرعه لنا هو من منطلق رحمته 

بنا.

ع��ن  وتعال��ى  س��بحانه  الل��ه  يق��ول   ■
مواصف��ات المؤمني��ن "رَُحَم��اُء َبْيَنُهْم" 
َوَتَواَص��ْوا  ْب��رِ  ِبالصَّ "َوَتَواَص��ْوا  ويق��ول 
َن  ِباْلَمْرَحَمِة" ويقول أيضاً "َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
ِه ِلن��َت َلُهْم"، قال أيض��ا "ِباْلُمْؤِمِنيَن  اللَّ

َرُءوٌف رَِّحيٌم".

موض��ع  ف��ي  ه��ي  أيض��اً  الرحم��ة   ■
المس��ؤولية، ولهذا أت��ت كعنوان أولي 

من أولويات التعامل بين المجتمع.

■ أت��ى التحذي��ر ع��ن كل م��ا يؤث��ر س��لباً 
على نفس��ية اإلنس��ان وعلى مش��اعره 
فيتح��ول إل��ى متوحش عدي��م الرحمة، 
أت��ى التحذير من الغ��رور والعجب والكبر 
تبع��د  الت��ي  النفس��ية  المؤث��رات  وكل 
ومش��اعر  الرحم��ة  قي��م  ع��ن  اإلنس��ان 

الرحمة تجاه الناس.
 

اإلنس��ان  س��لوكيات  ف��ي  الرحم��ة   ■
تتجل��ى من خ��الل اهتمامه بأم��ر الناس 
وحرص��ه عليه��م أال يظلم��وا ويقه��روا 
ويذل��وا.. م��ن خالل تألم��ه على آالمهم 
وأوجاعهم.. من خالل عفوه في األمور 

التي يمكن العفو فيها.
 

الل��ه  "أنص��ف  الس��الم  علي��ه  يق��ول   ■
وأنص��ف الناس من نفس��ك ومن خاصة 
أهلك وم��ن لك فيه هوى م��ن رعيتك، 
فإن��ك إال تفعل تظل��م، ومن ظلم عباد 
الل��ه كان الله خصم��ه دون عباده، ومن 
خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حرباً 
حت��ى ينزع ويتوب" م��ع قيم الرحمة من 

موقع المسؤولية هناك أيضاً العدل.

بالقس��ط..  بالقي��ام  مأم��ورون  نح��ن   ■
اِمي��َن  ِذي��َن آَمُن��وا ُكوُن��وا َقوَّ َه��ا الَّ " َي��ا َأيُّ
ِباْلِقْس��ِط" اإلنس��ان مهما كان موقعه 
في موق��ع المس��ؤولية ال ب��د أن يكون 

منصفاً حتى من نفسه.

■ يج��ب على اإلنس��ان أن يك��ون منصفاً، 
ودين��ي  إنس��اني  الت��زام  ه��و  اإلنص��اف 

وأخالقي، وهو يرفع من قيمته.

■ الله س��بحانه وتعالى ه��و الذي يمنح 
الع��زة.. وه��و ال��ذي يمنح��ك أيض��اً الود 
ف��ي قلوب عب��اده، ولذلك أح��رص على 
أن ال توس��وس.. وكن أحرص الناس على 
أن تخلص نفس��ك م��ن أي مظلمة، وأن 
تب��ذل الحق، وأن تك��ون حقانياً من دون 

تردد وأنفه وال كبرياء.

 ■ البع��ض م��ن الن��اس ق��د يحتم��ي ب��ه 
خواص أهل��ه "أقربائ��ه" يس��تندون إليه 
فيمارس��ون  ونف��وذه  موقع��ه  وإل��ى 
الظل��م عل��ى اآلخري��ن أو يرفض��وا م��ن 
تأدي��ة الحقوق إل��ى غيرهم.. وهو يوفر 
لهم الحماية فيكون ش��ريكاً لهم في 

ظلمهم.
 

ارتب��اط  أي  أو  وتحب��ه  ل��ه  تمي��ل  م��ن   ■
اس��تغله ذل��ك اآلخ��ر ف��ي أداء حق��وق 

اآلخرين مستنداً إلى ارتباطه بك.

■"فإن��ك إال تفع��ل تظل��م" البدي��ل عن 
تنك��ن  ل��م  إن  الظل��م،  ه��و  اإلنص��اف 
منصف��اً تك��ن ظالم��اً، وم��ن ظل��م عباد 
عب��اده..  دون  خصم��ه  الل��ه  كان  الل��ه، 
عندم��ا تظل��م أحد م��ن عباد الل��ه وأنت 
مستند إلى نفوذك وتأمن جانب أولئك 
المظلومي��ن، تتص��ور أنهم ل��ن يقدروا 
عل��ى أن يض��روك أو ينصفوا أنفس��هم 
من��ك، فتك��ون جريئ��اً عليه��م.. أنت قد 
ألن��ك  عظيم��ة  ورط��ة  نفس��ك  ورط��ت 
س��تكون في خصومة مع الله سبحانه 

وتعالى القوي العزيز القهار الجبار.

■ إذا كن��ت قد أمنت جان��ب من ظلمته، 
ألنه م��ن المس��تضعفين، أو ألنك جريء 
علي��ه، فأنت ف��ي ورطة كبي��رة ألنك قد 
ورطت نفس��ك ف��ي حرب م��ن الله ولن 
تس��تطيع أن تقي نفس��ك من سخطه 

تعالى وغضبه.

■"م��ن خاصمه الله أدح��ض حجته وكان 
لله حرباً حتى ينزع ويتوب".. ال يمكن ألحد 
أن يغال��ط على الله س��بحانه وتعالى أو 
يغط��ي الحقيق��ة فيما بين��ه وبين الله 
س��بحانه وتعال��ى.. البع��ض م��ن الناس 
قد يستند فيما يمارسه من ظلم وهو 
ف��ي منصب معي��ن إلى التبري��رات وإلى 

األدل��ة المزيفة التي يحاول أن يقنع بها 
اآلخري��ن لتبرير ما فعل.. ولكن ال يمكنك 
أن تفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى.

■"وكان لله حرباً" كنت في حرب مع الله.. 
أن العب��د العاج��ز تك��ون ف��ي خصوم��ة، 
وأصبحت مش��كلتك لن تك��ون مع ذلك 
اإلنس��ان الذي كنت جريئ��اً عليه ألنه كان 
مس��تضعفاً، أصبحت مشكلتك مع الله 
س��بحانه وتعالى، وهذا أم��ر خطير جداً.. 
فأن��ت مع��رض ف��ي كل لحظ��ة ف��ي أن 
يأتيك االنتقام اإللهي حتى تنزع وتتوب 
ع��ن ظلمك وتت��وب إل��ى الله س��بحانه 

وتعالى.

موق��ع  ف��ي  اإلنس��ان  يك��ون  عندم��ا   ■
المس��ئولية ف��ي أي مجال م��ن مجاالت 
العمل "القضاء، الجيش، وغيرها" فأبكر 
مح��ذور يح��ذر من��ه ه��و الظل��م، ليك��ن 
متنبه��اً ف��ي ذل��ك.. ليك��ن حريص��اً كل 
الح��رص ويحاف��ظ عل��ى نفس��ه ف��ي أن 

يقع في الظلم.

■"وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة الله 
وتعجيل نقمته م��ن إقامة على ظلم، 
فإن الل��ه س��ميع دع��وة المضطهدين 
وه��و للظالمي��ن بالمرص��اد" حتى على 
عواقب��ه  الظل��م  العاج��ل،  مس��توى 
وخيم��ة ج��داً ف��ي الدني��ا واآلخ��رة.. في 

اآلخرة نار جهنم وسوء الحساب.

■ إضاف��ة إل��ى ذل��ك العقوب��ات العاجلة 
ف��ي الدني��ا، هو أكب��ر الذنوب ف��ي زوال 
النع��م ون��زول النق��م.. اإلنس��ان إذا كان 
والمكان��ة  والع��ز  اليس��ر  نعم��ة  ف��ي 
المحترم��ة واألمن.. فالظلم س��بب من 
أسباب زوال النعم.. أن يسلب الله نعمه 

عليك بسبب إصرارك على الظلم.

بالعقوب��ات  بالنق��م،  التعجي��ل  أيض��اً   ■
العاجل��ة.. وهن��اك دروس عجيب��ة ف��ي 
الحاض��ر والماض��ي، كي��ف كان��ت عاقب��ة 
الظالمي��ن كانوا ملوكاً ورؤس��اء ونفوذ 
وس��يطرة، وباس��تمرارهم على الظلم 
وإقامته��م ومبالغته��م في��ه خس��روا 
أحواله��م  كل  وتغي��رت  ش��يء  كل 
وأذلهم الل��ه وأخزاهم الل��ه، وعوجلوا 

في االنتقام اإللهي.
 

■ نج��د م��ن القي��م المهمة ج��داً، ومن 
أس��س التعامل من موقع المس��ئولية 

إلى جانب الرحمة، العدل.

■ م��ن أه��م م��ا ف��ي الع��دل "اإلنصاف" 
حت��ى من نفس��ك وم��ن أقربائ��ك ومن 

خاصة رعيتك.

■"وليكن أحب األمور إليك أوسطها في 
الح��ق، وأعمها ف��ي الع��دل وأجمعها 
لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف 
برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر 
مع رضى العام��ة. وليس أحد من الرعية 
أثقل عل��ى الوال��ي مؤونة ف��ي الرخاء، 
وأك��ره  الب��الء،  ف��ي  ل��ه  معون��ة  وأق��ل 
لإلنصاف، وأس��أل باإللحاف، وأقل ش��كرا 
عن��د االعط��اء. وأبط��أ ع��ذراً عن��د المنع، 
وأضع��ف صب��را عن��د ملم��ات الده��ر من 
أه��ل الخاص��ة وإنما عم��اد الدين وجماع 
العام��ة  المس��لمين  والع��دة لألع��داء 
من األم��ة، فليكن صغوك لهم وميلك 

معهم"

■ في التدبير لشئون العمل وفي برامج 
وسياس��ات العم��ل يج��ب أن يكون ذلك 
مبني��اً عل��ى االهتم��ام العالي بحس��ب 
مس��ؤوليتك،  ومس��توى  مس��ؤوليتك 
هذا شيء مهم.. ال تتوجه مسؤولياتك 
تجاه فئة مح��دودة من الناس والباقين 

تتركهم.

■ ل��و اتج��ه اإلنس��ان على هذا األس��اس 
أن يك��ون ل��ه أش��خاصاً محددي��ن ويترك 
البقية، فهذه سياسة خاطئة وفاشلة، 
وهي من الجور.. ألن اإلنس��ان بمستوى 
مس��ئوليته يج��ب أن يتوج��ه اهتمام��ه 
في خططت��ه وتدبيره العملي بش��كل 
واإلم��كان،  االس��تطاعة  وبق��در  ع��ام 
مث��ال االهتمام��ات الثقافي��ة والخدمية 
واإلحس��ان واالهتم��ام بهم��وم الن��اس 
ومش��اكلهم، ولكن مع مراعات العدل، 
ألن كل سياس��اتك يجب أن تكون مبنية 

على العدل.
 

برض��ى  العام��ة يجح��ف  ■"ف��إن س��خط 
الخاص��ة".. ل��و أن اإلنس��ان اهت��م بفئ��ة 
معين��ة فق��ط، ث��م س��خط علي��ه بقية 
الناس، فال قيمة للعمل الذي يقوم به، 
فرضاء الخاصة ال يؤثر على رضاء العامة.. 
أن��ت بذل��ك خس��رت األكث��ر تأثي��راً لنج��اح 

العمل واستقرار األمر بكل االعتبارات.

■ عندم��ا يك��ون الحال��ة الس��ائدة ف��ي 
الواق��ع رضاء الناس بش��كل ع��ام، ال يؤثر 
معي��ار  ف��ي  فاأله��م  الخاص��ة..  س��خط 

المسئولية والعدل هو رضاء العامة.

مقتطفات الدرس الثالث من محاضرات السيد عبدال��ملك بدرالدين الحوث����������������ي من دروس عهد اإلمام علي عليه السالم لمالك األشتر 03-12-1443 ه� 
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دروس

مقتطفات الدرس الثالث من محاضرات السيد عبدال��ملك بدرالدين الحوث����������������ي من دروس عهد اإلمام علي عليه السالم لمالك األشتر 03-12-1443 ه� 
■ م��ن ارتبطوا بك ارتباط��اً خاصاً لمصالح 
خاص��ة، ه��م األثقل مؤون��ة، مطالبهم 
واحتياجاتهم كثي��رة، "وأقل معونة له 
ف��ي الب��الء"  ألنهم يروا في أنفس��هم 
الح��ق ف��ي أن يحصلوا على كل ش��يء 
وال  اإلمكان��ات،  كل  له��م  تق��دم  وأن 
أن  ف��ي  الح��ق  أنفس��هم  ف��ي  ي��رون 
يعط��وا وينفق��وا، فه��م أق��ل معون��ة 
على مس��توى تقدمة الم��ال أو الجهد 
العمل��ي ف��ي المواق��ف الج��ادة الت��ي 
تس��تدعي التح��رك.. "وأك��ره لإلنص��اف" 
ف��ي  األه��م  أنفس��هم  ي��رون  ألنه��م 
يعن��ي  باإللح��اف"  "وأس��أل  المجتم��ع.. 

باإللحاح الشديد.

عن��د االعط��اء" ألنه��م  ■"وأق��ل ش��كراً 
كل  ف��ي  الح��ق  ألنفس��هم  يعتب��رون 
شيء، يأخذون دون ش��كر.. "وأبطأ عذراً 
عن��د المن��ع" ال يتفهمون الظ��روف أبداً 

ويسخطون عليك

■ "وأضع��ف صب��راً عن��د ملم��ات الده��ر " 
عندم��ا تك��ون هن��اك مخاط��ر ش��ديدة، 
فه��م أق��ل وأضع��ف الن��اس صب��راً عند 

ذلك.

■ اإلنس��ان ق��د يتص��ور أن��ه األكث��ر تأثي��راً، 
وبن��اء على ذل��ك يوجه إل��ى خاصته كل 
الن��اس..  ح��ق  ف��ي  ويقص��ر  االهتم��ام، 
فتك��ون النتائ��ج معكوس��ة عل��ى أرض 

الواقع.

■" وإنما عماد الدين وجماع المسلمين 
األم��ة"  م��ن  العام��ة  لألع��داء  والع��دة 
عليه��م  "الن��اس"  األم��ة  جماهي��ر 
يعتم��د في إقام��ة الدي��ن، بجهودهم 
وعطائه��م ومواقفهم وه��م الرصيد 
العظيم تستطيع أن تعتمد عليها في 
المواق��ف الخطيرة، ب��دالً من مجموعة 

صغيرة تؤثرها على حساب اآلخرين.
 

■" وليكن أبعد رعيتك منك وأش��نؤهم 
عن��دك أطلبه��م لمعائ��ب الن��اس" في 
تعامل��ك م��ا يرف��ع إلي��ك م��ن مس��اوئ 

الناس.

■ البع��ض فيه��م طبيع��ة يحب��ون تتبع 
مس��اوئ الن��اس، ويرفع��وا إلي��ك بذلك، 
إذا  المس��ؤولية،  موق��ع  ف��ي  وأن��ت 
تعامل��ت م��ع كل ذل��ك بتفاع��ل وتقرب 
هذه النوعي��ة من الناس وتش��جعهم، 
فه��و أس��لوب خاط��ئ، ال تش��جع ه��ذا 

النوع من الناس.

■ من موقع المس��ؤولية على اإلنس��ان 
أن يعال��ج م��ا ظهر م��ن المس��اوئ، وأن 

يستر ما ستر.

■ فما ظهر يجب أن يكون الموقف منه 
موقف��اً حاس��ماً.. وم��ا كان خفي��اً يج��ب 

عدم البحث عنه.

■"فاس��تر الع��ورة م��ا اس��تطعت" م��ن 
المه��م أن تكون األج��واء العامة أجواء 
خير.. ال تتحول كل السلبيات إلى ظواهر.

■"أطل��ق ع��ن الن��اس عق��دة كل حقد" 
أن��ت م��ن جان��ب نفس��ك ال تتعام��ل مع 
الناس من واقع نفسي معقد عليهم، 
أس��عى إل��ى أن تك��ون نفس��ك صافية، 
تتعامل مع الناس وفق مش��اعر صافية 

وليست معقدة.

■ ثم في واقع الناس أنفس��هم أحرص 
على أن يكون واقع��ك العملي صحيحاً 
س��ليماً.. البع��ض ف��ي طريقته��م في 
العم��ل طريق��ة خاطئ��ة، المطل��وب أن 
يك��ون تعامل��ك في��ه الرحم��ة والع��دل 

والحكمة.

■ البعض من الناس أسلوبه في العمل 
أس��لوب صدام��ي واس��تفزازي، حتى لو 
كان طبيعة العمل عادية، لكن أسلوبه 
العم��ل اس��تفزازي فيبع��ث ف��ي  ف��ي 

نفوس الناس السخط.

أيض��اً عالج كل األحق��اد الموج��ودة.. إذا 

كانت هن��اك أحقاد، أب��ذل جهدك إلزالة 
األحقاد.. ال تتركها تتفاقم.

■ حاول أن تحل اإلشكاالت القائمة بكل 
استطاعة، وأكيد أن هذا لن يرضى عنك 
الجمي��ع، ألن هناك من س��يعترض على 

ما تقوم به.

كل  وت��ر"   كل  س��بب  عن��ك  ■"واقط��ع 
تصرف��ات  كان��ت  إن  الع��داوات،  أس��باب 
خاطئة ح��اول أن تصححها، اس��عى إلى 

أن تكون منصفاً

■ األخطاء الواقعية يجب أن يكون هناك 
خطوات جادة وصادقة لتصحيحها.

■ ال تحتف��ظ بالمش��اكل والعقد، وتترك 
الس��احة تتعبا بالتذمر وتتجاهل مشاعر 
الن��اس.. ه��ذه مس��ألة خطي��رة، ميدان 
الن��اس،  ه��م  ومس��ؤوليتك  عمل��ك 
وتتعل��ق  نحوه��م  تتج��ه  مس��ؤوليتك 
به��م، وال ب��د أن تك��ون العالق��ة بين��ك 
كل  وتح��ل  إيجابي��ة  عالق��ة  وبينه��م 
المشاكل، وإال ستتحول تلك المشاكل 

ويكون لذلك تأثيرات سلبية.

■ ال تحاول أن تفتح مشكلة في موضوع 
ليس مؤكد

■ م��ن يس��عى إل��ى اآلخري��ن، النمامون 
الذي��ن يحرصون على نقل ما يس��تفزك 
عل��ى اآلخري��ن، ال تتعجل ف��ي تصرفاتك 

إليهم.

■ الخطوة األولى تجاه ما ينقل إليك أن 
تتحق��ق فيما ينق��ل إليك.. أم��ا إذا كان 
اإلنسان متس��رعاً عجوالً، وبالذات عندما 

تستفز.

النق��ل  ف��ي  بارع��اً  يك��ون  البع��ض   ■
ال  "يولع��ك"..  بطريق��ة  واس��تفزازك، 
تتس��رع ف��ي اتخ��اذ اإلج��راء.. ق��د يمكن 
ال��ذي نق��ل إليك نقل ش��يء غير صحيح 
وليس موجود في الواقع أو ينقل إليك 

بشكل مبالغ فيه.

■ الذي يسعى إلى إثارة اآلخرين هو في 
واقع الحال "غاشاً" ليس "ناصحاً" ال تظن 
أنه م��ن دافع اهتمام��ه وحرصه وينقل 

إليك.. وإن جاءك من الناصحين.

■"وال تدخلن في مش��ورتك بخيالً يعدل 
بك عن الفضل ويع��دك الفقر، وال جباناً 
يزي��ن  يضعف��ك ع��ن األم��ور، وال حريص��اً 
ل��ك الش��ره بالجور، ف��إن البخ��ل والجبن 
والح��رص غرائ��ز ش��تى يجمعه��ا س��وء 
الظ��ن بالل��ه." التش��اور مس��ألة مهمة 

جداً في أداء المسؤولية.
 

■ الل��ه يق��ول لنبي��ه "َوَش��اِوْرُهْم ِف��ي 
اأْلَْمرِ"، التشاور مهم ومفيد، ولكن من 

الذين تستشيرهم؟
 

 ■ ال تعتم��د ف��ي التش��اور عل��ى بخيل.. 
ألنه كما قال اإلمام عليه "ال ُتْدِخَلنَّ ِفي 
َمُش��وَرِتَك َبِخيالً َيْع��ِدُل ِبَك َع��ِن اْلَفْضِل 
وَيِع��ُدَك اْلَفْقَر" يعدل ب��ك عن كثير من 
األم��ور الت��ي فيها فض��ل.. في��ه إنفاق، 

وهو بخيل.

■ ال تعتم��د على الجبان في المش��ورة، 
ألن بعض األمور تحتاج إلى قوة وشجاعة 

وتوكل على الله سبحانه وتعالى.

■ وال تعتم��د عل��ى الحري��ص يزي��ن ل��ك 
الش��ره بالج��ور.. يزين لك األم��ر للحصول 

على األشياء بالطرق الظالمة.

■ البخيل هو س��يء الظ��ن بالله، ال يثق 
ن  بوع��د الل��ه القائ��ل "َوَم��ا َأنَفْقُت��م مِّ

َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه".

■ الجبان هو الس��يء الظ��ن بالله ال يثق 
بوعد الله بالنصر والتأييد
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■ في س��ياق الحديث عن األس��س 
اإليمانية في التعامل مع المجتمع 
سبق الحديث عن الرحمة واللطف 

والعدل والحكمة.
 

■ ثم انتق��ل الحديث ع��ن المحيط 
العملي الذين يعتمد عليهم من 
هو ف��ي موق��ع المس��ؤولية بدئاً 
بالمستش��ارين، وأت��ى التحذير من 
نوعي��ة معين��ة من المستش��ارين 
ف��ي  عليه��م  يعتم��د  ال  مم��ن 
المش��ورة مث��ل البخي��ل والجب��ان 
والحري��ص الذي يجم��ع بين الطمع 

والبخل.

■ وصلن��ا إل��ى ق��ول #اإلمام_علي 
علي��ه الس��الم ))إن ش��ر وزرائك من 
وم��ن  وزي��راً،  قبل��ك  لألش��رار  كان 
ش��ركهم ف��ي اآلث��ام ! ف��ال يكونن 
ل��ك بطانة، فإنه��م أع��وان األثمة 
واج��د  وأن��ت  الظلم��ة،  وإخ��وان 
منه��م خي��ر الخلف مم��ن له مثل 
آرائه��م ونفاذه��م، ولي��س علي��ه 
مثل آصاره��م وأوزارهم، ممن لم 
يع��اون ظالماً على ظلم��ه وال آثما 
عل��ى إثم��ه. أولئ��ك أخ��ف علي��ك 
معون��ة،  ل��ك  وأحس��ن  مؤون��ة، 

وأحنى عليك عطفا((

■ ))إن ش��ر وزرائك من كان لألش��رار 
قبل��ك وزي��راً، وم��ن ش��ركهم في 

اآلثام ! فال يكونن لك بطانة((

■ اإلنس��ان عندما يص��ل إلى موقع 
المس��ؤولية قد يتص��ور أن يعتمد 
على من لهم خبرة وس��ابقة في 
المس��ؤولية باعتب��ار أنهم أصحاب 
يمتلك��ون  وه��م  وتجرب��ة  خب��رة 
حس��ن التدبير والرأي بحكم سابق 

تجربتهم الطويلة

بع��ض  يك��ون  عندم��ا  ولك��ن   ■
عون��اً  كان  مض��ى  فيم��ا  منه��م 
لهم ف��ي إجرامه��م، فهو ممن 
كان يعتم��دون علي��ه ف��ي ارتكاب 

المآثم..

تلوث��ت  ق��د  نفس��يته  فتك��ون   ■
وأصبح��ت منطلقات��ه ف��ي العمل 
الش��خصية  األطم��اع  تش��وبها 
والمكاس��ب الش��خصية واألهداف 
الش��خصية.. ويك��ون ف��ي واقع��ه 
العمل��ي جريئاً في ارت��كاب المآثم 
وممارس��ة الظلم.. وبالتالي ليس 

مؤتمناً في تحمل المسؤولية.

))فإنهم أعوان األثمة((
 كان��وا مم��ن يتعاون��وا عل��ى اإلثم 
نفس��ياتهم  بذل��ك  وأفس��دوا 
أداء  ف��ي  ومنطلقاته��م 
يمك��ن  ال  والعم��ل  المس��ؤولية 

الوثوق بهم..

))وإخوان الظلمة((
كانت ارتباطاته��م بالظلمة ارتباط 
حميم، فمارس��وا معه��م الظلم 
وارتكبوا معهم الجرائم، فأصبحوا 
عل��ى ارتب��اط كبي��ر به��م، بالتال��ي 
ليس��وا مؤتمنين في عملهم وال 
ت��وكل  الت��ي  مؤتمني��ن باألعم��ال 

إليهم..

■ ))وأن��ت واجد منه��م خير الخلف 
ممن له مثل آرائهم ونفاذهم((

م��ا  إليه��م  يش��دك  م��ا  كان  إذا   ■
عرف��وا ب��ه من خب��رة.. فأن��ت واجد 
خير منهم، لي��س متلوثا بالجرائم 
واآلثام.. تج��د من لديه القدرة في 

التصرف.

األحم��ال  بتل��ك  محم��الً  لي��س   ■
السيئة، بذلك الرصيد السيء الذي 
له تبع��ات وتأثيرات حتى في واقع 
الن��اس.. الن��اس يتذك��رون ما فعله 
تجاهه��م م��ن مظال��م وتصرفات 

سيئة.

))وليس عليه مثل آصارهم 
وأوزارهم((

■ ل��م يش��ترك ف��ي الجرائ��م الت��ي 
يذكر بها، الن��وع النظيف هو أخف 
إلي��ك  "وأحس��ن  مؤون��ة..  علي��ك 

معون��ة" ألن معونت��ه ل��ك بص��دق 
وأحنى عليك عطفاً ألنه يشاطرك 
هم��ك ويتأل��م أللم��ك.. يريد منك 

االهتمامات في العمل.

■ ولي��س لدي��ه ارتباط��ات التي تؤثر 
عليه سلباً في واقعك العملي

■ )) فاتخ��ذ أولئك خاص��ة لخلواتك 
وحفالتك((

الذي��ن  ه��ؤالء  مث��ل  اجع��ل   ■
تعتم��د عليه��م ف��ي اجتماعاتك 
الت��ي ت��درس فيه��ا بع��ض األم��ور 
الحساس��ة والقضاي��ا الت��ي تحتاج 

إلى االهتمام.

■ مث��ل ه��ذا الن��وع ال��ذي يمتل��ك 
حس��ن التدبي��ر وإصاب��ة ال��رأي م��ع 
اإلخالص والنزاه��ة، هم من يمكن 
االعتم��اد عليه��م ف��ي المهمات 
ذات الخصوصية وفي األمور البارزة 
العام��ة  والمناس��بات  والحف��الت 

والقضايا الشاملة.

■ )) ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم 
بمر الحق لك((

■ ليك��ن األكثر اعتم��اد عليهم من 
هو األنطق بالحق في كل األحوال 
ل��و كان ال يعجب��ك بحس��ب  حت��ى 

مزاجك الشخصي.

■ ))وأقلهم مس��اعدة فيما يكون 
منك مما كره الله ألوليائه((

■ ألنه األكثر حرصاً على رضى الله، ألن 
المعي��ار عنده قائ��م على اإلخالص 
لل��ه، وبالتالي يمك��ن أن يكون هو 
األكث��ر م��ن يؤتم��ن ويستش��ار في 

كل رأي وقرار وموقف

 ))واقعًا ذلك من هواك حيث 
وقع((

ال تجع��ل مزاج��ك الش��خصي ه��و 
المعي��ار والمقياس على محيطك 
العمل��ي والذي��ن تعتم��د عليهم 

في موقع المسؤولية.

■ الص��دق والورع صفت��ان مهمتان 
في المستشارين.. الورع عن محارم 
الل��ه ف��ي كل ش��يء ف��ي الجانب 
وكالمه��م  والمهم��ات  المال��ي 
المس��ؤولية،  ف��ي  وأداءه��م 
يحذرون م��ن الحرام حتى مما فيه 
ش��به الح��رام.. فه��م أه��ل تحري، 

ليسوا جريئين وال مبالين.

■ ))والص��ْق بأه��ل ال��ورع والصدق، 
ث��م رُْضُهم عل��ى أن اليط��روك، وال 

َيْبَجُحوك بباطل لم تفعله((

■  ال ينسبوا إليك أعماالً لم تفعلها 
أصالً، فإن كثرة المديح لها تأثيرات 
اإلنس��ان،  نفس��ية  عل��ى  س��لبية 
فه��ي تزي��د م��ن الزه��و بالنف��س 
وتزي��د من الغرور.. وهي من أس��وأ 

الخصال التي تفسد اإلنسان.

■ لذل��ك ف��ي موق��ع المس��ؤولية 
ال يع��ود اإلنس��ان نفس��ه وال يعود 
المدي��ح  كث��رة  عل��ى  اآلخري��ن 
خطي��رة  مس��ألة  ه��ذه  واإلط��راء.. 

على نفسية اإلنسان.

الل��ه  يحم��د  أن  يج��ب  اإلنس��ان   ■
تعال��ى ويعتبر كل نج��اح وأي إنجاز 
ينجزه هو بتوفيق من الله تعالى، 
وهو يش��عر م��ن أعماق قلب��ه أنه 

من الله سبحانه تعالى.

ش��يء،  أال  مص��در  ه��و  اإلنس��ان   ■
هو مفتقر في كل ش��يء.. لذلك 
وكل  النجاح��ات  كل  نعتب��ر  نح��ن 
األشياء الجيدة في الحياة مصدره 
س��بحانه  الل��ه  ه��و  الحقيق��ي 

وتعالى.. 

■ ونح��ن مص��در العج��ز والضع��ف.. 
فاإلنس��ان يؤم��ن به��ذه الحقائق 
م��ن أعم��اق قلب��ه.. وله��ذا يصف 
ب�"الحام��دون"  المؤمني��ن  الل��ه 
ألنه��ا صف��ة الزم��ة لهم عن��د كل 
نعمة مادية، معنوية.. كل أشكال 

مقتطفات الدرس الرابع للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي م����������������������ن سلسلة دروس عهد اإلمام علي"عليه السالم"لمالك األشتر 
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مقتطفات الدرس الرابع للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي م����������������������ن سلسلة دروس عهد اإلمام علي"عليه السالم"لمالك األشتر 
لل��ه  المن��ة  يحس��بون  النع��م.. 

عليهم بها.

■ نب��ي الله ش��عيب عليه الس��الم 
ال  بالل��ه"  إال  توفيق��ي  "وم��ا  ق��ال 
يمك��ن أن أوف��ق في أي ش��يء إال 

بالله تعالى.

أعل��ى  إل��ى  رج��ل وص��ل  ■ أعظ��م 
واإليماني��ة  األخالقي��ة  المرات��ب 
عظي��م  ب��دور  وق��ام  والمعرفي��ة 
ج��داً، الله س��بحانه وتعال��ى يأمره 
باالس��تغفار ))فاعل��م أن��ه ال إل��ه إال 
الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 

والمؤمنات (( 

ِه َوْلَفْتُح  ■ يقول له ]إَِذا َج��آَء َنْصُر للَّ
��اَس َيْدُخُل��وَن ِف��ي ِدي��ِن  َوَرَأْي��َت النَّ
��َك  َربِّ ِبَحْم��ِد  ْح  َفَس��بِّ َأْفَواًج��ا  ��ِه  اللَّ

اًبا [. ُه َكاَن َتوَّ َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

■ كثي��ر م��ن الن��اس يفك��رون ف��ي 
أنفس��هم أنهم عباقرة وحققوا 
ذل��ك  ف��ي  ويذوب��ون  النج��اح 
ويستغرقون في المديح والعجب 
بأنفس��هم ويرغب��ون م��ن اآلخرين 
ويك��ون  ذل��ك،  ف��ي  يذوب��ون  أن 
يتحدث��وا  أن  الش��اغل  ش��غلهم 
عنهم ليل نهار.. لكننا نجد أن الله 
يقول لنبيه صلوات الله عليه وآله  

َك". ْح ِبَحْمِد َربِّ "َفَسبِّ

■ ه��ذه تربي��ة اإليم��ان الت��ي تعلم 
اإلنس��ان م��ن ه��و صاح��ب الفض��ل 
س��بحانه  الل��ه  ه��و  الحقيق��ي، 

وتعالى.

■ اإلنسان بالتربية اإليمانية ال ينتظر 
م��ن الن��اس على كل إنج��از المديح 
واإلط��راء، ث��م يجع��ل ذل��ك معياراً 
للق��رب من��ه والعالق��ة ب��ه.. من ال 
يجد فيهم كثرة اإلط��راء والمديح 

ينفر منهم وال يحبهم.

■ يمك��ن يكون البع��ض من أصدق 
الناس مع��ك وحريصاً عليك ووفي 
مع��ك في كل األح��وال والظروف، 

ل��م يك��ن ه��م األكث��ر مديح��اً  وإن 
وإطراًء لك.

■ اس��عى إل��ى أن تحافظ أنت على 
واقع��ك النفس��ي، ال يتأث��ر س��لباً.. 
العج��ب بالنفس حال��ة خطيرة جداً 
للغ��رور  عرض��ة  الن��اس  أكث��ر  وم��ن 
والعج��ب ه��م الذين تول��وا موقع 

المسؤولية وحققوا إنجازاً.

■ ))وال يكون المحس��ن والمسيء 
عن��دك بمنزل��ة س��واء، ف��إن ف��ي 
ذل��ك تزهي��داً أله��ل اإلحس��ان في 
اإلحس��ان، وتدريب��اً أله��ل اإلس��اءة 
على اإلس��اءة، وألزم كالً منهم ما 

ألزم نفسه.((

■ م��ع الرحمة الحكم��ة، لتكن حالة 
الرحم��ة حال��ة عامة، تجع��ل فيها 
واقع الناس بمنزلة سواء، حتى لو 

كان هناك من هو مسيء.

والق��رب  المنزل��ة  مس��ألة  ف��ي   ■
بي��ن  ف��رق  هن��اك  والتعام��ل.. 
المحسن والمسيء.. لذلك هناك 
تفري��ق في مبدأ االحت��رام والقرب 

والحساب.

■ أل��زم كل منه��م تبع��ات عمل��ه، 
اإلس��اءة  نتيج��ة  النتيج��ة  لذل��ك 

وعواقبها يحسبها.

■ ف��رق بين المحس��ن والمس��يء 
فيم��ا يتعل��ق بالحس��اب والج��زاء.. 

وأيضاً في موقعه منك كذلك.

■ ))واعل��م أنه ليس ش��يء بأدعى 
راع برعيت��ه م��ن  إل��ى حس��ن ظ��ن 

إحسانه إليهم.((

■ العالق��ة فيم��ا بين��ك وبي��ن م��ن 
هم في إطار مس��ؤوليتك يجب أن 
تكون عالق��ة إيجابي��ة، أنت تتحمل 
مس��ؤولية تجاهه��م بخدمته��م 
فالعالق��ة  بأموره��م،  واالهتم��ام 
بينك وبينهم يجب أن تكون عالقة 

إيجابية من جانبك وجانبهم.

العالق��ة؟..  ه��ذه  تتوف��ر  كي��ف   ■
يعود إلى اإلحس��ان إليهم، عندما 
صادق��اً  إليه��م  محس��ناً  تك��ون 
وإخ��الص  بص��دق  تعم��ل  معه��م 
إيجاب��ي  أث��ر  فله��ذا  لخدمته��م، 
حت��ى ف��ي مش��اعرك تجاهه��م.. 
تتوق��ع منهم أن يكونوا إيجابيين، 
أن��ك تتجن��ب ظلمه��م أو م��ا ليس 

لهم قدرة عليه.

■ ))وإن أح��ق م��ن حس��ن ظن��ك به 
لمن حس��ن بالؤك عنده، وإن أحق 
من س��اء ظنك به لمن ساء بالؤك 

عنده((

■ حس��ن الظن ل��ه تأثي��ره اإليجابي 
ف��ي أن يخف��ف علي��ك الكثي��ر من 
تجاهه��م..  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
متى تكون حريصاً كثيراً؟ يكون هذا 
عندم��ا تك��ون مقص��راً تجاهه��م.. 
حال��ة  عن��دك  تبع��ث  حال��ة  وه��ي 
فرص��ة  وه��ي  والقل��ق..  الخ��وف 
وتحريكهم  الس��تغاللهم  للع��دو 

ضدك.

■ أن��ت تك��ون حس��ن الظ��ن وأكث��ر 
اطمئنان��ا إل��ى م��ن أحس��نت إلي��ه 
أكثر، وتكون أكث��ر احترازا من الذين 

أسأت إليهم.
 

■ ))وال تنق��ض س��نة صالح��ة عم��ل 
بها صدور ه��ذه األم��ة، واجتمعت 
بها األلفة، وصلحت عليها الرعية((

■ البع��ض ق��د يأت��ي تح��ت عن��وان 
التغيي��ر.. فيريد أن يغير كل ش��يء 
من الماض��ي.. وال يفرق بين ما هو 
إيجاب��ي ومفي��د ينبغ��ي الحف��اظ 
عليه، وبين ما هو س��يء وس��لبي 
وهناك ما يقتضي فعالً بمقتضى 
ه��ذا  تغيي��ره..  والع��دل  الحكم��ة 
ل��كل  التغيي��ر  خاط��ئ  األس��لوب 

شيء.

■ م��ا كان م��ن الماض��ي س��واء من 
والم��وروث  والتقالي��د  األع��راف 

بالمصلح��ة  المتعل��ق  الفك��ري 
ق��د  للن��اس  خي��ر  وه��و  العام��ة 
اجتمع��ت به األلف��ة وصلحت عليه 
ح��ال  علي��ه  واس��تقامت  الرعي��ة 
الناس في أي مجال من المجاالت، 
ف��ال داع��ي إل��ى تغيي��ره، وينبغ��ي 

الحفاظ عليه.

نح��و  تتج��ه  ال  التغيي��ر  مس��ألة   ■
كل ش��يء، هن��اك أش��ياء إيجابي��ة 
اس��تقرت حياة الناس بها ال ينبغي 

التغيير نحوها.

■ ))وأكثر مدارسة العلماء ومنافثة 
الحكماء، ف��ي تثبيت ما صلح عليه 
أمر ب��الدك، وإقامة ما اس��تقام به 

الناس قبلك.((

■ ال تفك��ر لوح��دك وتقتص��ر عل��ى 
ما تفك��ر وتخط��ط به أنه، اس��تفد 
من اآلخرين، اس��تفد م��ن العلماء 
في مختلف التخصصات، فاستفد 
م��ن كل ذوي المعرف��ة والتخصص 
الذين يمكن توجيه معارفهم نحو 
ما يصلح به واقع المجتمع وتقوم 

به الحضارة في كل مجاالتها.

ال��رأي  ذوي  م��ن  الحكم��اء  أيض��اً   ■
الذي��ن  والتجرب��ة  التدبي��ر  وحس��ن 
اس��تفادوا منها، من ص��واب الرأي 
والتدبير الحس��ن، وحسن نظرهم 
في األمور.. اس��تفد منهم، فأكثر 
ومناقش��ة  العلم��اء  مدارس��ة 
الحكم��اء في الش��أن العام ونظم 

أمورهم.

■ هن��اك انفص��ال كبير بي��ن الواقع 
التعليم��ي وواق��ع الحي��اة.. لذلك 
تج��د واق��ع الجامع��ات والم��دارس 
وواق��ع  جان��ب  عل��ى  هن��اك  ه��ي 

الناس في الجانب اآلخر.

■ ينبغ��ي رب��ط الجان��ب التعليم��ي 
مخرجات��ه  تك��ون  حت��ى  بالن��اس.. 
مخرج��ات رائ��دة ف��ي واق��ع الحياة 
وعل��م  صحيح��ة  وبش��كل  بنج��اح 

نافع.
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■ تحدثن��ا س��ابقا عم��ا م��ن يعتم��د 
عليه��م في المس��ؤولية بدءاً من 
األعوان األساس��يين، وأت��ى التحذير 
واألع��وان  ال��وزراء  مس��ألة  ف��ي 
اإلجرامي��ة  الس��وابق  ذوي  م��ن 
والممارس��ات الظالم��ة مم��ن كان 
يعتمد عليهم األشرار في تنفيذ ما 
يريدون��ه للقيام بتلك الممارس��ات 

اإلجرامية.

مم��ن  عنه��م  ب��دالً  واالعتم��اد    ■
والتدبي��ر  ال��رأي  حس��ن  يمتل��ك 
والق��درة عل��ى إنج��از األعم��ال م��ن 
والماض��ي  البيض��اء  الصفح��ة  ذوي 
المش��رق واالعتم��اد عل��ى القي��م 
األخالقية التي لها عالقة جداً بأداء 
المس��ؤولية ومن أهم تلك القيم 

الورع والصدق.

■ أهمي��ة التفري��ق بي��ن المحس��ن 
والمس��يء والع��دل ف��ي المكان��ة 
واالحت��رام والج��زاء وتفعي��ل مب��دأ 

الثواب والعقاب

■ كيف تكون العالقة بين المسؤول 
وم��ن هم ف��ي رعيت��ه قائمة على 

حسن الظن واالحترام.

■  ف��ي مس��ألة التغيي��ر ال يس��عى 
حت��ى  ش��يء،  كل  تغيي��ر  اإلنس��ان 
الت��ي ه��ي س��نة صالح��ة  األش��ياء 
يتحق��ق به��ا م��ا يفيد ف��ي الصالح 

العام وقد ألف عليها الناس.

مدارس��ة  ف��ي  اإلكث��ار  أهمي��ة    ■
العلم��اء ومناقش��ة الحكماء فيما 
ش��أنهم،  وانتظ��ام  الن��اس  يخ��ص 
تنش��يط  أهمي��ة  عل��ى  وتحدثن��ا 
األنشطة العلمية وربطها بالواقع 
بم��ا يبني حض��ارة راقي��ة ومتميزة.. 
الخب��رة  ذوي  م��ن  واالس��تفادة 

والتجربة وحسن الرأي.

■ ))واعلم أن الرعية طبقات ال يصلح 
بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها 

عن بعض((

تج��اه  عام��ة  رؤي��ة  هن��ا  يق��دم   ■
المجتمع، وفق س��نة الله سبحانه 
وتعال��ى ف��ي تدبي��ر ش��ئون عباده 

القائم��ة على مب��دأ التكامل فيما 
تدبي��ر  المجتم��ع، وه��و  أبن��اء  بي��ن 

حكيم.

■ جع��ل واق��ع الناس يقوم أس��اس 
عل��ى مب��دأ التكام��ل حي��ث ال غنى 
ألحد م��ن أبن��اء المجتم��ع وال لفئة 
م��ن فئ��ات المجتم��ع ع��ن الباقين، 
الل��ه س��بحانه وتعالى ف��ي تدبيره 
وتكوينه للمجتم��ع فيما منحهم 
م��ن طاق��ات ومواه��ب ف��ي تن��وع 
عل��ى  ذل��ك  جع��ل  توجهاته��م، 
كل  ب��ه،  يتكامل��ون  ال��ذي  النح��و 
منه��م يقدم خدم��ة لآلخرين.. كل 
منهم يس��عى إلى م��ا فيه الصالح 
الع��ام لآلخرين، في كل ش��ئونهم 

المعيشية بتنوعها.

الجان��ب  المث��ال،  س��بيل  عل��ى   ■
الزراعي، البعض من الناس توجهه 
الزراع��ة،  مج��ال  ف��ي  وموهبت��ه 
وكذلك في مجاالت الطب والتجارة 
وغيرها، لها من يرغب فيها وينجح 

فيها ويتحمل أعباءها وغير ذلك.

■ ه��ذه األدوار المتنوع��ة في واقع 
الحي��اة الت��ي يتوج��ه فيه��ا الن��اس 

قائمة على التكامل.

■ تك��ون النظ��رة للمجتم��ع قائمة 
على أس��اس أن كل فئ��ة من فئات 
المجتمع ه��ي فئة مهمة ودورها 
مهم يتكامل مع األدوار األخرى، وال 
غن��ى لبعضها عن بع��ض، وال يصلح 

بعضها إال ببعض.

■ وذل��ك ال يصل��ح للمس��ؤولين أن 
يكتف��وا بفئ��ة ف��ي مج��ال معي��ن، 
ويتجاهل��ون الفئ��ات األخ��رى.. يجب 
منه��م  كالً  دور  أن  نس��توعب  أن 
مهم، ويجب االخذ باالعتبار العناية 
بالجميع، وأن نستوعب أن لكل دور 
له أهميته في نجاح األدوار األخرى.. 
وإال إذا غاب��ت ه��ذه النظ��رة واتج��ه 
االهتم��ام بفئ��ة معين��ة واإلهمال 

باألخرى ستكون نتائجه سلبية.

وتعال��ى  س��بحانه  الل��ه  يق��ول   ■
َك َنْحُن  ))َأُهْم َيْقِس��ُموَن َرْحَم��َت َربِّ
ِعيَش��َتُهْم ِفي  َقَس��ْمَنا َبْيَنُه��م مَّ

ْنَيا((، فكل شخص مسخر  اْلَحَياِة الدُّ
لما فيه خدمة اآلخرين في المجال 
ال��ذي يب��دع في��ه، وعل��ى مس��توى 
أوسع كل فئة التجار أو المزارعين أو 
األطباء هم ي��ؤدون دوراً مهم في 
المجتمع ولنجاح بقية األدوار، وهذا 
ترابط وتكامل ف��ي واقع المجتمع 
البش��ري، يج��ب أن نس��توعبه حتى 
يفهم كل المس��ئولية ما عليهم 

تجاه كل فئة.

إال  بعضه��ا  يصل��ح  ال  ))طبق��ات   ■
ببعض((

هذا الترابط في واقع الحياة، 
 . بع��ض  ع��ن  ببعضه��ا  غن��ى  ))وال   

فمنها جنود الله،((
 أول ما يحتاج المجتمع هو الحماية 
لدفع األش��رار عن��ه والحف��اظ على 
أمنه وترسيخ دعائم االستقرار فيه، 
الرئيس��ية،  وه��ي أول المتطلب��ات 
ومن يؤدي هذا ال��دور في الحفاظ 
عل��ى المجتم��ع وأمنه واس��تقراره 
ودف��ع العدو الخارج��ي عنهم هم 

جنود الله.

■ جن��ود الل��ه ه��م الذي��ن يقومون 
مس��ؤولية  باعتب��اره  ال��دور  به��ذا 
إيماني��ة انطلق��وا فيه��ا اس��تجابة 
لله سبحانه وتعالى والتزاماً ووفق 

تعليماته سبحانه وتعالى.

البن��اء  أهمي��ة  ن��درك  أن  يج��ب   ■
للق��وة العس��كرية واألمني��ة الت��ي 
وتداف��ع  المجتم��ع  عل��ى  تحاف��ظ 
على المجتم��ع وتحافظ على أمن 
مبادئه��ا  أن  المجتم��ع،  واس��تقرار 
الت��ي يج��ب أن ترس��خ ف��ي عملي��ة 
عقي��دة  تك��ون  وأن  له��ا،  البن��اء 

أساسية للتربية.

■ الله سبحانه وتعالى يريد لعباه أال 
يظلم��وا وال يذل��وا وال يقهروا، الله 
س��بحانه وتعالى يريد لعباده الخير 
وأن يحظ��وا بالحي��اة الكريمة ودفع 
الشر عنهم.. ال يريد لهم أن يكونوا 
في وضعية ضعيفة مقهورة ليس 
فيه��ا حماي��ة وم��ن يدف��ع عنهم 

الشر واألعداء الظالمين.

■ ف��ي تدبي��ر الله س��بحانه وتعالى 

ي��ؤدون  الذي��ن  الل��ه  جن��ود  يأت��ي 
إيماني��ة  كمس��ؤولية  دوره��م 
مقدس��ة يستش��عرون م��ن خالله 
طبيع��ة دوره��م.. هم ف��ي خدمة 
ه��ذا المجتم��ع م��ن أج��ل حمايت��ه 
الداف��ع  وف��ق  عن��ه،  الش��ر  ودف��ع 
المقدسة..  والمسؤولية  اإليماني 
الل��ه"  ب�"جن��ود  س��ماهم  ولذل��ك 
ليستش��عروا قدس��ية ال��دور ال��ذي 

يقومون به.

 ))ومنها كتاب العامة والخاصة((
بنظ��م  الذي��ن يقوم��ون  اإلداري��ون 
المجتم��ع ف��ي ش��ئونه المختلفة 
بإج��راء العقود والتوثي��ق والكتابة 
لمختل��ف  والتنظي��م  واإلدارة 
المعام��الت، وه��ذا جانب أساس��ي 

في انتظام شئون الناس.

■ ))ومنها قضاة العدل((
بالع��دل،  يقض��ون  الذي��ن  القض��اة 
يك��ون  ألن  األس��اس  ه��و  الع��دل 
للقضاء دوره اإليجابي والنافع الذي 
الحق��وق  يع��زز االس��تقرار ويص��ون 
ويحفظه��ا للن��اس، يفص��ل قضاي��ا 
الن��اس ونزاعاته��م حتى ال تش��غل 
واقعهم وف��ي نفس الوق��ت تثير 

المشاكل فيما بينهم.

■ ))ومنها عمال اإلنصاف والرفق((
الن��اس،  بي��ن  التظال��م  دف��ع  ف��ي 
وحق��وق  الن��اس  حق��وق  ورعاي��ة 

المجتمع بمختلف أطيافه.
 ))ومنه��ا أهل الجزي��ة والخراج من 

أهل الذمة ومسلمة الناس((
واق��ع  تغي��ر  الش��ديد  لألس��ف 
الذي��ن  ه��م  وأصب��ح  المس��لمين 
يدفع��ون الجزي��ة، وأكث��ر مم��ا كان 
يدفعوه الذين كانوا يعيش��ون في 
حكم اإلس��الم وترع��ى الدول��ة بما 

لهم من حقوق مشروعة.
اآلن اختلف الح��ال دول عربية تخرج 
الجزية ألولئك بش��كل كبير، بمبالغ 

كبيرة جداً

■ اإلس��الم كان يأخ��ذ بعي��ن االعتبار 
فيم��ا يتعل��ق بالمجتم��ع أن يح��ظ 
الحق��وق  وف��ق  بالرعاي��ة  الجمي��ع 
م��ن  كان��وا  س��واء  المش��روعة، 

المسلمين أو غير المسلمين.

مقتطفات الدرس الخامس للسيد عبدالملك بدرالدين الحوث��ي م������������������ن سلسلة دروس عهد اإلمام علي "عليه السالم" لمالك األشتر 
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مقتطفات الدرس الخامس للسيد عبدالملك بدرالدين الحوث��ي م������������������ن سلسلة دروس عهد اإلمام علي "عليه السالم" لمالك األشتر 
اإلنت��اج  أصح��اب  الخ��راج((  ))أه��ل   ■
الزراعي دورهم مهم جداً، يجب أن 

يحظ هؤالء بالرعاية الخاصة..

 ))ومنها التجار وأهل الصناعات((
ومنه��ا التج��ار ال��ذي يعمل��ون في 
مس��توياتهم  بحس��ب  التج��ارة 
أيض��اً  له��م  ه��ؤالء  التج��ارة،  ف��ي 
دوره��م المه��م ف��ي حي��اة الناس 
وتوفي��ر متطلب��ات الحي��اة، وهناك 
مسؤوليات والتزامات متبادلة تجاه 

هؤالء التجارة

■ وأه��ل الصناع��ات، ف��ي الماض��ي 
كثير م��ن الصناعات م��ن خالل حرف 
ومهن معينة، اآلن تطورت الصناعة 
تط��وراً كبيراً، واآلن لها دور كبير في 

اإلنعاش االقتصادي.

■ ))ومنه��ا الطبق��ة الس��فلى من 
ذوي الحاج��ة والمس��كنة وكال ق��د 

سمى الله سهمه((
هؤالء جزء مهم جداً في المجتمع 
تتحمل الدولة مسؤولية تجاههم 
وه��م م��ن لي��س له��م حرف��ة وال 

يستطيعون أن يقوموا بأي عمل
ه��ؤالء حدد الل��ه س��بحانه وتعالى 
تجاههم فريضة ))ووضع على حده 
فريضت��ه ف��ي كتابه أو س��نة نبيه ’، 

عهداً منه عندنا محفوظاً !((

حص��ون  الل��ه  ب��إذن  ))فالجن��ود   ■
الرعي��ة، وزي��ن ال��والة، وع��ز الدي��ن، 
وس��بل األمن، وليس تق��وم الرعية 

إال بهم((

■ ه��ذا ه��و ال��دور المفت��رض لهم، 
الذي يج��ب أن تبنى مؤسس��اتهم 
وجهاته��م  وتش��كيالتهم 
األس��اس،  ه��ذا  عل��ى  وإدارته��م 
حص��ون  يكون��وا  أن  أس��اس  عل��ى 
الرعي��ة الحم��اة لألوط��ان واألعراض 
ه��م  يكون��وا  أن  والممتل��كات، 
الس��ياج الحام��ي للمجتم��ع، حتى 
يلم��س المجتم��ع ذل��ك أن الجيش 
هو جيشه لحمايته والحفاظ عليه 

وعلى كرامته وعرضه

■ كذلك بالنس��بة لألم��ن، أن يلحظ 

ه��و  األم��ن  أن  المجتم��ع  أبن��اء 
لحمياته��م لمنع الجرائم والتعدي 
عل��ى بعضه��م البع��ض، للحف��اظ 
على اس��تقرار واقعه��م، للحفاظ 
على حقوقه��م وأعراضهم.. هذا 
هو الدور ال��ذي يجب أن يقوم على 

أساسه.

■ الوالة بدون أمن وقدرة عس��كرية 
ال  مفلس��ين  س��يكونون  وأمني��ة 

قيمة لدورهم..

■ ))وع��ز الدي��ن(( بهم تترس��خ قيم 
الحق والعدل والخير.

■ ))وسبل األمن((  الناس بحاجة إلى 
األمن، وهو من الضروريات الستقرار 

حياتهم.

■ ))ث��م ال قوام للجن��ود إال بما يخرج 
الل��ه لهم من الخ��راج الذي يقوون 
به في جهاد عدوهم، ويعتمدون 
علي��ه فيما يصلحه��م، ويكون من 

وراء حاجتهم((

■ ل��و تح��رك ال��كل ليكون��وا جن��وداً 
أي  لديه��م  كان  لم��ا  ألفلس��وا، 
إمكانات وال نفقات تساعدهم على 
هذا ال��دور، فيأتي هنا ال��دور الكبير 
لل��دور الزراع��ي واالقتص��ادي ال��ذي 
يوف��ر التموي��ل ال��الزم للجنود في 
الجي��ش واألم��ن.. بتوفي��ر النفقات 
بمهامه��م  للقي��ام  الضروري��ة 

والتزاماتهم.

■ وهنا يتجلى دور الخراج في نفس 
االقتص��ادي  اإلنت��اج  دور  المس��ألة، 
حماي��ة  تموي��ل  ف��ي  والزراع��ي 
المجتمع، هو دور في نفس حماية 
المجتمع.. فالفئة التي تعمل في 
اإلنت��اج الزراع��ي واالقتص��ادي الذي 
توف��ر الدعم الالزم دورها أساس��ي 
ج��داً.. لي��س فقط على المس��توى 
االحتياج��ات  توفي��ر  ف��ي  المباش��ر 
الضروري��ة للن��اس، ب��ل دورها مهم 

في الجانب األمني والعسكري.

■ لتدرك جميع الفئات أهمية دورها 
تج��اه الفئات األخرى.. ال يمكن قيام 
األدوار..  بقي��ة  بتكام��ل  إال  دور  أي 
وه��ذا يج��ب عل��ى المس��ؤولين أن 

يعوا هذه األدوار.

■ ))ث��م ال ق��وام لهذي��ن الصنفي��ن 
القض��اة  م��ن  الثال��ث  بالصن��ف  إال 
والعمال والكتاب لما يحكمون من 
المعاقد، ويجمع��ون من المنافع، 
ويؤتمن��ون عليه من خ��واص األمور 

وعوامها((

اإلنت��اج  ف��ي  ينش��طون  الذي��ن   ■
واألعم��ال  واالقتص��ادي  الزراع��ي 
ذات األهمي��ة الكبي��رة ف��ي الواقع 
إدارة  إل��ى  يحتاج��ون  المعيش��ي 
لنظ��م معامالته��م، إذا ل��م يك��ن 
بالوج��ه  المعامل��ة  له��ذه  إدارة 
الت��ي  المش��اكل  وح��ل  الصحي��ح 
س��يتحول  معامالته��م،  تعتل��ي 

الواقع إلى فوضى كاملة.

■ ه��ذا الدور في ترتي��ب المعامالت 
يعود إلى القضاة والعمال والكتاب 
واإلداري��ون ونحوهم لم��ا يقومون 
الزم  م��ا  ترتي��ب  ف��ي  دور  م��ن  ب��ه 

إلجرائها وتسهيلها وترتيبها.

■ ))وال ق��وام لهم جميعاً إال بالتجار 
وذوي الصناع��ات فيم��ا يجتمع��ون 
علي��ه م��ن مرافقه��م، ويقيمونه 

من أسواقهم((

الت��ي مض��ى  ■ وكل تل��ك الفئ��ات 
الحدي��ث عنها ال يس��تقيم دورهم 
بالتج��ار،  إال  الفع��ال  بالش��كل 
يقوم��ون  ال��ذي  ه��م  التج��ار  ألن 
بالحرك��ة التس��ويقية، الم��زارع في 
مش��كلة  يواج��ه  المط��اف  نهاي��ة 
ف��ي تس��ويق منتجات��ه.. كثي��ر من 
المتطلب��ات الت��ي ق��د ال تتوفر في 
اإلنت��اج المحلي تحت��اج إلى توفيره 
م��ن بعي��د، وه��ذا ال��دور يق��وم به 

التجار.

■ الجانب الصناعي، ذوي الصناعات، 
س��واء أصح��اب الح��رف أو المه��ن، 
العمالق��ة  المصان��ع  أصح��اب  أو 
والق��درة  األحج��ام  مختل��ف  ف��ي 
التصنيعية هي كذلك جانب مهم، 
ومترابط��ة  مهم��ة  أدوار  وه��ذه 
االقتص��ادي  الواق��ع  إنع��اش  ف��ي 

للمجتمع.

الترف��ق  م��ن  ))ويكفونه��م   ■
بأيديه��م ما ال يبلغه 

يتبــــعرفق غيرهم((
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م��ن  الكثي��ر  يوف��روا  التج��ار   ■
االحتياجات، ال ينش��غل كل شخص 
بتوفي��ر كل احتياجات��ه، وه��ذا أم��ر 
متعس��ر.. فمثالً القاض��ي لو بقي 
منشغالً بالزراعة والصناعة وغيرها 
فمتى يقوم بعمل��ه لإلصالح بين 

الناس.

■ ذوي الصناع��ات ه��م األكثر إتقاناً 
أن يصنع��وا لك ما لس��ت أنت قادراً 
عل��ى صنعه لنفس��ك، كالً ميس��ر 
لم��ا خلق ل��ه في ه��ذه المجاالت، 
مجاالت العمل في شئون العمل 

ومتطلباتها.

■ ))ثم الطبقة الس��فلى من أهل 
الحاج��ة والمس��كنة الذي��ن يح��ق 

رفدهم ومعونتهم((
■

مس��اعدتهم،  المس��ؤولية  م��ن 
ه��م فئ��ة ال بد م��ن االعتن��اء بهم 
ذوي الحاج��ة والمس��كنة، البعض 
أو  العم��ل،  ع��ن  عاج��زون  مث��الً 
العم��ل،  ف��ي  حيل��ة  له��م  لي��س 
هن��اك  العم��ل..  يس��تطيعوا  ال 

مسؤولية تجاههم.

)) وفي الله لكل سعة((
وتدبي��ره  ورزق��ه  فضل��ه  ف��ي 
ه��ؤالء  كل  وهدايت��ه،  وتش��ريعه 
وفضل��ه  الل��ه  لط��ف  ش��ملهم 
ورعايت��ه وتدبيره، وهي��أ للمجتمع 
المجتم��ع  الحتياج��ات  يف��ي  م��ا 

بشكل عام.

)) ولكل على الوالي حق بقدر ما 
يصلحه((

الوال��ي عليه مس��ؤوليات في كل 
المجتم��ع  يصل��ح  بم��ا  المجتم��ع 
أداء دوره بش��كل  ويس��اعد عل��ى 

صحيح.

■ ))وليس يخرج الوالي من حقيقة 
ما ألزمه الله من ذلك إال باالهتمام 

واالستعانة بالله((

عن��ق  عل��ى  مس��ؤولية  ه��ي   ■
تجاه��ل  إن  وبالتال��ي  المس��ؤول، 
مس��ؤولية  يتحم��ل  ه��و  ف��رط  أو 
تفريط��ه تج��اه الله ثم مس��ؤولية 

تفريطه في الواقع.

ل��زوم  ))وتوطي��ن نفس��ه عل��ى   ■
الح��ق، والصب��ر علي��ه فيم��ا خ��ف 

عليه أو ثقل((

■ يوط��ن نفس��ه ويس��تعين بالله 
ويصبر على أداء مس��ؤولياته فيما 

هو خفيف أو ثقيل.

■ ))فوّل من جنودك أنصحهم في 
نفسك لله ولرسوله وإلمامك((

في ترتيب وضع الجنود س��واء في 
األم��ن والجي��ش أول مس��ألة هي 
ف��ي تحدي��د المس��ؤولين عنهم، 
أنصحه��م،  جن��ودك  م��ن  فول��ي 
األكث��ر  منه��م  أن��ت  تع��رف  م��ن 
إخالص��اً وصدق��اً م��ع الله س��بحانه 
وتعال��ى، هو جدير ف��ي أن يتحمل 
المس��ؤولية ألنه مخل��ص وصادق 
م��ع الله س��بحانه وتعال��ى، يخاف 
الله في أن يقصر، يدرك أن التقصير 
ذن��ب عظي��م، وبالتال��ي يت��ق الله 

سبحانه وتعالى.

 ))وأنقاهم جيبًا((
■ فاألنص��ح هو األكث��ر إيماناً وخلقاً 
وه��و م��ن يؤتم��ن واألخل��ص إل��ى 
الله سبحانه وتعالى هو ))األنقى 
وس��المة  ص��دراً  أنقاه��م  جيب��ا،(( 
الص��در.. بمعنى أن م��ن يولى في 
يك��ون  العس��كرية  المس��ؤولية 
لي��س  س��ليمة  صدوره��م  مم��ن 
مليئاً بالعق��د واألحقاد والضغائن 
مس��ؤوليته  يس��تغل  أن  ويمك��ن 
العس��كرية واألمني��ة ف��ي تصفية 

حساباته الشخصية وغيره.

■ ))وأنقاهم جيب��اً(( هي أيضاً مما 
يكن��ى به ع��ن األمان��ة، أنه إنس��ان 
أمين على ما في يده، أمين على 
م��ا يؤتمن علي��ه من عم��ل، أمين 
عل��ى م��ا يؤتم��ن عليه م��ن قيم.. 
وه��ذه م��ن المتطلب��ات الضرورية 
للذين يؤتمن عليهم في الجانب 

العسكري.

س��المة  جيب��اً((  ))وأنقاه��م   ■  
الس��معة والصي��ت، لي��س إنس��اناً 
مش��وهاً من الس��لبيات والعادات 

السيئة المشوهة.

))وأفضلهم حلمًا((
ص��واب  ع��ن  ب��ه  يعب��ر  ■"الحل��م" 
التدبي��ر والتفكي��ر، أي أن��ه يمتل��ك 
التفكير الصائب والراشد، ويعبر به 
في التفكير ال��الزم بالتصرف فيما 
يفكر به، ليس مما يتهور ويتس��رع 

إذا استفزه شيء معين.
■ اإلنس��ان الذي يتعامل مع األمور 
بمس��توى انفعاله الشخصي، قد 
يتفاعل مع أي قضية بتفاعل كبير 
ولي��س هناك ما يدع��و لذلك، مما 

قد يترتب عليه نتائج سلبية.

■ إذا أردنا تعيين شخص في موقع 
عس��كري، ننظ��ر ه��ل ه��و يتص��ف 

بالحلم أم ال.

 ))ممن يبطئ عن الغضب، 
ويستريح إلى العذر((

■ يعن��ي ه��و إنس��ان لدي��ه ق��درة 
كبيرة من ضب��ط النفس ويتعامل 
م��ن  ع��اٍل  بمس��توى  األم��ور  م��ع 

المسؤولية والجدية والحكمة.
■ ليس ممن يبق��ى محتقناً دائماً 
وس��اخطاً دائم��اً، إذا اس��تفز ف��ي 
ش��يء معين يبق��ى حنق��اً دائماً، 
وال يقب��ل االعت��ذار، يري��د أن تبق��ى 
المش��كلة وس��اخطاً ويبق��ى في 
ردة فع��ل دائماً، مث��ل هذا النوع ال 

ينجح.

■ ))ويرأف بالضعفاء((
المس��ؤولية  أن  إل��ى  نتص��ور  ال 
ش��خص  إل��ى  تحت��اج  العس��كرية 
متوح��ش، ال ب��د أن يك��ون متوازناً، 
ومهم��ا كان ش��جاعاً ومهما كان 
قوي النفس، يجب أن يكون رحيماً 
بالضعف��اء.. في إطار المس��ؤولية 
وفي نف��س المهام الت��ي يتحرك 

بها ليس جباراً.

 ))وينبو على األقوياء((
■ ق��وي الش��خصية أم��ام األقوياء 
وليس ضعيفاً أمامهم، وال يسمح 
له��م أن يفرضوا علي��ه أخطائهم 

بسبب قوتهم.

))وممن ال يثيره العنف((
■ البع��ض ق��د يكون ش��جاعاً، لكن 
إل��ى درج��ة الته��ور.. بالتالي يكون 
أداءه  عل��ى  س��لبي  تأثي��ر  لذل��ك 
وطريقت��ه في العم��ل وتخطيطه 

الصحيح
ال يته��ور، إذا اس��تفزه ش��يء عند 
يتعام��ل  ال  والش��دائد،  األه��وال 

بتهور.

))وال يقعد به الضعف((
ال��ذي  األش��خاص  م��ن  ولي��س   ■
وعندم��ا  الش��دائد،  عن��د  يضع��ف 

تكون بحاجة إلى رجال 

 )) ثم الصق بذوي األحس��اب وأهل 
والس��وابق  الصالح��ة  البيوت��ات 

الحسنة((
العس��كري  العم��ل  ف��ي  اعتم��د 
واألمن��ي بش��كل كبي��ر وأكث��ر من 

اآلخرين على ذوي المروءات.

■ الُم��ُروَءُة  كنز كبي��ر.. هي مجمع 
من القيم العظيم، اإلنسان الذي 
في��ه م��روءة ه��و مبادر ومحس��ن 
وأصيل��ة..  مهم��ة  قي��م  يمتل��ك 
يمث��ل عوناً حقيقياً في المواقف 
الصعب��ة والتحي��ات الكبي��رة.. ليس 
م��ن النوع الذي قد يكون معك إذا 
كانت األجواء جيدة وسيحضى من 
ذل��ك بالكثي��ر.. وإذا كان��ت األج��واء 
غي��ر جيدة هو ال��ذي يتغير تجاهك 
وال يف��ي مع��ك وال يق��ف مع��ك 

الموقف الصادق.

بالمواق��ف األخالقي��ة  المفاخ��ر   ■
م��ن  ه��ؤالء  العظيم��ة..  والقي��م 
يترب��ون عل��ى األصال��ة واألخالقي��ة 
يمكن أن يعتمد اإلنس��ان عليهم 
في المواقف الشديدة والصعبة.. 
فط��ري  تفاع��ل  لديه��م  ألن 
بقيمه��م األخالقي��ة الت��ي يترب��وا 
عليها منذ طفولتهم، تربوا على 
الوفاء والصدق والع��ون والثبات.. 
وهكذا.. يس��تحون من أن يفرطوا 
م��ن أن يحص��ل م��ن جانبه��م ما ال 

يليق من ذوي الوفاء.

عل��ى  تترب��ى  الت��ي  البيوت��ات   ■
اإليمان والوف��اء والصدق، وغيرها 

من القيم والمعايير األخالقية.

■ البعض من الناس له تاريخ مشرف 
من الوف��اء والقيم واألخالق، هذا 

يطمئن ألن تعتمد عليه.

■ )) ث��م أه��ل النج��دة والش��جاعة 
فإنه��م  والس��ماحة،  والس��خاء 
م��ن  وش��عب  الك��رم،  م��ن  جم��اع 

العرف((

وق��ت  ف��ي   يتحرك��ون  ال��ذي   ■
األخط��ار  ومواجه��ة  المواق��ف 
يبادرون بأنفس��هم، ليس��وا ممن 

يترهبون من تحمل المسؤولية.

م��كارم  فيه��م  تتجم��ع  الذي��ن   ■
المهم��ة  والمواصف��ات  األخ��الق 
ب��األدوار  للقي��ام  الت��ي تؤهله��م 

المهمة في الجانب العسكري.
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)) ثم تفقد من أمورهم 
ما يتفقده الوالدان من 

ولدهما((
■ تفقد الرعاية األبوية التي فيها 
االهتم��ام بظروفهم وأحوالهم 

والعناية بهم في ذلك.

))وال يتفاقمن في نفسك 
شيء قويتهم به((

اس��تحقاقهم،  ف��وق  تعتب��ره   ■
وتعتب��ره غير مهم، كل ما يمكن 
العناي��ة  يش��مل  يقويه��م  أن 
بهم عل��ى المس��توى المعنوي 
والتدري��ب  واإليماني��ة  والتربي��ة 
مهامه��م  أداء  ف��ي  والتأهي��ل 

األمنية والعسكرية.

))وال تحقرن لطفاً تعاهدتهم به 
وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل 

النصيحة لك وحسن الظن بك((
له��م  الش��املة  الرعاي��ة   ■
واالهتم��ام به��م ل��ه األث��ر الكبير 
ف��ي أن ينصح��وا ل��ك وأن يعملوا 

بجد، وكذلك يكونوا أمنا لك.

■ )) وال تدع تفقد لطيف أمورهم 
اتكاالً على جسيمها فإن لليسير 
من لطفك موضعاً ينتفعون به، 
وللجس��يم موقع��اً ال يس��تغنون 

عنه((

■ تح��رص عل��ى أن تراعاه��م ف��ي 
األم��ور الكبي��رة وتهمله��م في 
األمور الصغيرة.. يجب أن يش��عروا 
بالعناية بهم، بالدعم المعنوي، 
معنوي��اً  دعم��اً  ذل��ك  فيمث��ل 
لينطلقوا في مهامهم األمنية 

والعسكرية بروح عالية.

■ )) وليكن آثر رؤوس جندك عندك 
من واساهم في معونته((

ليك��ن أكثرهم منزل��ة عندك من 
رؤوس الجن��د ومرؤوس��يهم من 

يهتم بهم ويرعاهم 
 ))وأفض��ل عليه��م م��ن جدت��ه(( 
احتياجات��ه  لتوفي��ر  يس��عه  بم��ا 

واحتياجات أهليهم من بعده

■ كان م��ن المع��روف أن كثير من 
القادة عادة أن يأخذوا من األفراد 
مما هو مخصص لهم سواء من 
مرتباتهم وأغذيتهم بحس��ب ما 
يمتلك��ون م��ن الحيل��ة والبراع��ة 
ف��ي النصب واالحتي��ال.. وأصبحت 

عادة في تكوين الجيوش.

))بما يسعهم ويسع 
من وراءهم من خلوف 

أهليهم،((
أن  الجن��ود  يش��عر  عندم��ا   ■
المس��ؤولين عليه��م مهتمون 
بهم ومهتمون برعاية أسرهم.. 
س��يكون ه��ذا عام��ل مه��م في 
االطمئن��ان وف��ي نف��س الوق��ت 
الق��ادة  بي��ن  اإليجابي��ة  العالق��ة 
الوق��ت  نف��س  وف��ي  والجن��ود.. 
س��يكون ل��ه أث��ره ف��ي تفرغهم 
أثناء العمل وهو في أثر نفس��ي 
عالي، ليس��وا منشغلين بظروف 

أهليهم.

 )) حتى يكون همهم همًا واحدًا 
ف��ي جه��اد الع��دو. ف��إن عطفك 
عليهم يعطف قلوبهم عليك((

به��م  االهتم��ام  يك��ون  عندم��ا 
وبح��ال أس��رهم ال تبق��ى الحال��ة 
النفس��ية تج��اه أس��رهم، تتج��ه 

نفسياتهم تجاه العدو.

يعط��ف  عليه��م  عطف��ك  إن   ■
قلوبه��م إليك بالمحب��ة والثقة 
ذل��ك  فيك��ون  الظ��ن،  وحس��ن 
أث��ره الكبي��ر ف��ي تنفي��ذ األوام��ر 
والتوجيهات ويطمئنون تجاهك.

ال��والة  عي��ن  ق��رة  أفض��ل  وإن   ((  
الب��الد،  ف��ي  الع��دل  اس��تقامة 

وظهور مودة الرعية((
نج��اح  ف��ي  مه��م  معي��ار  ه��ذا 
ف��ي  كبي��ر  أث��ر  ل��ه  المس��ؤولية، 

نفوس الناس.

■ أيض��اً اس��تقامة الع��دل ش��يء 
اله��دف  أص��الً  ه��و  أساس��ي، 
المس��ؤولية  ألداء  الرئيس��ي 

استقامة العدل.

الواق��ع  ف��ي  تتحق��ق  عندم��ا   ■
اس��تقامة العدل وظه��ور مودة 

الرعية هذا مؤشر للنجاح.

■ العالقة ما بين المسؤولين وما 
بين المجتمع، عالقة مهمة من 
خالل حس��ن أداء المسئولية في 
اس��تقامة العدل وظه��ور مودة 

الناس.

إال  مودته��م  تظه��ر  ال  ))وإن��ه 
بسالمة صدورهم((

إال  تك��ون  ال  الص��دور  وس��المة   ■
بس��المة األداء.. م��ن بق��ي عل��ى 
فطرته اإلنس��انية سيكون له األثر 

اإليجابي في نفوسهم.

إال  نصيحته��م  تص��ح  ))وال 
بحيطتهم على والة أمورهم((

■ ال يتفاعلون بالنصح ويستجيبون 
بج��د إال عندم��ا تك��ون نظرته��م 
إيجابي��ة  نظ��رة  األم��ور  والة  إل��ى 
وعالقته��م منه عالق��ة إيجابية، 

يلمسون منه العناية بهم

■ إذا كان��ت صدوره��م مش��حونة 
باالستياء عليهم، فإنهم ال يرون 
بنص��ح  يقدمون��ه  م��ا  أن  فيه��م 
وجد ويتمنون زوالهم والتخلص 

منهم.

 ))فافسح في آمالهم((
■ افس��ح آماله��م الت��ي يتمنونه 
فيك، وأملهم فيك أمل واس��ع، 
ويشمل في ذلك التشجيع لهم 
عل��ى اإلب��داع واالرتق��اء العمل��ي 
وتتج��ه باهتماماته��م العملي��ة 
نح��و م��ا ه��و أفض��ل وأرق��ى وما 

يحقق النتائج اإليجابية.

الثن��اء  حس��ن  ف��ي  ))وواص��ل   

عليه��م، وتعدي��د م��ا أبل��ى ذوو 
الب��الء منه��م. ف��إن كث��رة الذك��ر 
الش��جاع  ته��ز  أفعاله��م  لحس��ن 

وتحرض الناكل إن شاء الله((
■ واصل في حسن الثناء عليهم 
بطريقة صحيحة، ال تنمي فيهم 
حالة الغرور والعجب وذكرهم أنه 
ما صنعوه هو بتوفيق الله لهم 

جهوده��م  تق��در  عندم��ا   ■
وأعماله��م وتش��يد به��ا وتذك��ر 
أنها من التوفي��ق اإللهي لهم، 
لهذا أثر إيجابي في رفع معنويات 
وتفعي��ل  منه��م،  الش��جعان 
دورهم.. وتحريض الماكر منه قد 

يتشجع ويتحرك بشكل أفضل.

))ث��م أعرف ل��كل ام��رئ منهم ما 
أبلى((

■ م��ا حق��ق كل واح��د من��ه م��ن 
إنجاز.

 ))وال تضيفن بالء امرئ إلى غيره((
■ ال تنسب جهد شخص إلى غيره، 
فيحس��ب لذلك الغير ويحسب له 

اإلنجاز.. وهذا خطأ.

))وال تقصرن به دون غاية بالئه((
وال تقلل وتصغر من شأن اإلنجاز 

))وال يدعونك ش��رف امرئ إلى أن 
تعظم من بالئه ما كان صغيرًا((

ل��ه قيم��ة  ال��ذي  ام��رئ  ■ ش��رف 
اجتماعي��ة يدع��وك ذل��ك إل��ى أن 
تعظ��م من ب��الءه م��ا كان صغيراً، 
مس��توى  بحس��ب  ل��ه  مجامل��ة 

منصبه أو منزلته االجتماعية.

))ال ضع��ة ام��رئ إل��ى أن تس��تصغر 
من بالئه ما كان عظيمًا((

■ تعام��ل بموضوعية من له إنجاز 
مهم��ا،  إنج��اًزا  حق��ق  أو  معي��ن 
تح��دث إل��ى ذلك بإنص��اف وصدق 
ومس��ؤولية.. وهذا يش��جع على 

والعم��ل  اإلب��داع 
وف��ي  واإلنج��از.. 

مقتطفات الدرس السادس للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي
من سلسلة دروس عهد اإلمام علي "عليه السالم" لمالك األشتر 

يتبــــع
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نف��س الوقت هذا جزء من العدل 
واإلنصاف.

■ بعض اإلبداعات واالبتكارات لها 
أهمي��ة كبي��رة، ف��ال يك��ون هناك 
إهمال أو عدم تعامل معها.. ألن 
صاح��ب اإلبداع إنس��ان عادي ليس 
له ذكر أو منصب.. يجب أن يتعامل 
موضوع��ي  بش��كل  اإلنج��از  م��ع 

وعادل.. وهذا يشجع الكل

م��ا  ورس��وله  الل��ه  إل��ى  ))واردد   ■
ويش��تبه  الخط��وب  م��ن  يضلع��ك 
علي��ك م��ن األم��ور فقد ق��ال الله 
تعال��ى لق��وم أح��ب إرش��ادهم: } 
َه  ِذي��َن آَمُنوا َأِطيُع��وا اللَّ َها الَّ َي��ا أَيُّ
األَْم��ِر  َوُأوِل��ي  ُس��وَل  الرَّ َوَأِطيُع��وا 
ِمْنُك��ْم َف��ِإْن َتَناَزْعُت��ْم ِف��ي َش��ْيٍء 
ُسوِل..{ فالرد  ِه َوالرَّ وُه ِإَلى اللَّ َفُردُّ
إلى الله األخذ بمحكم كتابه، والرد 
إلى الرسول األخذ بسنته الجامعة 

غير المفرقة((

■ ال��رد إلى الل��ه مع االلتج��اء إليه 
االهت��داء ب��ه، وكذلك االس��تبصار 
برس��وله صل��وات الله علي��ه وآله 
وبس��نته الجامع��ة ألن بع��ض م��ا 
ي��روى ع��ن الرس��ول ه��و مفت��رى 

عليه 

■ كذل��ك الرج��وع إلى أول��ي األمر 
بحسب تراتبية المسؤولية.

))ثم اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتك في نفس��ك ممن ال تضيق 

به األمور((
■ يأتي الحديث ع��ن معايير اختيار 
القض��اء ألهمي��ة ال��دور القضائي 

في استقرار الحياة واألمن

■ جانب القض��اء ألهميته الكبيرة 
بش��كل  إلي��ه  النظ��ر  ينبغ��ي  ال 
عش��وائي، ب��ل ينبغ��ي أن يك��ون 
وف��ق معايي��ر يتناس��ب م��ع دوره 
مه��م  عم��ل  فه��و  المه��م، 

مسؤولياته خطيرة.

■ م��ن المؤس��ف البع��ض يدخ��ل 
الناحي��ة  م��ن  القض��اء  مج��ال 
المادية، بهدف إرضاء النفس من 

الناحية المادية.

■ عن��د كثي��ر م��ن الن��اس أصبح��ت 
الوظيفة ليحصل على المال من 
أج��ل واقع��ه المعيش��ي.. وهذا 

أم��ر خطير وأث��ر تأثيراً س��لبياً على 
واقع الناس.

■ ))ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك في نفسك ممن ال 

تضيق به األمور((
■ يفت��رض أن يت��م اختي��ار الذي��ن 
يدخل��ون معه��د القض��اء وف��ق 
مختل��ف  ف��ي  معين��ة  معايي��ر 
ه��ذه  ف��ي  للتأهي��ل  المج��االت 
المسؤولية.. يجب أن يكون على 
أرق��ى مس��توى.. "أفض��ل رعيتك 

في نفسك"

■ من المعروف عندنا في #اليمن 
والعالم اإلس��المي أن من أكثر ما 
يعاني��ه الناس الخل��ل في الجانب 
القضائي.. وهذه مشكلة لوجود 
خلل كبي��ر في ه��ذا الجانب.. ألنه 
ال توج��د معايير مهم��ة في هذا 

الجانب.

■ ))ممن ال تضيق به األمور(( على 
المستوى النفسي عنده تحمل، 
المشاكل  ازدح���ام  عليه  يؤثر  ال 
وال���ق���ض���اي���ا ف��ي��ع��ي��ا وي��ت��ح��ط��م 
وي���ض���ي���ق.. وع���ل���ى ال��م��س��ت��وى 
ال��م��ع��رف��ي ي��م��ت��ل��ك ال��م��ع��رف��ة 

الكافية للفصل في القضايا.

وال  الخص��وم،  تمحك��ه  ))وال   ■
يتم��ادى ف��ي الزل��ة، وال يحصر من 

الفئ إلى الحق إذا عرفه((

■ ))وال تمحك��ه الخص��وم(( ال يتأثر 
وخص��ام  المتش��اجرين  بش��جار 
المتخاصمين، ويس��تفز في ذلك 
إل��ى مش��اجر م��ع  حت��ى يتح��ول 

المتشاجرين.

■ ))وال يتم��ادى ف��ي الزل��ة(( ه��و 
س��ريع الرجوع إلى الحق، إذا أخطأ 
ف��ي القضايا، فهو س��ريع الرجوع 

إلى الصح

))وال يحصر من الفئ إلى 
الحق إذا عرفه((

ل��و كان  الح��ق حت��ى  ع��رف  إذا   ■
أخط��أ في تقدي��ره أو تعامله مع 
القضي��ة، كان هن��اك خطأ معين، 
أدرك الخطأ، فيبادر ويصحح خطأه 
على أس��اس الحق.. ال يأنف ويصر 

على الموقف الخاطئ..

 ))ال تشرف نفسه على 

طمع((
■ ال يتطل��ع إل��ى الطم��ع وينجذب 
إلي��ه ونحو اإلغ��راءات المادية، ألن 
أكثر اآلف��ات في العمل القضائي 

هو الطمع والرشوة.

■ من أكبر اآلف��ات في هذا الزمن 
في العمل القضائي في مختلف 
البلدان العربية الرشوة واألطماع 
المادي��ة الت��ي تؤثر عل��ى الفصل 

في القضايا بالعدل والحق.

■ القاض��ي يج��ب أن يك��ون نزيه��اً 
وعفيفاً.. ليس طماعاً

))وال يكتفي بأدنى فهم 
دون أقصاه((

■ عن��ده تثب��ت وتفهم ويس��عى 
إل��ى أن يس��توعب القضي��ة م��ن 
فيتثب��ت  وحيثياته��ا..  أولوياته��ا 
أكث��ر وال يماط��ل ويتأخ��ر إلى ما ال 

نهاية.

))وأوقفهم في الشبهات، 
وآخذهم بالحجج((

القضي��ة،  علي��ه  اش��تبهت  إذا   ■
فه��و يتثب��ت ويتبين حت��ى يبني 

رأيه بطريقة صحيحة.

■ هو يعتمد على إصداره للحكم 
والدلي��ل  الحج��ة  أس��اس  عل��ى 

والبرهان، وعنده تمييز للحجج.

))وأقلهم تبرما بمراجعة 
الخصم((

فيقط��ع  ويم��ل،  يضي��ق  ال   ■
عليهم ف��ي تقدي��م أدلتهم أو 
الفرصة  أعطيهم  اعتراضاته��م.. 
لتقديم ما لديهم الفرصة بالحق 

واإلنصاف والمستوى الصحيح.

))وأصبرهم على تكشف 
األمور((

■ عن��ده صب��ر ف��ي التعام��ل م��ع 
القضي��ة لما يصله إل��ى الحقيقة 
بق��در االس��تطاعة.. البعض عنده 
اس��تعجال زاي��د، والبع��ض عن��ده 
تردد ومماطلة وتأخير زائد.. وهذا 

مما يشكي منه الناس.

)) وأصرمهم عند اتضاح 
الحكم((

للخص��وم،  أقطعه��م  يعن��ي   ■
اإلنس��ان يفصل ال يبق��ى متذبذباً 

عند اتض��اح الحق، يبادر ويحس��م 
المسألة.

))ممن ال يزدهيه إطراء وال 
يستميله إغراء.((

اإلط��راء  نفس��يته  ف��ي  يؤث��ر  ال   ■
والم��دح.. ألن بعض المتخاصمين 
يم��دح عل��ى القض��اة ويكث��ر من 

ذلك ليستميل القاضي إليه.

))وأولئك قليل((
■ ف��ي عه��د اإلم��ام عل��ي علي��ه 
الس��الم فكيف بزماننا هذا لذلك 
القض��اة  تأهي��ل  يك��ون  أن  يج��ب 
عل��ى ه��ذا المس��توى.. ول��و إلى 

الحد األدنى من هذا المستوى.

))ثم أكثر تعاهد قضائه((
■ م��ن المه��م أن يك��ون هن��اك 
رقاب��ة وتقييم عل��ى القضاء وما 

يصدر من القضاء من األحكام.

))وافس��ح له ف��ي البذل م��ا يزيل 
إل��ى  حاجت��ه  مع��ه  وتق��ل  علت��ه 

الناس((

المادي��ة  الرعاي��ة  ف��ي  اح��رص   ■
أن توف��ر ل��ه احتياجات��ه الضروري��ة 
حتى ال يؤث��ر عليه الفقر أو الحالة 

الشديدة.. قد تؤثر عليه.

■ ))وأعط��ه من المنزل��ة لديك ما 
ال يطم��ع في��ه غيره م��ن خاصتك 
ليأم��ن بذل��ك اغتي��ال الرج��ال ل��ه 

عندك((

■ القضاة والعاملون في القضاء 
بحاجة إلى دع��م ورعاية معنوية 
ألنه��م يواجه��ون ف��ي عملهم 
القضائي الكثير من االس��تفزازات 

الناس.

■ ليكون مطمئن من جانبك أنك 
لن تتس��رع ف��ي تصديق م��ا يقال 
عليه أو ما يشي الواشون تجاهه، 
يك��ون واثق��اً أن��ك س��تتثبت مما 
يق��ال عن��ه.. أن��ك ال تكون س��ريعا 

ومتسرعا تجاه الحكم عليه.

■ جان��ب القض��اء له عالق��ة كبيرة 
بالع��دل واس��تقرار حي��اة الن��اس، 
العمي��ق  النظ��ر  إل��ى  يحت��اج 
والعناي��ة  الكبي��ر  واالهتم��ام 

الكبيرة.

دروس
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متابعات محلية

خالل لقاء موسع لقيادات الدولة

الرئيس المشاط ُيعلن تدشين مسار وإصالح وتطوير القوانين 
ويح��ث عل��ى االنطالقة م��ن واقع التنظي��ِر إلى واق��ِع العمل

■ شيٌء مهمٌّ أننا اآلن ننطلق لبناء ووضع المداميك 
الصحيح��ة لبناء دول��ة الحرية واالس��تقالل التي تلبي 

تضحيات أبناء هذا الشعب

■أحث اإلخوة في جميع القطاعات بأن نتحرك ونحث 
الخطى والسير إلى أن نصل ننطلق من واقع التنظيرِ 

إلى واقِع العمل

■ لدين��ا فرص��ة أننا نتج��ه لبن��اء دولتن��ا الوطنية بفكر 
وطن��ي وبتوج��ه وطن��ي بعي��داً ع��ن الوصاي��ة وب��كلِّ 

شموخ وفي صميم االستقالل

■زمن الوصاية انتهى، ونحن قدمنا أنهارا من الدماء 
لتحّقق لبلدنا حريُتها واستقاللها

■أحث اللجنة المعنية والقائمة على هذا المش��روع 
أن تأخ��ذ في بالها أبرز التج��ارب الناجحة في كثير من 

الدول

■ وجه��ت رس��الة لرئي��س الوزراء يل��زم اإلخ��وة الوزراء 
الذي��ن لم يقدموا اإلقرار بالذم��ة المالية أن يقدموه 

في أقرب وقت ممكن

■ شخصياً لم أقدم إقرار الذمة المالية لحد اآلن ألنني 
ال أملك إال منزال مدمراً على أرض ال تساوي إال عشرين 

متراً

■ لدين��ا س��قف ع��اٍل للتعبير ع��ن الرأي لك��ن أن تصل 
المرحل��ة إل��ى اإلض��رار بالمصلح��ة العام��ة بالبلد هنا 

سنقول توقف، هنا خيانة

■ النق��د البن��اء ش��يء رائع ج��داً ونحن نطلب��ه بل هو 
اآللي��ة الرائع��ة والجميل��ة لخالق��ة األف��كار ولتلقي��ح 

األفكار

■ نحن من حاربنا الفس��اد ونحن من صمدنا ونحن من 
بنينا دولتنا من تحت الصفر وال يس��تطيع أحد أن يزايد 

علينا

■ أمض��وا قدماً وال تس��تمعوا إلى ه��ذا الضجيج ومن 
لديه أي أفكار نحن نستقبلها

■ هن��اك فوض��ى إعالمي��ة في ش��ريحة واس��عة من 
اإلخ��وة اإلعالميي��ن والسياس��يين لك��ن نح��ن نبن��ي 

معهم على حسن النية

■ لن نستس��لم لفاتي العضد مهما كانت أبواقهم 
ومهما كانت ألسنتهم كالمطارق وهي ال تؤثر فينا 

مهما كانت

■ المنظم��ات له��ا دور ف��ي الدعاي��ات لك��ن ش��عبنا 
محصن بالوعي ولن يقدروا أن يخترقوا وعي شعبنا

■ اس��تحضار أننا أمام معركة مفصلية تمثل نتيجتها 
حري��ة وعزة بلدنا وش��عبنا ه��و المنطلق األساس��ي 

للعمل

■ نتطل��ع الي��وم لل��دور اله��ام والمح��وري لمجل��س 
الن��واب ف��ي تحقي��ق الت��وازن المطلوب بم��ا يضمن 

انجاز االستحقاقات الرئيسية والملحة

الع��دوان  مواجه��ة  االس��تحقاقات  رأس  عل��ى   ■
والحف��اظ عل��ى مؤسس��ات الدول��ة وتعزي��ز الصمود 

والتأسيس لبناء الدولة الحديثة

■ نؤك��د على األداء الصحيح والعم��ل الجاد للمجلس 
م��ن  المرج��وة  والج��ودة  األداء  حس��ن  يضم��ن  بم��ا 

السلطة التنفيذية

■ نعل��ن االنتق��ال م��ن التاري��خ المي��الدي إل��ى التاريخ 
الهجري كتاريخ رس��مي للدولة بجميع أنظمتها من 

بداية العام الهجري المقبل

■ نعلن تدش��ين الخطة العامة للدول��ة لعام 1444ه� 
وجهوزيتها بإذن الله لبداية التنفيذ مع بداية العام 

الهجر

■: نعلن تدش��ين مس��ار وإصالح وتطوير القوانين من 
خالل اآللية المعتمدة لذلك

■ اس��تحضار أننا أمام معركة مفصلية تمثل نتيجتها 
حري��ة وعزة بلدنا وش��عبنا ه��و المنطلق األساس��ي 

للعمل

دش����ن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس 
السياسي األعلى، امس األول بمجلس النواب الخطة العامة 
للدول����ة لعام 1444ه�، ومس����ار إصالح وتطوي����ر القوانين من 

خالل اآللية المعتمدة لذلك.
وأكد الرئيس المش����اط خالل لقاء موس����ع لتدش����ين إصالح 
وتطوير القوانين بمجلس النواب، جهوزية الخطة للتنفيذ 
مع بداية العام الهجري 1444ه�.. معتبرا اللقاء تدشينًا لبدء 

تنفيذ الخطة.
النقاش����ات  وبع����د  الي����وم  اجتماعن����ا  خ����الل  م����ن   »: وق����ال 
والمداوالت ومخرجات الجهات واللجان المشكلة نعلن من 
تحت قب����ة البرلمان، باعتباركم ممثلين ألبناء هذا الش����عب 
اليمن����ي ع����ن االنتق����ال م����ن التاري����خ المي����الدي إل����ى التاريخ 
الهج����ري، كتاريخ رس����مي للدول����ة اليمنية، بجمي����ع أنظمتها 
ومعامالته����ا من بداية الع����ام الهجري 1444ه�����«.. معبرا عن 
الفخ����ر بذل����ك لما له م����ن داللة على تمس����ك الش����عب اليمني 

بهويته اإليمانية.
وأضاف الرئيس المش����اط خالل اللقاء الذي حضره أعضاء 
المجلس الس����ياسي األعلى، ورؤس����اء مجال����س النواب األخ 
يحيى علي الراعي وال����وزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 
والقضاء القاضي أحمد المتوكل، والش����ورى محمد حس����ين 
العي����دروس :«إن م����ن دواع����ي الفخر واالعت����زاز أن نجتمَع 
ف����ي مثل هذه المناس����بات الت����ي نتطلع م����ن خاللها إلحداث 
نقلة نوعية في التنظيم وبرؤية واحدة ومشاركة جماعية 

للجهات ذات العالقة، وفق معايير وآلية واحدة ودقيقة«.
ولف����ت إلى أهمية التركيز على موضوع المعايير لمش����روع 
تطوير التقنين واللوائح.. وقال:«هذا مهمٌّ جدًا، وأعتقد أنَّ 
ه����ذا الموضوع قد تم النق����اُش فيه لفترة طويلة، وُوضعت 
المعايير حتى ال تبقى المس����ألُة رهنًا للمزاجيات، أو أن يأتي 
المس����ؤول في أي مؤسسة ليبني المؤسس����ة وكأنها َبْيُته، أو 
كأنه����ا ملٌك ل����ه، وأن ينطلق كلُّ واحد من����ا يبني دولته، ومن 

المه����م ج����دًا أن يكون عن����وان هذا المش����روع، كلُّ واحد منا 
ينتهز الفرصة لبناء المؤسسة«.

وخاطب كافة المسؤولين بالقول :«إن المؤسسة قد تكون 
فيها اليوم وغدًا غيرك، فاعمْل لتبنَي دولة، ال لتبنَي نفَس����ك؛ 
ألن����ه الي����وم أنت فيها وغدًا نحن زائلون، س����واء زائلون من 
هذه الدنيا أو من هذا المس����ؤولية، والذي س����يكتبه التاريُخ 
ل����ك عندم����ا تبن����ي مؤسس����ة دول����ة، أما عندم����ا تنطل����ق لتبني 

وضعك الشخصي، فإنَّ هذه الجهود ستكون زائلة وستكون 
نكبة ولعنة على أي مسؤول لألجيال من بعده، لذلك أنصح 
من هن����ا -طبعًا لدينا اآلليات الصارم����ة والدقيقة في ضبط 
هذا الموضوع، لكنني أنصح حتى يساعدنا المعنيون في أن 

ننطلَق جميعًا لنبنَي دولتنا«.
وأض����اف :« نح����ن كم����ا ق����ال األخ يحي����ى الراعي قب����ل قليل 
وه����و يحّدثن����ي حديث����ا جانبي����ًا بأنَّ م����ن نع����م هللا تعالى أننا 
نجتم����ع تحت قب����ة برلمان الجمهوري����ة اليمنية في صنعاء، 
واآلخرون مش����تتون ومتناحرون، هذه م����ن أكبر النعم التي 
نحم����د هللَا عليه����ا، أن ننطل����ق م����ن تحت هذه القبة لندش����ن 
المس����اَر في إصالح التقنين واللوائح لبن����اء دولتنا اليمنية، 
وه����ذا فخ����ر واعت����زاز ومس����ؤولية بالدرج����ة األول����ى، ألنن����ا 
اآلن ننطل����ق لبناء ووضع المدامي����ك الصحيحة لبناء دولة 
الحرية واالستقالل التي تلبي تطلعاِت وتضحياِت أبناء هذا 

الشعب«.
وأكد الرئيس المشاط أن »اختيار مجلس النواب لتدشين 
ه���ذا المش���روع يأت���ي م���ن منطلق فه���م حج���م التحديات 
المفروض���ة عل���ى البل���د وأنن���ا أم���ام معركة مفصلي���ة تمثل 
نتيجته���ا اس���تقاللية وحري���ة وع���زة لبلدن���ا وش���عبنا، وهو 
المنطلق األس���اسي للعمل، ويج���ب أن نبني عليه األولويات 
والتوجه���ات العملية، وفي إطار ه���ذا التوجه يبرز مجلُس 

الن���واب ف���ي الطليعة كأح���د القالع 
يتبــــعالحصين���ة الت���ي صم���دت ف���ي وج���ه 



االربعاء 6/  6 /  2022م الموافق 7 ذو القعدة 1443هـ العدد )439(24 www.alhagigah.net

متابعات محلية

التحديات والمغريات لتفكيك بنية الدولة، وما زلنا نتوقع 
المزيَد من الصمود في هذا التوجه«.

وأع���رب ع���ن تطلع���ه لل���دور المه���م والمح���وري لمجل���س 
الن���واب ف���ي تحقيق الت���وازن المطلوب، بم���ا يضمن إنجاز 
االس���تحقاقات الرئيس���ية والملحة، وعلى رأس���ها مواجهة 
العدوان والحفاظ على مؤسس���ات الدولة، والقيام بكلِّ ما 
يمك���ن لتعزيز الصمود والتالحم، والتأس���يس لبناء الدولة 
اليمني���ة الحديثة التي تلبي طموَح وتطلعاِت أبناء الش���عب 
اليمن���ي.. مؤكدا أن األداء الصحيح والعمل الجاد للمجلس 
الس���لطة  م���ن  المرج���وة  والج���ودة  األداء  يضم���ن حس���ن 

التنفيذية.
وعبر الرئيس المش���اط عن الش���كر للقط���اع اإلداري القائم 
عل���ى ه���ذه اللجنة.. وقال :«أحثُّ م���ن خاللكم اإلخوة في 
جمي���ع القطاع���ات بالتح���رك وح���ث الخطى للوص���ول إلى 
الخط���وات العملي���ة واالنتقال من واقع التنظي���ر إلى واقِع 
العمل، فالمرحلة مرحل���ة عمل، والخطط واألفكار جاهزة، 
والعام القادم سيبدأ بعد أيام قليلة، ما يعني أن هذا اللقاء 
يعتب���ر تدش���ينًا لمرحل���ة التطبيق، وتدش���ينا لعم���ل ومهام 

اللجنة.
وأش���ار إلى أن فكرة إنشاء اللجنة جاءت من كون الجميع 
يتفق���ون عل���ى أن الوضعي���ة القائم���ة تتغي���ر بي���ن الحي���ن 
واآلخر، وبعيدا عن الحديث عن الماضي سواء كان فاسدا 
أو غير فاسد، فمقتضيات المرحلة تتغير سواء في مرحلة 
الح���رب أو مرحلة الس���لم، كما تتغي���ر الوضعياُت في كثير 

من الدول وعليه فإن هناك حاجة للتحديث باستمرار.
وتاب���ع فخام���ة الرئي���س بالق���ول » نحت���اج إل���ى التحديث 
باس���تمرار وهذا شيء طبيع���ي، وأرجوا أن يفه���م الجميع، 
أنن���ا أم���ام مرحلة ووضعي���ة متغيرة في جمي���ع المجاالت، 

وفي جميع المحاور، واألطر في الجمهورية اليمنية«.
وأض���اف :« كانت هذه الحاجة ه���ي المنطلق الذي انطلقنا 
من خالله لتش���كيِل هذه اللجنة، لتواكب التطّور، وتحدِّث 
ا ويجب أَن يكون حاضرًا  التقنين واللوائح، وهذا مهمٌّ جدًّ
ل���دى الجميع، بمعن���ى أن هذه اللجنة ال تأت���ي لتعمَل انقالبًا 
عل���ى كل ما هو م���اٍض، ال، فالذي هو صال���ٌح لهذه المرحلة 
يبق���ى كائن���ًا م���ا كان، نح���ُن فق���ط نط���ّور ونحدِّث حس���ب 
مقتضي���ات المرحلة والواق���ع، ولدينا فرصٌة أن نتّجه لبناء 
دولتن���ا بفكٍر وتوّجِه وطني بكل ش���موخ واعتزاز بعيدًا عن 

الوصاية«.
ومضى قائال:« وبالتالي ال يتبقى إال التفكير لدى مسؤولينا 
لكي يعينونا في هذا المش���روع كلٌّ بواقع مس���ؤوليته، أما 
الوصاية فقد راح زماُنها، وسالت أنهار من الدماء وتحّقق 
لبلدنا الحرية واالستقالل، أما التفكيَر الضّيق أليِّ مسؤول 

فلدينا اآلليات الضابطة له«.
وق���ال :«نحن متوجهون للبناء المؤس���سي ب���دال من البناء 
ال���ذي يقال عنه »الش���للي« مع أنه غيُر موجود، س���نتوجه 
ن هو الس���بُب في  إل���ى البن���اِء المؤس���سي، بغضِّ النظ���ر عمَّ

وصول المرحلة إلى بناءات ش���للية، فالبناُء المؤسسي هو 
الذي سنعمُل عليه في المستقبل، ونبني دولتنا على أساسه 

بإذن هللا«.
وأك���د رئي���س المجلس الس���ياسي األعل���ى أن »لدينا فرصة 
أنَّ كثي���رًا من الدول مّرت بتجارَب ناجحة، ومن هنا أحثُّ 
اللجن���َة المعنية والقائمة على هذا المش���روع أن تأخَذ في 
بالها أبرز التجارب الناجحة في كثيٍر من الدول وتأخذ من 
التجارب الناجحة أحس���نها، لنختصر المس���افة وال نحتاج 
أن نك���ّرر تج���ارَب، فهن���اك تج���ارب ناجح���ة ف���ي دول عدة 

ويمكن أن ُيبنى عليها وُيستفاد منها في هذا المجال«.
ولف���ت إلى أهمية أن ينطلق القائمون على بقية القطاعات 
بنف���س الوتيرة، وهناك مجموعة برامج وأعمال س���تخرج 
إل���ى الن���ور في األي���ام القادم���ة، باعتب���ار المرحل���ِة القادمة 
مرحل���ة التطبي���ق.. وق���ال:« نكّرر ب���أن مرحل���ة التنظير قد 
انته���ت، ولن���ا فت���رة كبي���رة، وخرجن���ا بمخرج���ات وأف���كار 

كثيرة«.
وأض���اف :« ما نس���معه من دروس الس���ّيد القائ���د في هذه 
األي���ام، اعتب���ر هذه الدروس دس���تورًا للمس���ؤول المس���لم، 
ال���ذي يج���ب أن يتحل���ى بتلك الصف���ات والتوصي���ات التي 
أدلى بها اإلمام عليٌّ -عليه الس���الم- إلى مالك األش���تر، هذا 

دستور ينبغي أن يكون أماَم أعين كلِّ مسؤول منا«.
ودعا الجميع إلى االس���تماع لهذه ال���دروس نظرا ألهميتها 
وق���ال:« إذا صلح���ت النف���ُس صل���ح الواق���ُع العمل���ي، وإذا 
صلحت نفُس المسؤول أصلح واقَعه ومحيطه، وهذا مهمٌّ 
جدًا، لذلك أحث وأكرر وألزم جميع مسؤولي الدولة بدون 
اس���تثناء على االستماع لهذه الدروس فهي بمثابة دستور 
للرج���ل المس���لم كائنًا م���ن كان، ونحت���اج ألن نتحّلى بتلك 
الصفات التي يأمل الس���ّيد القائد أن نرتقي بأنفس���نا إلى أن 
نص���َل إلى هذا المس���توى حت���ى يكون إنتاج���ًا أفضَل بكثير 

مما هو عليه اآلن«.
وأردف الرئيس المش���اط قائال :« في هذا السياق، أنا قبل 
أيام وّجهت رس���الًة لرئيس الوزراء ليلزم الوزراء الذين لم 
يقّدموا اإلق���رار بالذمة المالية أن يقدموه في أقرب وقت 
ممك���ن، وقل���ت فيها إنني متأس���ف أنني ش���خصيًا لم أقدمها 

لحد اآلن، لكن لماذا؟ ألنني ال أملك شيئًا«.
وق���ال :«أنا كنت في خطاب مع قيادات األجهزة الرقابية، 
وقل���ت له���م بأن���ي ال أمل���ك إال من���زالً مدم���رًا عل���ى أرض ال 
تس���اوي إال عش���رين مت���رًا، ول���م يتغير من ذل���ك شيء حتى 
الي���وم، فق���ط نس���يت أنه، كان لدي س���يارة واح���دة احتاج 
إليه���ا الش���هيُد الصم���اد -رحم���ة هللا - وفي أيام���ه األخيرة، 
وق���ال لي بأن���ه يريدها في عمل وال يملك س���يارة فاعطني 
إياه���ا وسأش���تري لك س���يارة بدال عنها، وق���د أعطيته تلك 
الس���يارة الحقا، وأصبح ش���هيدًا بعد ش���هر م���ن ذلك اليوم، 
وهذه هي الس���يارة الوحيدة الت���ي أمتلكها، البقية ال يوجد 

لدي شيء«.
وأض���اف :«نحن ال نزال يا أخوتي نس���تأجر ألهلنا البيوت 

أن���ا أس���تأجر ألس���رتي بيت���ًا وأتع���رض  كأصغ���ر مواط���ن، 
لإلش���كاالت الت���ي يتع���رض لها أي مس���تأجر، أحيان���ًا يأتون 
يطالبوننا بخروج هذه األس���رة، ألنهم يريدون أن يس���ّكنوا 
أق���ارب، نفس القص���ة التي يتعّرض له���ا أيُّ مواطن، ال أزال 
ف���ي بي���ت إيج���ار وال أملك بيت���ًا وال أملك س���يارة، وكل ما 
أملك هو ملك عام، ال أملك ملكًا ش���خصيًا، وعندما أس���مع 
ش���كاوى مواطني���ن وه���ي تج���ري عل���يَّ م���ن المؤجري���ن، 
الذي���ن يأتون يحاول���ون إخراَج الواحد م���ن بيته، ألن فيه 
أقارب سيس���كنون في هذا البي���ت، فنحن نعاني ما يعانيه 
المواط���ن، ونعي���ش ببس���اطة كما يعي���ش أي مواطن يمني، 
وأي مواطن أو مس���ؤول يملك أيَّ معلومات غير ما أدليت 

به إليكم فليتقدم بها إلى هيئة الفساد ولتصادر للدولة«.
وأش���ار الرئيس المش���اط إل���ى أن :«هناك فوض���ى إعالمية، 
أسميها في ش���ريحة واسعة من اإلعالميين والسياسيين، 
لكن نحن نبني معهم على حسن النية، وكثيٌر منهم تجمعنا 
بهم عالقة ودية، لكنَّ هذا الصنف عادة ما يكون سطحيًا، 
حتى أني أذكر قصة في هذا المقام، أحد المنتقدين بشكل 
مس���تمر كان أول ما وقعت الضرب���ة علينا التي أعلنت دوُل 
العدوان أنها اس���تهدفتني ش���خصيًا كان هو أول من يتصل 
ويس���أل عن���ي، قبل أن تعل���ن دوُل العدوان، أن���ا أقول له إذا 
سمع كالمي: يا أخي أنت تحبني والعدو يعرف أنك تحبني، 
لكنه يعرف أنك سطحي، يريد أن يتأكد هل هو استهدفني 

من خالل سطحيتك وعلى هذا قيسوا«.
ولف���ت إل���ى أن »العدو يس���تغُل الكثيريَن مم���ن نبني معهم 
على حسن النية، ونحن لدينا سقف عاٍل للتعبير عن الرأي 
لكن أن تصل المرحلة إلى اإلضرار بالمصلحة العامة بالبلد 

فهنا سنقول توقف، هذه خيانة«.
وأض���اف :«بمعن���ى أن الس���قَف ال يك���ون مفتوح���ًا إلى ما ال 
نهاية، نحن نستفيد من كلِّ المالحظات، وأعتقد أن العدو 
يخدمن���ا إذا كان يحرض كثيرًا ممن ينبهونا على كثير من 
المالحظات، نحن نسمعها ونستوعبها ونرى أين الصحيح 
منها، أنت تقدم لنا خدمة، في هذا المجال دون أن تدري، 
ا ونحن نطلبه، بل هو  أم���ا النقد البناء فهذا شيء رائٌع ج���دًّ
اآللي���ة الرائع���ة والجميلة لخلق األف���كار، نحن نتحدث عن 
الس���طحيين فقط ونذكره���م بأنَّ العدوَّ يدرس نفس���ياتهم 
ويعرف أنهم سطحيون ويستفيد من ذلك، ولهذا أنتم أمام 
خي���ار إن كنت���م تحبون الوط���ن، فابتعدوا عن الس���طحية، 

وإن أردتم الهرولة فالخط واسع وقد َوِسع الكثير«.
وتاب���ع فخامت���ه بالق���ول :«النوعي���ة األخ���رى أن���ا أس���ميهم 
)التهمنجيين( وهؤالء ال يملكون أيَّ أدلة بل ينبحون نباحًا 
ب���دون أي أدل���ة، وه���ؤالء مجموع���ة حاقدي���ن وال يريدون 
اإلص���الَح ب���ل ه���م مزايدي���ن، وال يوجد لديه���م رؤية، فمن 
يمل���ك أيَّ حل���ول خالقة فليتفضل فنح���ن نبحث عنها من 
أول م���ا جئنا، وكل اإلخوة ش���ركائي ف���ي األعمال يعرفون 
ه���ذا، نح���ن نبحث ع���ن المعلومة أينم���ا وج���دت، وبالتالي 
ال���ذي ال نتعاط���ى مع���ه، ه���و عندم���ا يأت���ي ش���خص لدي���ه 

فك���رة عن موض���وع معين ويعتب���ر أن هذه الفكرة س���تبني 
الجمهوري���َة اليمنية، لكن عندما تأت���ي لتطلع عليها، تجده 
يقول إذا أردتم كذا فيجب أن تدخل شركة كذا في مجال 

كذا، يعني أنه مدفوع من رجل أعمال«.
وأض���اف :«اإلعالم، ي���ا أخواني نحن نعرف وباس���تطاعتنا 
أن نوض���ح، وبالتال���ي ال تخجل���وا وال تخاف���وا م���ن كلِّ م���ا 
تس���معوه، ولوال العدوان لدينا ما نفند كلَّ كلمة مما قيلت، 
فنح���ن مطلع���ون عل���ى كل التفاصيل، فال يوج���د أي قلق، 
فنح���ن َمْن حاربنا الفس���اد ونحن من صمدن���ا وبنينا دولتنا 
م���ن تح���ت الصفر، وليس من الصفر، وبالتالي ال يس���تطيع 
أح���د أن يزايَد علينا، نحن نتحدى أي واحد لديه أي فكرة 
يتفضل بها ونحن جاهزون ونقبله فوق رأس���ه، ال نستنكر، 
وال نس���تنكف وال ندعي أننا أصحاب كمال بل نستفيد من 
ال���كل، لك���نَّ المزاي���د، نحن نتح���داك، ال تس���تطيع أن تزايد 
علينا أبدًا، نحن س���هرنا ووصلن���ا ليلنا بنهارنا ونحن نبحث 
ع���ن كي���ف نلملم جراحن���ا وكيف نبني مؤسس���اتنا من واقع 
مظل���م، وأن���ا قلت في لقائي مع الحكوم���ة، بأن هناك كثيرًا 
م���ن التفاصي���ل ال يمنعني البوح بها وم���ن الحديث عنها إال 
العدوان، وإال هناك تفاصيل يش���يب منها الرأُس، وبالتالي 
امض���وا قدم���ًا وال تس���معوا له���ذا الضجيج، وم���ن لديه أيُّ 
أفكار نحن نس���تقبلها، ونبحث عنها، لكن ال يجب أن يكون 

لديه أجندات خاصة، فهذا غير مقبول«.
وأردف :«الذي���ن يتجهون إلى النق���د البناء مرحبًا بهم، أما 
الذي���ن يتجهون إلى فتِّ العضد والطعن في الظهر، فنحن 
س���نمضي ب���كلِّ ق���وة واقتدار، ولن نستس���لم لفات���ي العضد 
مهم���ا كان���ت أبواقه���م وألس���نتهم فإنه���ا ال تؤثر فين���ا أبدًا، 

فنحن أمام الكثير من االستحقاقات لشعبنا«.
وق���ال الرئي���س المش���اط:«هناك وضعي���ات نح���ن نطم���ُح 
للوصول إليها لكن هناك عوائق، بالتالي هناك جهود كثيرة 
ُتبذل، فال نجلد أنفس���نا، ألننا لم نص���ل إلى الوضع المثالي 
ال���ذي نتمن���اه ونطمح إليه ويتمناه الس���يد القائ���د، فلنعمل 
بكل جد واجتهاد وإخالص وسنصل إن شاء هللا مع إرادة 
الصادقين وحرص الحريصين إلى أحس���ِن وضعية، فنحن 
مح���ط إعج���اب العال���م بصم���ود مجاهدين���ا ف���ي الجبهات 
وبصم���ود جبهاتن���ا األمني���ة والسياس���ية، وبالتال���ي يج���ب 
أن تك���ون معنوياتك���م عالي���ة تناط���ح الس���حاب، فامض���وا 
واس���معوا لما يقوله الس���ّيد القائد، وليحاول كل واحد منا 

أن يصلح نفسه، لنبني مستقبل أجيالنا بشكل صحيح«.
وأش���ار إلى أن »التهمنجي���ون والمنظماتي���ون أيضا )أبناء 
المنظم���ات( له���م دور ف���ي الدعاي���ات، لكن ش���عبنا محصن 
بالوعي، ولن تصلوا ولن تقدروا أن تخترقوا وعي ش���عبنا، 
فش���عبنا محصن بهويت���ه وبحضارته وبإيمان���ه، فأنا أقول 
وأكرر ال نجلد أنفسنا كثيرًا، نسمع ما هو حق، نحن باذلون 
للحق وفق العدل واالنصاف، ما يمكن أن نس���تفيد منه، ال 
نستنكر نستفيد من أي واحد مهما كان كبيرًا أو صغيرًا«.
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متابعات محلية

نرحب بأية تعديالت قانونية تراعي مصالح الشعب 
وترسم للمستقبل البعيد

م����ن جانب����ه رحب رئي����س مجلس الن����واب األخ يحيى 
الس����ياسي األعل����ى  المجل����س  برئي����س  الراع����ي  عل����ى 
وأعض����اء  المش����اط  مه����دي  الرك����ن  المش����ير  فخام����ة 
المجلس الس����ياسي األعلى ورؤساء وأعضاء مجالس 
القض����اء األعلى والوزراء والش����ورى والحاضرين في 

بيت الشعب.
وق����ال »أه����الً وس����هالً بك����م جميع����ًا وندع����و هللا العلي 
القدي����ر أن يجمع قلوبنا على محبته وطاعته ويوفق 
الجمي����ع لخدمة الوط����ن وأبناء ش����عبنا اليمني الصامد 
الصابر ف����ي وجه العدوان والحصار وألكثر من س����بع 
س����نوات وأن يعم����ل كل من����ا م����ن موق����ع المس����ؤولية 

الملقاة على عاتقه وواجباته تجاه أبناء اليمن«.

وأك����د رئيس مجل����س النواب، أهمي����ة توحيد الجهود 
بي����ن كاف����ة المؤسس����ات الدس����تورية لتحقي����ق تكامل 
األداء فيم����ا بينه����ا ولما من ش����أنه تالف����ي االختالالت 
وأوج����ه القصور ف����ي التنفيذ وذلك ف����ي إطار إصالح 

وتطوير منظومة القوانين.
ولفت إلى أن المجلس كان قد وجه الدعوة في وقت 
سابق لحكومة اإلنقاذ الوطني بشأن إجراء التعديالت 

للقواني����ن .. مبدًي����ا ترحيبه باس����تقبال أي طلبات من 
الحكومة وفقًا لمقتضيات الضرورة ولما فيه الصالح 
العام والعمل على تنفيذ البرامج الحكومية والخطط 

المقرة في المجاالت المختلفة.
وش����دد األخ يحيى علي الراعي على التأني في إعداد 
القوانين ومراعاة البعد المستقبلي .. متمنيًا التوفيق 

للجميع لما يحقق مصلحة اليمن أرضًا وإنسانًا.

رئيس مجلس النواب األخ يحيى على الراعي:

لتحقيق  ض��رورة  الدستورية  المؤّسسات  كافة  بين  الجهود  توحيد 
وتنفيذها ال��ق��وان��ي��ن  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  وإص����الح  األداء  ت��ك��ام��ل 

ليعرف العالم أن هذه التجربة التي تخوضها 
صنع���اء امت���داد إلرثه���ا التاريخ���ي الطوي���ل 

ولتراكم الخبرة الطويلة فيها
ب���دوره عبر رئيس مجلس ال���وزراء الدكتور 
عبدالعزي���ز صال���ح ب���ن حبت���ور ع���ن الش���كر 
والتقدي���ر لفخام���ة الرئي���س مهدي المش���اط 
رئيس المجلس السياسي األعلى الذي يختار 
بين حين واآلخر مواضيع حيوية في مسار 
بن���اء الدولة اليمني���ة الحديثة ومنها إصالح 

وتطوير القوانين واللوائح.
وق���ال« نلتق���ي الي���وم تح���ت قب���ة البرلم���ان 
لنخطو خط���وات جريئة م���ن أجل تصحيح 
العدي���د من االختالالت والهفوات التي برزت 
طيل���ة الفت���رة الماضي���ة، ف���ي س���ياق تقييم 

وتطوير تجربة صنع���اء اليوم التي يخوضها 
كل الش���ركاء ف���ي الجبه���ة الداخلي���ة وه���ي 
معرك���ة المقاومة من جهة ومعركة اإلصالح 

والتطوير والبناء في الجهة األخرى«.
وأض���اف »نب���ارك كثي���رًا للجن���ة المكلفة من 
قب���ل فخامة الرئيس المش���اط، الت���ي يقودها 
أحم���د  الجمهوري���ة  رئاس���ة  مكت���ب  مدي���ر 
حام���د والتي أّطرت مش���روع هذا التصحيح 
ف���ي  حدث���ت  الت���ي  االعوجاج���ات  لمعالج���ة 

الجانب القانوني خالل الفترة الماضية«.
وتاب���ع »نحت���اج أن نطّور العديد م���ن الُنظم 
واللوائح والقوانين التي تساعدنا في خوض 
البن���اء والتطوي���ر بش���كل صحي���ح  معرك���ة 
وقانوني يس���اعد على إثب���ات أن المجموعة 

المجموع���ة  ه���ي  انقالبي���ة،  بأنه���ا  المتهم���ة 
الواق���ع  م���ع  مباش���رًا  ارتباط���ا  ترتب���ط  الت���ي 
وم���ع الش���عب، ولذلك ه���ي تقت���رب من حل 
قضاياهم وفقًا ألس���س قانونية ودس���تورية 

وشرعية«.
ولفت رئي���س الوزراء إل���ى أهمية أن يعرف 
العالم أن هذه التجربة التي تخوضها صنعاء 
الي���وم، امت���داد إلرثه���ا التاريخ���ي الطوي���ل 
ولتراك���م الخب���رة الطويل���ة فيه���ا ولتالح���م 
الش���ركاء في الجبهة الداخلي���ة من مختلف 
األح���زاب  مختل���ف  وم���ن  الوط���ن  أنح���اء 

واالتجاهات السياسية.
وأوض���ح أن الش���راكة ال تعن���ي االنقي���اد، ب���ل 
الخ���وض ف���ي التجرب���َة بجوانبه���ا االيمانية 

والقتالية والجهادية في صف واحد.
وتح���دث الدكتور بن حبتور ف���ي كلمته عن 
التعليم���ات الت���ي يح���ث عليه���ا قائ���د الث���ورة 
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ويكررها 
دوما في خطاباته ومحاضراته .. مؤكدًا أن 
تطبي���ق تلك التعليم���ات من قبل الجميع من 
شأنه الحد كثيرًا من األخطاء التي نشاهدها 

بين حين وآخر، بل وعلى إنهائها.
وّذكر بهذا الش���أن حديث القائد قبل يومين 
ح���ول س���لوك المس���ؤول، ال���ذي يعتب���ر م���ن 
لدين���ا  حاض���رًا  يك���ون  أن  بم���كان  األهمي���ة 
جميعًا كمس���ؤولين .. مبين���ًا أن الوطن قادم 
على معركة كبرى هي معركة السالم والبناء 
والت���ي ال تقل أهمية ع���ن معركة الحرب ضد 

العدوان، الت���ي أثبت الجميع خاللها أنهم في 
مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية.

وقال« ثبت أن الجي���ش بتصنيعه وقياداته 
المس���ؤولية  مس���توى  ف���ي  كان  العس���كرية 
الكب���رى ولذل���ك أوج���دوا هذا الت���وازن الذي 
ينع���م به الجمي���ع، أي الموج���ودون هنا على 
األرض ف���ي ظ���ل قي���ادة ثوري���ة وسياس���ية 
دس���تورية  س���ياسي ومؤسس���ات  ومجل���س 

متكاملة ومتناغمة واستقرار داخلي« .
وأض���اف »ولذل���ك نحن معني���ون جميعًا بأن 
نط���ور آليات عملنا المؤسس���ية وال���ذي ُيعد، 
تطوير وتحدي���ث اللوائ���ح والقوانين جزءًا 
مهمًا بل وأساس���يًا منها لالنطالق في مس���ار 

التصحيح والتطوير بشكل سليم«.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور:
األح�������رار ي���خ���وض���ون م��ع��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة م���ن ج��ه��ة ون��ح��ن 
األُخ��رى الجهة  في  والبناء  والتطوير  اإلص��الح  معركة  نخوض 

التعديالت ستمنع التداخل وتزيل التضارب 
ف���ي المه���ام وس���تمّكن المش���اركة الواس���عة 

للخروج برؤى تلبي مسارات البناء
فيم���ا أك���د مدير مكت���ب رئاس���ة الجمهورية 
القواني���ن  لجن���ة إص���الح وتطوي���ر  رئي���س 
واللوائح أحمد حامد، أهمية اللجنة ودورها 
واللوائ���ح  القواني���ن  وإنش���اء  تعدي���ل  ف���ي 
القواني���ن  مش���اريع  وصياغ���ة  والق���رارات 
واللوائ���ح خ���الل ه���ذه المرحل���ة المفصلي���ة 

واالستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.
وأش���ار إل���ى أن إنش���اء اللجن���ة يأت���ي ضمن 
خط���ة القط���اع اإلداري للجنة العلي���ا للرؤية 
القي���ادة  لتوجيه���ات  وتجس���يدًا  الوطني���ة 
ومس���تهدفات الرؤية الوطني���ة لبناء الدولة 
اليمني���ة الحديث���ة والعادل���ة ومتزامن���ة م���ع 
ال���دروس القيّم���ة الت���ي يقّدمها قائ���د الثورة 

الس���يد عبدالمل���ك ب���در الدي���ن الحوثي عن 
عل���ى  اإلس���الم  ف���ي  والمس���ؤولية  اإلدارة 
ضوء عه���د اإلمام علي عليه الس���الم لمالك 
األش���تر والتي تتطلب من الجميع االس���تماع 
له���ا بوع���ي وتفهم وتجس���يدها برغبة كقيم 
وس���لوك ومب���ادئ وأخ���الق ومواصفات في 

الواقع واألداء العملي والسلوكي.
وتطرق حامد إلى جوانب القصور والفساد 
واالخت���الالت الت���ي رافق���ت مرحلة م���ا قبل 
ث���ورة ال����21 م���ن س���بتمبر والس���بل المثل���ى 
لتجاوز تركة تلك المرحلة الخاوية والبالية 
ف���ي مج���ال اللوائ���ح والقواني���ن التي ش���ابها 
الكثي���ر م���ن القص���ور واالخت���الالت نتيج���ة 

العشوائية واالرتجالية والمزاجية.
وق���ال »إن اللجن���ة ستس���عى إليج���اد نقل���ة 
القواني���ن  وتطوي���ر  إص���الح  ف���ي  نوعي���ة 

واللوائ���ح بم���ا س���تحققه م���ن من���ع للتداخل 
وإزالة للتضارب في المهام واالختصاصات 
وتمّك���ن م���ن المراجعة الدقيقة والمش���اركة 
الواس���عة ب���دءًا م���ن الجه���ة المعنية م���رورًا 
بالقط���اع المعن���ي وص���والً إلى لجن���ة إصالح 
الرئيس���ية  واللوائ���ح  القواني���ن  وتطوي���ر 
والفنية المس���اعدة واالستشارية فضالً عًما 
سيقدمه مجلس الوزراء ومجلس النواب«.

وق���ّدم مدير مكتب الرئاس���ة عرض���ًا موجزًا 
ف���ي دراس���ة وإع���داد  اللجن���ة  ع���ن جه���ود 
وإخراج تص���ور إلصالح وتطوي���ر القوانين 
العم���ل فيه���ا  خ���الل ثماني���ة أش���هر خض���ع 
لنقاش���ات ولج���ان متخصص���ة واجتماعات 
دورية وورش عمل متعددة وتم اس���تيعاب 
الت���ي  الوجيه���ة  والمقترح���ات  المالحظ���ات 

ُرفعت من كل الجهات.

أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية:
نسعى إليجاد نقلة نوعية في إصالح وتطوير 

القوانين واللوائح لتحقيق طموح الشعب 
والتخلص من قيود الجمود السابقة

وزير الشؤون القانونية، الدكتور 
إسماعيل المحاقري

القانون هو المنهجية 
والشريعة التي ُتعنى بتنظيم 

شؤون المجتمع من خالل 
تنظيم العالقات وتحديد 

الحقوق والواجبات. 
من جهته أش����ار وزير الش����ؤون القانونية، الدكتور إس����ماعيل المحاقري، إلى أهمية 
اإلص����الح القانون����ي خالل هذه المرحلة الحرجة من حياة الش����عب اليمني .. معتبرًا 
القانون هو المنهجية والشريعة التي ُتعنى بتنظيم شؤون المجتمع من خالل تنظيم 

العالقات وتحديد الحقوق والواجبات.
وقدم توضيحًا مختصرًا لطبيعة المنظومة القانونية وما يعتريها من إش����كاالت .. 
مس����تعرضًا جهود وزارة الش����ؤون القانونية في عملية إصالح المنظومة القانونية 
بالتنس����يق م����ع الجه����ات المعني����ة من خ����الل وضع دليل إع����داد وصياغة المش����اريع 
القانونية والالئحية وتنفيذ دراس����ة ألبرز المش����كالت، خاصة ذات العالقة بالتعدي 
على المال العام وقيم العدالة االجتماعية وإنشاء وتفعيل مراكز التدريب القانوني 

واختيار الكادر المعني بالتدريب من األكاديميين والممارسين وتأهيلهم.
تخل����ل اللقاء ع����رض ريبورتاج مصور حول أعمال لجنة إص����الح وتطوير القوانين 

واللوائح الرئيسية واللجنة الفنية المساعدة واالستشارية وأهدافها.



رئاس���ة  مكت���ب  مدي���ر  ش���ارك 
الجمهوري���ة أحمد حام���د ووزير 
الش���امي  هللا  ضي���ف  اإلع���الم 
الث���ورة  قائ���د  مكت���ب  ومدي���ر 
الفعالي���ة  ف���ي  الصوف���ي  س���فر 
لط���الب  والتكريمي���ة  الختامي���ة 
مدرسة الشهيد زيد على مصلح 
الصيفي���ة بمديرية الثورة بأمانة 

العاصمة.
وف���ي الفعالي���ة، ألقي���ت كلم���ات 
األنش���طة  بنج���اح  أش���ادت 
والدورات الصيفي���ة وما حققته 
من نتائج وثم���ار إيجابية خالل 
ه���ذا الع���ام ف���ي تس���ليح األبناء 

وإكس���اب  والمعرف���ة  بالعل���م 
والقدرات  المهارات  المش���اركين 

وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.
الك���وادر  ودور  جه���ود  وثمن���ت 
عل���ى  والقائمي���ن  التعليمي���ة 
الم���دارس الصيفي���ة، ف���ي تنفيذ 
األنش���طة والبرامج التي ساهمت 
ومه���ارات  ق���درات  تنمي���ة  ف���ي 
م���ن  وتحصينه���م  الط���الب 
ومخاط���ر  المغلوط���ة  الثقاف���ات 

الحرب الناعمة.
وركزت فقرات وكلمات الفعالية، 
عل���ى أهمي���ة ال���دورات الصيفية 
ف���ي تربي���ة األجيال عل���ى ثقافة 

القرآن الكريم والهوية اإليمانية، 
والن���شء  الش���باب  وتنوي���ر 
ومعارفه���م  مداركه���م  وتوس���يع 
والثقافي���ة  والعلمي���ة  الديني���ة 

والمهنية والرياضية وغيرها.
تخل���ل االختتام بحض���ور وكيل 
وزارة التربية ضيف هللا الدريب 
االع���الم  وزي���ر  مكت���ب  ومدي���ر 
محمد الصعفان���ي ومدير مكتب 
التربي���ة بمحافظ���ة صنعاء عمار 
هادي وقيادات محلية وتنفيذية 
فق���رات  ومش���ايخ،  وتربوي���ة 
إنش���ادية وقصائ���د ومس���رحية، 
وتكري���م المبرزي���ن واألوائل من 
ط���الب مدرس���ة الش���هيد مصلح 
بشهادات وجوائز وهدايا رمزية.

فري���ق  العب���ي  تكري���م  وج���رى 
مدرسة الشهيد زيد علي مصلح 
الصيفي���ة، الذي���ن ف���ازوا بالمركز 
الق���دم  ك���رة  بطول���ة  ف���ي  األول 
للمراك���ز الصيفي���ة باألمان���ة، إثر 
فوزه على فريق مدرسة الرسول 
بهدفي���ن  الصيفي���ة  األعظ���م 

نظيفين بالمباراة الختامية.
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التق���ى رئيس اللجنة العس���كرية الوطني���ة اللواء الركن يحي���ى الرزامي، فريق 
قطاع اإلصالح األمني في مكتب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
إل���ى اليمن بقيادة المستش���ار العس���كري الجنرال أنطوني هاي���وورد ..وناقش 
اللق���اء ال���ذي عق���د ف���ي العاصم���ة األردني���ة عّمان اآلث���ار الت���ي خلفته���ا القنابل 

العنقودية واأللغام التي زرعها مرتزقة العدوان في عدد من المحافظات.
وطال���ب الل���واء الرزامي، المبعوث األممي عبر مستش���اره العس���كري بضرورة 
الضغ���ط على المرتزقة ودول العدوان لإلفراج ع���ن المعدات الخاصة بالمركز 

التنفيذي للتعامل مع األلغام التي يحتجزونها في جيبوتي منذ فترة طويلة.
ولفت إلى تعهدات المبعوث األممي الس���ابق الخاص باتفاق الس���ويد لإلفراج 

عن هذه المواد وتوفير الدعم الالزم للمركز.

وأوض���ح الل���واء الرزام���ي أن المرك���ز التنفيذي للتعام���ل مع األلغ���ام غير قادر 
على القيام بمهامه في إزالة األلغام ورفع القنابل العنقودية والمتفجرات التي 

خلفها العدوان دون هذه المواد اللوجستية.
وأش���ار إلى معاناة الش���عب اليمني جراء تلك األلغام والمتفجرات والتي ال يكاد 
يمض���ي يوم دون أن تتس���بب ف���ي قتل أو جرح المواطنين بم���ا فيهم األطفال 
والنس���اء.. مطالبًا األمم المتحدة بتحمل مس���ؤولياتها اإلنس���انية واألخالقية 

تجاه المجتمع اليمني في هذا الجانب.
من جانبه أكد مسؤول قطاع األمن بمكتب المبعوث األممي، بذل كل الجهود 
في س���بيل اإلفراج عن األجهزة والمعدات الخاصة بالمركز التنفيذي للتعامل 

مع األلغام.

رئيس اللجنة العسكرية يناقش مع الفريق األمني األممي سبل دعم مركز األلغام

مدير مكتب رئاسة الجمهورية ووزير اإلعالم ومدير 
مكتب قائد الثورة  يش��اركون ف��ي فعالية تكريمية 

كشف نائب وزير الخارجية   اليمني  ، حسين العزي، عن لطالب مدرسة الشهيد زيد مصلح باألمانة
عقده لقاًء مع س���فير االتحاد األوروبي وسفيري ألمانيا 
وفرنس���ا والمبعوث الس���ويدي إلى اليمن، بش���أن مس���ار 
الهدن���ة األممية وأهمية توس���يع بنودها لتتضمن قضايا 
انس���انية واقتصادي���ة أش���مل..وقال العزي ف���ي تدوينة 
عل���ى )تويتر(: »في لقاء بناء مع كل من س���فير االتحاد 

األوروبي وس���فيري ألمانيا وفرنسا والمبعوث السويدي 
ناقشنا مجمل الصعوبات التي تعترض طريق السالم«.

وأضاف: »اس���تعرضنا بش���كل خاص تجربة الهدنة وتم 
التأكي���د المش���ترك على أهمي���ة خف���ض التصعيد ودعم 
جه���ود المبع���وث وض���رورة توس���يع المزاي���ا االنس���انية 

واالقتصادية بما في ذلك موضوع المرتبات

مباحث��ات بي��ن صنع��اء واالتح��اد األوروبي لتوس��يع مزايا 
الهدنة بما فيها الرواتب

قائ��د الث��ورة الس��يد عبدالمل��ك بدرالدي��ن الحوث��ي يع��زي الش��عب 
اليمني واألمة اإلسالمية في وفاة العالمة عبدالسالم الوجيه

تقدم الس���يد عبدالملك بدرالدين 
الحوثي، ام���س الثالثاء، بالعزاء 
للش���عب اليمني واألمة اإلسالمية 
رابط���ة  ع���ام  أمي���ن  وف���اة  ف���ي 
علم���اء اليم���ن العالم���ة المجاهد 

عبدالسالم الوجيه.
وقال السيد عبدالملك في بيان: 
نتوج���ه بأحر التع���ازي على وجه 
العزي���زة  ألس���رته  الخص���وص 
وأصدقائ���ه،  ومعارف���ه  وأقارب���ه 
ونس���أل هللا أن يلهمه���م الصب���ر، 

وأن يكتب لهم األجر
وأشار البيان إلى أن الفقيد رحمه 
هللا كان نموذج���ا للعال���م العام���ل 

المتواض���ع، وب���ذل جه���دا كبي���را 
في خدمة العل���م والعلماء، وفي 
الص���دع بكلم���ة الح���ق والوقوف 
في وجه الظالمي���ن والبراءة من 

أعداء هللا المستكبرين.
ولف���ت إل���ى أن العالم���ة الراح���ل 
س���عى للتقري���ب بين أبن���اء األمة 
لمس���اعي  اإلس���المية، والتصدي 
التفرق���ة والفتن���ة، وكان له دوره 
ف���ي التص���دي لمؤام���رات أعداء 
األم���ة اإلس���المية والمخطط���ات 
العدائية األمريكية واإٍلسرائيلية.
ونوه الس���يد عبدالملك بدرالدين 
الحوثي بمواقف العالمة الراحل 

التص���دي  ف���ي  ومش���رفة  ثابت���ة 
الس���عودي  األمريك���ي  للع���دوان 
عل���ى اليمن وتج���اه قضايا األمة 
اإلسالمية وفي مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
وتوف���ي أمين ع���ام رابطة علماء 
عبدالس���الم  العالم���ة  اليم���ن 
بع���د  الثالث���اء،  فج���ر  الوجي���ه، 
م���رض  مصارع���ة  م���ن  س���نوات 
عض���ال أل���م ب���ه، وس���يصلى على 
الفقيد في جامع الش���وكاني بعد 
ص���الة الظه���ر الي���وم، وس���يوارى 
الجثمان الثرى في مقبرة الرحمة 

بمنطقة شيراتون.


