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لننبِ دولتنا بتوجه وطينلننبِ دولتنا بتوجه وطين

اهلجري تاريخ الدولة الرمسي بداية 1444هـ

لن نستسلم لفايت العضد مهما 
كانت أبواقهم وألسنتهم

زمن الوصاية اار بالدماء 
ولنليب طموح كل اليمنيني ننتقل

ال يستطيع أحد أن يزايد علينا فنحن من حاربنا الفساد وصمدناال يستطيع أحد أن يزايد علينا فنحن من حاربنا الفساد وصمدنا

أعلن اخلطة العامة للدولة لعام 1444هـ وجهوزيتها ودشن مسار وإصالح وتطوير القوانني


  

قائد الثورة يف الدرس اخلامس من عهد اإلمام علي ملالك األشتر:
املتربون على األصالة واألخالقية يعتمد عليهم يف الشدائد

كـــــــــنــــــــــــــــــــز كـــــــــنــــــــــــــــــــزالـــمـــــــــــــروءة  الـــمـــــــــــــروءة 
لــــيــــحــــظ أصـــــــحـــــــاب اإلنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي بـــــرعـــــايـــــة خــــاصــــة
بـــــــواحـــــــدة تـــــكـــــتـــــف  وال  الـــــــفـــــــئـــــــات  كـــــــــل  دور  لـــــتـــــســـــتـــــوعـــــب 
مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــات الـــــــــــــــــــــوايل لـــــــكـــــــل اـــــــتـــــــمـــــــع مبـــــــــــا يــــصــــلــــحــــهمــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــات الـــــــــــــــــــــوايل لـــــــكـــــــل اـــــــتـــــــمـــــــع مبـــــــــــا يــــصــــلــــحــــه

الرئيس املشاط حنو «والدة مرحلة مؤسسية جديدة»:
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الثالثاء

العدد

6 ذي الحجة 1443هـ..
5 يوليو 2022م

(1436)
أخبار 

طع اجامرار سمطغات الظعإ والمخادرة لتصعق الحسإ وبرواته:

ججائغئ إب تعاخض جطساتعا ملتاضمئ جائص باص طاعط بصاض شااة بريغط

ُر املعاذظني طظ سثم اجاثثام افجطعاظات  حرضُئ الشاز تتثِّ
غري املطابصئ لطمعاخفات

اظاصالغ تدرطعت غمظح «اإلخقح» طعطَئ 3 أحعر لستإ طغطغحغاته طظ املتاشزئ

تَترُّضاٌت طضّبـفئ لطضغان الخعغعظغ بعثف السغطرة الضاططئ سطى ججغرة جصطرى

تضعطئ الفظادق تظعُإ تصطني ظفطغني يف حئعة لخالح 
صغادات وطسؤعلني طرتجصئ

 : طاابسات
عقـدت املحكمة الجزائيـة االبتدائية بمحافظه إب 
ـة بمحاكمة سـائق الباص  جلسـتها الثالثـة الَخاصَّ
املدعو زيـد محمد الريايش املتهم بمقتل املجني عليها 
رباب أحمـد عيل بدير يف مديرية يريم، وذلك برئاسـة 
القـايض عبدالعالـم الحمودي وحضـور القايض فهد 
الصيـادي وكيل النيابة الجزائيـة، وكذا حضور أولياء 

دم املجنـي عليهـا وفريـق مـن املحامـني إىل جانـب 
محامـي االدِّعـاء الخـاص املحامي محمـد الخوالني 

وحضور املتهم ومحاميه. 
وبعد االسـتماع إىل الشهود املحرضين من االدِّعاء، 
أقرت املحكمة تمكـني محامي املتهم صورة من ملف 
القضية وتمكني االدِّعاء بشـقيه العـام والخاص من 
إحضار بقية األدلة والتأجيل إىل جلسـة اليوم الثالثاء، 

١٤٤٣/١٢/٦هجرية املوافق٢٠٢٢/٧/٥م.

وكان محامي املتهم الريايش قد طلب من املحكمة 
تأجيـل املحاكمة إىل بعد عيد األضحى املبارك إلعطائه 
فرصة لدراسـة امللف يف القضية التـي تحولت إىل رأي 
عـام، إال أن رئيس املحكمة رفض الطلب ومنحه يوماً 
فقط، وذلك بناء عىل التوجيهات الصادرة باسـتكمال 
إجـراءات املحاكمة أثناء اإلجـازة القضائية وبصورة 
مسـتعجلة؛ كونهـا قضيـًة يتابعها املجتمـع اليمني 

بأكمله. 

 : خظساء
أصـدرت الرشكـة اليمنيـة للغـاز، أمـس االثنني، 
بيانـاً تحذيرياً أهابت فيه باملواطنني بعدم اسـتخدام 
أسطوانات الغاز غري املطابقة للمواصفات واملقاييس 
حفاظـاً عىل سـالمتهم وأرواحهم، مؤّكــدًة أن رشاء 
الغاز من السـوق السـوداء والقيام بتفريغ الغاز من 
أسـطوانة إىل أُخـرى بطرق غـري آمنة يعـرض أرواَح 

ة للخطر.  املواطنني واملمتلكات العامة والَخاصَّ
وأوضحـت الرشكة يف بيانها أنها سـبق أن وجهت 
إىل جميـع محطـات الغـاز املركزية بعـدم تعبئة تلك 
األسطوانات وتحريزها وعدم تداولها؛ وذلك ملا تشكله 

تلـك األسـطوانات من خطـورة عـىل أرواح املواطنني 
ة.  واملمتلكات العامة والَخاصَّ

وجـّددت الرشكـة مطالبتها للجهـات ذات العالقة 
والجهـات األمنية بعدم السـماح بدخول أسـطوانات 
الغاز غري املطابقـة للمواصفات واملقاييس وضبطها 

ومصادرتها حرصاً عىل أرواح املواطنني. 
ونّوهـت الرشكـة اليمنيـة للغـاز إىل أنهـا تخـيل 
مسـئوليتها القانونيـة يف حال حدوث أيـة انفجارات 
أَو كـوارث أَو حرائق؛ بَسـبِب رشاء الغاز من السـوق 
السـوداء أَو استخدام تلك األسـطوانات غري املطابقة 
للمواصفات أَو القيام بتفريغ الغاز من أسـطوانة إىل 
أُخـرى، الفتًة إىل أن البالغات الـواردة للرشكة اليمنية 

للغـاز والنـزول امليدانـي ملوظفي الرشكة إىل السـوق 
املحليـة لالطالع عىل مدى اسـتقرار الوضع التمويني 
ملـادة الغـاز البرتويل املسـال تفيـد بانتشـار ظاهرة 
السـوق السوداء لبيع الغاز وتداول أسطوانات جديدة 
مجهولة املِنشـأ وغري مطابقـة للمواصفات املعتمدة 

من قبل الهيئة العامة للمواصفات واملقاييس. 
ويف ختام البيان، أَشـاَرت الرشكة اليمنية للغاز إىل 
أن تلك البالغات أفـادت أَيْـضاً بقيام العديد من تجار 
السوق السـوداء بتفريغ مادة الغاز املنزيل املسال من 
األسـطوانات املطابقـة للمواصفات إىل األسـطوانات 
غري مطابقـة للمواصفـات والقيام بذلـك يف األماكن 

العامة وبأدوات ومعدات غري آمنة. 

 : طاابسات
حـّذر ما يسـمى املجلـس االنتقايل، 
أمس االثنني، من بقاء قواِت ما يسـمى 
حزب «اإلصالح» والخائن عيل محسـن 
األحمـر، داخـل املحافظـة، مؤّكـداً أن 
أمام ميليشـيا جماعة اإلخوان مهلة 3 

أشهر فقط للمغادرة. 
جاء ذلك عىل لسـان املرتِزق سـعيد 
االنتقـايل  فـرع  -رئيـس  املحمـدي 
بمحافظـة حرضموت املحتّلـة-، الذي 
أوضـح أن أمـام ميليشـيا «اإلصالح»، 
ثالثـة أشـهر فقـط ملغـادرة الهضبـة 

النفطية. 
وأَشـاَر املرتِزق املحمدي، أن قيادات 

ما يسمى املنطقتني العسكريتني األوىل 
الخاضعتـني  بحرضمـوت،  والثانيـة 
للخائـن عيل محسـن األحمر مسـؤول 

الجناح العسـكري لحـزب «اإلصالح»، 
ال تـزال تنهب عائدات النفط يف صحراء 
حرضمـوت إىل جانـب عائـدات منفـذ 

الوديعة، ُمضيفاً أنه بات من الرضوري 
طرد تلك القوات. 

مـن  املمنوحـُة  املهلـُة  وتتزامـن 
تزامنـاً  لحـزب «اإلصـالح»،  االنتقـايل 
مع تَحّركات واسـعة لقوات ما يسمى 
الهبة الحرضمية املدعومة من االحتالل 
اإلماراتـي، اسـتعداداً ملعركـة فاصلـة 
للسيطرة عىل كامل املحافظة النفطية، 
عىل غـرار تَحّركاتـه يف محافظتي أبني 

ولحج. 
وتأتي تهديداُت مليشـيا ما يسـمى 
لالحتـالل  التابـع  االنتقـايل  املجلـس 
اإلماراتي، يف سـياق سـعيها للسيطرة 
عىل الثـروات ونهبها، عىل غـرار باقي 

فصائل املرتِزقة. 

 : طاابسات
مـن  جديـدٌة  عسـكريٌة  تعزيـزاٌت  وصلـت 
األجهزة والعتاد واألسـلحة إىل جزيرة سقطرى 
املحتّلـة، أمس االثنني، تابعة لالحتالل اإلماراتي 
والكيـان الصهيونـي، وذلك يف إطـار التَحّركات 
املكثّـفة لدول االسـتكبار وأدواتهـا الخليجيني 
إىل  لتحويلهـا  االسـرتاتيجي  األرخبيـل  داخـل 
قاعدة عسكرية بعد تهجري أهلها وتفريغها من 

السكان. 
وأوضحـت مصادُر محلية، أمـس، أن طائرًة 
تابعـًة لسـالح الجو اإلماراتـي هبطت يف مطار 
حديبو مركز املحافظة، تحمل عىل متنها ضباط 
إماراتيـون يرافقهـم عسـكريون إرسائيليون، 
باإلضافـة إىل العتـاد واألجهزة التجسسـية، يف 

ام.  رحلة هي الثانية من نوعها خالل أَيـَّ
الضبـاط  غالبيـَة  أن  املصـادر  وأضافـت 
إنشـاءات  مهندسـو  الجزيـرة  إىل  الواصلـني 
عسـكرية، َحيُث تأتـي زيارتهم إىل سـقطرى، 

أمس، ضمن ترتيبات الستحداث قاعدة إماراتية 
–إرسائيلية يف مدينة حديبو. 

وكانـت رحلـة مماثلـة وصلـت، الخميـس 
املـايض، إىل مطـار حديبـو وعـىل متنهـا جنود 
وعتاد عسـكري إماراتي –إرسائيـيل، وذلك بعد 
أقـلَّ من أسـبوع عـىل نرش قـوات مـن الكيان 
الصهيونـي رادارات وأجهـزة اسـتخباراتية يف 
الجزيـرة، ضمـن مخّطـط لتعزيـز السـيطرة 
عـىل طرق املالحـة البحرية التي تـرشف عليها 

الجزيرة اليمنية االسرتاتيجية

 : طاابسات
كشف مسؤوٌل سابٌق يف السلطة املحلية بمحافظة 
شـبوة املحتّلة، أمس االثنني، عـن فضيحٍة من العيار 
الثقيل تؤّكـُد تورَُّط حكومة املرتِزقة يف جرائم فسـاد 
ونهب املال العام، يف الوقت الذي بلغ الجوع والفقر إىل 

أعىل معدالته يف أوساط اليمنيني بعموم املحافظات. 
وقال محمد سـالم مجور، مديـر عام هيئة حماية 

البيئة السابق يف شبوة: إن ما تم رسقته من محافظة 
شـبوة خالل شـهر واحد فقط، أكرب بكثري من رسقة 

دبابة للمرتِزقة من أحد معسكرات تعز. 
وأَشـاَر مجـور يف ترصيحـات، أمـس، إىل اختفـاء 
حقلـني نفطيني خـالل شـهر واحد داخـل محافظة 
شبوة الغنية بالنفط، بعد أن قامت ببيعه بشكل رسي 
لصالح قيادات ومسـئولني مرتِزقـة، مبينًا أنه وحتى 
اللحظـة لم تفصح حكومـة الفنادق عمن يقف خلف 

اختفاء هذين الحقلني. 
وأضاف: «رسقوا دبابًة يف تعز من أحد املعسكرات، 
وهـي فعالً تعترب رسقـة غريبة، لكن عندنا يف شـبوة 
طحسـوا 2 حقول نفطية يف خالل شـهر، وإىل اآلن ما 

ندري مع من». 
وبنّي املسـئول املحيل السابق أن النهب يف محافظة 
شـبوة الواقعـة تحـت سـيطرة العـدوان ومرتِزقتـه 

وأدواته يستمر ويتمدد ويتخطى حدود العقل. 

سئعة ظاجفئ تساعثُف ظصطًئ 
تابسئ ملغطغحغا املرتجق املترطغ 

يف سثن املتاّطئ
 : طاابسات

أعلنت ميليشيا مواليٌة لالحتالل اإلماراتي يقوُدها املرتِزق 
املدعو أبو زرعة املحرمي، أمس االثنني، تفكيَك عبوة ناسـفة 
زرعهـا مجهولني بالقـرب من نقطـة تابعة لهـا يف مديرية 

الشيخ عثمان بمحافظة عدن املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر إعالميـة بأن اسـتهداف النقطـة يأتي 
بعد يوم عـىل مواجهات دامية بني ما يسـمى الحزام األمني 
ومنتحل صفة مدير رشطة دار سـعد املحسوب عىل القيادي 
يف االنتقـايل املرتِزق شـالل شـائع، َحيُث اقتحمت ميليشـيا 
الحـزام، أمـس األول، مقر رشطة دار سـعد ونهبـت طقماً 
واعتقلت عـدداً من أفراده رداً عىل هجـوم مماثل عىل إحدى 
نقاطها باملديرية، كما أنها تأتي بعد سلسلة تفجريات هزات 
املدينة بدأت باسـتهداف منتحل صفة مديـر أمن االنتقايل يف 
لحـج املرتِزق صالح السـيد وتصاعدت بمحاولة اسـتهداف 

قيادات خالل اليومني املاضيني. 
وبيّنـت املصـادُر أن العمليَة الجديـدَة تتزاَمُن مـع اللقاء 
الـذي جمع املرتِزق أبو زرعة املحرمي، املعنيَّ من قبل تحالف 
العـدوان عضـواً يف مـا يسـمى املجلـس الرئايس، بالسـفري 
األمريكي، أمس االثنني، ملناقشـة عنوان «مكافحة اإلرهاب» 
–الذي تستخدمه واشنطن لتربير تمددها العسكري–، األمر 
الـذي اعتـربه مراقبون سياسـيون أنها رسـالة واضحة من 
االنتقايل تحمل ضغطاً مع بدء ما يسـمى اللجنة العسـكرية 

مهمة الدمج. 

طغطغحغا املرتِجق املثقيف 
تثاطُش بالصعة سثدًا طظ الاةار 

يف تسج املتاّطئ
 : طاابسات

التواصـل  مواقـع  يف  الناشـطني  مـن  العـرشاُت  تناقـل 
االجتماعي، أمس االثنني، مقاطَع فيديو تُظِهُر قياَم ميليشيا 
وعصابة تابعة للقيادي «اإلصالحي» املرتِزق شـوقي سـعيد 
املخاليف، باختطـاف تاجر يدعى هشـام الزريقي، من محله 
يف سـوق الجملة بمدينة تعز الواقعة تحت سـيطرة جماعة 
اإلخـوان، باإلضافـة إىل اختطـاف التاجـر حمـادي هـزاع 
الزريقي صاحب محل الزريقي لإللكرتونيات بشارع جمال، 

واقتيادهم تحت قوة السالح إىل جهة مجهولة. 
وأرجع الناشـطون سـبب قيـام عصابة املرتِزق شـوقي 
سـعيد املخاليف، شـقيق القيـادي اإلخوانـي املقيـم يف تركيا 
املرتِزق حمود سـعيد املخـاليف باالختطاف، إىل خالف نشـب 
بني مجاميع مسـلحة من مخالف رشعب وشخص من أبناء 
الزريقـة يف مدينـة الرتبـة بمديرية الشـمايتني قبل أشـهر، 
لتقـوَم عصابة املرتـِزق املخاليف، أمـس، باختطاف تجار من 
أبنـاء الزريقة واالسـتقواء عليهم بقوة السـالح وامليليشـيا 

املسلحة؛ بَهدِف الضغط عىل غرمائهم. 
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 : طاابسات
أصدرت رشكُة النفط اليمنية، أمس االثنني، بياناً 
أوضحت فيه أسـباَب ارتفاع املشـتقات النفطية يف 

اليمن، ومختلف دول العالم. 
وقالـت رشكـة النفـط اليمنيـة: «إن االرتفـاَع 
الجنوني ألسـعاِر املشـتقات النفطيـة يف البورصة 
العاملية، وارتفـاع تكاليف الشـحن والنقل، أَدَّى إىل 
ارتفاع أسـعار الوقود يف الدول املصدرة واملستوردة 

للوقود ومن ضمنها اليمن». 
وأضافـت «العالـم شـهد موجـَة ارتفـاع غـري 
مسبوقة يف أسعار املشتقات النفطية، َحيُث ارتفع 
متوسـط سعر الربميل املصفى من البنزين يف العام 
٢٠٢١م، مـن ٧٨ دوالراً للربميل الواحد إىل ١٥١٫٥٠ 
دوالر خـالل يونيو املـايض، وارتفاعـه إىل ١٥٥٫٧٢ 
دوالر للربميـل يف مطلع يوليـو الجاري، فيما وصل 
سعر الديزل إىل ١٧٣٫٦٩ دوالر للربميل الواحد وفقاً 
ألسـعار البورصـة العاملية يف مؤرشات قياسـية لم 

يشهدها العالم منذ عرشات السنني». 
ولفتت الرشكـة إىل أن هذا االرتفـاع يأتي يف ظل 
املتغريات املتسـارعة التي تشـهدها دول العالم من 
ارتفـاع أسـعار البورصة العامليـة وتأثريات الحرب 
الروسية األوكرانية عىل أسعار الطاقة وتفاقم أزمة 

الوقود. 
وواصل بياُن رشكـة النفط اليمنية «نتيجة لتلك 
املتغريات شهدت أسعار املشتقات النفطية ارتفاعاً 
نسـبياً يف املحافظات اليمنية التـي يديرها املجلس 
السـيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني، وذلك يف 
إطار سياسـة وآلية رشكة النفـط اليمنية للحفاظ 
عىل الوضع التمويني للمشتقات النفطية، وضمان 
توفرهـا للمواطنـني وبمـا يسـهم يف التخفيف من 

معاناتهم نتيجة العدوان والحصار». 
إىل ذلـك، تحدث املديـر العام التنفيـذي للرشكة، 
عمـار األرضعـي، حـول تداعيـات ارتفاع أسـعار 
البورصة العاملية وأسـعار الشـحن وتكاليف النقل 

نتيجـة ارتفاع قيمة املشـتقات النفطية، وتأثريات 
ذلـك عـىل أسـعار املشـتقات النفطيـة يف اليمـن، 
فيمـا أّكـد أن الحرب الروسـية األوكرانيـة أَدَّت إىل 
ارتفاع أسعار املشـتقات النفطية بنسبة ١٠٠ ٪ يف 
السـوق العاملي، وكان لها تبعات أثرت عىل أسـعار 
الوقود التي تسـتورد غالبيتها من السـوق الدولية 

والخارجية. 
وأوضح املهندس األرضعي أنه ال توجد مشتقات 
نفطية منتجة من السوق امللحية؛ ألَنَّ املنتج املحيل 
تسـيطر عليه دول تحالـف العدوان، ُمشـرياً إىل أن 
الرشكة تحّدد أسـعار املشـتقات النفطية بناًء عىل 
آليـة معيَّنة تقـوُم من خاللها باحتسـاب أسـعار 

املشتقات النفطية وفقاً للبورصة العاملية. 

وبنّي أن السـوق العاملية تشهد ارتفاعاً مضطرداً 
الشـحن  وأسـعار  العامليـة  البورصـة  أسـعار  يف 
وتكاليـف النقـل؛ بَسـبِب ارتفاع قيمة املشـتقات 
النفطية وقيام الـدول األُوُروبية واألمريكية بحظر 
التعامل مع السـفن الروسـية، ممـا أَدَّى إىل زيادة 
الطلـب عىل بقية السـفن والتـي تقبـل بالتحميل 
والشـحن والوصول إىل موانئ ومنشآت الحديدة يف 
اليمن، ولذا َفـإنَّ تكاليف الشـحن ارتفعت ووصلت 

إىل ١٠٠ ٪. 
وذكر األرضعي أن كلفَة اللرت الواحد من البنزين 
يف اليمـن تصـل إىل ١٫٢٥ دوالر، فيمـا وصلت كلفة 
اللرت الواحد يف بعض دول الخليج املصدرة للنفط إىل 
دوالرين يف مطلع يوليو الجاري، والتي قامت برفع 

أسـعار املشـتقات النفطية وفقاً ألسعار البورصة 
العامليـة ورفعت سـعر اللرت الواحد مـن البنزين إىل 

٤٫٥١ درهم. 
املجلـس  يديرهـا  املناطـق التـي  أن  إىل  وأَشـاَر 
السـيايس األعىل األقل تحصيالً للرسـوم الرضيبية 
والجمركية عىل املشتقات النفطية مقارنة بغريها؛ 
كونها ال تقوم بإضافة رسـوم مرتفعة عىل أسعار 

ا.  املشتقات النفطية بل رسوم مخفضة ِجـدٍّ
ونـّوه املدير التنفيذي لرشكـة النفط اليمنية إىل 
أن تجاوز ُكـّل اإلشـكاليات واألزمات التي يعانيها 
منهـا أبناء الشـعب اليمني يف مختلـف املحافظات 
يكمـن يف تشـغيل مصايف عدن وتشـغيل ٥٠ ٪ عىل 
األقل من النفط الخام، بما يسهم يف تخفيف معاناة 
الشـعب اليمني، مبينًا أن دور رشكة النفط اليمنية 
يقترص عىل استرياد املشتقات النفطية من السوق 

الدولية أَو املحلية وعليها واجب سداد قيمتها. 
وأَشـاَر األرضعـي إىل أن النفط الخـام هو ثروة 
وطنية ألبناء الشـعب اليمني، وال يملك أيُّ شخٍص 
الحـقَّ يف الترصف بها أَو السـيطرة عليها أَو نهبها 
دون أن يسـتفيَد منهـا أبناُء الشـعب اليمني، كما 
أن قيمـة النفـط الخـام يجـب أن يسـتفيد منهـا 
أبناء الشـعب اليمني من خـالل توريدها إىل البنوك 
املحلية، وكذلك تشغيل مصايف عدن ومصايف صافر 
بطاقاتهـا القصوى لكي يتـم التخفيف من معاناة 

الشعب اليمني. 
تلـك  يف  «فروعنـا  بالقـول:  حديثـه  وواصـل 
املحافظـات تعجـز عن توفري املشـتقات لتشـغيل 
الكهربـاء للمواطـن، بينما النفط الخـام يتم نهبه 
بشـكل ُمسـتمّر وبمـا ال يِقـلُّ عن مليونَـي برميل 
شهرياً، َحيُث أن مليوناً إىل مليون و٤٠٠ ألف برميل 
مـن النفـط تكفـي لتغطيـة احتيـاج الجمهورية 
اليمنيـة»، معتربًا اسـتمرار النهب املنظـم لثروات 
اليمن مـن قبل قوى العدوان ضمـن الخطط التي؛ 
ِمـن أجِلهـا شـن العـدوان والحصـار عـىل اليمن 

لتضييق الخناق عىل أبناء الشعب اليمني. 

تقارير

أّضـثت أن الترَب الروجغئ افوضراظغئ والاَتّرضات افطرغضغئ افخغرة جئإ افزطئ شغ السالط:

ا وتثسع إىل وصش ظعإ البروات الظفطغئ  الظفط تعضح أجساَر الظفط ساملغًّ
الغمظغئ وتثخغخعا لاثفغش طساظاة الحسإ

اجاحعاد طعاذظئ يف 
الدالع برخاص صّظاص 

طرتجق وطرضج افلشام غةثد 
دسعَته إلدَخال طسثات إزالئ 

املثطفات اقظفةارغئ
 : طاابسات

يواصـُل تحالُف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقتـه جرائَمهـم بحـق املدنيـني يف مختلـف املناطـق 

اليمنية. 
ويف جريمـة جديـدة، استشـهدت مواطنـة يف محافظة 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  بنـريان  الضالـع 

اإلماراتي. 
وأوضـح مصدٌر محيل باملحافظة أن قنَّاصاً مرتِزقاً أطلق 
رصاصـًة عـىل املواطنة شـفيقة عبدالله التـام، يف منطقة 

الفاخر بمديرية قعطبة. 
إىل ذلـك، قال املركـز التنفيـذي للتعامل مـع األلغام: إن 
عـدَد الضحايا جراء انفجارات مخلفات العدوان من األلغام 
والقنابـل العنقوديـة يف الحديدة، ارتفع خالل شـهر يونيو 

املايض، إىل ١٩ شهيداً وجريحاً. 
وجّدد املرَكـُز التأكيَد عىل أن تحالَُف العدوان يمنُع دخوَل 
أجهـزة ومعدات املسـح املطلوبـة لتطهري املناطـق امللوثة 
بمخلفاتـه مـن القنابل واأللغـام، وهو ما سـبب يف ارتفاع 
عدد الضحايا، مـا يؤّكـد إرصار العدوان عىل مواصلة إراقة 
دماء اليمنيني بكل الطرق املمكنة، مع توقف قصفه الجوي 

بالطريان الحربي إثر الُهدنة اإلنسانية والعسكرية. 

تصرغر أطرغضغ: واحظطظ تحظ تروبًا بالعضالئ يف سثة دول طظ بغظعا الغمظ
 : تصرغر

تواصـُل وسـائُل اإلعـالم األمريكـي َفْضَح 
الـدور الرئييس لبالدها يف العـدوان عىل اليمن 
وقتـل اآلالف مـن أبنـاء الشـعب اليمني عىل 
مـدى ٨ سـنوات، وتدخلها بشـكل مبارش يف 

هذه الحرب. 
وبحسـب موقع (ذا انرتسيبت) األمريكي، 
أمس االثنني، فقد كشفت وثائُق رسيٌة لوزارة 
الدفـاع األمريكيـة (البنتاغـون) عـن تورط 
واشـنطن يف إدارة برنامج رسي عىل مستوى 
أوسع من أي وقت مىض لشن حروب بالوكالة 
يف العديـد من الـدول بينها اليمن باسـتخدام 

ة أمريكية.  قوات عمليات َخاصَّ
وقال املوقع األمريكي يف تقرير نرشه تحت 
عنـوان (كيف يسـتخدم البنتاغـون برنامجاً 
رسياً لشـن حروب بالوكالـة)، إنه اعتمد عىل 
وثائـَق رسيـٍة اطلـع عليهـا املوقـع بموجب 
قانـون حريـة املعلومات وعـىل مقابالت مع 

مسـؤولني أمريكيني حاليني وسابقني، َحيُث 
يضـم  إي»  يدعـى»١٢٧  الـذي  الربنامـج  إن 
١٤ مـن الربامـج الفرعيـة كانت ناشـطة يف 
منطقـة الرشق األوسـط وآسـيا الباسـيفك 
حتى عام ٢٠٢٠، وقد شـنت بموجبه وحدات 
الكومانـدوز األمريكية ٢٣ عملية يف الفرتة ما 

بني ٢٠١٧ و٢٠٢٠. 
وأَشـاَر (ذا انرتسـيبت) إىل إقـرار الجنرال 
املتقاعـد جوزيـف فوتيـل، الـذي قـاد قوات 
ة والقيادة املركزية األمريكية  العمليات الَخاصَّ
يف الرشق األوسـط باستخدام الربنامج «١٢٧ 
إي» يف اليمن وسـوريا ولبنان ومرص يف إطار 
ما سـماه جهود مكافحة اإلرهـاب، موضًحا 
أن برنامـج «١٢٧ إي» يف اليمن وسـوريا كان 
يحمل اسـماً رمزيـاً هو «يوكـون هنرت» َويف 
لبنـان «ليون هانـرت»، َوأما يف مـرص فيحمل 

اسم «انيغما هانرت». 
فيمـا أّكــد مسـؤوٌل دفاعـي سـابٌق آخر 
ُهــِويَّتـه-  عـن  الكشـف  عـدَم  -اشـرتط 

اسـتخدام نسـخة من هذا الربنامج يف العراق 
وتونس أَيْـضاً وكذلك أفغانستان والكامريون 

وغريها. 
وأَشاَر املوقُع إىل أن الوثائَق واملقابالت تقدم 
الصـورة األكثـر تفصيالً حتى اآلن لـسـلطة 
تمويـل غامضة تسـمح لقـوات الكوماندوز 
سـتار  تحـت  عمليـات  بتنفيـذ  األمريكيـة 
مكافحـة اإلرهـاب بواسـطة قـوات رشيكة 
أجنبية وغري نظاميـة يف جميع أنحاء العالم، 
كمـا توفـر املعلومات األََساسـية حـول هذه 
املهام وكيفيـة تنفيذها وتواترهـا وأهدافها، 
الفتاً إىل أن القوات األجنبية التي تعتمد عليها 
واشـنطن لتنفيذ العمليات غري معروفة حتى 
بالنسـبة ملعظـم أعضـاء لجـان الكونغرس 

وللشعب األمريكي. 
وتقوم واشـنطن من خـالل برنامج «١٢٧ 
وتقديـم  وتسـليح  وتمويـل  بتدريـب  إي» 
أجنبيـة،  لقـوات  االسـتخباراتية  املعلومـات 
ولكـن خالفاً لربامـج الدعم األجنبـي األُخرى 
التي تجري تحت شعار تعزيز القوات املحلية 
للبلـدان َفــإنَّ هذه القـوات يتم إرسـالها يف 
ـة لتحقيق أهداف أمريكية بحتة،  مهام َخاصَّ
َحيُث أضاف مسؤول دفاعي رفيع سابق «لو 
وصـف أحدهـم برنامـج «١٢٧ إي» بالعملية 
أَو الحـرب بالوكالـة فسـيكون مـن الصعب 

مجادلته أَو نفي ذلك». 
وتكشـف إحدى الوثائق أن تكلفة الربنامج 
 ٢٠١٧-٢٠٢٠ وعملياتـه يف الفـرتة مـا بـني 
وصلـت إىل ٣١٠ ماليـني دوالر، ورغـم أن هذا 
املبلَغ شّكل جزءاً بسيطاً من ميزانية النفقات 
الدفاعية عن الفرتة نفسها ولكنه يمثل زيادة 
كبـرية للميزانية املخصصـة للربنامج عندما 
بـدأ العمل به باسـم آخـر عـام ٢٠٠٥ والتي 

كانت ال تتجاوز ٢٥ مليون دوالر. 
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21@ .  77511179901314024

زطُظ الَعخاغئ اظعار بثطاء حسئظا وجظظططُص طظ الاظزري إىل 
السمض والئظاء لاطئغئ ذمعح ُضـّض الغمظغني

 : خاص
وضـع الرئيُس املشـري مهـدي محمد املشـاط، أمس 
االثنـني، القاعـدَة العريضَة التي سـتُبنى عليهـا الدولُة 
اليمنيُة الحديثُة وفق البناِء املؤّسـيس الوثيق، الذي أّسس 
ـاد، بمرشوعه  مداميكـه الشـهيُد الرئيس صالـح الصمَّ
الوطنـي «يـٌد تبني ويـٌد تحمـي»، فيما أوصـل الرئيُس 
املشاط رسـائَل قويًة للداخل والخارج أوحى من خاللها 
ببعـِض مسـتقبِل مؤّسسـات الدولـة اليمنيـة الحديثة 

الكفيلة بتلبية طموح ُكـّل أبناء الشعب. 
ـع  ويف كلمـة له، أمس، بمجلس النواب يف اللقاء املوسَّ
لقيادات الدولة لتدشـني مرحلة إصالح وتطوير القوانني 
واللوائـح، أّكـد الرئيُس املشـاط أن املرحلـَة القادمَة من 
البناء املؤّسسـة لن تكون كما قبلها، منوًِّها إىل جملٍة من 
اإلصالحات اإلدارية الالزمة لتقويم مسار األداء املؤّسيس 
وتوسـيع حلقـة البنـاء واسـتيعاب طمـوح وتطلعات 

اليمنيني. 
 

تثحُني الاارغت الةثغث لطةمععرغئ وخططه
وفيما اسـتهل الرئيُس املشـاط، كلمته بالحديث عن 
الـرضورات امللحة لتقويم مسـار أداء الدولـة، أعلن بدَء 
االنتقال من التاريخ امليالدي إىل التاريخ الهجري كتاريخ 

رسـمي للدولة اليمنية بجميـع أنظمتها ومعامالتها من 
بداية العام الهجري املقبل ١٤٤٤هـ، مؤّكـداً الفخر بذلك 
بما له من داللة عىل تمسك شعبنا بُهــِويَّته اإليَمـانية. 
كما أعلن الرئيُس املشاط تدشنَي الخطة العامة للدولة 
لعام ١٤٤٤هـ وجهوزيتهـا بإذن الله، لبدايِة التنفيذ مع 
بداية العام الهجري، معترباً االجتماَع تدشـيناً لبدء تنفيذ 
خطة العام ١٤٤٤هـ، فيما أعلن الرئيُس املشاط، تدشنَي 
مسار وإصالح وتطوير القوانني من خالل اآللية املعتمدة 
لذلك، وبهذا يمكن القول إن مؤّسساِت الدولة مقبلٌة عىل 
نقلـة شـاملة يف األداء واملسـارات كفيلة بإحـداث تغري 
نوعي وملحوظ قد يلبّي جانباً من تطلعات وآمال الشعب 
املنَهك؛ بفعل السياسـات العدوانية األمريكية السعوديّة 

اإلماراتية. 
ولفت الرئيس املشاط، إىل أن إعالَن بدء الخطط الثالث 
املذكـورة آنفاً يأتـي انطالقاً من فهم وحجـم التحديات 
املفروضة علينا واسـتحضار أننا أمـام معركة مفصلية 

تمثُِّل نتيجتُها استقالليًة وحريًة وعزة بلدنا وشعبنا. 
وعّرب الرئيس املشاط عن تطلُّع اليمن -قيادًة وشعباً- 
للـدور الهام واملحوري ملجلس النـواب يف تحقيق التوازن 
املطلـوب، بمـا يضمـُن إنجاَز االسـتحقاقات الرئيسـية 
وامللحـة، وعىل رأسـها مواجهـة العـدوان والحفاظ عىل 
مؤّسسات الدولة، والقيام بكلِّ ما يمكن لتعزيز الصمود 
والتالحم، والتأسـيس لبناء الدولـة اليمنية الحديثة التي 
تلبـي طمـوَح وتطلعاِت أبنـاء شـعبنا اليمني املسـلم، 
للمجلـس  الجـاد  والعمـل  الصحيـح  األداَء  أن  مؤّكــداً 
بمـا يضمن حسـن األداء والجودة املرجوة من السـلطة 

التنفيذية. 
 

لظِنب دولًئ لطحسإ ولغج لطمسآولني
وقال الرئيُس املشـاط: «من دواعـي الفخر واالعتزاز 
والـرسوِر أن نجتمـَع يف مثـل هـذه املناسـبات التي من 
خاللها نتطّلع إىل إحـداِث نقلٍة نوعيٍة يف التنظيم وبرؤية 
واحدة ومشـاركة جماعية للجهـات ذات العالقة، أَيْـضاً 
وفـق املعايـري وفـق آلية واحـدة ودقيقة نركـز هنا عىل 
موضوع املعايري لهذا املـرشوع، مرشوع تطوير التقنني 

واللوائح، هذا مهمٌّ جداً». 
َوأََضــاَف «هذا املوضـوع قد تم النقـاُش فيها لفرتة 
طويلـة، وُوضعـت املعايري حتـى ال تبقى املسـألُة رهناً 
للمزاجيـات، أَو أن يأتي املسـؤوُل يف أية مؤّسسـة يبني 
املؤّسسـة وكأنها بَيْتُه، أَو كأنها ملٌك له، وأن ينطلق ُكـلُّ 
ا أن يكون عنوان هذا  واحد منا يبني دولته، هذا مهمٌّ ِجـدٍّ
املرشوع، ُكـّل واحد منا ينتهز الفرصة لبناء املؤّسسة». 
وخاطـب الرئيُس املشـاط، مسـؤويل الدولـة بقوله: 
«أخـي املسـؤول: املؤّسسـة قد تكـون فيها اليـوم وغداً 
غريك، فاعمـْل لتبنَي دولـة، ال لتبنَي نفَسـك؛ ألَنَّه اليوم 

أنت فيها وغداً نحن زائلون، سـواء زائلون من هذه الدنيا 
أَو مـن هذا املسـؤولية، الذي سـيكتبه التاريُخ لك عندما 
تبنـي مؤّسسـة دولة، أما عندمـا تنطلـق لتبني وضعك 
الشـخيص، َفـإنَّ هذه الجهود سـتكون زائلة وسـتكون 
نكبـة ولعنة عىل أي مسـؤول لألجيال مـن بعده»، ومن 
خالل هـذه العبارة يتضح للجميع مـدى حرص القيادة 
عىل التغيري الشامل عىل مسـتوى املؤّسسات ورؤسائها 

ومرؤوسيها. 
ونصـح الرئيـس املشـاط باالنطالقة الجماعيـة؛ ألَْن 
نبنـَي دولتنا، منوًِّها إىل وجود اآلليات الدقيقة والصارمة 

لضبط املوضوع املذكور آنفاً. 
ولفـت إىل أن مـن أكرب النعم هـو أن تجتمـَع قيادات 
الدولـة تحـت قبـة الربملـان، فيمـا أن فصائـل املرتِزقة 
متناحـرون ومتقاتلون، معرباً عن أسـفه ملا يتعرض له 

املواطنون يف املناطق املحتّلة. 
جميـع  يف  اإلخـوَة  خاللكـم  مـن  واسـتدرك «أَُحـثُّ 
القطاعات بأن نتَحّرك ونحثَّ الُخَطى والسري إىل أن نصل 
إىل الخطوات العمليـة وننطلق من واقع التنظرِي إىل واقِع 

العمل». 
 

زطُظ الاظزري وّىل وجاء زطظ السمض
ونـّوه إىل أن «اآلَن مرحلـة عمـل، الخطـط جاهـزة 
ام  واألفـكار جاهزة والعـام القادم قـادم علينا بعـد أَيـَّ
قليلـة»، مؤّكــداً أن هذا االجتمـاع ومخرجاته تدشـيناً 

ملرحلة التطبيق بدالً عن مرحلة التنظري والتخطيط». 
وأَشاَر الرئيس املشاط إىل أن «مقتضياِت املرحلة سواٌء 
أكنا يف مرحلة حرب أَو مرحلة سالم، تتغري الوضعياُت يف 
كثـري من الدول ونحتـاج إىل التحديِث باسـتمرار، بالتايل 
أرجو أن يهدأَ الجميع، وليفهموا بل وكل العالم يعرف أننا 
أمام مرحلة وأمام وضعية متغرية يف جميع املجاالت، ويف 
جميع املحاور، ويف جميع األطر يف الجمهورية اليمنية». 
ولفـت إىل أن «هذه اللجنَة ال تأتي لتعمـَل انقالباً عىل 
ُكــّل ما هـو مـاٍض، ال، الذي هـو صالٌح لهـذه املرحلة 
يبقـى كائنـاً ما كان، نحـُن فقط نطّور ونحدِّث حسـب 

مقتضيات املرحلة والواقع». 
وقـال: «لدينا فرصـة أن نتّجه لبناء دولتنـا الوطنية 
بفكٍر وطنـيٍّ وبتوّجـه وطني بعيًدا عـن الَوصاية وبكلِّ 
شـموخ وبـكلِّ اعتزاز بعيـًدا عـن الوصايـة ويف صميم 

ا».  االستقالل، هذه نعمة جدٍّ
َوأََضــاَف «ال يتبقى لدينا هاجـٌس إال التفكرِي الضيّق 
لـدى املسـؤولني الذيـن يعينونـا يف هـذا املـرشوع، أمـا 
الوصاية هذا راح زمانُها، أنهار من الدماء راحت وتحّقق 
لبلدنا -إن شـاء الله- حريتها واسـتقاللها، لكن التفكريَ 
الضيّـق أليِّ مسـؤول هذا هاجـس لدينا ولدينـا اآلليات 
الضابطـة له، ولكن أطرح هذه النقطة لكم لتعينونا عىل 

ذلك، ُكـّل بواقع مسؤوليته». 
وتابـع يف كلمتـه: «نحن متوّجـهون للبناء املؤّسـيس 
بـدَل البنـاء الذي يقـال «الشـليل» مع أنه غـري موجود، 
سـنتوّجـه إىل البناِء املؤّسيس إن شـاَء الله، بغضِّ النظر 
ن هو السـبُب يف وصول املرحلة إىل بناءات شللية، ال،  عمَّ
البناُء املؤّسـيس هو الذي سـنعمُل عليه إن شـاء الله، يف 
املسـتقبل، ونبني دولتنا عىل أََساسـه بإذن الله سبحانه 
وتعـاىل»، فيمـا نّوه إىل رضورة االسـتفادة مـن تجارب 

الدول الناجحة وتطبيقها يف واقعنا املؤّسيس. 
ونـّوه الرئيس املشـاط إىل أن هنـاك مجموعَة برامج 
أعمال ستخرج -إن شاء الله- إىل النور يف األيّام القادمة؛ 
باعتبَار املرحلـِة القادمة مرحلة التطبيق، مكّرراً عبارته 
«أن مرحلـة التنظري قد انتهت، ولنا فرتة كثرية، وخرجنا 

بمخرجات وبعصب أفكار كثرية». 
 

دروُس صائث البعرة ضدرورة واملرتطئ 
طفخطغئ وق طضان لطسطتغني

ويف سـياق متصـل، اعتـرب الرئيـُس املشـاط دروَس 
قائد الثورة حول عهد اإلمام عيل ملالك األشـرت «دسـتوراً 
للمسـؤول املسلم»، مؤّكـداً أن املسـؤوَل املسلَم يجب أن 
يتحـىل بتلك الصفات وتلك التوصيات التي أدىل بها اإلمام 

الرئغج المحاط غسطظ «وقدَة طرتطئ طآّجسغئ جثغثة»: 

أسطظ اقظاصاَل طظ الاارغت المغقدي إلى الاارغت العةري ضاارغت رجمغ لطثولئ بةمغع أظزماعا طظ بثاغئ 1444عـ
دّحـظ طساَر وإخقح وتطعغر الصعاظغظ وأسطظ الثطَئ الساطئ لطثولئ لسام 1444عـ وجععزغاعا 

 ظظططص اآلن لئظاء ووضع 
المثاطغك الختغتئ لئظاء دولئ 
الترغئ واقجاصقل الاغ تطئغ 

تدتغات أبظاء عثا الحسإ

 حثخغًّا لط أصثم إصرار 
الثطئ المالغئ لتث اآلن فظظغ 
ق أططك إق طظجقً طثّطـرًا سطى 
أرض ق تساوي إق سحرغظ طارًا

 لثغظا شرخئ أن ظاةه لئظاء دولاظا 
العذظغئ بفضر وذظغ وباعّجـه 

وذظغ بسغًثا سظ الَعخاغئ وبضضِّ 
حمعخ وشغ خمغط اقجاصقل

 وجعئ رجالئ لرئغج العزراء 
غطجم اإلخعة العزراء الثغظ لط 

غصثطعا اإلصرار بالثطئ المالغئ أن 
غصثطعه شغ أصرب وصئ طمضظ



5
الثالثاء

العدد

6 ذي الحجة 1443هـ..
5 يوليو 2022م

(1436)
أخبار 

تــاطــث:تــاطــث:بظ تئاعر:بظ تئاعر:الــراسغ:الــراسغ:

 : خظساء
أّكـد رئيـُس مجلس النواب، الشـيخ يحيى الراعي، 
أهميّة توحيد الجهود بني كافة املؤّسسـات الدستورية 
لتحقيـق تكامـل األداء فيما بينها وملا من شـأنه تاليف 
االختـالالت وأوجـه القصـور يف التنفيذ وذلـك يف إطار 

إصالح وتطوير منظومة القوانني. 
ع، أمس االثنني، لقيادات الدولة  وخالل اللقاء املوسَّ
لتدشـني مرحلـة إصالح وتطويـر القوانـني، بحضور 
الرئيـس املشـاط وأعضـاء املجلـس السـيايس األعىل 
وقيـادات الدولة، رحـب الراعي، بقوله: «أهالً وسـهالً 
بكـم جميعاً وندعو الله العيل القديـر أن يجمع قلوبنا 
عىل محبتـه وطاعته ويوفـق الجميـع لخدمة الوطن 
وأبناء شـعبنا اليمني الصامـد الصابر يف وجه العدوان 

والحصار وألكثر من سبع سنوات وأن يعمل ُكـّل منا من 
موقع املسـؤولية امللقاة عىل عاتقه وواجباته تجاه أبناء 

اليمن». 
ولفت إىل أن املجلس كان قد وجه الدعوة يف وقت سابق 
لحكومة اإلنقاذ الوطني بشأن إجراء التعديالت للقوانني، 
مبدياً ترحيبه باسـتقبال أية طلبات مـن الحكومة وفقاً 
ملقتضيـات الرضورة وملا فيه الصالـح العام والعمل عىل 
تنفيـذ الربامـج الحكوميـة والخطط املقـرة يف املجاالت 

املختلفة. 
وشـّدد رئيس الربملـان عـىل التأني يف إعـداد القوانني 
ومراعـاة البُعد املسـتقبيل، متمنيـاً التوفيـق للجميع ملا 

يحّقق مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً. 
بدوره عرب رئيـس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز 
صالـح بن حبتور، عن الشـكر والتقدير لفخامة الرئيس 
مهدي املشـاط -رئيـس املجلس السـيايس األعىل- الذي 
يختار بـني حني واآلخـر مواضيع حيوية يف مسـار بناء 
الدولـة اليمنية الحديثة ومنها إصـالح وتطوير القوانني 

واللوائح. 
وقـال يف كلمـة لـه: «نلتقي اليـوم تحت قبـة الربملان 
لنخطـو خطـوات جريئة؛ ِمـن أجِل تصحيـح العديد من 
االختـالالت والهفوات التي برزت طيلة الفرتة املاضية، يف 
سياق تقييم وتطوير تجربة صنعاء اليوم التي يخوضها 
ُكــّل الرشكاء يف الجبهة الداخليـة وهي معركة املقاومة 

مـن جهة ومعركة اإلصـالح والتطوير والبنـاء يف الجهة 
األُخرى». 

َوأََضـاَف «نبارك َكثـرياً للجنة املكلفة من قبل فخامة 
الرئيـس املشـاط، التـي يقودهـا مديـر مكتب رئاسـة 
الجمهوريـة أحمـد حامـد، والتـي أّطرت مـرشوع هذا 
التصحيح ملعالجـة االعوجاجات التـي حدثت يف الجانب 

القانوني خالل الفرتة املاضية». 
وتابـع «نحتاج أن نطـّور العديد من النُظـم واللوائح 
والقوانني التي تساعدنا يف خوض معركة البناء والتطوير 
بشـكل صحيح وقانوني يسـاعد عىل إثبات أن املجموعة 
املتهمة بأنها انقالبية، هي املجموعة التي ترتبط ارتباطاً 
مبـارشاً مـع الواقـع ومـع الشـعب، ولذلك هـي تقرتب 
مـن َحـّل قضاياهـم وفقاً ألسـس قانونية ودسـتورية 

ورشعية». 
ولفـت رئيـس الـوزراء إىل أهميّة أن يعـرف العالم أن 
هـذه التجربة التي تخوضها صنعـاء اليوم، امتداد إلرثها 
التاريخي الطويـل ولرتاكم الخربة الطويلة فيها ولتالحم 
الـرشكاء يف الجبهـة الداخلية من مختلـف أنحاء الوطن 

ومن مختلف األحزاب واالتّجاهات السياسية. 
وأوضـح أن الرشاكة ال تعني االنقيـاد، بل الخوض يف 
التجربَة بجوانبها اإليَمـانية والقتالية والجهادية يف صف 

واحد. 
وتحـدث الدكتور بـن حبتور يف كلمته عـن التعليمات 
التـي يحث عليها قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدر الدين 

يف خطاباتـه ومحارضاتـه،  الحوثـي، ويكّررهـا دومـاً 
مؤّكــداً أن تطبيق تلـك التعليمات من قبـل الجميع من 
شـأنه الحد َكثرياً مـن األخطاء التي نشـاهدها بني حني 

وآخر، بل وعىل إنهائها. 
وّذكـر بهذا الشـأن حديـث القائـد قبل يومـني حول 
سـلوك املسؤول، الذي يعترب من األهميّة بمكان أن يكون 
حارضاً لدينا جميعاً كمسـؤولني.. مبينًا أن الوطن قادم 
عىل معركة كربى هي معركة السالم والبناء والتي ال تقل 
أهميّة عن معركة الحرب ضد العدوان، التي أثبت الجميع 

خاللها أنهم يف مستوى املسؤولية الوطنية والتاريخية. 
وقال: «ثبت أن الجيش بتصنيعه وقياداته العسـكرية 
كان يف مسـتوى املسـؤولية الكـربى ولذلك أوجـدوا هذا 
التـوازن الذي ينعم بـه الجميع، أي املوجـودون هنا عىل 
األرض يف ظل قيادة ثورية وسياسـية ومجلس سـيايس 
ومؤّسسـات دسـتورية متكاملـة ومتناغمة واسـتقرار 
داخـيل».  َوأََضــاَف «ولذلك نحـن معنيـون جميعاً بأن 
نطور آليات عملنا املؤّسسية والذي يُعد، تطوير وتحديث 
اللوائح والقوانني جزءاً مهماً بل وأََساسياً منها لالنطالق 

يف مسار التصحيح والتطوير بشكل سليم». 
إىل ذلـك، أّكـد مدير مكتب رئاسـة الجمهورية رئيس 
لجنـة إصالح وتطويـر القوانـني واللوائح أحمـد حامد، 
أهميّة اللجنة ودورها يف تعديل وإنشاء القوانني واللوائح 
والقرارات وصياغة مشاريع القوانني واللوائح خالل هذه 
املرحلة املفصلية واالستثنائية من تاريخ الشعب اليمني. 

وأَشـاَر إىل أن إنشـاء اللجنة يأتي ضمن خطة القطاع 
اإلداري للجنة العليا للرؤية الوطنية وتجسيداً لتوجيهات 
القيادة ومستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثـة والعادلـة ومتزامنة مـع الـدروس القيّمة التي 
يقّدمهـا قائد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي، 
عن اإلدارة واملسـؤولية يف اإلسـالم عىل ضوء عهد اإلمام 
عيل -عليه السالم- ملالك األشرت والتي تتطلب من الجميع 
االسـتماع لهـا بوعـي وتفهم وتجسـيدها برغبـة كقيم 
وسـلوك ومبادئ وأخـالق ومواصفات يف الواقـع واألداء 

العميل والسلوكي. 
وتطرق حامد إىل جوانب القصور والفساد واالختالالت 
التـي رافقـت مرحلـة ما قبل ثـورة الـ ٢١ من سـبتمرب 
والسـبل املثىل لتجاوز تركة تلك املرحلة الخاوية والبالية 
يف مجال اللوائح والقوانني التي شابها الكثري من القصور 

واالختالالت نتيجة العشوائية واالرتجالية واملزاجية. 
وقـال: «إن اللجنـة ستسـعى إليجـاد نقلـة نوعية يف 
إصالح وتطوير القوانني واللوائح بما سـتحّققه من منع 
للتداخل وإزالة للتضارب يف املهام واالختصاصات وتمّكن 
من املراجعة الدقيقة واملشـاركة الواسعة بدءاً من الجهة 
املعنيـة ُمروًرا بالقطاع املعني، ُوُصــوالً إىل لجنة إصالح 
وتطويـر القوانني واللوائح الرئيسـية والفنية املسـاعدة 
واالستشـارية، فضـالً عًمـا سـيقدمه مجلس الـوزراء 

ومجلس النواب». 
وقّدم مدير مكتب الرئاسـة عرضـاً موجزاً عن جهود 
اللجنة يف دراسـة وإعداد وإخراج تصور إلصالح وتطوير 
القوانني خالل ثمانية أشهر، خضع العمل فيها لنقاشات 
ولجـان متخصصـة واجتماعـات دوريـة وورش عمـل 
متعددة وتم اسـتيعاب املالحظـات واملقرتحات الوجيهة 

التي ُرفعت من ُكـّل الجهات. 
من جهته، أشـار وزير الشـؤون القانونيـة، الدكتور 
إسـماعيل املحاقري، إىل أهميّة اإلصـالح القانوني خالل 
هـذه املرحلة الحرجـة من حياة الشـعب اليمني، معتربًا 
القانـون هـو املنهجيـة والرشيعة التـي تُعنـى بتنظيم 
شـؤون املجتمع مـن خـالل تنظيـم العالقـات وتحديد 

الحقوق والواجبات. 
لطبيعـة املنظومة القانونية  مخترصاً  وقدم توضيحاً 

وما يعرتيها من إشكاالت. 

عيلّ -عليه السالم- إىل مالك األشرت. 
وقال: إن «هذا دستوٌر ينبغي أن يكون أماَم أعني ُكـّل 
مسـؤول منـا، أدعو الجميـَع، وأحثُّ الجميـع، بل وألزم 
الجميع إىل االسـتماع لهذه الدروس فهـي مهمة؛ ألَنَّه إذَا 
صلحـت النفُس صلـح الواقُع العمـيل، إذَا صلحت نفس 

املسؤول أصلح واقَعه وأصلح محيطه». 
ولفـت إىل أنه وّجه رسـالًة لدولة األخ رئيـس الوزراء 
ليلـزم اإلخـوة الـوزراء الذين لـم يقّدموا اإلقـرار بالذمة 

املالية أن يقدموه يف أقرب وقت ممكن». 
َوأََضـاَف «قلت فيها إنني متأسـف أنني شـخصيٍّا لم 

أقدمها لحد اآلن، لكن ملاذا؟!؛ ألَنَّني ال أملك شيئاً». 
واسـتدرك «أنـا كنُت يف خطاب مع اإلخـوة يف األجهزة 
الرقابيـة، قلـت لهم بأني ال أملـك إال منـزالً مدّمـراً عىل 
أرض ال تسـاوي إال عرشين مـرتاً، لم يتغري يشء من ذلك 
اليوم لحد اآلن، فقط نسـيت واحدة وهي السـيارة، كان 
لدي سـيارة واحدة احتاج إليها الشـهيُد الصماد -رحمة 
اللـه تغشـاه- ويف أيامه األخرية، وقـال يل بأنه يريدها يف 
عمل وال يملك سيارة فاعطني إياها وسأشرتي لك سيارة 
بدلها، الحقاً أعطيته تلك السـيارة وراح شهيداً بعد شهر 
من ذلك اليوم، هذه السيارة الوحيدة التي أمتلكها، البقية 

ال يوجد لدي يشء». 
وتابـع حديثه «نحن ال نـزال يا إخوتـي ألهلنا نقتني 
البيـوت كمـا أصغـر مواطـن، أنـا أقتنـي ألرستـي بيتاً 
وأتعّرُض لإلشـكاالت التي يتعرض لهـا أي مقتٍن، أحياناً 
يأتـون يطالبوننـا بخروج هـذه األرسة؛ ألَنَّهـم يريدون 
أن يسـّكنوا أقـارب، نفـس القصة التي يتعـّرض لها أي 
مواطـن، ال أزال يف بيـت إيجـار وال أملـك بيتـاً وال أملـك 
سيارة، وكل ما أملك هو ملك عام، ال أملك ملكاً شخصيٍّا، 
عندما أسـمع شـكاوى مواطنـني وهي تجـري عيلَّ من 
املؤجريـن، الذين يأتون يحاولون إخـراج واحد من بيته؛ 
ألَنَّ فيه أقارب سيسـكنون يف هذا البيت، فنحن نعاني ما 

يعانيه املواطن، ونعيش ببسـاطة كما يعيش أي مواطن 
يمنـي، أي مواطن يمني أَو أي مسـؤول يمنـي يملك أية 
معلومـات غري مـا أدليت به إليكم فليتقـدم بها إىل هيئة 

الفساد وتصادر للدولة». 
ويف هذا السـياق، لفـت الرئيس املشـاط إىل أن «هناك 
فوىض إعالمية أنا أسـميها يف رشيحة واسعة من اإلخوة 
اإلعالميني ومن اإلخوة السياسيني، لكن نحن نبني معهم 
عـىل ُحسـن النية، وكثـريٌ منهـم لدينا بهـم عالقة ودية 

كبرية». 

وأردف بالقـول: «لكـنَّ هـذا الصنـف عادة مـا يكون 
سـطحياً حتى أني أذكر قصة يف هذا املقـام، أحد اإلخوة 
املنتقديـن بشـكل ُمسـتمّر كان أول مـا وقعـت الرضبة 
علينا التي أعلنت دوُل العدوان أنها اسـتهدفتني شخصيٍّا 
كان هو أول من يتصل ويسـأل عني، قبـل أن تعلن دوُل 
العدوان، أنا أقول له إذَا سـمع كالمي: يا أخي أنت تحبني 
والعدوُّ يعرف أنك تحبني، لكنه يعرف أنك سـطحي، يريد 
أن يتأّكـد هل هو اسـتهدفني من خالل سـطحيتك وعىل 

هذا قيسوا». 
ونـّوه إىل أن «هناك آليًة لدى العدّو يسـتغُل الكثريَ من 
الذيـن نبنـي معهم عىل حسـن النية، نحن لدينا سـقف 
عـاٍل للتعبري عن الرأي لكن أن تصـل املرحلة إىل اإلرضار 
باملصلحة العامة بالبلد هنا سنقول (اسطب) توقف، هنا 

خيانة». 
وأَشـاَر إىل أن النوعية األُخـرى «التهمنجيني»، هؤالء» 
التهمنجيـني»، مؤّكــداً أنهـم «ال يملكـون أيـة أدلة بل 
ينبحـون نباحاً بدون أية أدلة، هـؤالء مجموعة حاقدين 
وال يريـدون اإلصالح بل ومزايدين، ال يريدون إصالحاً وال 

يوجد لديهم رؤية». 
وجّدد دعوتَه لكل أبناء الشعب من لديه أفكار أَو رؤى 
أَو أحاديـث بنّاءة إىل أن يقدمها، مؤّكـداً حرَصه عىل فتح 
ُكـّل األبواب أمام جميع أبناء الشـعب ممن يريدون بناء 

دولتهم. 
املشـاط: «هنـاك  الرئيـس  قـال  كلمتـه،  ختـام  ويف 
وضعيـات نحن نطمُح أن نصَل إليهـا لكن هناك عوائق، 
بالتـايل هناك جهود كثرية تُبذل، هناك جهود كثرية تُبذل، 
ال نجلـد أنفسـنا؛ ألَنَّنـا لم نصـل إىل الوضع املثـايل الذي 
نتمناه ونطمح إليه ويتمناه سيُّدنا القائد، نعمل بكل ِجدٍّ 
واجتهاد وبكل إخالص وسـنصل إن شـاء اللـه مع إراَدة 
الصادقـني وحرص الحريصني سـنصل إن شـاء الله إىل 
أحسـِن وضعية»، ُمضيفـاً «ال تفتوا يف عضدكـم، القيل 

والقـال والتهمنجيون واملنظماتيون أَيْـضاً، املنظماتيون 
أبناء املنظمات لهم دور يف الدعايات، لكن شعبنا محصن 
بالوعي، ولن تصل ولن تقدروا أن تخرتقوا وعي شـعبنا، 
شـعبنا بُهــِويَّتـه وبحضارته وبإيَمـانـه محصن بإذن 
الله سـبحانه وتعاىل، فأنـا أقول وأكّرر: ال نجلد أنفسـنا 
َكثرياً، نسمع نستفيد ما هو حق، نحن باذلون للحق وفق 
العدل واإلنصاف، ما يمكن أن نسـتفيد منه، ال نسـتنكر 

نستفيُد من أي واحد مهما كان َكبرياً أَو صغرياً». 

 لظ ظساسطَط لفاتِّغ السدث 
طعما ضاظئ أبعاصعط وطعما 

ضاظئ ألسظُاعط ضالمطارق وعغ 
ق تآبر شغظا طعما ضاظئ

 سطى رأس اقجاتصاصات طعاجعُئ 
السثوان والتفاظ سطى طآّجسات 
الثولئ وتسجغُج الخمعد والاأجغج 

لئظاء الثولئ التثغبئ

 تعتغث الةععد بغظ ضاشئ المآّجسات 
الثجاعرغئ ضرورة لاتصغص تضاطض افداء 

وإخقح وتطعغر طظزعطئ الصعاظغظ وتظفغثعا
 ظرتإ بأغئ تسثغقت صاظعظغئ تراسغ 

طخالح الحسإ وترجط لطمساصئض 
الئسغث 

 افترار غثعضعن طسرضئ المصاوطئ طظ 
جعئ وظتظ ظثعض طسرضئ اإلخقح والاطعغر 

والئظاء شغ الةعئ اُفخرى
 لغسرف السالط أن عثه الاةربئ الاغ 

تثعضعا خظساء اطاثاد إلربعا الاارغثغ 
الطعغض ولاراضط الثئرة الطعغطئ شغعا

 ظسسى إلغةاد ظصطئ ظعسغئ شغ إخقح 
وتطعغر الصعاظغظ والطعائح لاتصغص ذمعح 
الحسإ والاثطص طظ صغعد الةمعد السابصئ

 الاسثغقت جامظع الاثاخض وتجغض 
الادارب شغ المعام وجامّضظ المحارضئ 
العاجسئ لطثروج برؤى تطئغ طسارات الئظاء

 لثغظا جصٌش ساٍل لطاسئغر سظ 
الرأي لضظ أن تخَض المرتطئ إلى 
اإلضرار بالمخطتئ الساطئ بالئطث 

جظصعل: تعصش عظا خغاظئ 

 ظتظ طظ تاربظا الفساد 
وظتظ طظ خمثظا وظتظ طظ 

بظغظا دولاظا طظ تتئ الخفر وق 
غساطغع أتث أن غجاغث سطغظا 

خظساء ظتع صعاظني تآذر ُضـّض الحسإ بتطصئ بظاء واتثة وواسثة
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محاضرة السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلـَه إالَّ اللُه 
ــًدا  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلـُك الَحــقُّ امُلِبـنْي، وأشـَهُد أن َسـيـِّ

َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصـلِّ عىل ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ عىل ُمَحمَّ

عىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
األَْخيَـاِر  أَْصَحاِبـِه  عـن  بِرَضـاَك  اللَُّهـم  وارَض 
الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  امُلنْتََجبني، وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك الصَّ

أيَُّها اإلِْخَوُة َواْألََخـَواُت:
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ

تحدثنا باألمس:
ـا ركََّز عليه فيمـا يتعلَُّق بمسـألة َمن يعتمُد  • عمَّ
عليهـم يف أداء املسـؤولية، بـدءاً مـن املستشـارين، 
ثـم الـوزراء، يعنـي: األعـوان، العاملني األََساسـيني 
الذيـن يعتمد عليهم، وأتى التحذير يف مسـألة الوزراء 
واألعوان، واملسـؤولني األََساسيني، من ذوي السوابق 
اإلجراميـة، واملمارسـات الظاملـة، ممـن كان يَعتَمد 
عليهـم األرشار لتنفيـذ مـا يريدونـه، وللقيـام بتلك 
عنهم  املمارسـات اإلجرامية والظاملة، واالعتماد بدالً 
ممن يمتلك حسـن الرأي، وحسـن الترصف، وحسن 
التدبـري، واملهارة اإلدارية، والقدرة العملية عىل إنجاز 
األعمال، من ذوي الصفحة البيضاء، واملايض املرشق 
والسـليم، واالعتمـاد عـىل القيم األخالقيـة، التي لها 
ا يف أداء املسؤولية بشكٍل كبري، ومن  عالقة كبرية ِجـدٍّ

أهمها، من أهم تلك القيم: الورع والصدق. 
• وأتـى الحديـث أَيْـضاً عـن أهميّـة التفريق بني 
املحسن وامليسء، بمقتىض الحكمة والعدل، يف ُكـّل ما 
يتصل بذلك، يعني: يف املكانة، يف االحرتام، يف املعاملة، 

يف الجزاء، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب. 
• أيضـاً مرَّ بنا الكالم عن كيـف تكون العالقة بني 
املسؤول ومن هم يف نطاق مسـؤوليته، عالقًة قائمًة 
عىل حسـن الظـن، عـىل االحـرتام، عـىل االطمئنان، 
وليسـت عىل املخاوف، وما يسـبب املخـاوف والقلق، 

وأتى التفصيل الكايف بشأن ذلك. 
• وأيضاً يف ختام ما مرَّ بنا أَيْـضاً يف مسألة التغيري، 
أالَّ يسـعى اإلنسـان لتغيري ُكـّل يشٍء، حتى األشـياء 
التـي هـي سـنٌَّة صالحـة، طريقـة صالحـة تطابق 
مقتـىض الـرشع، ويتحّقق بهـا ما يفيـد يف الصالح 
العـام، وقـد اعتـاد النـاس عليهـا، وألفوهـا، وفيها 
ا العادات، أَو  خـري، وهي مطابقة ملقتىض الـرشع؛ أمَّ
الطرائق، أَو األسـاليب السـيئة التـي تخالف مقتىض 
رشع الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، أَو تخالف تعليمات الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، فهي بالتأكيد بحاجة إىل التغيري. 
• وكان ختـام الدرس باألمـس: أهميّة اإلكثار من 
مدارسـة العلمـاء ومناقشـة الحكمـاء، يف تثبيت ما 
فيـه صالح أمر الناس، واسـتقامة أمرهـم، وانتظام 
شـأنهم، وتحدثنا عن أهميّة توجيه األنشطة العلمية 
ومخرجاتهـا وربطهـا بالواقع، فيما يصلـح الواقع، 
فيمـا يبني حضارًة راقيـًة متميزة، واالسـتفادة من 
ذوي الخربة، والتجربة، والحكمة، وحسن الرأي... إىل 

غري ذلك. 
ونبدأ بدرس اليوم، قال «عليه السالم»:

 ((َواْعَلـْم أَنَّ الرَِّعيََّة َطبََقـاٌت، َال يَْصلُُح بَْعُضَها إِالَّ 
ِببَْعٍض، َوَال ِغنَى ِببَْعِضَها َعْن بَْعٍض)) 

يقدِّم هنا رؤيًة عامة تجاه املجتمع، وفق سنَّة الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف تدبري شـؤون عباده، القائمة 
عـىل مبـدأ التكامل فيمـا بني عبـاد الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، ما بني أبنـاء املجتمع، وهو تدبريٌ حكيٌم من 
تدبـري الله «جلَّ شـأنه»، جعل واقع املجتمع بشـكٍل 
عـام يقوم أََساسـاً عىل مبـدأ التكامل، َحيـُث ال غنى 
ألحٍد من أبناء املجتمع، وال فئٍة من فئات املجتمع عن 

البقية، عن الباقني. 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» يف تدبـريه، يف تكوينـه 
للمجتمـع، فيمـا فطرهـم عليـه، فيمـا منحهم من 
طاقـات ومواهب، وفيمـا دبَّر به شـؤون حياتهم يف 
تنوع توّجـهاتهم، يف عملهم وسعيهم يف الحياة، جعل 
ذلك عـىل النحو الذي يتكاملون بـه، ُكـّل منهم يقدِّم 

خدمـًة لآلخرين، ُكـّل منهم يسـعى فيمـا فيه الخري 
والصالح العام لآلخرين، يف ُكـّل شـؤونهم املعيشـية 

بتنوعها. 
فنجد -عىل سـبيل املثال- األهميّـة للدور الزراعي، 
مثالً: البعض من الناس توّجـهه، ومواهبه، وطاقاته، 
ورغبتـه يف العمـل يف مجـال الزراعـة، البعض اآلخر 
مثـالً يف مجال الطب، توّجـهـه، ومواهبه، ورغبته يف 
ذلك املجـال، البعض مثالً يف مجـاالت إدارية، البعض 
يف مجاالت التجارة مثـالً، والتجارة مجاالت متنوعة، 
أنـواع معينة لها من يرغب فيهـا، يتجه إليها، ينجح 

فيها، يتحمل أعبائها... إىل غري ذلك. 
فهـذه األدوار املتنوعة يف واقع الحيـاة، التي يتجه 
فيهـا الناس يف تدبري اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، فيما 
وهبهم من طاقات ومواهب، وفيما فطرهم عليه من 
رغبـات وتوّجـهات، هي قائمة عىل أََسـاس التكامل 
فيما بينهم؛ ولذلك ال يتحّقق مثالً الكمال يف ُكـّل هذه 
الشؤون لدى فئة واحدة، أَو لدى شخص واحد، بحيث 
يستطيع أن يستغني عن ُكـّل الناس، يف ُكـّل مجاالت 
أعمالهـم، وتوّجـهاتهـم، وإبداعاتهـم، وطاقاتهـم، 
وقدراتهـم، ومجـاالت أعمالهـم، فتكـون النظرة إىل 
املجتمـع قائمـًة عىل هذا األََسـاس: أنَّ ُكــّل فئٍة من 
فئـات املجتمع هي فئة مهمة، ودورها ُمِهمٌّ، يتكامل 
مع األدوار األُخرى، وال غنـى ببعضها عن بعض، وال 

يصلح بعضها إالَّ ببعض. 
ولذلـك ال يمكـن يف موقـع املسـؤولية يف سياسـة 
الدولـة مثـالً، وطريقتهـا يف إدارة شـؤون النـاس، 
بطريقة املسـؤولني، أن يكتفوا مثـالً باالهتمام بفئة 
يف مجال معـني، وأن يتجاهلوا ُكــّل الفئات األُخرى، 

ومجاالت أعمالها، وأدوارها املهمة. 
يجب أن نسـتوعب أن ُكــّل دوٍر مهم، األدوار التي 
يقـوم بها أبنـاء املجتمـع، وأنه يجـب أن نأخذ بعني 
االعتبـار العناية بالجميـع، االهتمـام بالجميع، وأن 
نسـتوعب أنَّ ُكــّل دور لـه أهميته يف نجـاح األدوار 
األُخـرى، يف نجاح األدوار األُخـرى، وإالَّ إذَا غابت هذه 
النظـرة، واتجه ُكــّل االهتمـام نحو فئة مـن فئات 
املجتمـع يف مجـال عملهـا واهتمامها، مع النسـيان 
لآلخريـن، والتجاهـل لآلخرين، أَو مـع اإلهمال عمل 

ما يرض باآلخرين، فذلك سـتكون له تأثرياته السلبية 
حتى عىل مستوى املجال الذي توّجـه االهتمام نحوه، 
فهذه رؤية عامة ذات أهميّة كبرية، وسيأتي الحديث 

عنها عىل وجه التفصيل. 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» قال يف القرآن الكريم: {أَُهْم 
يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن َقَسْمنَا بَيْنَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِيف 
نْيَا َوَرَفْعنَا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِليَتَِّخذَ  اْلَحيَاِة الدُّ
بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريٍّا}[الزخرف: من اآلية32]، فكل 
ر ملا فيه خدمة اآلخرين، يف مواهبه، يف  شـخص مسخَّ
طاقاتـه، يف قدراتـه، يف املجال الذي يتجـه إليه ويبدع 
فيه من مجاالت الحياة، وكل فئة عىل مستوى أوسع، 
مثـالً: التجار كفئـة، أَو املزارعون كفئـة، أَو األطباء 
كفئـة... أَو أية فئة من فئـات املجتمع، ُكـّل فئة هي 
تـؤدِّي دوراً مهمـاً، ملصلحـة ُكـّل املجتمـع، ولنجاح 
بقيـة األدوار األُخرى، فهذا الرتابط وهـذا التكامل يف 
واقع املجتمع البرشي، يجب أن نستوعبه؛ لتبنى عىل 
أََساسـه السياسات يف إدارة شـؤون الناس، وطريقة 
العمل يف إدارة شؤون الناس، وفهم ما عىل املسؤولني 
تجاه ُكـّل فئة، ما الـذي عليهم تجاه املزارعني، تجاه 
األطباء، تجاه التجار... تجاه ُكـّل مجال من املجاالت 
ذات األهميّـة يف واقـع الحياة، وهـذا املقصود بقوله: 
((َطبََقـاٌت، َال يَْصلُُح بَْعُضَهـا إِالَّ ِببَْعٍض))، بينها هذا 
الرتابـط يف واقع حياتها وشـؤون حياتها، ((َوَال ِغنَى 

ِببَْعِضَها َعْن بَْعٍض)). 
 ((َفِمنَْها ُجنُوُد اللَِّه)) 

أول مـا يحتاج إليه املجتمع، هـو: الحماية، ودفع 
الخطر عنـه، ودفع األعداء عنـه، ودفع األرشار عنه، 
والحفاظ عىل أمنه، وترسـيخ دعائم االسـتقرار فيه، 
وهذه مسـألة رضورية السـتقرار الحيـاة، وهي أول 

املتطلبات الرئيسية. 
ومـن يـؤدِّي هـذا الـدور: يف حمايـة املجتمـع، يف 
الحفـاظ عىل أمنه وعىل اسـتقراره، ويف منع التظالم 
بني أبنائـه، والتعدي عـىل بعضهم بعـض، والبطش 
ببعضهـم البعض، ودفع رش العـدّو الخارجي عنهم، 

من يؤدِّي هذا الدور هم: (ُجنُوُد اللَِّه). 
ُجنُوُد اللَِّه هم الذين يقومون بهذا الدور كمسؤوليٍة 
مقدَّسـة، والتـزام إيَمـاني، هـم يؤدُّون هـذا الدور؛ 

باعتبَاره مسـؤوليًة إيَمـانية، انطلقوا فيها استجابة 
لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، والتزامـاً بتعليماته، ووفق 

تعليماته «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
وهـذا مـا يجب أن نـدرك أهميته يف مسـألة البناء 
للقوة العسكرية واألمنية، التي تحافظ عىل املجتمع، 
وتدافع عـن املجتمـع، وتحافظ عىل أمن واسـتقرار 
ـخ يف عملية  املجتمـع، أن مبادئهـا التي يجب أن ترسَّ
البناء لها، وأن تكون عقيدًة أََساسية، وأََساساً للرتبية 
كذلك، هو هذا األََسـاس؛ حتى تؤدِّي هذا الدور كقوة 
أمنية وقوة عسـكرية مـن واقع االلتـزام اإليَمـاني، 
والدافـع اإليَمـاني، كجنـود لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»؛ 
ألَنَّ هؤالء هم ِعباد الله، الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يريد 
لهـم أالَّ يظلموا، أالَّ يذلوا، أالَّ يقهروا، الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، يريد لهم الخري، يريد لهم أن يحظوا بالحياة 
الكريمة، بالعزة، والكرامة، واالسـتقرار، ودفع الرش 
عنهم، ودفع الظلم عنهم، هذا من أهم ما يف القسـط 
والعدل اإللهـي، والرحمـة بالعباد، هـو القائل «جلَّ 
شـأنه»: {َوَما اللَّـُه يُِريُد ُظْلًما ِلْلَعاَلِمـنَي}[آل عمران: 
من اآلية108]، {َوَمـا اللَُّه يُِريُد ُظْلًمـا ِلْلِعبَاِد}[غافر: 
مـن اآليـة31]، ال يريـد لهـم أن يكونـوا يف وضعيـة 
ضعيفـة، مقهـورة، ليـس فيهـا منعـة، ليـس فيها 
حمايـة، ليس فيهـا من يدفع عنهم الـرش، من يدفع 
عنهم الخطر، من يدفـع عنهم األعداء الظاملني، ففي 
تدبري الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يأتي هذا الدور: (ُجنُوُد 
ة كمسـؤولية إيَمـانية  اللَِّه)، الذين يؤدُّون هذه امُلِهمَّ
؛ ِمن أجِل الله «ُسـبَْحانَـُه  مقدَّسـة، والتزام إيَمـانيٍّ
َوتََعاَىل»، ووفق تعليماته، ولديهم هذا الدافع املقدس، 
الذي يستشعرون من خالله طبيعة دورهم، أنه ليس 
لظلم املجتمع، ليس السـتغالل املجتمـع، ليس لقهر 
املجتمع، ليس ملمارسة الجربوت بحق املجتمع، بل هم 
يف خدمة هذا املجتمع؛ ِمن أجِل حمايته؛ ِمن أجِل دفع 
الرش عنه، ولكن وفق هذا االلتزام اإليَمـاني، والدافع 
اهم بـ  اإليَمـاني، واملسـؤولية املقدَّسـة، فلذلك سـمَّ
(ُجنُوُد اللَِّه)، تسـمية عظيمة؛ ليستشـعروا قدسـية 

ذونها.  ة التي ينفِّ الدور الذي يقومون به، وامُلِهمَّ
ة))  ِة َواْلَخاصَّ  ((َوِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ

اإلداريـون، الذين يقومون بنظـم أمور املجتمع يف 
معامالته، ويف عقود معامالته، ويف شـؤونه املختلفة، 
واإلدارة،  والكتابـة،  والتوثيـق،  العقـود،  بإجـراء 
والتنظيـم ملختلـف املعامالت، وهذا جانٌب أََسـايسٌّ يف 
انتظام شـؤون النـاس، ويف اسـتقامة حياتهم، وإالَّ 
لو كانت أمور معامـالت الناس تجري بال تنظيم، بال 
توثيق، بال عقود، بال إدارة لها، سـتكون النتيجة هي 
الفـوىض، والتظالم، والعبث؛ وبالتايل تنشـأ املخاوف 
التـي تؤثِّر عىل الناس يف حركـة حياتهم، ويف مختلف 

شؤونهم. 
ِة)): يف واقع املجتمع بشكٍل عام.   ((اْلَعامَّ

ة)): يف مثـل حال املكاتب الحكومية...   ((َواْلَخاصَّ
وما شاكل. 

 ((َوِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل)) 
القضاة الذين يقضون بالعدل، العدل هو األََسـاس 
ألن يكون للقضـاء دوره اإليجابي، النافع، الذي يعزز 
االستقرار، الذي يحّقق العدل يف واقع املجتمع، يصون 
الحقـوق، ويحفظهـا للنـاس، يفصل قضايـا الناس 
ونزاعاتهم؛ حتى ال تبقى شاغالً لهم، تشغل أوقاتهم، 
وتشـغل واقعهم واهتماماتهم، ويف نفس الوقت تثري 
العـداوة والبغضاء فيمـا بينهم، وقـد تصل يف بعض 
الحاالت إىل االقتتـال، وإىل اإلخالل باألمن، وإىل فقدان 
ا يف حياة الناس:  االسـتقرار، وهذا جانٌب أََسايسٌّ ِجـدٍّ

أن يكون هناك قضاة يقضون بالعدل. 
اُل اْإلِنَْصاِف َوالرِّْفِق))   ((َوِمنَْها ُعمَّ

لدفـع التظالم بـني الناس، إلحقـاق الحق، لرعاية 
حقوق الناس، وحقوق املجتمع يف مختلف أبنائه. 

ِة   ((َوِمنَْهـا أهـل اْلِجْزيَـِة َواْلَخَراِج، ِمْن أهـل الذِّمَّ
َوُمْسِلَمِة النَّاِس)) 

ومنهـا الفئة املنتجة زراعياً، املزارعون، واملنتجون 
ا يف  يف األعمال الزراعية... وما شاكل، دورهم امُلِهمُّ ِجـدٍّ
حياة الناس، يف توفري املتطلبات الغذائية والرضورية 
للناس، دورهم األََسـايس يف دعم االقتصاد، يف إنعاش 

 المــروءة ضظــج ضئغــر وطظ غاربــعن سطــى افخالئ 
وافخقصغئ غمضــظ أن ُغسامث سطغعــط شغ المعاصش 

الحثغثة والخسئئ
 لفجش الحثغث تشغر واصع المسطمغظ وأخئتعا عط 
الثغــظ غثشسعن الةجغــئ ودول سربغئ تثــرج الةجغئ 

ُفولؤك بمئالس ضئغرة جثًا

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ شغ الثرس الثاطج طظ سعث اإلطام سطغ لمالك افحار:

العالغ سطغه طسآولغات يف ُضـّض املةامع بما 
غخطته وغساسث سطى أداء دوره بحضض ختغح
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متطلبـات الحيـاة الرضوريـة عـىل  االقتصـاد، ويف 
مسـتوى الغذاء ونحوه، وسـواًء الذين هـم من أبناء 
اإلسالم يف املجتمع، أَو هم مواطنون يخضعون لحكم 
اإلسـالم ويدفعون الجزية، ممن كانوا من أهل الذمة، 
ولألسـف الشديد تغريَّ واقع املسلمني، وأصبحت كثريٌ 
مـن الدول العربيـة هي التـي تدفع الجزيـة، وتدفع 
ا، أكثر مما كان يدفعـه املواطنون  بشـكل كبري ِجــدٍّ
الخاضعون لحكم اإلسـالم من أهـل الذمة يف املايض، 
مـن املعاهديـن، الذيـن يخضعـون لحكم اإلسـالم، 
ــة، وترعـى أمرهم الدولة  ويعيشـون بني أبنـاء األُمَّ
يف اإلسـالم يف نظامها اإلسـالمي بما لهـم من حقوٍق 
مرشوعـة، اآلن اختلـف الحال، الـدول العربية تخرج 
ا،  الجزيـة ألُولئك بشـكل كبـري، بمبالـغ هائلـة ِجـدٍّ

بمليارات الدوالرات، بمبالغ هائلة. 
عىل العموم اإلسـالم كان يأخذ بعني االعتبار، فيما 
يتعلق باملجتمع الذي يسـود فيـه نظامه، أن يحظى 
ُكـّل الذين يعيشـون يف هـذا املجتمـع بالرعاية وفق 
الحقـوق املرشوعة، سـواٌء أكانـوا من املسـلمني، أَو 
لـم يكونوا من املسـلمني، وهم يخضعـون للنظام يف 
اإلسـالم، وهو النظام يف اإلسـالم يأخذ بعني االعتبار 
هؤالء من غري املسـلمني ما هـي حقوقهم املرشوعة 

كمواطنني. 
اِس)): هـؤالء دورهـم ُمِهمٌّ، فئة   ((َوُمْسـِلَمِة النـَّ
مـن أبناء املجتمع منتجة، الذين هم أصحاب الخراج، 
ا،  يعنـي: أصحاب اإلنتاج الزراعي، دورهـم ُمِهمٌّ ِجـدٍّ
يجـب أن يحظى هـؤالء بالرعاية، هناك مسـؤوليات 
تجاههـم، ودورهـم دور ُمِهـمٌّ تجاه بقيـة األدوار يف 

شؤون الحياة. 
اُر))   ((َوِمنَْها التُّجَّ

الذيـن يعملـون يف التجارة، بحسـب مسـتوياتهم 
يف التجـارة املختلفة، تجـار كبار، تجار متوسـطني، 
تجـار صغار، بحسـب مسـتوياتهم يف التجـارة، من 
يعملـون يف التجـارة، هؤالء لهم أَيْـضـاً دورهم املهم 
يف حيـاة الناس، يف توفـري متطلبات الحياة، يف إنعاش 
الوضـع االقتصادي للمجتمع... إىل غـري ذلك، وهناك 
مسـؤوليات والتزامات متبادلة تجاه هـؤالء التجار، 
مسؤوليات تجاههم، والتزامات عليهم، ومسؤوليات 

عليهم أَيْـضاً. 
نَاَعاِت))   ((َوأَْهُل الصِّ

بمختلـف الصناعـات، يف املـايض كانـت كثري من 
الصناعات من خالل حرف ومهن معينة، اآلن تطورت 
مجـاالت الصناعـة تطـوراً َكبـرياً، وأصبـح دورهـا 
دوراً َكبـرياً يف إنعـاش الوضـع االقتصـادي واملعييش 

للمجتمع. 
اْلَحاَجـِة  ذَِوي  ِمـْن  ـْفَىل  السُّ الطَّبََقـُة  ((َوِمنَْهـا   

َواْلَمْسَكنَِة)) 
ـْفَىل))، يعنـي: بالنظر إىل ظروفهم   ((الطَّبََقُة السُّ
ومعيشتهم، يعني: أنهم فئة غري منتجة، مثلما بقية 
الفئات املنتجة من بقية أبناء املجتمع؛ ألنهم يعيشون 
ا، يعني: لم يقدروا عىل اإلنتاج، ال  ظروفاً صعبًة ِجــدٍّ
ا لظروفهم املعيشية الصعبة  يسـتطيعون اإلنتاج، إمَّ
ا، أَو لوضعهـم، مثالً: األرامل، األيتـام، الفقراء،  ِجــدٍّ
والبائسـني، ((ِمـْن ذَِوي اْلَحاَجِة َواْلَمْسـَكنَِة))، هذا 
تعريٌف كاٍف: ((ِمْن ذَِوي اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكنَِة))، هؤالء 
هـم أَيْـضـاً جزٌء أََسـايسٌّ مـن أبناء املجتمـع، الذين 

تتحمل الدولة مسؤوليات تجاههم. 
 ((  ((َوُكلٌّ

من هذه الفئات من أبناء املجتمع. 
ى اللَُّه َلُه َسْهَمُه))   ((َقْد َسمَّ

يعني: حّدد نصيبه من الحق واملسؤوليات تجاهه. 
ِه َفِريَضًة ِيف ِكتَاِبِه، أَو ُسنَِّة نَِبيِِّه   ((َوَوَضَع َعَىل َحدِّ
-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، َعْهداً ِمنُْه 

ِعنَْدنَا َمْحُفوظاً)) 
حـّدد الله «جـلَّ شـأنه» يف القرآن الكريـم، وفيما 
جاء عن رسـول الله «صلـوات الله عليـه وعىل آله»، 

املسؤوليات تجاه ُكـّل هذه الفئات. 
ثـم يدخـل إىل عـرض تفصييل عـن هـذه الفئات، 

وأهميّة دور ُكـّل منها:
 ((َفاْلُجنُوُد ِبِإذِْن اللَِّه ُحُصوُن الرَِّعيَِّة، َوَزيُْن اْلُوَالِة، 
يِن، َوُسبُُل اْألَْمِن، َوَليَْس تَُقوُم الرَِّعيَُّة إِالَّ ِبِهْم))  وَِعزُّ الدِّ
هـذا هـو الـدور املفـرتض لهـم، الـذي يجـب أن 
تُبنى مؤّسسـاتهم، وتبنـى تشـكيالتهم، وجهاتهم، 
وإدارتهم، عليه، عىل هذا األََسـاس يعني، عىل أََساس 
أن يكونـوا هكـذا: أن يكونـوا ((ُحُصـوُن الرَِّعيَِّة))، 
الحماة لألوطان واألعراض واملمتلكات، أن يكونوا هم 
السـياج الحامي للمجتمع، الدافع عن املجتمع؛ حتى 
يلمـس املجتمع ذلك منهم، أن يراهم له، وليس عليه، 
أن يعرف أن الجيش هو جيشه، لحمايته، لدفع الرش 
عنه، لدفع األعداء عنـه، للحفاظ عليه، للحفاظ عىل 

كرامته، وعرضه، ووطنه، وممتلكاته. 
ا أَيْـضاً يف إرسـاء دعائم الحق  ودورهـم املهم ِجـدٍّ
والعدل يف أوساط املجتمع؛ ألَنَّ دفع الرش عن املجتمع، 
وتحقيـق هـذا الـدور يف الحفـاظ عـىل املجتمع، هو 
مرتبٌط بما يسـعون للحفاظ عليه ألن يكون سائداً يف 

واقع هذا املجتمع، من الحق، والعدل، والخري، والقيم 
اإللهية. 

وكذلك بالنسـبة لألمن، أن يلحـظ املجتمع أنَّ هذا 
األمـن، وأن تلك الجهـات األمنية هـي لحمايته، ملنع 
الجرائم، ملنع الفسـاد، ملنع التظالم، ملنع التعدي عىل 
بعضهم البعض؛ للِحفاظ عىل االسـتقرار يف واقعهم، 
للحفاظ عليهـم، وعىل ممتلكاتهـم، وعىل حقوقهم، 

وعىل أعراضهم. 
فهـذا هو الـدور الذي يجـب أن يكـون العمل عىل 
أََساسـه، ثـم يُبنـى عـىل أََساسـه التزامـات معينة، 
ومسـؤوليات معينة، ويتحّقق هذا التكامل اإليجابي 

يف الواقع. 
 ((ُحُصوُن الرَِّعيَِّة، َوَزيُْن اْلُوَالِة))؛ ألَنَّ الوالة بدون 
جنـود، بـدون أمن، بـدون قـدرة عسـكرية وأمنية، 
سيكونون مفلسني، ال قيمة لدورهم، وال تأثري لهم. 

 ((وَِعـزُّ الدِّيـِن))؛ ألَنَّ مـن خالل دورهم ترتسـخ 
القيـم اإللهيـة، قيـم الحق والعـدل والخـري يف واقع 
املجتمـع؛ ألَنَّ الدين هـو عبارة عن مبـادئ عظيمة، 
وقيم وترشيعات كلها قائمة عىل أََساس الحق والعدل 

والخري لصالح املجتمع. 
 ((َوُسـبُُل اْألَْمِن))، والناس بحاجة إىل األمن، األمن 
من الرضوريـات التي يحتاج الناس إليها السـتقرار 
وال  اقتصـادي،  اسـتقرار  ال  أمـن؛  بـدون  حياتهـم، 

استقرار معييش، وال استقرار للحياة أبداً. 
 ((َوَليَْس تَُقوُم الرَِّعيَُّة إِالَّ ِبِهْم))، فإذا كان املجتمع 
بـدون قوة عسـكرية وأمنية تقـوم بحمايته بالدفاع 

عنه؛ سينهار وضعه. 
 ((ثُـمَّ َال ِقـَواَم ِلْلُجنُـوِد إِالَّ ِبَمـا يُْخـِرُج اللَّـُه َلُهْم 
ِمـَن اْلَخـَراِج، الَِّذي يَْقـَوْوَن ِبِه َعـَىل ِجَهـاِد َعُدوِِّهْم، 
َويَْعتَِمـُدوَن َعَليْـِه ِفيَمـا يُْصِلُحُهْم، َويَُكـوُن ِمْن َوَراِء 

َحاَجِتِهْم)) 
لـو تَحـّرك الكل ليكونـوا جنوداً؛ ألفلسـوا، ملا كان 
لديهم أي إْمَكانات، وال قدرات، وال نفقات، تساعدهم 
عىل القيام بهذا الدور، فيأتي هنا الدور الكبري، والدور 
املهـم لإلنتاج: اإلنتـاج الزراعي، اإلنتـاج االقتصادي، 
الـذي يوفر التمويل الالزم للجنـود يف الجيش واألمن، 
بمهامهـم  لقيامهـم  الرضوريـة  النفقـات  لتوفـري 
وقـدرات  إْمَكانـات  إىل  يحتاجـون  ومسـؤولياتهم، 
عسكرية من السالح وغريه، ووسائل العمل املتنوعة، 
يحتاجـون إىل التغذية، يحتاجون إىل مختلف تفاصيل 
النفقـات الرضورية، التي ال بُــدَّ منها حتى يتمّكنوا 

من أن يقوموا بعملهم وبدورهم. 
وكذلك فيما ((يَُكوُن ِمـْن َوَراِء َحاَجِتِهْم))، يعني: 
ما يحيط باحتياجاتهم الرضورية املتنوعة؛ ألَنَّ منها 
مثالً السـالح، منها: وسـائل النقل، منهـا: متطلبات 
رضوريـة للمعركـة، أَو للحـرب، أَو للعمـل األمني... 
وهكـذا، تفاصيل كثرية تدخل يف هـذا الجانب، هؤالء 
يحتاجون إىل التمويل، وإالَّ ال يمكنهم القيام أََساسـاً 

بهذا الدور يف حماية املجتمع، يف الحفاظ عليه. 
فهنـا يتجـىل دور الخراج يف نفس املسـألة، يعني: 
دور اإلنتـاج االقتصـادي والزراعـي يف تمويل حماية 
املجتمـع، فهو دور يف نفس حمايـة املجتمع، فالفئة 
التـي تعمـل من أبنـاء املجتمـع يف اإلنتـاج الزراعي، 

واإلنتاج االقتصادي، واألنشـطة املعيشية، التي توفر 
الحركـة املالية، وتوفـر الدعم الالزم، دورها أََسـايسٌّ 
ا، دورها أََسايسٌّ ليس فقط عىل املستوى املبارش،  ِجـدٍّ
يف توفري غـذاء الناس، واحتياجات الناس الرضورية، 
ا يف الجانـب األمنـي،  بـل دورهـا أَيْـضـاً ُمِهـمٌّ ِجــدٍّ

والجانب العسكري. 
فلتكن ُكـّل فئة تدرك أهميّة األدوار األُخرى لدورها 
نفسه، لدعم دورها نفسه؛ حتى تدرك قيمة ما يقوم 
به اآلخـرون؛ ألَنَّ البعض مثالً قـد يتصور يقول: [أنا 
دوري هـو األََسـاس، وبقيـة األدوار ال أهميّـة لهـا، 
أنـا أريد منكـم أن تهتموا بـدوري أنا]، مثـالً: كجهة 
عسـكرية وأمنية، يقول: [دوري هو األََسـاس، بقية 
األدوار ال أهميّـة لهـا، هـذا الدور الـذي إن ُفِقـد، أَو 
ترضر، أَو ضعـف؛ انهارت بقية األدوار]، صحيح، إن 
فقدت، سـتنهار بقية األدوار، ولكـن ال يمكن أَيْـضاً 
قيامه هـو إالَّ ببقيـة األدوار، فهـذا الرتابط يجب أن 
يعيـه الجميـع، وأن تعيه قبـل ذلك الجهـات املعنية 
املسـؤولة عن الناس، املسـؤولون، من هـم يف موقع 

املسؤولية، أن يعوا أهميّة ُكـّل هذه األدوار. 
نِْف الثَّاِلِث،  نَْفنْيِ إِالَّ ِبالصِّ  ((ثُمَّ َال ِقَواَم ِلَهذَيْـِن الصِّ
ـاِل، َواْلُكتَّاِب، ِلَمـا يُْحِكُموَن ِمَن  ِمَن اْلُقَضـاِة، َواْلُعمَّ
اْلَمَعاِقِد، َويَْجَمُعوَن ِمَن اْلَمنَاِفِع، َويُْؤتََمنُوَن َعَليِْه ِمْن 

َها))  َخَواصِّ اْألُُموِر وََعَوامِّ
الذيـن ينشـطون يف اإلنتـاج الزراعـي، واإلنتـاج 
االقتصادي، واألعمـال ذات األهميّة الكبرية يف الواقع 
ونظـم  لشـؤونهم،  إدارة  إىل  يحتاجـون  املعيـيش، 
ملعامالتهـم؛ ألَنَّهم يعتمدون عىل املعاملة يف أعمالهم، 
إذَا لـم يكـن هنـاك إدارة لهـذه املعاملـة عـىل الوجه 
الصحيـح، وحل للمشـاكل التي تعـرتي معامالتهم، 
وتدخـل يف معامالتهـم؛ سـيتحول الواقـع إىل فوىض 
كاملة، هذا الدور يف َحـّل املشكالت، يف نظم املعامالت، 
يف ترتيبهـا، يف إدارتها عىل الوجـه الصحيح، يعود إىل 
اب، يعنـي: اإلداريون  َمـْن؟ القضـاة، العمـال، الُكتـَّ
ونحوهـم، ملا يقومون بـه من نظم لهـذه املعامالت، 
وحل ملشـكالتها وتعقيداتها، وترتيـب الزم إلجرائها 
وتسهيلها وترتيبها، هذا كله أَيْـضاً دوٌر مرتابط، دوٌر 

ال بُـدَّ منه لذلك الدور. 
َوذَِوي  ـاِر،  ِبالتُّجَّ إِالَّ  جميعـاً  َلُهـْم  ِقـَواَم  ((َوَال   
نَاَعـاِت، ِفيَمـا يَْجتَِمُعـوَن َعَليْـِه ِمـْن َمَراِفِقِهْم،  الصِّ
ِق  َفُّ َويُِقيُمونَـُه ِمـْن أسـواقِهْم، َويَْكُفونَُهـْم ِمـَن الرتَّ

ِبأَيِْديِهْم َما َال يَبْلُُغُه ِرْفُق َغرْيِِهْم)) 
وكل تلـك الفئات التـي مىض الحديـث عنها، ((َال 
ِقـَواَم َلُهْم)): ال يسـتقيم دورهم، وال ينهض دورهم، 
ال،  وال يتمّكنـون من القيـام بدورهم بالشـكل الفعَّ
والشـكل اإليجابـي واملثمـر إالَّ بالتجـار؛ ألَنَّ التجاَر 
هـم الذين يقومون بالحركة التسـويقية، املزارع -يف 
نهاية املطاف- يواجه مشـكلة يف تسـويق منتجاته، 
املنتج اآلخر كذلك يواجه مشكلة يف تسويق منتجاته، 
كثـري من املتطلبات التي قد ال تتوفـر أصالً يف اإلنتاج 
املحـيل تحتاج إىل توفري ولو من بعيد، هذا الدور يقوم 
ا، ورضوري يف  بـه التجار، التجـار دورهم ُمِهمٌّ ِجــدٍّ
الحركـة االقتصاديـة، وحركة األسـواق، والنشـاط 

االقتصادي، ودور ُمِهمٌّ لبقية األدوار. 

نَاَعـاِت))،  الجانـب الصناعـي كذلـك ((ذَِوي الصِّ
سـواًء أصحـاب الحـرف واملهـن، أَو اإلْمَكانـات مثل 
هذا العرص، اإلْمَكانـات الصناعية، املصانع، ُوُصـوالً 
األحجـام  بمختلـف  مصانـع  عمالقـة،  مصانـع  إىل 
واملسـتويات والقـدرة التصنيعيـة، واألنـواع الكثرية 
ا، التي تشـمل جوانب كثرية، هـي كذلك جانٌب  ِجــدٍّ
مهم، ُكـّل هـؤالء أدوارهم مهمة، وأدوار مرتابطة، يف 
صالح واقـع املجتمع، وانتعاش وضعـه االقتصادي، 

ومتطلباته األََساسية ملعيشته وحياته. 
 ((ِفيَما يَْجتَِمُعوَن َعَليِْه ِمـْن َمَراِفِقِهْم، َويُِقيُمونَُه 

ِق ِبأَيِْديِهْم))  َفُّ ِمْن أسواقِهْم، َويَْكُفونَُهْم ِمَن الرتَّ
ألنهم يوفرون َكثرياً من االحتياجات، ال يحتاج ُكـّل 
شخص أن يكون منشـغالً بصناعة ُكـّل احتياجاته، 
هذا سـيكون أمراً شـاقاً ومتعرساً، وغري متاح أصالً، 
لو كان ُكـّل شخص مثالً سيبقى منشغالً بأن يصنع 
لنفسـه ُكــّل التفاصيـل؛ لعطَّـل بقيـة االهتمامات 
واألعمـال، لو بقي مثـالً القايض منشـغالً بالزراعة، 
والتصنيـع، ومختلـف األعمال، فمتى سـيعطي وقتاً 
لحـل مشـاكل النـاس، أَو الشـخص اآلخر مثـالً، أَو 
الطبيب... ُكـّل فئة، هـذا التكامل فيما بني الناس له 
إيجابيـة كبرية، هو تدبريٌ إلهيٌّ عجيب، ويعطي قيمًة 
كبـرية لكل دور، لكل فئة، وأهميّة لكل دور ولكل فئة 
من أبناء املجتمع، وهو عامل من عوامل الرتابط فيما 
بـني أبناء املجتمـع، إذَا وظِّف بشـكٍل صحيح لتعزيز 
األلفـة بني أبناء املجتمع، وتحسـيس أبنـاء املجتمع 

بقيمة ُكـّل دوٍر يقوم به ُكـّل منهم تجاه اآلخرين. 
ِق ِبأَيِْديِهْم َما َال يَبْلُُغُه ِرْفُق  َفُّ  ((َويَْكُفونَُهـْم ِمَن الرتَّ
َغرْيِِهْم))، صحيـح؛ ألَنَّهم مثـالً ذوي الصناعات هم 
األكثر إتقاناً ألن يصنعوا لك ما لم تصنعه لنفسك، ما 
لسـت قادراً أنت عىل صنعه لنفسـك، سيكونون أكثر 
ٌ ِلَما خلق لـه)) يف هذه املجاالت،  اتقانـاً، ((كلٌّ ميـرسَّ
مجـاالت العمل يف شـؤون الحياة، متطلبـات الحياة، 
يف التجـارة، يف الصناعـة بمختلـف أنواعهـا، يف املهن 
بمختلـف أنواعها، وكلـه دور ُمِهمٌّ لخدمـة املجتمع، 

وملصلحة املجتمع. 
ْفَىل ِمْن أهل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكنَِة،   ((ثُمَّ الطَّبََقُة السُّ

الَِّذيَن يَِحقُّ ِرْفُدُهْم َوَمُعونَتُُهْم)) 
يعنـي: مـن الحـق ومـن املسـؤولية ((ِرْفُدُهْم)): 
مسـاعدتهم، ((َوَمُعونَتُُهـْم))، هـم فئـة ال بُــدَّ من 
العناية بها، ((أَْهِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسـَكنَِة)): البائسني، 
الفقـراء املعدمني، البعض؛ ألَنَّهم مثـالً عاجزون عن 
العمـل، أَو ليسـت لهـم حيلـة يف العمل، ليسـت لهم 
بصـرية بالعمـل، يحتاجون إىل مسـاعدة، قـد يكون 
يف حـال بعضهم جزٌء من مسـاعدتهم: مسـاعدتهم 
عىل العمل، وعـىل أن يتحوَّلوا إىل واقـع منتج، مثمر، 
ومساهم، أَو عامل، وهذا ال يغني أَيْـضاً عن املواساة 
عىل ُكـّل حال، املواساة ملن يستطيع ومن ال يستطيع 
هنـاك  ا،  ِجــدٍّ الصعبـة  الظـروف  ذوي  مـن  منهـم 

مسـؤولية تجاههم. 
 ((َوِيف اللَِّه ِلُكلٍّ َسَعٌة)) 

يف فضله، يف رزقه، فيما يمنُّ به من فضله الواسع، 
ويف تدبـريه، ويف ترشيعـه، ويف هدايتـه، ُكــّل هـؤالء 
شـملهم لطف الله، وفضله، ورعايته، وتدبريه، وهيَّأ 

للمجتمع ما يفي باحتياجات املجتمع بشكٍل عام. 
 ((َوِلُكلٍّ َعَىل اْلَواِيل َحقٌّ ِبَقْدِر َما يُْصِلُحُه)) 

الوايل عليه مسـؤوليات تجاه ُكــّل هؤالء من أبناء 
املجتمع، بما يصلح دور هـذا الجانب، أَو هذه الفئة، 
ويسـاعده عىل أداء دوره بشـكٍل صحيـح، وبما فيه 

صالحه. 
 ((َوَليَْس يَْخُرُج اْلَواِيل ِمْن َحِقيَقِة َما أَْلَزَمُه اللَُّه ِمْن 

ذَِلَك، إِالَّ ِباِالهتمام َواِالستعانة ِباللَِّه)) 
هـي مسـؤولية، مسـؤولية عـىل عنق املسـؤول؛ 
وبالتـايل إن تجاهـل، أَو أهمـل، أَو فـرط، أَو تعامـل 
بطريقـة مختلفة: لديـه اهتمام بالبعـض، وتجاهل 
للبعـض اآلخـر، فهـو يتحمـل مسـؤولية تقصريه، 
أَو تفريطـه، أَو تجـاوزه، مسـؤولية بينـه وبني الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» أوالً، ثم يف الواقع، مسؤولية عليه 
يف الواقـع، يتحمـل تبعـات تقصـريه، أَو تفريطه، أَو 
تجاوزه، أَو تعامله السـيئ تجاه هـذه الفئة، أَو هذه 
ه ال يخرجه من تبعات هذه املسـؤولية إالَّ  الفئـة؛ ألَنـَّ
أن يسـتعني بالله، ويسـعى بقدر ما يسـتطيع ألداء 

مسؤوليته تجاه الجميع. 
ْربِ َعَليِْه  ، َوالصَّ  ((َوتَْوِطنِي نَْفِسـِه َعَىل لُُزوِم اْلَحـقِّ

ِفيَما َخفَّ َعَليِْه، أَو ثَُقَل)) 
يوطِّـن نفسـه، ويسـتعني بالله، ويعـزم، ويصرب 
عـىل أداء مسـؤولياته، فيمـا هـو خفيـف، أَو ثقيل، 
وأحياناً الجوانب النفسـية تؤثِّر عىل اإلنسان، يواجه 
صعوبات، اسـتفزازات، إسـاَءات... أشـياء كثرية، ال 
يجعل منها مربّراً للتنصل عن املسـؤولية، أَو التفريط 
يف أدائـه للمسـؤولية، تجاه هذه الفئـة، أَو تجاه تلك، 

عليه أن يصرب، يسعى ألداء مسؤوليته. 
فهذه الفئات من أبناء املجتمع، هناك مسـؤوليات 
تجاهها جميعاً، بدءاً بالجنود يف ترتيب ونظم أمرهم، 

ولذلك يقول:

 ق غخطــح لطمســآولغظ أن غضافــعا بفؤئ شغ طةال 
طسغظ وغاةاعطعن الفؤات اُفخرى غةإ أن ظساعسإ أن 

دور ُضضٍّ طظعط طعط 
 أعــض الثراج أختاب اإلظااج الجراسغ دورعط طعط 

ئ ا غةإ أن غتر عآقء بالرساغئ الَثاخَّ ِجـثًّ
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 ((َفـَولِّ ِمـْن ُجنُـوِدَك أَنَْصَحُهـْم ِيف نَْفِسـَك ِللَّـِه، 
َوِلَرُسولِِه، َوِإلَِماِمَك)) 

يف ترتيـب وضـع الجنـود، سـواًء يف األمـن، أَو يف 
الجيش، أول مسألة تؤخذ بعني االعتبار لنظم أمرهم 
كمـا ينبغـي، ولصالح واقعهـم كما ينبغـي، هي: يف 
تحديد واختيار املسؤولني عنهم، املسؤولني املبارشين 

عنهم. 
ولهذا قال: ((َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك أَنَْصَحُهْم ِيف نَْفِسـَك 
ِللَّـِه))، يعنـي: مـن تعـرف عنـه أنـت أنـه األنصح، 
يعنـي: األصـدق واألخلـص، الـذي هو أكثـر إخالصاً 
بحسـب معرفتك، أكثرهـم إخالصاً وصدقـاً مع الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، هو جديٌر بأن يتحىل باملسؤولية، 
ه مخلـٌص لله  أن يستشـعر أهميّـة املسـؤولية؛ ألَنـَّ
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، صـادٌق مـع اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
، يدرك أنَّ التقصري،  َوتََعـاَىل»، يخاف الله من أن يقرصِّ
أَو التفريط، أَو الخيانة، ذنٌب عظيم، يستحي من الله، 
يحب الله، يعظِّم الله؛ وبالتايل يتقي اللَه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»، فأنت تعرف عنـه أنه األكثر إخالصاً وصدقاً 

مع الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
 ((أَنَْصَحُهْم ِيف نَْفِسـَك ِللَِّه، َوِلَرُسـولِِه، َوِإلَِماِمَك))، 
وللرسـول «صلوات الله عليـه وعىل آله»، فهو يرى يف 
رسـول الله الُقدوة واألسوة، ويلتزم بهدي رسول الله 

«صلوات الله عليه وعىل آله»، ((َوِإلَِماِمَك)). 
وجـداً،  وصدقـاً،  إخالصـاً،  األكثـر  فاألنصـح، 
واهتماماً، ووفاًء، ووالًء، هو من يؤتمن عىل أن يكون 
عىل رأس هذه املسؤوليات العسكرية واألمنية، هو لن 
يسـتغل موقعه يف األشياء السـيئة، يف ممارسة ظلم، 
أَو مصالـح شـخصية، أَو ييسء، أَو يخـدم العدّو، أَو 

يترصف ترصفات سيئة. 
 ((َوأَنَْقاُهْم َجيْباً)) 

مع إخالصه وصدقه مع الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
هو: ((أَنَْقاُهْم َجيْباً)). 

يقولون عن هذه الجملـة: ((َوأَنَْقاُهْم َجيْباً)) أنها 
كناية، البعـض يقول: أنها كناية عـن صفاء صدره، 
طبعـاً الجيـب كان يعربَّ بـه عـن الِفْقـَرة يف اللهجة 
ى يف عرف  املحليـة، وليس الجيب املعروف الذي يسـمَّ
ا يسـمى باللهجة  بلدنـا جيبـاً، هذا كان يعـربَّ به عمَّ
املحليـة بالِفْقـَرة، فيقولون: هذه كناية عن سـالمة 
الصـدر، بمعنـى: أنَّ من يُـَوىلَّ مثل هذه املسـؤوليات 
العسـكرية واألمنية، يكون ممن هو مع إخالصه لله، 
وصدقه مـع الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، يكـون أَيْـضاً 
ممن صدورهم سليمة، ليس مليئاً بالعقد، واألحقاد، 
والضغائن، ويمكن أن يستغل مسؤوليته (العسكرية، 
أَو األمنية)، يف تصفية حسـابات شـخصية، وإلحاق 
النـاس،  وأذيـة  حـق،  وجـه  بغـري  بالنـاس  رضر 
والتسـلط عليهم، باالسـتغالل إلْمَكاناته وصالحياته 
(العسـكرية، أَو األمنيـة)، وإْمَكاناته العسـكرية، أَو 
األمنيـة، أَو ممن لعقده وأحقـاده وضغائنه يمكن أن 
يفتح أي مشـكلة (أمنية، أَو عسكرية) بكل بساطة، 
ه يتعامل من واقع  بـدون رضورة، بـدون حاجة؛ ألَنـَّ
د، واملشـحون بالضغينة، وهذه  نفسه املأزوم، واملعقَّ
ا فعـالً يف مثل هذه املسـؤوليات  مسـألة مهمة ِجــدٍّ
األمنية والعسكرية؛ ألَنَّ اإلنساَن املشحوَن بالضغينة، 
اململوَء بالعقد واألحقـاد، عندما يكون يف عمل أمني، 
أَو عمـل عسـكري، سـيتهيأ لـه فرصـة أن يرض، أن 
يصفـي حسـاباته، أن ينفِّس عن أحقـاده وضغائنه 
الشـخصية، أن يفتـح املشـاكل ألبسـط األسـباب، 
فينعكس الدور، مـن حماية الناس، من الحفاظ عىل 
أمنهـم، من العناية بهـم؛ إىل أن يتحول هو إىل مصدر 
رش عليهـم، أَو خطر عليهم، أَو رضر عليهم، فتصبح 
نظرة الناس إليه إىل أنه مشكلة عليهم، وليس حمايًة 
لهـم، وال أمناً لهـم، ال يحملون الشـعور باالطمئنان 

إليه، أنه؛ ِمن أجِل حمايتهم والدفاع عنهم. 
أيضاً مما يكنى به من خالل هذه الجملة ((أَنَْقاُهْم 
َجيْبـاً))، هـي أَيْـضاً ممـا يكنى به عـن األمانة، أنه 
إنسـان أمـني، أمني عىل ما يف يده مـن مال، أمني عىل 
مـا يؤتمن عليه مـن عمل، أمني عىل مـا يؤتمن عليه 
مـن قيم، وهـذه مـن املتطلبـات الرضوريـة، يف من 
يكونـون عىل رأس هـذه املسـؤوليات (مسـؤوليات 
أمنية، أَو مسـؤوليات عسكرية)، أن يكونوا فعالً من 
ذوي األمانـة، األمانـة املالية، األمانة فيمـا يف أيديهم 
مـن إْمَكانـات، هـي إْمَكانات عامـة، هـي إْمَكانات 
ـة، هي إْمَكانات ترتبط بتلك املسـؤولية، ليسـت  لألُمَّ
مستباحًة لالسـتغالل الشخيص، واالنتفاع الشخيص 
بغري حق، والعبث، والهدر، والخيانة، من ذوي األمانة 
عىل مستوى مسؤولياتهم وأعمالهم، أن يعملوا فيها 
وفـق التوجيهـات اإللهية، وفق الضوابـط الرشعية، 
وفق املهام املحّددة بما يطابق مقتىض الرشع اإللهي، 
وأالَّ يسـتغلونها اسـتغالالً شـخصيٍّا ملمارسة الظلم، 
أَو ملمارسـة الفسـاد، أَو االنتفـاع الشـخيص الذي ال 
وجه لـه، يؤتمنون يف العمل، يؤتمنـون يف اإلْمَكانات، 

يؤتمنون يف الدور الذي يقومون به. 
وأيضاً مما يكنى بهـذه الجملة ((َوأَنَْقاُهْم َجيْباً)) 
من سـالمة أَيْـضاً سـالمة السـمعة والصيت، يعني: 

ليـس إنسـاناً ملوثاً بما يشـوهه من السـلبيات، من 
األعمال السيئة، من السلوكيات السيئة املشوهة. 

 ((َوأفضلُهْم ِحْلماً)) 
هذه معايري، معايري يف من يتوىل املسؤولية األمنية 

واملسؤولية العسكرية. 
 ((َوأفضلُهـْم ِحْلمـاً)): أَيْـضاً الِحلـُم يعربَّ به عن 
ن يمتلك التفكري  صوابيـة التدبري والتفكري، يعني: عمَّ
الصائـب واملتـوازن والراشـد، عندمـا قال اللـه: {أَْم 
تَأُْمُرُهْم أحالمُهـْم ِبَهذَا}[الطور: من اآلية32]، ويعربَّ 
به أيضـاً -يف الزمـه، الزم التفكري املتـوازن، والرؤية 
الصائبـة الراشـدة- يف التـرصف تجـاه مـا يسـتفز 
اإلنسـان، كيف يتعامل معه بحلـم، ليس ممن يتهور 
ويتـرسع إذَا اسـتفزه يشٌء معـني؛ ألَنَّ البعـض مـن 
الناس مثالً ُمَجـّرد اسـتفزاز بكلمـة، قد تكون حتى 
كلمـة عادية يف مسـتوى االسـتفزاز، يقابلها بتهور 
وبمبالغـة وإفراط يف ردة الفعل، فهذا ال يمتلك الحلم، 
الذي هو نتاٌج للرشـد يف التفكري والنفس واملشـاعر، 
بحيث يكون اإلنسـان يتعامل مع األمور بمقتضاها، 
انفعالـه  بمسـتوى  وليـس  بمسـتواها،  بحسـبها، 
الشـخيص؛ ألَنَّ اإلنسـان الـذي يتعامـل مـع األمور 
بمسـتوى انفعاله الشـخيص، وانفعاله الشخيص قد 
يكـون عىل مسـتوى كبري وغـري متـوازن، يعني: قد 
ينفعل من قضية ال تسـتحق ُكـّل ذلك االنفعال، ُكـّل 
ذلك الغضب؛ وبالتايل يبني عىل انفعاله الكبري وغضبه 
الشـديد ردة الفعل الكبرية، البعض قد يقتل، البعض 
قـد يدّمـر، البعض قـد يبطش، البعض قـد يبادر إىل 
ترصفات فيها اعتـداء عىل ممتلكات أَو نحوه، وليس 

هناك ما يدعو لذلك. 
إذا جئنـا مليـزان العـدل، وميـزان الحـق، فنظرنا 
إىل تقييـم ما بدر مـن اآلخرين، أَو من شـخص آخر، 
واسـتفزه ذلك املستوى من االسـتفزاز، نجد أنه ليس 
ممـا تكون اإلجراءات التي تقابلـه بذلك الحجم، نجد 
هنـاك إفراطاً، تجـاوزاً، يصل إىل َحـــّد الظلم، فأنت 
قابلت مثالً إسـاءة معينة بإسـاءة أكـرب منها بكثري 
ا، يعني: بما ال يقارن أحياناً، وهذه حالة خطرية.  ِجـدٍّ
مثـالً: مـن خـالل هـذه املعايـري، عندمـا نأتي إىل 
شـخص يريـد أن يكون عـىل رأس مسـؤولية أمنية، 
أَو مسؤولية عسـكرية، فلننظر هل هو ممن يتصف 
بالحلم، أم أنه من النوع الذي ال يتصف بصفة الحلم، 
بل هو من النوع الذي إذَا اسـتفز بأبسـط اسـتفزاز، 
قابل ذلـك بردة فعل مبالٌغ فيهـا، وبتهور، وبترصف 

أرعن وأحمق. 
ْن يُبِْطئُ َعِن اْلَغَضِب))   ((َوأفضلُهْم ِحْلماً، ِممَّ

يعني: ال يسـتفز بكل بساطة وبأبسط األمور، أي 
قضية استفز فيها غاية االستفزاز، وانفعل فيها أشد 
االنفعال، وغضب فيها أشـد الغضب، ال، هو إنسـان 
يمتلك الرشـد، والتوازن، والقـدرة عىل ضبط النفس، 
ليتعامل مع األمـور بمعيار الحكمة، والحق، والعدل، 
واملسـؤولية، وليـس بمسـتوى االنفعال الشـخيص 

والنفيس. 
ـْن يُبِْطئُ َعـِن اْلَغَضِب)): ليـس مترسعاً يف   ((ِممَّ
غضبه وانفعاله؛ وبالتايل ترصفاته الناتجة عن ذلك. 

يُح إىل اْلُعذِْر))   ((َويَْسَرتِ

يُح إىل اْلُعذِْر)): ليـس ممن يبقى محتقناً   ((يَْسـَرتِ
دائماً، وسـاخطاً دائماً، مثالً: اسـتفز بيشء معني، أَو 
أغضبـه يشٌء معـني، فبقـي معقداً دائمـاً، لو حصل 
االعتذار، ال ينفع، وال يقبل ال باالعتذار، وال يريد َحـّل 
اإلشكال نفسه العميل، الذي سبب انفعاله مثالً، يريد 
أن تبقى املشـكلة، ويريد أن يبقى ساخطاً، ويريد أن 
يبقى يف ردة فعٍل دائمة، مثل هذا النوع ليس إنسـاناً 

عمليٍّا. 
اإلنسـان العميل، الذي يتحىل باملسـؤولية، وينجُح 
يف مهامـه العمليـة، هـو الـذي يهمه صـالح العمل، 
ومعالجة اإلشكاالت، وبالتايل عندما يحصل االعتذار، 
االعتذار ملعالجة إشكال معني، أَو تجاه إساءة معينة؛ 
لكيال تبقى اإلسـاءة، لكيال يبقى اإلشـكال، لكي يتم 
تجـاوزه، هـو يقبل هـو يرتـاح إىل ذلك؛ ألَنَّه إنسـان 

عميل، همه العمل، وصالح العمل. 
َعَفاِء))   ((َويَْرأَُف ِبالضُّ

إىل  تحتـاج  العسـكرية  املسـؤولية  أن  نتصـور  ال 
إنسـان متوحش مـن الجميـع، الكل يخافه، شـديٌد 
عـىل الجميع، فهو عسـكري من الطـراز األول، ال، ال 
بُــدَّ أن يكـون متوازناً، ومهما كان شـجاعاً، ومهما 
كان قـوي النفس، أن يكون رحيماً بالضعفاء، رؤوفاً 
بالضعفاء؛ وبالتايل حتى يف أدائه للمسؤولية هو رحيٌم 
بالضعفاء، يف إطار عمله نفسه، يف نطاق مسؤوليته، 
ويف نفس املهام التي يتَحّرك فيها، ليس جباراً يبطش 
بالضعفـاء وال يرحم أحـداً، يتصور البعـض مثالً أن 
املسؤولية العسـكرية تحتاج إىل إنسان قايس القلب، 
ومتوحـش، وفـظ، غليظ، شـديد عىل الجميـع، هذا 

َعَفاِء)).  النوع ال حاجة إليه، ((َويَْرأَُف ِبالضُّ
 ((َويَنْبُو َعَىل اْألَْقِويَاِء)). 

يعنـي: ويكون -يف نفس الوقت- شـخصية قوية، 
إذَا حـاول األقويـاء أن يفرضـوا عليه الباطـل، أَو أن 
يسـخروه لخدمتهم فيما ليس بـيشٍء صحيح، أَو ألن 
َ لهم ما يريدونه مما ليس بصحيح، فهو قوي  يَُمـيضِّ
الشـخصية، ال يطمعون يف إذالله، والسـيطرة عليه، 
وإمضـاء ما يريدون إمضـاءه عليه، ممـا هو مناٍف 
للحـق والـرشع، فهو قـوي -يف نفس الوقـت- قوي 
الشـخصية أمام األقوياء، ليـس ضعيفاً أمامهم، هو 

رحيٌم بالضعفاء، لكنه قويٌّ أمام األقوياء. 
ْن َال يُِثريُُه اْلُعنُْف))   ((َوِممَّ

ليـس متهوراً هو أمام الشـدائد، أمام العنف، أمام 
األهوال، إنسـان أَيْـضاً ال يفقد توازنه؛ ألَنَّ البعض قد 
يكون شـجاعاً، ولكن إىل درجة التهـور، أمام العنف، 
أمام األهوال، أمام األحـداث الكبرية، يتهور تجاهها، 
يفقد توازنـه؛ وبالتايل يكـون لذلك تأثري سـلبيٌّ عىل 
أدائه، عىل طريقته يف العمل، عىل أدائه الصحيح، عىل 

تخطيطه الصحيح. 
ْن َال يُِثريُُه اْلُعنُْف)): ال يتهور، إذَا اسـتفزه   ((َوِممَّ
يشء، أَو عنـد األهـوال والشـدائد، هـو أَيْـضاً راشـٌد 
يف ترصفه، ومتماسـٌك، ومتـوازٌن، يتعامل بالشـكل 

الصحيح، بالشكل املفيد. 
ْعُف))   ((َوَال يَْقُعُد ِبِه الضَّ

كذلك إذَا كانت الظروف صعبة، أَو الواقع صعب، أَو 
املعانـاة كبرية، ال يدفعه ذلـك إىل القعود والتنصل عن 

املسـؤولية، وال يريد أن يتَحـّرك إال إذَا أعطي وأعطي 
وأعطـي، ووفـر له، يعنـي: ال يكون عونـاً يف املراحل 
التـي تحتـاج إىل رجال يمثلون عونـاً يف ُكـّل األحوال، 

يتماسكون يف ُكـّل الظروف. 
 ((ثُمَّ اْلَصْق ِبذَِوي اْلُمُروَءاِت َواْألَْحَساِب)) 

يعني: اعتمد يف العمل العسـكري واألمني بشـكٍل 
كبري وأكثر من اآلخرين عىل ذوي املروءات. 

املروءة كنٌز من النبل واألخالق الحسـنة، اإلنسـان 
الـذي فيه مـروءة فيه كرامـة، فيه وفـاء، لديه قيم، 
املـروءة هـي: مجمـٌع من القيـم العظيمـة واملهمة، 
اإلنسـان الـذي فيه مـروءة هو ويف، هو صـادق، هو 
معطـاء، هـو مواٍس، يمتلـك صفة اإلحسـان، صفة 
املبـادرة، قيم عظيمـة ومهمة وأصيلـة، يمثل عوناً، 
عوناً حقيقيٍّا يف املواقف الصعبة، والتحديات الكبرية، 
ليـس من النوع الـذي قد يقف معـك إذَا كانت األمور 
مسـاعدة،  واألوضـاع  جيـدة،  والظـروف  متيـرسة، 
واألجواء مهيأة، وسيحظى من خالل ذلك باملكاسب، 
واملنافع، والصيت الحسـن، فإذا كانت األمور صعبة، 
والظروف قاسية، واملعاناة كبرية، والتحديات كبرية، 
تتطلب أعواناً حقيقيني، فهو ذلك الذي يتغري تجاهك، 
عىل حسب التعبري املحيل [يفسل]، وال يفي معك، وال 

يقف معك املوقف الصادق. 
 ((ِبـذَِوي اْلُمُروَءاِت َواْألَْحَسـاِب))، (اْألَْحَسـاِب): 
املفاخـر باألعمـال والقيـم العظيمـة، يعنـي مثـالً: 
البعـض لديهم رصيـد، البعض حتى رصيـد تاريخي 
األخـالق،  ومـكارم  العظيمـة،  القيـم  يتوارثـون 
واإلحسـان، واملواقـف املرشفـة، والوفـاء، هؤالء من 
يرتبون عىل ذلك، من يمتلكـون هذه األصالة القيمية 
واألخالقية، يمكن أن يعتمد اإلنسـان عليهم يف املهام 
األكـرب، واملواقـف األصعب، والتحديات األشـد؛ ألَنَّهم 
يمثلـون عوناً حقيقيٍّا، عندهـم دافع أخالقي وقيمي 
كبـري، لديهـم تفاعـل فطـري، بقيمهـم وأخالقهـم 
األصيلـة فيهـم، التي يرتبـون عليها منـذ طفولتهم، 
فهم تربوا عىل الوفاء، عـىل النجدة، عىل العطاء، عىل 
الصدق، عىل العون، عىل املساعدة، عىل الثبات، عىل... 
وهكذا، يستحيون من أن يفسلوا، من أن يخونوا، من 
أن يغدروا، من أن يفرِّطوا، من أن يحصل من جانبهم 

ما ال يليق بذوي الوفاء. 
اِلَحِة))   ((َوأَْهِل اْلبُيُوتَاِت الصَّ

اِلَحـِة): التي ترتبـى عىل الصالح،   (اْلبُيُوتَـاِت الصَّ
والخري، والقيم العظيمة، ومـكارم األخالق، والوفاء، 
وصدق اللسـان واللهجة، وصدق الوعـد... وغري ذلك 
من القيم، يعني: هذه معايري قيمية، معايري أخالقية. 

َواِبِق اْلَحَسنَِة))   ((َوالسَّ
ألن البعض مثالً من النـاس له تاريخ مرشف، من 
الوفـاء، والقيم، واألخـالق، هذا يطمـنئ يف أن تعتمد 

ل أنه فيما بقي سيكون كما مىض.  عليه، وتؤمِّ
ـَخاِء  َوالسَّ ـَجاَعِة،  َوالشَّ النَّْجـَدِة  أهـل  ((ثُـمَّ   

َماَحِة))  َوالسَّ
 (النَّْجَدِة): الذيـن يتَحّركون يف املواقف الصعبة، يف 
التحديـات واألخطار، بمبادرة مـن جانبهم، يبادرون 
بالتَحـّرك، فيعينـون يف املواقف الصعبـة، يف مواجهة 
التحديات واألخطار واألعداء، ليسـوا ممن إذَا حصلت 
أهـوال، وتحديـات، ومخاطـر كبـرية، يتهربون عن 
املسـؤولية، وعن التَحّرك، ويحاولـون أن يبتعدوا، أَو 
أن يتنصلوا عن املسـؤولية، أَو أن يتهربوا من املبادرة 
للمواقف، هؤالء من يبادرون يف املواقف التي تستدعي 
التَحّرك العاجل، عندما يدهم الخطر، أَو يتوغل العدّو، 
أَو تحصل مواقف فيها ما يسـتدعي التَحّرك واملبادرة 

واملسارعة. 
ـَخاِء،  َوالسَّ ـَجاَعِة،  َوالشَّ النَّْجـَدِة،  ((أَْهـِل   
ـَماَحِة))، أهل شـجاعة وعطاء، عطـاء وكرم،  َوالسَّ
الصعبـة،  املواقـف  يف  حقيقيـون  أعـوان  هـؤالء 
املسـؤوليات العسـكرية واألمنيـة يمكـن لهـؤالء أن 
يقوموا فيها بأدوار كبرية، يوثق بهم، ويعتمد عليهم، 

وهم أعوان حقيقيون. 
 ((َفِإنَُّهْم ِجَماٌع ِمَن اْلَكَرِم، َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف)) 

ألنهـا تتجمع فيهم مـكارم األخـالق واملواصفات 
املهمـة، التـي تؤهلهـم ألداء دور ُمِهـمٍّ يف الجوانـب 
العسـكرية واألمنيـة، وحماية املجتمـع، والدفع عن 

املجتمع، والقيام باألدوار املهمة يف ذلك. 
يمكـُن أن يطوَل بنا الوقت، نكتفي بهذا املقدار، إن 

شاء الله نستكمُل يف الدروس اآلتية.
َقنا وإيَّاكم ملا  نَْسأَُل اللَه -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
يُْرِضيْه عنا، وأَْن يَْرَحَم ُشـَهَداَءنا األبراَر، َوأَْن يشـفَي 
نا بنرصه،  َج عـن أرسانا، َوأَْن ينُرصَ جرحانا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 المسآولغئ السسضرغئ ق تتااج إلى حثص طاعتح 
وطعما ضان حةاسًا صعي الظفج غةإ أن غضعن رتغمًا 

بالدسفاء
 العقة بثون أطظ وصثرة سسضرغئ وأطظغئ جغضعظعن 

طفطسغظ ق صغمئ لثورعط
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السغُث الصائث والمسآولغُئ وافسماُل الخالتات 

 طسارُج الظعر  طسارُج الظعر أجطتُئ الترب الظاسمئأجطتُئ الترب الظاسمئ

ططعر غتغى حرف الثغظ  

القرآُن الكريُم مـيلء باآليات التي تتحدث عن الواجبات 
واملسـؤوليات امللقاة عىل عاتق اإلنسـان املسـلم، فال يتم 
الخطـاب واألمـر اإللهي للذيـن آمنوا إال ويقـرتن مع ذلك 
التقـوى والعمل الصالـح والجهاد يف سـبيل الله واإلنفاق 
والتزكية والصرب واالسـتقامة وعدم تصعري الخد والوفاء 
بالعهد واألمانة والرتاحم واملعاملة الحسنة وصلة األرحام 
والتأيس برسـول الله -صـىل الله عليه وآله- واالسـتفادة 
من َقصص األنبيـاء وأقوامهم وأخذ الدروس والعرب منها؛ 
ولذلك دفعتني املحارضة القيِّمة والثريِّة للسيد القائد عبد 
امللك الحوثي -يحفظه الله- إىل الوقوف والحديث عن جزء 
ا مما تحدث به عن املسـؤولية أمام الله وأمام  يسـري ِجـدٍّ

الناس وعن العمل الصالح وفق عهد اإلمام عيل -عليه السـالم- إىل مالك 
األشرت. 

املحارضة تعد يف مضمونها رسـالة ومنهجاً للحياة العملية من السيد 
القائد إىل املجتمع املسلم وبالذات إىل املسؤولني. 

ولذلك يجب عىل اإلنسـان املسلم أن يتحمل تلك املسؤوليات وأن تكون 
يف عني االعتبار للسـعي نحو تحقيق الكمال اإليَمــاني الذي يجلب رضا 

الله ورسوله. 
 فمن خالل محارضة السيد القائد باإلْمَكان أن نصنف املسؤوليات إىل 
دينية وأخالقية وإنسـانية، إذ تناول يف الدرس الثاني املنطلق األََساس يف 
املسـؤولية الدينية وهو منطلق العبوديـة لله وحده وطبيعة العالقة مع 
الله؛ باعتبَارها أُُسًسـا إيَمــانية، وكأن بقية املسؤوليات مبنية عىل تلك 
األسـس التي تعترب قاعـدة لالنطالق نحو تبنِّي بقيـة القيم اإليَمــانية، 
بما تحملـه من مضامني متمثلـة يف وجوب تزكية النفس واالسـتقامة 
واستشـعار املسـؤولية والرتاحم واإلحسـان والتـواد والتعـاون واللني 
والرُّقـي يف التعامل والتواضع مع بقية خلق الله وبالذات املسـتضعفني 

منهم.
الله سـبحانه يقول يف محكم كتابه: (فمن يعمل ِمثقال ذرٍة خرياً يره 
ومن يعمل ِمثقال ذرٍة رشاً يره) يحذر الله سـبحانه العباد وهم يعملون 
ويتَحّركون يف هذه الحياة، فال تهاون وال تقصري يف أبسط األشياء والتي 
يف عملها عدم رضا الله أَو مخالفة لرشع الله أَو معاملة سـيئة مع خلق 
الله، وقد ال ندرك العواقب واآلثار السلبية لعمٍل ما ولو كان مثقال ذرة.

فنحـن مؤاخذون ومحاسـبون عىل ذلك بل حتى عىل مسـتوى القول 
وما تلفظه األلسن يجب أن نتقي الله وأال يخرج من اللسان ما ييسء أَو 
يجرح أَو ما يثري الغيبة أَو النميمة أَو الفتنة ويف ذلك يقول سبحانه: «ما 

يلفظ من قوٍل إال لديه رقيٌب عتيد». 
تحدََّث السـيُد القائُد عن التواضع واألخـالق ووجوب احرتام اآلخرين 

وفق كرامة اإلنسـان وحريته، وهذا يندرُج ِضْمَن املسـؤوليات األخالقية 
التي تعترب جوهَر الدين اإلسالمي، فالنبي -صلوات الله عليه وآله- بُعث 
ليتمم مـكارم األخالق وقد قال وهـو يُثني عىل من يحمل 
هـذه القيمة اإليَمــانية العظيمة: «أقربكم مني مجلسـاً 

يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً».
ففـي انعدام هـذه القيمة يف مقابل حضـور ُحبِّ الذات 
أَو الشـح أَو الُعجب واالسـتعالء والكربيـاء والغرور، كما 
هـو واقع الحـال يف كثري من أبنـاء املجتمع املسـلم إثارة 
للكراهيـة والبغضـاء، وفيها ما يبعث عىل عدم انسـجام 
وحـدة الصـف اإليَمــانـي، األمـر الـذي يصـل باألمة إىل 
التشـتت والُفرقة واختالف الكلمة وفق األمزجة واألهواء 
ــة، ويف  الشخصية دون االعتبار ملقومات وحدة أبناء األُمَّ
ذلـك أَيْـضاً انتزاع ما اختص به الله من أسـماء وصفات؛ 

ولذلك يقول الله عز وجل يف الحديث القديس:
 «الكربياء ردائي والعظمُة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قصمته»

 يحـث السـيُد القائـد يف املحـارضة عىل الرتاُحـم واملحبـة واالهتمام 
والحـرص ومالمسـة أوجاع النـاس ومعاناتهم وعدم تجاهـل أحوالهم 

ويخاطب اإلنسان املسلم بقوله: «يعز عليك أن يلحق بهم العناء».
وهذا القوُل منطلُقه قرآني، فالله سـبحانه يقول «محمٌد رسـوُل الله 

والذيَن معُه أشداُء عىل الكفار ُرحماء بينهم».
ويقول: «وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرحمة».

كما يقول عما يجب أن يكوَن عليه املؤمنون تجاه بعضهم البعض: 
«أذلـٍة عـىل املؤمنني أعزٍة عـىل الكافرين»، واليوم ولألسـف الشـديد 
نالحـظ الواقَع عكَس ذلك تمامـاً، فاألعراُب مثالً يف دول الخليج أصبحوا 
يف تـوادٍّ وتراحم وخضوع وتذلل ملن حذرنـا الله منهم اليهود والنصارى، 
وأصبحنـا نحن يف يمـن اإليَمــان والحكمة يف نظرهـم األعداء وأضحوا 
أعزًة علينا يحارصون ويقتلون ويؤذون ويكرهون ويسـتعلون، ويف هذا 
املقام أخىش -وأنا أرى بعض الترصفات واملمارسـات السيئة من بعض 
أبناء يمن اإليَمــان والحكمة ممن توفرت لهم سـبل العيش الرغيد- أن 
يكونوا كاألعراب األشـد نفاقاً وَعمالًة ألعداء الله أعزٍة عىل املستضعفني 
واملظلومني واملقهورين أذلٍة عىل أصحاب الجاه واملال والسـلطان؛ ولذلك 
يذكرنا السيد القائد بوجوب الرجوع إىل القرآن الكريم وإىل التقوى وعدم 

الغرور باملنصب. 
«فاملك هواك وشح بنفسك عما ال يحل لك»، ومن منطلق هذه العبارة 
يحث السـيد القائد فيقول: ال تؤثر هـوى النفس عىل املجتمع وعلينا أن 
نقوي صلتنا بالله وأن نرتبى عىل أََسـاس هدى الله وأن نحمل مشـاعر 
األخـوة والرتاحم وأن نوظف اإلْمَكانيات والطاقات فيما هو خري للناس، 
ووجوب أن تجمعنا بهم رابطة الدين اإلسالمي ومعها رابطة اإلنسانية، 
يقول اإلمام عيل عليه السالم: «الناُس صنفان إما أٌخ لك يف الدين أَو نظريٌ 

لك يف الخلق». 

ضعبر السجي

ـعت  توسَّ عديدٍة،  مسـمياٍت  تحـَت 
كبـري  وبشـكل  املنظمـات  دائــرُة 
وملحوظ وبنشـاطات متعـددة، ُجـلُّ 
مـن تقـوم باسـتهدافه هـم رشيحة 
الشباب والشابات تحت مكسب الرزق، 
تَُجرُِّد الفتياِت عن مبدأ العفة والشباب 
من محطـة الغرية، باتـوا كاألنعاِم بل 
أضـل، اختـالٌط مباٌرش ال يوجُد سـتاُر 
الحيـاء، اسـتنزفت املنظمـاُت مبادئَ 

شعبنا وتعدت حدوَد بيوتنـا.
كالسـالم  براقـة  بشـعارات  تبـدأُ 
وغريها مـن العناوين الـتـي تمُكُن يف 

طيها منزلقاُت التيه والضياع. 
فنـادق  عـن  عبـارٌة  املنظمـاُت 
دعارة، وبيوت ذات قـذارة، مـخلفات 
والشـيطان  الربيطانـي،  االسـتعمار 
هـو الذي يقوُدهـا مـتمثـًال بجوزيف 
ناي خـريـج جامـعة هارفاد أمريكي 

الشخصية. 
املنظمـات  رصـاُص  تعالـت 
العربيـة  لـلدول  الخارصَة  واجتاحـت 
وباتت الشـعوُب ضحايـا تلك الحـرب 
الباردة، باتوا جنوًدا دون سـالٍح ثقيٍل 
قد يُتِعـُب كاهَلهم خلف تلك الشاشـة 
أي  يُكلـف  ال  وبضغـط  اإللكرتونيـة 
يشء يقومون بخدمتهم وبشـكل كبري 

ا.  وفعال ِجـدٍّ
مؤِسـفٌّ أن نــرى شـعبَنا اليمـني 

نحـو  العربيـة  الـدول  كتلـك  ينجــرُّ 
منعطفـات خطرية قد تفتـك بـانتماء 
ذلك الشـخص وترميه للرذائل، تنهش 
منـه وتتمّكن مــن تلك النطفـة التي 
تمّكن يف يسار الصدر وامُلسيطرة عـىل 

اإلنسان. 
البعض يظن أن الشبكة العنكبوتية 
وشاشـة التلفـاز هي األََسـاس الكبري 
لضيـاع أبنائهـم، قـد يحافـظ عليهم 
مــن جـانب ويـرتك الجـانـب اآلخر 

للمـعاهد املنتسبة للمنظمـات. 
املنظمات أَداة غربيّــة مخّطط لها 
بتخطيـط محكـم، تـريـد أن ترميَنـا 
بعيـًدا عن الدين واإلسـالم، وتجـعَلنـا 
كما هـم بل وأسوأ، أن نعيش يف جحيِم 
الدنيـا ونَصىل نــار الضيـاع ونرشب 
ِحـَمـَم البُعـد عــن اللـه، أن نكــوَن 
كالدمى نتَحّرك وال نعـرف أين الطريق 

وأين سبل النجـاة.
تـريد أن تجـعَل دسـتوَرنا ُكـتُبَهم 
دسـتور  عــن  َدنـا  وتُبعِّ املحـرفـة 
حـياتنـا القـرآن، هذا الذي لن يكـوَن 
بـإذن اللـه، وإننـا مــن موقعنـا هذا 
فتيات  عــن  ونبعدهم  سـنحـاربهـم 

وفتيان اليمـن، ُكلٌّ مـن مـوقعه. 
اليمــن  مــن  املنظمـات  إخـراُج 
مـطلٌب رئييس، أمـا عـن تلك اإلغاثاِت 
ُمهـا بعد فعائلها وتدنيسـها  التي تقدِّ
للنفوس، قال تعاىل ((َوَمـا ِمن َدابٍَّة ِيف 

اْألَْرِض إِالَّ َعَىل اللَِّه ِرْزُقَها)). 

جعاد الغماظغ  
 

ام عظيمة  َهــا هو قطار الزمن يصل بنا لسـاحة أَيـَّ
مباركة مصطفاة، تحمل يف طياتها ُكـّل معاني القداسة 
والجالل والصفاء والنقاء والنفحات اإليَمـانية الربانية، 
فبعد محطة شـهر رمضـان املبارك منحنـا الله فرصة 
ـام العـرش األول من ذي الحّجـة، كمحطـة إيَمـانية  أَيـَّ
أُخرى للتـزود بالطاقة اإليجابيـة واالغرتاف من معينها 

العذب. 
وما دمنا يف سـاحة هذه األيّام املقدسـة، ما أجمل أن 
نجلو صدأ القلوب، ونغسل أدران السيئات، ونتهيأ نفسيًا 
وشـعوريًا ووجدانيٍّا، ونعيد ترتيب ذواتنـا التي بعثرتها 
ريـاح الغفلـة والضياع بني متاهات الحياة، ونستشـعر 
جـالل وقداسـة هـذه السـاعات والدقائـق واللحظات 
امللكوتيـة، لنحّلـق يف سـماوات الكمال، ونعـرج معارج 
النـور بنفوٍس وأرواح وأفئدة طاهرٍة نقية تضاهي نقاء 

وصفاء وطهر هذه األيّام. 
فليس من األدب مع الله الكريم الذي يمنحنا الفرصة 
تلو األُخرى أن نقيض هـذه األيّام بقلوٍب ملوثة بالذنوب 

وأرواح يلفها الضياع وتطوقها الغفلة. 
نعم تأتي هذه املحطة بنسماتها العذبة النقية الزاكية 
َسها األنفُس إيَمـاناً وزكاًء ويقيناً، تنسكب أنوارها  لتتنفَّ

عىل القلوب لتسطع ضياًء وتشع نوراً وتقوى... 
يتدفق معينها العذب وسلسبيلها الرقراق عىل حدائق 
الصـدور الذابلـة، لتنتـيش فرًحـا وتفوح عطـًرا وتثمر 
حبًا وتزهر عشـقاً لبارئ الكون وواهـب الحياة الكريم 

العظيم املتفضل.. 
وعىل أجنحة الشوق تحلق األرواح الولهة التواقة التي 
أضناها البعد واستبد بها الحنني يف سماوات البيت الحرام 
تلبي وتطوف وتسعى وتنزف دموع الوجد وتحرتق بنار 

الوجع، وهي تـرى بيت الله ومهـوى األفئدة قد طوقها 
الحصار وأُوِصدت أبوابها املرشعة أمام التواقني وأُقفرت 
سـاحاتها املقدسـة من املحبني، مقارنة بسـتني مليون 
سـائح تتباهى بهم اململكة املتأمركـة املتصهينة يف هذا 

املوسم الرتفيهي! 
 {َوَمـا َلُهْم أَالَّ يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم يَُصدُّوَن َعِن اْلَمْسـِجِد 
اْلَحَراِم َوَما َكانُوا أَْوِليَـاَءُه إِْن أَْوِلياُؤُه إِالَّ اْلُمتَُّقوَن َولِكنَّ 

أَْكثََرُهْم ال يَْعَلُموَن} االنفال[34].
لقد سيطر هؤالء عىل البيت الحرام واتخذوا قراراتهم 
الظاملة بتقليص عـدد الحجاج ورفع تكاليف الحج، بعد 
ـــة فانصاعت لقراراتهـم وصمتت عىل  أن دجنـوا األُمَّ
ظلمهم إال صوتًا مجلجًال صادًحا بالحق ارتفع من يمن 
اإليَمـان، ليسـتنكر ذلـك الصّد عن بيت الله.. وسـيظل 
يمـن اإليَمـان يرفـع الصوت عالياً يف وجه املسـتكربين 
وسـيظل مواصـالً لجهـادِه ونضالـه حتـى تحرير بيت 
اللـه من دنس آل سـعود، ُوُصـوالً لتحريـر بيت املقدس 
مـن إخوتهم وأبناء عمومتهم اليهـود، وما ذلك عىل الله 

بعزيز، وإن غداً لناظره قريب.. 
عٌرش أتْت بالغيِث والخرِي العميِم

رحماتُها انهمرْت تهادْت كالنسيِم
يا ربُّ فيها قد أتيتَُك راجياً

وأنخُت قلبي عند أبواب الكريِم
عٌرش وفيها كم تتوُق نفوُسنا

للكعبِة الغرا لزمزِم والحطيِم
نشكو الفراق وتكتوي أرواحنا 

والبيُت يشكو سطوة الباغي األثيِم
يا ربُّ أكرمنا بنٍرص عاجٍل

واسلك بنا درب الرصاِط املستقيِم
فالقلب كم يهفو لطيبة أحمد

والروح كم تشتاُق للفتِح العظيِم

عضثا ظعاجه 
المثثرات

سفاف طتمث  
 

جميعنا شـاهد تلك الكومة الكبـرية املحروقة من 
املخدرات التـي قامت وزارة الداخليـة بحرقها والتي 

تحوي عدة أطنان. 
وكانت هذه األطنان ستؤدي مفعولها يف مجتمعنا 
اليمني القيمي الذي ال تتناسـب مع بيئته املجتمعية 

وُهــِويَّته الدينية مع تعاطيها!! 
ُص بهذا الشـعب اليمنـي قد حاول  والعـدوُّ املرتبـِّ
جاهـداً بـكل الطـرق أن يُضِعَفـه ويهـزه ويقلل من 
شـأنه، ولـوال الوعـي الكامل بـكل تلـك املخّططات 
واألخطـار لكنا طعماً سـهالً يف متنـاول العدّو والذي 

يسعى لتدمرينا وإضعافنا. 
وقـد أنعم اللـه علينـا بالحكمة إىل جانـب الهداية 
ومعرفـة طريق الحـق، أضف إىل ذلـك برجال الرجال 

الذين يدرؤون عنا تلك األحقاد والنوايا املبيَّتة. 
العـدّو بعـد انهزامـه يف سـاحات النـزال يحـاول 
استهداف الوعي وكانت املخدرات من الطرق السهلة 
التي يسـتميلون بها العقول ويجعلون منها مربمجة 
عـىل الوضاعة والخسـة واللهث وراء إشـباع اللذات 
التـي تحط مـن قدر اإلنسـان وتجعل منه فـرداً غري 

سوي وعبئاً عىل مجتمعه. 
وقـد عرفنـا النهايـة املأسـاوية لإلدمـان ولـوال 
يقظة األمـن والعيون السـاهرة يف العاصمة صنعاء 
وضواحيهـا لـكان هنـاك العديـد مـن ضحايـا هذه 

املخدرات املميتة. 
واملخدرات ليسـت فقط بالشكل املعروف والذي تم 
إتالفـه، بـل إن التحريات األخرية تقـول بوجود مادة 
اسـمها «الشبو» تدخل يف معسـالت الشيش والتي ال 
يدرك «املشـيش» خطورتها وال يخطـر عىل باله أنها 

مادة مخدرة ستعبث بعقله َوسيدمن تعاطيها..!
لـذا وجب التوعية من قبل الجهات املختصة، كذلك 
معاينـة وتفتيش ُكـّل ما يمكـن أن يحتوي عىل مواد 
مخدرة َومسكرة قد تجعل الفرد يتعاطاها بأي شكل 
كان دون علمـه فتصبـح الكارثة وتـراه يتنصُل عن 
أسس الدين وعن أخالقيات هامة فيغضب ربه بفعل 

املحرمات وهو بغري وعي يدرك فداحة فعله! 
الوعـي الوعـي والبصـرية البصرية، وال ثـم ألف ال 

للمخدرات. 
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• اسـتمر الَعَلـُم القائـُد -يحفظـه اللـه 
ويرعـاه- يف الـدرس الرابـع بالحديـث عن 
األُُسـِس اإليَمـانيـة يف التعامل مع املجتمع 
مـن موقـع املسـؤولية، ثم انتقـل للحديث 
عن املحيط العميل الذيـن يَعتَمد عليهم من 
هو يف موقع املسـؤولية بدءاً باملستشارين، 
وأتـى التحذيـر مـن نوعيـة معينـة منهم، 
وبدأ رشحه يف سـياق الحديـث عن من هم 
يف موقع املسـؤولية التنفيذية، الذين يعتمد 
عليهـم مـن هم يف موقـع املسـؤولية، قال 

-عليه السالم-:
 ((إِنَّ َرشَّ ُوَزَراِئَك َمـْن َكاَن ِلْألرشار َقبَْلَك 
َوِزيـراً)): اإلنسـان عندمـا يصـل إىل موقع 
املسـؤولية قـد يتصـّور أن مـن الحكمـة 
أن يعتمـد عـىل البعـض ممن لهم سـابقة 
يف التجربـة والعمـل يف موقـع املسـؤولية؛ 
باعتبَـار خربتهم، لكن عندمـا كان البعض 
يف  لـألرشار  معاونـا  مـىض  فيمـا  منهـم 
رشهم وممارسـاتهم الظاملـة وأصبح لديه 
رصيـد إجرامي فتكون نفسـيته قد تلّوثت 
وأصبحت منطلقاته للعمل تشوبها األطماع 
ويكون  الشـخصية  واألهـداف  واملكاسـب 
جريئا عـىل ارتكاب املآثم والظلـم، وبالتايل 

ليس مؤتمناً يف أداء املسؤولية. 
َكُهـْم ِيف اْآلثَـاِم)): مـن كان   ((َوَمـْن َرشِ
يف  واملجرمـني  والطغـاة  للظاملـني  رشيـكاً 
ارتـكاب الجرائـم واملظالـم واملفاسـد فقد 
تلوثـت نفسـيته وفسـدت وليس لـه وازع 
من اإليَمــان والدين والحيـاة وليس عنده 
إحساس باملسؤولية يمكن أن يساعده عىل 

االستقامة واملصداقية يف أدائها. 
 ((َفـَال يَُكونَـنَّ َلـَك ِبَطانَـًة)): ال يكونوا 
هم خواصـك، املقربون منـك، تحت عنوان 
أصحـاب التجربـة والخـربة وغريهـا مـن 

املربّرات. 
 ((َفِإنَُّهـْم أعـوان اْألَثََمـِة)): كانـوا مـن 
يتعاونون عىل اإلثم، وارتكبوا اآلثام فتلوثوا 

وفسدوا بها. 
 ((َوإِْخـَواُن الظََّلَمِة)): كانت ارتباطاتهم 
بالظلمـة ارتباطـات أخـوة ووالء وتعـاون 
بتوّجـه جاد، ولذلك فهم ليسوا مؤتمنني يف 
والءاتهم وارتباطاتهم التي تكون عامالً من 
عوامل الغش يف أداء املسـؤولية فال يؤدوها 

بنصح وصدق وإخالص. 
ْن َلُه   ((َوأَنَْت َواِجٌد ِمنُْهْم َخرْيَ اْلَخَلِف، ِممَّ
ِمثْـُل آَراِئِهْم َونََفاِذِهْم)): إذَا كان ما يشـدك 
إليهـم ما ُعرفوا به مـن الخربة والتجربة يف 
مواقع املسـؤولية فأنت واجـٌد من هو خريٌ 
منهـم، سـليٌم مـن سـلبياتهم وسـيئاتهم 
ومساوئهم، ليس ملوثاً بالجرائم واملفاسد، 
من يمتلك حسن التدبري والترصف واإلصابة 
يف الرأي والقـدرة عىل اإلنجاز العميل، ومثل 
هـذا النوع كثـري، وقد يجهل اإلنسـان مثل 
هـؤالء؛ بَسـبِب معرفته املحـدودة، ويمكن 
أن يكـون هناك آليـات عملية تسـاعد عىل 

معرفتهم. 

ـْن َلـُه ِمثْـُل آَراِئِهـْم َونََفاِذِهـْم)):   ((ِممَّ
يمتلك ما كان لدى أُولئك من القدرة اإلدارية 

واإلنجاز العميل. 
 ((َوَليْـَس َعَليِْه ِمثُْل آَصاِرِهـْم َوأَْوَزاِرِهْم 
َوآثَاِمِهْم)): ليس ملوثاً بالجرائم واملفاسـد 
واملظالم واألشـياء السـيئة بكل ما لها من 
تبعـات وتأثريات سـيئة يف نفس اإلنسـان 
وأعماله ومنطلقاته وتوّجـهاته وسـمعته 
الً برصيد  يف أوسـاط املجتمع، وليـس محمَّ

يسء يذّكرونه الناس به. 
ْن َلْم يَُعـاِوْن َظاِلماً َعَىل ُظْلِمِه، َوَال   ((ِممَّ
آِثمـاً َعَىل إِثِْمـِه)): ليس له رصيـٌد إجرامي 

يُذكر ويُعرف به. 
 ((أُولئـك أََخـفُّ َعَليْـَك َمؤونًَة، َوأَْحَسـُن 
َلـَك َمُعونَـًة)): النـوع النظيف ليسـوا ثقالً 
عليـك، ال من َحيُث طريقتهـم يف العمل وال 
تشويههم، أداؤه سليم غري ملوث وال ثقيال 
بالطلبات واألهداف واملكاسـب الشـخصية 
وامليزانيـات الضخمة؛ ألَنَّ معونته لك تكون 

بصدق وإخالص ونقاء وجد واهتمام. 
حريـٌص  َعْطفـاً)):  َعَليْـَك  ((َوأَْحنَـى   
عـىل نجاحـك، يتفهـم ظروفك، يشـاطرك 
االهتمامات والتوّجـهات واملوقف والعمل. 

 ((َوأََقـلُّ ِلَغرْيَِك إِْلفاً)): ليس له ارتباطاٌت 
ووالءات بعيدة تؤدي إىل إفشالك. 

ِلَخَلَواِتـَك  ـة  َخاصَّ أُولئـك  ((َفاتَِّخـذْ   
َوَحَفَالِتـَك)): هـذا النوع النظيـف الصالح 
املسـتقيم، اعتمـد عليهم اعتمادا أََساسـيا 
ة وأمورك  يف اجتماعاتـك وقضايـاك الَخاصَّ

املهمة والحساسة، ويف مناسباتك العامة. 
 ((ثُـمَّ ْليَُكـْن آثَُرُهْم ِعنْـَدَك أَْقَوَلُهـْم ِبُمرِّ 
اْلَحـقِّ َلـَك)): ليكـن اآلثـر عنـدك واألقرب 
منزلة إليك، واألكثـر اعتمادا من بينهم هو 
األنطـق بالحـق يف ُكــّل الحـاالت واملواقف 
واألمـور حتى لو كان ُمـراً وال يعجبك؛ ألَنَّه 
ليس مشـغوال بمجاملتـك ومراعاة مزاجك 

الشخيص. 
ا   ((َوأََقلَُّهْم ُمَساَعَدًة ِفيَما يَُكوُن ِمنَْك، ِممَّ
َكـِرَه اللَُّه ِألَْوِليَاِئِه)): ألنه األكثر حرصا عىل 
أن تكون األمور وفق ما يريد الله سـبحانَه 
وتعـاىل؛ ألَنَّ معيـاَره إيَمـانـي قائـٌم عـىل 
أََسـاس التقـوى والصـدق واإلخـالص لله، 

لذلك فهو جديٌر بثقتك واعتمادك عليه. 
((َواِقعاً ذَِلَك ِمْن َهـَواَك، َحيُث َوَقَع)): ال 
تركز عىل مزاجك الشـخيص وتجعله املعيار 
واملقيـاس يف مسـألة القـرب منـك والثقة 

واالعتمـاد عىل محيطك العمـيل وأعوانك يف 
موقع املسؤولية. 

ـْدِق)):  َوالصِّ اْلـَوَرِع  ِبأَْهـِل  ((َواْلَصـْق   
ا جـداً يف  هاتـان الصفتـان مهمتـان ِجــدٍّ
أداء املسـؤولية؛ ألَنَّ أهل الورع عن محارم 
اللـه هم األمنـاء والذين يوثق بهـم، فأكثر 

مخالطتهم. 
 ((ثُمَّ ُرْضُهْم َعـَىل أَالَّ يُْطُروَك)): عّودهم 
عـىل أال يكثروا مـن املدح لك، هذه مسـألة 

ا.  مهمة ِجـدٍّ
ُحـوَك ِببَاِطـٍل َلـْم تَْفَعْلُه)): ال   ((َوَال يُبَجِّ
ينسـبون إليك أعماالً وإنجـازات لم تفعلها 

ليتقربوا إليك. 
 ((َفـِإنَّ َكثْـَرَة اْإلِْطـَراِء تُْحـِدُث الزَّْهـَو، 
َوتُْدِنـي ِمَن اْلِعزَِّة)): كثرة املديح له تأثريات 
سلبية عىل مشاعر اإلنسان، تحدث العجب 
بالنفـس وأنفة الكـرب التي تـالزم الغرور، 
وهـي من أسـوأ الخصـال وحالـة خطرية 
ا، وأنت مـن أكثر الناس عرضـًة لها،  ِجــدٍّ
وأنت يف موقع املسـؤولية استع ألن تحافظ 
عىل واقعك النفيس أن ال يتأثر سـلبا، اعترب 
ُكــّل الحسـنات واإليجابيـات والنجاحات 
وكل األشـياء الجيـدة يف الحيـاة مصدرها 
هـو «اللـه» ويل ُكــّل نعمة، وأنـت مصدر 
العجز والضعف، واإلنسان املؤمن يعي هذه 
الحقيقة ويحمل الشـعور بالتقصري مهما 
كان إنجـازك، والكثري مـن الناس يف حاالت 
اإلنجاز يسـتغرقون يف مسـتوى التفكري يف 
التسـبيح بحمد أنفسـهم ويذوبون يف ذلك 
ويريدون من اآلخرين أن يسبّحوا بحمدهم 
بكرًة وأصيالً، لكـن الرتبية اإليَمـانية تنتج 

خالف ذلك. 
 ((َوَال يَُكونَـنَّ اْلُمْحِسـُن َواْلُمِيسُء ِعنَْدَك 
ِبَمنِْزَلـٍة َسـَواٍء، َفِإنَّ ِيف ذَِلـَك تَْزِهيـداً ِألَْهِل 
اْإلِْحَساِن ِيف اْإلِْحَساِن، َوتَْدِريباً ِألَْهِل اْإلساءة 
َعـَىل اْإلسـاءة)): مـن الحكمـة والعدل أن 
تفّرق بني املحسن وامليسء يف محيط واقعك 
العمـيل ومسـؤوليتك ومجتمعـك، وتفعيل 
مبـدأ الثـواب والعقـاب للتفريـق بينهمـا 
من خالل هـذا املبـدأ ويف التعامـل واملنزلة 
واالحـرتام، َوإذَا لـم يحـدث ذلـك سـريى 
املحسن أن إحسـانه ال قيمة وال أهميّة له، 

وسيشجع أهل اإلساءة عىل إساءتهم. 
 ((َوأَْلـِزْم ُكالٍّ ِمنُْهـْم َمـا أَْلَزَم نَْفَسـُه)): 
ا أن تلزم كالً من املحسن  مسألٌة مهمة ِجـدٍّ
وامليسء مسـؤولية عمله ليتحّمـل النتائج 

والتبعات وهذا من مقتىض الحكمة والعدل. 

إىل  ِبأَْدَعـى  َيشْ ٌء  َليْـَس  ُه  أَنـَّ ((َواْعَلـْم   

إِْحَسـاِنِه  ِمـْن  ِبَرِعيَِّتـِه  َراٍع  َظـنِّ  ُحْسـِن 

إَِليِْهْم، َوتَْخِفيِفـِه اْلَمؤونَـاِت َعَليِْهْم، َوتَْرِك 

اْسـِتْكَراِهِه إِيَّاُهْم َعَىل َما َليَْس َلُه ِقبََلُهْم)): 

العالقـة مـا بينـك وبني مـن هـم يف نطاق 

مسـؤوليتك يجب أن تكـون عالقة إيجابية 

ك تتحمل  مـن جانبـك ومـن جانبهـم؛ ألَنـَّ

مسـؤولية تجاههـم، وتتوفر هـذه الحالة 

من االطمئنان وحسن الظن بهم بإحسانك 

إليهـم حتـى ال يسـتجيبوا لخصـٍم لك يثري 

الفتـن؛ ألَنَّهـم يعرفـون نصحـك وصدقـك 

ويلحظون اهتمامك. 

 ((َفْليَُكـْن ِمنْـَك ِيف ذِلـَك أَْمـٌر يََجتَِمُع َلَك 

ِبِه ُحْسـُن الظَّنِّ ِبَرِعيَِّتَك، َفِإنَّ ُحْسـَن الظَّنِّ 

يَْقَطُع َعنَْك نََصباً َطِويالً)): حسـن الظن له 

تأثـريه اإليجابي يف أن يخفـف عليك الكثري 

مـن اإلجـراءات االحرتازيـة الناتجـة عـن 

مخاوفـك منهم، وال تسـود حالـة املخاوف 

والقلق إال عندما تكـون مقرصا نحوهم أَو 

مسـيئا لهم ومثقال عليهم وغري مهتم بهم 

فيتمّكن العدّو من استقطابهم واستمالتهم 

وتحريكهـم يف إثارة الفتن، وهذا سـيكلفك 

عـىل  االحرتازيـة  اإلجـراءات  مـن  الكثـري 

مسـتويات متعددة، فحسـن الظن يكفيك 

املتاعب واملشاكل الكثرية. 

 ((َوإِنَّ أََحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك ِبِه َلَمْن َحُسَن 

بَـالَُؤَك ِعنْـَدُه، َوإِنَّ أََحقَّ َمْن َسـاَء َظنَُّك ِبِه 

َلَمْن َساَء بَالَُؤَك ِعنَْدُه)):فأنت تكون حسن 

الظـن، وأكثـر اطمئنانـاً، إىل من أحسـنت 

إليه أكثـر، وتكون أكثر قلقاً وتوتراً وسـوء 

ظـن بمن أسـأت إليـه، أَو قـرصت تجاهه 

ا،  وأهملت حقوقه، وهذه حكمة مهمة ِجـدٍّ

وسياسة راشدة يف أداء املسؤولية. 

 ((َوالَ تَنُْقـْض ُسـنًَّة َصاِلَحـًة َعِمـَل ِبَها 

ــة، َواْجتََمعْت ِبَها األُْلَفُة،  ُصُدوُر هِذِه األُمَّ

َوَصَلَحـْت َعَليَْهـا الرَِّعيَُّة، وَال تُْحِدثَنَّ ُسـنًَّة 

ـنَِن، َفيَُكوَن  تَُرضُّ ِبَيشء ِمْن َماِيض ِتْلَك السُّ

األَْجُر ِلَمْن َسـنََّها، َواْلِوْزُر َعَليَْك ِبَما نََقْضَت 

ِمنَْها)): البعض قد يأتي تحت عنوان التغيري 

حتى ملا هو إيجابٌي من موروث املايض وما 

يتعلـق باملصلحـة العامـة وصلُحـت عليه 

الرعية واسـتقام به حالهم، وهذا أُسلُـوب 

خاطئ التغيري لكل يشء. 

َوُمنَاَفثَـَة  اَلُعَلَمـاِء،  ُمَداَرَسـَة   ((َوأكثـر 

اْلُحَكَماِء، ِيف تَثِْبيِت َما َصَلَح َعَليِْه أَْمُر ِبالَِدَك، 

اُس َقبَْلَك)): ال  َوإقامة َما اْسـتََقاَم ِبـِه النـَّ

تفّكر لوحدك وتقترص عىل ما تفكر به أنت 

وعىل مـا تخطط به، اسـتفد مـن اآلخرين 

التخصصـات،  ُكــّل  يف  العلمـاء  وأولهـم 

والحكماء من ذوي حسن الرأي والتدبري بما 

يصلـح واقع البالد واملجتمع وحضارتهم يف 

ُكـّل املجـاالت، ويفرتض أوالً إصالح الواقع 

التعليمي وربطه بشؤون الحياة. 

كل مـا ذُكر يف هذا الـدرس من توجيهات 

وتوصيات َفـإنَّنا نحتاج إليها بشـكل كبري 

يف أداء املسؤولية، 

والعاقبــُة للمتَّقيــن. 
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(1436)
عربية ودوليةكتابات 

13 حعغثًا و2510 اظاعاضات لصعات اقتاقل الخعغعظغ خقل حعر غعظغع

صعاُت اقتاقل تُحظُّ تمطَئ اساصاقت يف الدفئ الشربغئ املتاّطئ

وشٌث طظ الةالغئ الغععدغئ افطرغضغئ غجوُر 
السسعدّغئ تمعغثًا لطاطئغع السطظغ الحاطض

رئغسغ: الاارغُت لظ غظسى جرائَط 
أطرغضا بتص الحسإ الفغاظاطغ

 : طاابسات
رصـد تقريـٌر فلسـطيني دوري ارتـكاب 
قـوات االحتالل الصهيونـي آالف االنتهاكات 
بحق املواطنـني يف الضفة الغربيـة والقدس 
املحتّلتني، خالل شـهر يونيو املايض، تنوعت 

بني عمليات قتل وهدم واستيطان. 
ووثق التقرير الدوري النتهاكات االحتالل 
يف الضفة الغربية املحتّلة خالل شـهر يونيو 
معلومـات  مركـز  عـن  الصـادر  2022م، 
فلسـطني «معطى»، ارتكاب قوات االحتالل 
(2510) انتهاكات، أبرزها استشـهاد (13) 

مواطناً. 
وخالل الشـهر املنرصم، اغتال االحتالل 3 
مقاومـني يف جنني، هم يوسـف نارص صالح 
(23 عاًمـا)، وليـث صـالح أبـو رسور (24 
عاًمـا)، وبراء كمال لحلوح (24 عاًما)، وهو 

مقاوم من كتائب القسام. 
كما استشـهد 10 مواطنـني هم: «غفران 
حامـد، وبـالل قبها، واألسـري املحـّرر أيمن 
العبوينـي، والطفل عودة صدقـة، ومحمود 
أبو عيهور، واألسـري املحّرر سميح عمارنة، 
ونبيـل غانـم، وعيل حـرب، والطفـل محمد 

حامد، َومحمد مرعي». 
قـوات  بنـريان  مواطنـاً  وأُصيـب (620) 
االحتـالل ومسـتوطنيه، وبلغ عـدد عمليات 
إطـالق النـار التـي نفذهـا جنـود االحتالل 
ومسـتوطنيه (188) عملية، وعدد اعتداءات 

املستوطنني (102) اعتداء. 
ورصـد معطـى (204) عمليـة مداهمـة 

ملنازل املواطنني، فيما بلـغ عدد االقتحامات 
ملناطـق مختلفة يف الضفـة والقدس (483) 
اقتحامـاً، وعـدد الطـرق واملناطـق التي تم 

إغالقها (14) منطقة. 
وقامـت قـوات االحتالل باعتقـال (424) 
مواطناً، يف الوقت الذي اسـتمرت يف عمليات 
هدم املنـازل والتي بلغ عددهـا (27) منزالً، 
فضـالً عن عرشات املنـازل التي أخطر أهلها 

بالهدم. 
 (83) االحتـالل  قـوات  دّمــرت  كمـا 

منشـأة من محال تجارية ومنشـآت زراعية 
وبركسات وغريها. 

 (26) واملسـتوطنون  االحتـالل  وارتكـب 
اعتـداء عـىل دور العبادة واملقدسـات، فيما 
املسـجد األقىص  اقتحم (4170) مسـتوطناً 

املبارك. 
رقـم  أعـىل  نابلـس  محافظـة  وشـهدت 
 (544) بواقـع  الصهيونيـة،  لالنتهـاكات 
انتهـاكاً، يليها محافظتي القـدس والخليل، 

بواقع (328.303) انتهاكاً عىل التوايل. 

 : طاابسات
شـنّت قواُت االحتـالل الصهيونـي، أمس 
االثنـني، حملـَة اعتقـاالت واسـعة يف عـدة 
مناطـق بالضفـة الغربيـة طالـت أكثر من 
مسـّلحة  اشـتباكات  تخّللهـا  مواطنًـا،   20

ومواجهات مع الشبان الفلسطينيني. 
وتصّدى مقاومون القتحاِم قوات االحتالل 
اشـتباكات  اندلعـت  َحيـُث  جنـني،  مدينـة 
مسّلحة وسمع صوت إطالق النار بكثافة يف 
املدينة، فيما اعتقل الشابني إسالم العجاوي 
منزليهمـا  اقتحـام  عقـب  الشـلبي،  وأوس 

بمدينة جنني. 
ويف القـدس املحتّلـة تـم اعتقال الشـاب 
أحمد العجلوني، والشابني كرم العبيد وخالد 

الرباغيتـي، عقب اقتحـام منزليهما يف البلدة 
القديمة، وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما. 
وطالـت االعتقـاالت القياديـني بالجبهـة 
الشـعبيّة واألسـريين املحّرريـن ماهر حرب 
وكمال أبو ظريفة، عقب اقتحام منزليهما يف 
مخيم بالطة وشارع أبو بكر بمدينة نابلس. 
أمـا يف رام اللـه، فاندلعـت مواجهات مع 
قوات االحتالل التي اقتحمت بلدتي بيت سريا 

وبيتونيا. 
واعتقلـت قـوات االحتـالل األشـقاء عبد 
عقـب  واوي،  وحمـدان  ومحمـد  الرحمـن 
اقتحام منزلهم يف بيت سـريا برام الله، علًما 
أّن حمـدان طالـب يف الثانوية وكان يسـتعد 

لتقديم امتحانه األخري. 
ومن بلـدة بيتونيا، اعتقال األسـري املحّرر 

إبراهيـم سـمحان والشـاب مهنـد فـارس 
والشـاب طـه عرمـوش، وصـادرت مركبته 
ومبلًغـا ماليًا عقب اقتحـام منزله وتخريب 

محتوياته. 
كذلك اعتقال الشـاب فراس حرب ووالده 
نعيـم حـرب، والشـابني زيد وأمجـد حرب، 
عقب اقتحام منازلهم يف قرية اسكاكا رشق 

سلفيت. 
ومن الخليل، اعتقل االحتالل الشـاب جرب 
ربحـي البدوي، عقب اقتحام منزل عائلته يف 
مخيم العروب، والشاب إبراهيم البطاط من 
الظاهرية، والشاب حسـان آدم اخليل عقب 
اقتحـام منزلـه يف منطقة صافـا ببلدة بيت 
أمر، وكذلك الشـاب محمد حسان من مدينة 

طولكرم. 

 : وضاقت

يف زيـارة هي األوىل من نوعها، زار 
وفـٌد مـن زعمـاء الجاليـة اليهودية 
األمريكية، األراَيض السعوديّة؛ لبحث 

التعاون مع املنظمات اإلسالمية. 
«إرسائيـل  صفحـُة  وغـرَّدت 
بالعربيـة» أن «البعثـة التقـت عدداً 
من املسؤولني السعودينّي، من بينهم 
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل 
اإلسـالمي  املجلس  ورئيس  الجبـري، 

األعىل الشيخ محمد آل عيىس». 
التابعـة  الصفحـة  أَشـاَرت  كمـا 
إىل  الخارجيـة «اإلرسائيلية»،  لوزارة 
أن أكثـر ما أثـار دهشـَة البعثة هو 
إْمَكانية متابعـة األخبار عىل املواقع 

«اإلرسائيلية» بمطلق الحرية. 
موقع «جويشـن  ذكر  بالتـوازي، 

سـايدر»، أنه وعىل خلفيـة «التغيري 
اإلرسائيليـة  العالقـات  يف  الكاسـح 
العربية، قامت مجموعة من 13 من 
القـادة اليهود األمريكيـني بجولة يف 
األسبوع  السـعوديّة  العربية  اململكة 
املايض، للتعرف إىل اإلسـالم وتعريف 
السـعودينّي باليهودية، وهي الرحلة 
األوىل من نوعها لقادة االتّحاد ورجال 

الدين إىل اململكة»، بحسب املوقع. 
َوأََضــاَف املوقع: أن «الرحلة التي 
ـام تأتـي قبل  اسـتغرقت أربعـة أَيـَّ
أسـابيع من زيارة الرئيس األمريكي 
جـو بايدن املقبلـة إىل الريـاض وتل 
أبيـب، َحيُث من املتوقـع أن يضغط؛ 
ِمـن أجـِل العالقات بـني الطرفني يف 
محاولة لزيـادة عدد الـدول العربية 
التـي قامـت بتطبيع العالقـات مع 

«إرسائيل» خالل العامني املاضيني. 

 : وضاقت
أّكــد رئيـُس جمهوريـة إيـران اإلسـالمية، السـيد إبراهيـم 
رئيـيس، أن التاريـخ لن ينـىس الجرائم التـي ارتكبتهـا الواليات 
املتحدة األمريكية بحق الشـعب الفيتنامي الذي قاوم الغطرسـة 

واالستعمار. 
وأَشـاَر السـيد رئييس، أمس االثنني، خالل تسلم أوراق اعتماد 
السـفري الفيتنامـي الجديد لدى طهـران، لونغ كـوك هويي، إىل 
العالقـات الودية بني طهران وهانوي وأّكـد عىل رضورة االرتقاء 
بمسـتوى العالقات بينهما نظراً لإلْمَكانيات املتنوعة التي يتمتع 

بها البلدان. 
وأضـاف أن «عقـد اجتماعـات لجنـة التعـاون االقتصـادي 
املشـرتك بـني إيـران وفيتنـام سيسـهم يف الحصول عـىل آليات 
لتفعيـل إْمَكانياتهما يف مختلف املجاالت بما فيها الزراعة والنقل 

َوالتكنولوجيا». 
مـن جانبه، وصف سـفري فيتنـام الجديد لـدى طهران خالل 
اللقـاء، الشـعب اإليرانـي بأنه «شـعب مثقف يتمتـع بحضارة 
وتاريـخ عريق»، وأضاف: أن «إيـران حّققت إنجازات كبرية رغم 

الحظر املفروض عليها منذ سنوات طويلة». 
وأشـاد بسياسـة إيران الخارجية القائمة عـىل أولوية تعزيز 
العالقـات مع جميع دول املنطقـة والعالم، َوأََضــاَف أن فيتنام 
تربطها عالقات طيبة مع إيران وتعمل عىل تعزيز وتوسـيع هذه 

العالقات يف مختلف املجاالت التجارية واالقتصادية. 

شطسطني: الةعاد اإلجقطغ تثسع 
قظافاضئ طظ أجض افجرى

 : طاابسات
أّكــد القيـادي يف حركـة الجهـاد اإلسـالمي يف 
فلسـطني، أحمد املدلل، أمس االثنني، أن الفعالياِت 
الشـعبيَّة املنـاِرصة لـألرسى، سـتبقى متواصلًة 
طاملـا أن هنـاك أرسى وأسـريات داخل السـجون 
الصهيونية يتعرضون ألبشـع الجرائم اإلنسـانية 
مـن خـالل االعتقـال اإلداري والعـزل االنفـرادي، 
واإلهمـال الطبي، أَو القتـل العمد، والذي لن يكون 

آخر ضحاياه األسرية الشهيدة سعدية مطر. 
وشـّدد املدلل يف كلمة له خالل وقفة أمام مكتب 
الصليب األحمر يف قطاع غـزة للتنديد باالنتهاكات 
«اإلرسائيلية» ضـد األرسى وتضامناً مع املعتقلني 
يف سـجون االحتـالل، أن «االحتـالل «اإلرسائيـيل» 
يتمادى بجرائمه ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني، 
وأّكــد عـىل أنهـم لـن يرتكـوا األرسى وحدهم يف 

سجون االحتالل». 
مـن  األرسى  إىل  عـدة  رسـائل  املدلـل  ووجـه 
الداخـل املحتـّل عـام 1948م: «أنتـم منـا ونحـن 
منكـم، وال يمكن أن نرتككـم فرائس لدى االحتالل 
اإلرسائييل، وأن معركة األرسى هي معركة الشعب 

الفلسطيني». 
كما أّكـد أن «املقاومة الفلسـطينية ال يمكن أن 
تنىس أرساهـا داخل السـجوم الصهيوني، مطالباً 
املنظمات الحقوقيـة العربية والدولية، بأن تتدخل 
ما  فوًرا؛ ِمن أجِل إنقاذ األرسى واألسـريات ال ِسـيـَّ
املـرىض منهم مـن بطش االحتـالل الـذي يرتكب 

أبشع الجرائم بحقهم». 
ودعـا املدلل، أبناء الشـعب الفلسـطيني يف ُكـّل 
أماكـن تواجدهم «غزة والقـدس والـ 48 والضفة 
والشتات»، لينتفض انتفاضة األرسى للتأكيد عىل 
«أن أرسانـا معنـا وال يمكـن أن نرتكهـم لوحدهم 

يعانون هذه الجرائم». 

عظغئ يف الةجائر سطى رأس وشث 
طظ تماس

 : وضاقت
أعلنـت حركـُة حمـاس يف بيان وصـول رئيس 
املكتـب السـيايس للحركـة، إسـماعيل هنيـة، إىل 
العاصمـة الجزائريـة، للمشـاركة يف االحتفـاالت 
السـتني،  الجزائريـة  الثـورة  انتصـار  بذكـرى 

واسرتجاع السيادة الوطنية. 
شـعبنا  َفــإنَّ  املناسـبة  «بهـذه  وأضافـت: 
الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إىل الثورة 
الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه الُقدوة وامَلثَل 
يف طريقنا نحو تحرير فلسـطني كاملة من بحرها 

إىل نهرها». 
وأعربت الحركة عن تقديرها الكبري لهذه الدعوة 
الكريمة التي حرصت من خاللها القيادة الجزائرية 
عىل مشـاركة الشـعب الفلسـطيني ومقاومته يف 
االحتفاالت الوطنية بذكرى االستقالل، ودعت الله 
عـز وجـل، أن يحفـظ الجزائر وشـعبها وقيادتها 
قلعـة عربية شـامخة داعمة عىل الدوام للشـعب 
التعـاون  أشـكال  لـكل  ورافضـة  الفلسـطيني 

والتطبيع مع االحتالل. 

اقتاقُل افطرغضغ غظُصُض الظفط 
السعري املسروق إىل صعاسثه يف السراق

 : وضاقت
نقلـت قـواُت االحتـالل األمريكـي رتـالً محمالً 
بأطنـان مـن النفط السـوري املـرسوق من ريف 
الحسـكة باتّجـاه األرايض العراقيـة عـرب معـرب 

املحمودية غري الرشعي يف منطقة اليعربية. 
وقالـت مصادر محلية: إن «رتـالً مؤلفاً من 55 
صهريجاً لقوات االحتالل األمريكي محمالً بالنفط 
السـوري املرسوق خـرج عىل دفعـات إىل األرايض 
العراقية عرب معرب املحمودية بريف اليعربية شمال 

رشق الحسكة». 
ونقـل االحتالل األمريكي يف السـادس عرش من 
الشـهر املايض، رتالً من 42 صهريجاً معبأ بالنفط 
املـرسوق من ريف الحسـكة إىل قواعده يف األرايض 

العراقية. 
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د. حسفض سطغ سمغر   
 

عندمـا  الخصـُم  يلجـأُ  قـد 
اسـتخداِم  إىل  عسـكريٍّا  يعَجُز 
أوراٍق قذرٍة، وتلك األوراق التي 
أَو  الخصـوم  يسـتخدمها  قـد 
األطراف املتصارعة تقيّم حالَة 
الخصم املستخِدم لتلك األوراق، 
إمـا أن يكون عـىل حق أَو معه 
أَو أن يكـون عـىل العكس من 

ذلك.
األوراق  كانـت  فـإذا 
املسـتخَدمة قـذرًة فهـذا دليٌل 
قطعـي أن هـذا الطرف يمثـل الباطـَل، فكل إنـاء بما فيه 
ينضح، وما علينا إال أن نؤمَن بأن الرصاَع بني الحق والباطل 
حتمي وُمسـتمرٌّ بدوام الحق والباطـل والخري والرش، هذه 
ُسنَُّة الله يف خلقة، وقد أعد اللُه لكال الطرفني ما يستحقونه 
من درجات أَو دركات، فكلما زاد الباطل يف رشه كلما انتقل 
إىل دركات يف الجحيـم وكلما وقف أصحـاب الحق ضد أهل 

الباطل كلما ارتقوا إىل درجات أعىل يف جنات النعيم. 
وحتـى نقيَِّم الوضـَع بكل وضـوح َفـإنَّنا نجُد أنفَسـنا 
أمام واقع لم يعد فيه أيُّ شـك بـأن أدواِت وأوراَق املعتدين 
والغـزاة عـىل اليمـن هـي أوراٌق قـذرٌة عكسـت أهداَفهم 
القـذرة ومآربهم الخطرية، فمن أقذِر أوراقهم املسـتخدمة 
يف عدوانهـم هـو الحصاُر وتجويـع اليمنيـني ومحاولتُهم 
تفكيـَك املجتمـع اليمنـي وتمزيَقـه طائفيـاً وزرع الفتنة 
وضمان استمرار الرصاع فيما بينهم، متبعني سياسة فرِّق 
تُسـْد، تلك السياسة التي اسـتخدمتها بريطانيا وغريها يف 
مسـتعمراتها لبـث الكراهية يف أوسـاط املجتمعـات التي 
اسـتعمرتها ونرش الفوىض والرصاعات وإضعافها ليسُهَل 
عليها السيطرة ونهب ثرواتها وهذا ما تنهجه دول العدوان 

ومرتِزقتهم يف اليمن. 
لجـاءت قوى االسـتكبار ومرتِزقتُهـم يف اليمن إىل أدواٍت 
كثرية إللحاق أكرب األذى بالشـعب اليمني، وبعد أن يئسـت 
مـن أوراقها القذرة يف زرع الرصاعات الطائفية واملناطقية 
ى إنساني الخرتاق  لجاءت إىل استخدام املنظمات تحت مسمٍّ
شـبابنا وترويضهم ومسـخ قيمهم الدينيـة واالجتماعية 

ُب من خاللها أفكاُرهم الخطرية. ليكونوا القناَة التي تترسَّ
لجـاءت أخـرياً دوُل العـدوان إىل إغراق املجتمـع اليمني 
باملخدرات لتوِجَد شـبابًا بعيًدا عن دينه ووطنه، شبابًا ُجلُّ 
ـه البحُث عن هذه املواد املخـدرة حتى ولو كّلفه ذلك أن  َهمِّ
يكـوَن عميالً وخادمـاً ملن يزّوُده بهذه املـواد الخطرة التي 

تعّمدت دوُل العدوان إدَخاَلها؛ لتحّقق أهدافها القذرة.
وألنهم لم ولن يحّققوا هدفـاً من أهدافهم فقد يلجؤون 
إىل أوراٍق أُخرى، ونحن بعون الله سنُبِْطلُها بإيَمـاننا وبأننا 
مـع الحـق وأنهم مع الباطل، قـال تعاىل: (َوُقْل َجـاَء اْلَحقُّ 

َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوًقا). 

املسآولعن وسعُث اإلطام سطغ ملالك افحرت 
طتمث الدعراظغ 

 

وصايا مهمٌة قّدمها اإلمام عيل –عليه السالم- ملالك 

األشرت منبُعها توجيهاُت الله وأوامُره لكل املؤمنني.

هـذه النصائُح أتـت من َرُجٍل تربى عىل يد الرسـول 

-صلـوات الله عليـه وعىل آله-، اإلمام عـيل الذي يهتمُّ 

ــة وصالحها وصـالح الحكم فيها والعدل  بوضع األُمَّ

فيها ولذلك قدم هذه الوصايا ملالك األشـرت ومن خالله 

ــة وباألخص من هم يف مواقع  لكل املؤمنني يف هذه األُمَّ

املسـؤولية، هؤالء ال بُـدَّ أن يحرصوا ُكـلَّ الحرص عىل 

أن يسـريوا بهـذه املنهجية لينالـوا التوفيَق يف أعمالهـم والصالح يف 

ــة وصالح املجتمع.  واقع األُمَّ

نحـن يف شـهر الخـري شـهر ذي الحّجــة، السـيُد القائـُد يلقي 

ام  املحارضات خالَل العرش األوائل من شـهر ذي الحّجــة؛ ألَنَّها أَيـَّ

مباركـة وفضلُها كبريٌ عنـد الله، لذلك يتحدث السـيُد فيها عن عهد 

اإلمـام عـيل ملالك األشـرت وال بُــدَّ علينا جميعـاً أن نسـتوعَب هذه 

التوجيهـات والتوصيـات املهمـة التي فيهـا التوفيق لنـا والصالُح 

لواقعنا ولكي نسَلَم من سخط الله وعذابه. 

هذه املحارضات ال بُـدَّ أن يسـتوعبها الجميُع، وباألخص َمن هم 

يف مواقع املسـؤولية؛ لكي تسـتقيَم لنا هذه الحياة حسـب ما يريُد 

اللُه؛ ولكي يغفَر لنا زالتنا وتقصرينا، لذلك هي نعمة كبرية أن يهيئَ 

ـة وفق  اللُه لنا قائداً قرآنياً صادقاً مخِلصاً لله، يقدم التوجيهاِت لألُمَّ

منهج الله، نعمة كبرية وفضل من الله عىل هذا الشعب املجاهد. 

مـن هـم يف مواقـع املسـؤولية عليهـم أن يقيمـوا 

أعماَلهـم وفق هـذه التوصيـات من اإلمام عـيل ملالك 

األشرت وال بُـدَّ أن يتَحرََّك الجميع وباألخص املسؤولون 

وهـم يحملون التقـوى واإلخالص والصـدق يف خدمة 

النـاس وتقديم العـون لهم، نحن يف ظل هذه املسـرية 

القرآنية والذي يتَحّرك من خاللها ال بُـدَّ أن يسـتقيم ال 

بُـدَّ أن يعتربَ نفَسه خادماً لهذا الشعب وال يعترب نفَسه 

فوق الناس وأن أي قـرار يقوم به هو قراره وال يمكن 

أن يعرتض عليه أحد فيصبح يف حالة من التجرب والتكرب 

والغرور فيخرس هو أعماله وصالح العمل الذي يقوم به. 

ال بُــدَّ أن يعـَي ُكـلُّ املسـؤولني أن السـيد القائـد حريٌص عليهم 

قبـَل الحـرص عىل النـاس؛ ألَنَّ املسـؤول املتكرب واملغـرت هو يخرس 

رعايـَة الله له وُحبَّ الناس لـه، فيصبح يف حالة من الضياع فيحدث 

االسـتبدال ويسـقط من نفوس الناس، لذلك هـذه التوصيات مهمة 

ا يف إصالح الوضع العام ولتحقيق العدل واإلنصاف ولكي تصلح  ِجـدٍّ

النفوس التي فسدت. 

ال بُـدَّ من الحرص من ُكـّل املسؤولني عىل متابعة هذه املحارضات 

القرآنيـة من السـيد القائد خالل هـذه األيّام املباركـة والتي يصلح 

اللـُه فيها النفوَس إذَا استشـعر الجميع رقابَة اللـه عليه، ال بُـدَّ أن 

نستغلَّها يف إصالح نفوسنا؛ ألَنَّها إذَا صلحت صلح العمل. 


