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ــايض  ــدل  الق ــر الع ــع وزي ــة م البداي
ــات الذي أوضح  أن املؤتمر  أحمد عقب
ــة من مدارس رسول الله  يمثل مدرس
ــلم واقتداء  ــه وس ــه عليه وآل ــىل الل ص
بمدينة العلم امام تلميذ فريد يف العالم 
ــول الله صىل الله عليه  كان معلمه رس
ــلم من قال فيه رسول الله: يا  وآله وس
ــن وال يبغضك  ــك إال مؤم ــيل ال يحب ع
ــح اإلمام عيل  ــث  أصب ــق. حي إال مناف
ــان والنفاق وبني الحق  فارقا بني اإليم

والباطل .
وقال عقبات : إن   هذه الثورة العلمية 
للمؤتمر تهدف لتكريس  عبق اإلسالم 
الحقيقي والواضح واملتضحة جوانبه 
ــامخا لألمم  ــا ش ــيظل علم ــذي س وال
اإلسالمية ويف تاريخ البرشية جمعاء.

ــث  جمعت يف عيل جميع الخصال  حي
وجميع املكارم منذ نعومة أظافره ومذ 
كان  تربية وتعليم سيد البرشية محمد 
صىل الله عليه وآله وسلم وما رسائله 
ــرت إال نهج متكامل  ووثائقه  ملالك األش

ملعالم الحكمة والعلم والبناء .
نهج علي : 

ــة عندما تخلفت  ــار  إىل أن األم وأش
ــيل ضلت وهانت إىل  عن نهج اإلمام ع
ــل هذا املؤتمر  ــا هذا وما إقامة مث يومن
ــة  ــة ولفت ــوة صحيح ــوم إال  خط الي
ــار للمخرج  كريمة لنعم التوجه واملس

الصحيح لكل  أزمات البالد .
الهدف المنشود 

ــارق  ــور ط الدكت ــني   ــه ب ــن جهت م
ــة إب،  أن هذا  ــوب،  رئيس جامع املنص
ــة الفكر  ــار خدم ــي يف إط ــر يأت املؤتم
ــالمي وإبراز دور رموز هذا الفكر  اإلس
ــخصية  الش دور  ــان  وبي ــه  وعظمائ
اإلسالمية القائمة عىل بناء حضارتها 
ــتوعبة  واملس ــا  وتراثه ــا  وتاريخه
ــة الراهنة من أجل  للحظات التاريخي

تمكني الرؤى الواعية للمستقبل.
ــود لن  ــدف املنش ــذا اله ــا أن ه مبين
ــات  ــم كل املؤسس ــق إال بتناغ يتحق
البحثية والعلمية والتنموية والدينية 
ــذا املؤتمر تتمثل  ــة انعقاد ه وأن أهمي
بأهمية موضوعه عن اإلمام عيل عليه 
ــله واليا عىل مرص  السالم والذي أرس
مالك بن حارث اليمني امللقب باألشرت 
ــرت  حيث مثلت وثيقة اإلمام عيل لألش
ــت رؤية واضحة  ــتورية بين وثيقة دس
ــتها  وسياس ــة  الدول ــاء  بن ــة  لكيفي
ــعب  ــا ومراعاة حقوق الش وحكومته

من لدن الحاكم .
وأضاف :ما من شك أن أمري املؤمنني 
ــالم)  ــي طالب (عليه الس ــيل بن أب ، ع
ــخصيات القليلة  ــداً من الش كان واح
ــا  منهاجه ــت  وضع ــي  الت ــادرة  والن
ــالة  الرس ــس  أس ــىل  ع ــيايس  الس
ــل والكرامة  ــماوية، وعىل الفضائ الس
ــا  ــة .كم ــم األخالقي ــانية والقي اإلنس

ــق لكيفية إدارة  ــم معالم الطري إنه رس
ــالمي،  ــؤون الدولة واملجتمع اإلس ش
ــبال متعددة  ــدد للقائد اإلداري س وح
ــل يف كثري من  ــات عامة للتعام وموجه
ــة بحياة  ــاالت املتصل ــا واملج القضاي
ــا ال  ــة ، مم ــة والعام ــع الخاص املجتم

يتسع املجال هنا لذكره .
نظريات ومناهج 

ــة  الوثيق أن  إىل  ــوب  املنص ــار  وأش
تحدثت عن نظريات اإلسالم يف الحاكم 
والحكومة ومناهج الدين يف االقتصاد 
واالجتماع ومناهج السياسة واإلدارة 
ــد اعتربتها األمم املتحدة  والقضاء وق
يف عام 2002م  أنها أول رسالة وضحت 
ــب أن تعلق يف  ــوق والحريات يج الحق

كل املؤسسات الحقوقية يف العالم.
مخرجات 

ــيل الكوكبيـ  من  من جانبه تطلع ع
ــه ، أن   ــار الل ــذي ألنص ــب التنفي املكت
تلبي مخرجات هذا املؤتمر  طموحات 

العمل املؤسيس وتطويره .
تحديات كبرية : 

وأضاف :  إن هذا املؤتمر انعقد يف ظل 
ــه البالد ويف ظل  ــات كبرية تواج تحدي
إرصار وعزم كبريين عىل إتمام مشوار 
ــيس  ــل املؤس ــر للعم ــاء والتطوي البن
ــب  لالرتقاء يف األداء ومخرجاته حس
األولويات واملتطلبات، مطالبا بتضافر 
ــة واألكاديمية  ــود املجتمعي كل الجه
والعلماء والسياسيني إلنجاح أعمال 
هذا املؤتمر وفق الهدف الذي أقيم من 
ــيل بن أبي  ــى ونهج ع ــه عىل خط أجل
ــيبقى  ــرم الله وجهه الذي س طالب ك
ــص واملتقن  ــل املخل ــة للعم قدوة حي
عىل خطى جده محمد سيد املرسلني 
والذي الشك بأن ما تتعرض له البالد 
ــع وحصار  ــدوان وتجوي ــن ع ــوم م الي
ــري نحو  ــعارها للس ممنهج هو نتاج ش
ــام من بهم  ــؤالء القادة العظ ــى ه خط
ــد الدين وحسن حال األمة وفق  تجس

السري عىل خطى املسرية القرآنية.
قاب قوسني 

ــعب اليمني صار اليوم  مبينا أن الش
قاب قوسني أو أدنى من النرص وأن كل 
ــذا العدوان الرببري  يمني وقف ضد ه
ــاء دولة  ــال يف بن ــكا فاع ــيكون رشي س
ــام عمائدها  ــذي أق ــدل ال ــق والع الح
ــه وآله  ــىل الله علي ــول ص األوىل الرس
ــيل عليه  ــام ع ــده اإلم ــن بع ــلم وم وس
ــتقلة غري قابلة  ــالم وفق دولة مس الس
ــداث نهضة  ــة واالرتهان وإح للوصاي
ــس  ــع تنعك ــرد واملجتم ــة للف حقيقي
ــر حياة  ــىل مختلف مظاه ــا ع أهدافه

اليمنيني ومؤسسات الدولة.
تراث حضاري 

ــول الدكتور عيل محمد  عن ذلك يق
السوسوة عميد جامعة اقرأ، : إن هذا 
املؤتمر العلمي األول تتضمن أدبياته 

ــوري ومحور  ــا ث ــاور أبرزه ــدة مح ع
ــم  ــادي لرس ــام اقتص ــيايس ونظ س
ــم واإلدارة  ــارف الحك ــة ومع سياس
ــود  للعق ــة  الوثيق إىل   ــة  باإلضاف
السابقة التي تمثل تراثنا وحضارتنا 
ــيل ملالك  ــل عهد اإلمام ع ــا  تمث كونه
ــع  ــة اجم ــالة لألم ــي رس ــرت وه األش
ــة وتحقيق  ــق العدال ــل  تحقي من أج
ــا يهم أمور  ــاواة كما تحوي كل م املس
ــورة  ــي منص ــة وه ــم والسياس الحك
ــام عيل عليه  ــن القرآن الكريم فاإلم م
ــرآن الناطق وقد  ــو الق ــالم كان ه الس
ــالة إىل مالك االشرت  أوىص بهذه الرس
ــن بإذن  ــرص  واليوم نح ــو حاكم مل وه
ــون نواة  ــرج يف مخرجات تك ــه نخ الل
للنجاة يف جميع املجاالت السياسية 
ــذ بها  ــة يؤاخ ــة واإلداري واالقتصادي
ــة ويف مجال االقتصاد  يف مجال الدول
ــال  املج ويف  ــة  السياس ــال  مج ويف 
ــؤون حياتنا  ــم ش ــوي لكي تنظ الرتب
ــق  ــي يتحق ــاالت ولك ــع املج يف جمي
ــاواة وهو ما يحتاج إليه  العدل واملس
الشعب اليمني خاصة يف ظل ظروف 
ــالة  ــم والرس العدوان الهمجي الغاش
متضمنة أيضا مواقف جهادية وكيف 
ــي تحاك  ــرات الت ــون كل املؤام يقاوم
ــوي هذه  ــعبنا وأمتنا كما تح ــد ش ض
الرسالة فرصاً عديدة يف طرح مرشوع 
الثقايف القرآني املرشوع القرآني التي 

يحكمن دين ودولة .
تنظيم القضية  

ــود  حم ــث  والباح ــتاذ  األس
االهنومي. يؤكد أن أهمية انعقاد هذا 
ــدف الذي  ــي يف إطار اله ــر تأت املؤتم
ــذا املؤتمر والحقيقة  عقد من أجله ه
ــه عز وجل بما  ــاهم بإذن الل انه سيس

ــروة كبريه جدا  ــة من ث ــك الوثيق يف تل
ــس  يف تنظيم القضية اإلدارية واألس
اإلدارية وإيجاد العالقات الصحيحة 
ــذا أمر مهم  ــم واملحكوم وه بني الحاك
ــع  ــل الواق ــىل نق ــاعد ع ــدا سيس ج
ــات  املؤسس يف  اإلداري  ــيس  املؤس
ــتوى  املس إىل  ــن  اليم يف  ــة  اإلداري
ــن املطلوب هذا  ــوب أو القليل م املطل
هو املفرتض أيضا الرتكيز عىل ما عند 
املسلمني من تراث رائع جدا سواء يف 
الفكر السيايس والثقايف باإلضافة إىل 
ــذه الصورة  ــاهم بإبراز ه كونه سيس
ــترياد من  ــى ال يذهب الناس لالس حت
ــا لديهم من الرتاث  أماكن بعيدة بينم

ما يكفيهم .
المقام األول 

ــوزي  ــور ف ــد الدكت ــه أك ــن جانب م
ــاء  صنع ــة  جامع ــس  رئي ــري،  الصغ
ــم  ــر التعلي ــار وزي ــابق، ومستش الس
ــتفادة من عهد اإلمام  العايل، أن االس
ــتفادة  ــرت يمكن االس ــيل ملالك االش ع
منها بالعمل املؤسيس للدولة والبناء 
ــيس للدولة يأتي يف املقام األول  املؤس
ــة البد  ــي مرحل ــة وه ــذه املرحل يف ه
ــاد والتوجه  ــة الفس ــا من مكافح فيه
ــيد اإلنفاق ونحن نتوقع أن  نحو ترش
يكون هناك توصيات قوية وستشكل 
لجان بعد انتهاء املؤتمر هذه اللجان 
ــذ الكثري من  ــيكون من مهامها تنفي س
ــات املؤتمر ونحن نتوقع الكثري  توصي
من هذه التوصيات يف أداء املؤسسات 
ــواء  العاملة يف الجمهورية اليمنية س
ــب  الرضائ يف  أو  ــات  الجامع يف  كان 
ــات األخرى التعليم  والزكاة املؤسس
ــات  ــايل باإلضافة إىل كل املؤسس الع

الخدمية يف الجمهورية اليمنية.

المؤسسات العاملة 
ــذا املؤتمر العلمي األول   وأضاف : ه
لعهد اإلمام عيل ملالك االشرت هو يقدم 
ــب أن تصل  ــالة يج ــالة  هذه الرس رس
ــات العاملة يف الجمهورية  إىل املؤسس
ــون هناك عمل  ــة انه البد أن يك اليمني
ــية  ــراءات األساس ــري من اإلج فيه كث
ــراءات  إج ــي  ه ــراءات  اإلج ــذه  ه
ــح  تصل األول  ــام  املق يف  ــة  تنظيمي
ــات، العالقة  ــل املؤسس ــة داخ العالق
ــت القيادة  ــواء كان ــات س بني املؤسس
ــوم ونحن نضع  ــايل الي أو اإلدارة وبالت
ــا دور  ــيكون له ــي س ــة األوىل الت اللبن
ــة لبناء الدولة،  مهم يف املرحلة القادم
ــر الحوار الوطني  قدمنا رؤية يف مؤتم
ــار الله  ــرؤى قدمها أنص ــن أفضل ال م
ــه يف مؤتمر  ــة أنصار الل ــت هي رؤي كان
ــوم  ــة الي ــذه الرؤي ــي ه ــوار الوطن الح
ــر العلمي الذي  نضمنها يف هذا املؤتم
ــتفادة عن طريقه يف جانب  يمكن االس
ــب  والجوان ــة  الحكومي ــات  املؤسس

االيرادية .
30 ورقة بحثية 

ــة رئيس  ــة التحضريي رئيس اللجن
ــامي  ــه الش ــور عبدالل ــر الدكت املؤتم
ــاهمة  ــر يهدف إلی املس ــد أن املؤتم أك
ــه  ــرم الل ــيل ك ــام ع ــر اإلم ــرش فك يف ن
ــام والتعريف بالرتاث  وجهه، واالهتم
اإلسالمي الحضاري بغية االستفادة 
منه يف العملية التعليمية والبحثية يف 

مؤسسات التعليم العايل والفني.
ــا  ــدف أيض ــر يه ــاف : إن املؤتم وأض
ــد اإلمام عيل،  ــني عه ــة مضام إىل دراس
خاصة يف ما يتعلق بشؤون بناء وإدارة 
ــري  ــس واملعاي ــح األس ــة وتوضي الدول
ــذا الجانب بما فيها  ــالزم توفرها يف ه ال

ــة واإلدارية  توضيح الرؤية االقتصادي
ــة  الرقابي ــس  األس ــة  ومعرف ــة  واملالي
ــة يف ذلك العهد  ــة واألخالقي والقضائي
وإمكانية تطبيقها يف مؤسسات الدولة.

ــر يهدف أيضا  ــار إلی أن املؤتم  وأش
ــد اإلمام عيل،  ــة مضامني عه إىل دراس
ــؤون بناء وإدارة  خاصة ما يتعلق بش
ــري  ــس واملعاي ــح األس ــة وتوضي الدول
ــا  ــب بم ــذا الجان ــا يف ه ــالزم توفره ال
ــة  ــة االقتصادي الرؤي ــح  ــا توضي فيه
ــس  ــة ومعرفة األس ــة واملالي واإلداري
ــات الدولة.  ــة تطبيقها يف مؤسس وآلي
ــن 30  ــرث م ــر  أك ــاول املؤتم ــد أن تن بع
ــاور“ اإلدارية،  ــمل املح ورقة عمل تش
ــة والرقابية،  ــة، القضائي واالقتصادي
ــة واالجتماعية ،  ــة والرتبوي األخالقي

واملحور السيايس“ .
ــيتم  ــال :  إن مخرجات املؤتمر س وق
رفعها للجهات املعنية لالستفادة منها 
ــج عمل تنفيذي  وتحويلها إلی برنام
ــاهمة  ــاتهم للمس لتطبيقها يف مؤسس

يف االرتقاء بالعمل املؤسيس .
شؤون الدولة 

ــة  ــل فرص ــر يمث ــداً  أن املؤتم مؤك
لتسليط الضوء علی عهد اإلمام عيل 
بن أبي طالب عليه السالم وإثراء هذا 
ــعي  ــة والتحليل والس العهد بالدراس
ــن أوراق  ــة لتقديم عدد م لتبني فرص
ــة  ــة الهادف ــة والنوعي ــل البحثي العم
ــام  ــد اإلم ــی عه ــوء عل ــليط الض لتس
ــذا العهد  ــي طالب وإثراء ه عيل بن أب
ــعي لتبني  ــة والتحليل والس بالدراس
مضامينه يف كيفية إدارة شؤون الدولة 

يف العالم العربي واإلسالمي.
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ــية  وأكاديمية شخصيات  ــة وسياس حكومي
ــف  مختل ــن  م ــاءت  ج ــة  وديني
ــات الجمهورية لحضور  محافظ
ــيس يف ضوء عهد اإلمام عيل عليه السالم  املؤتمر العلمي األول للبناء املؤس
ملالك األشرت والوقوف عىل هذه الوثيقة التاريخية اإلسالمية لبيان ما تحمله 
ــه من حقوق وحريات  ــتها وما تكفل ــن معالم بناء الدولة وعالقتها وسياس م
ــعوبها وما بينته من نظريات اإلسالم يف مجال االقتصاد والقضاء وإدارة  لش
ــت بالحصيلة  ــال املؤتمر وخرج ــت أعم ــورة“ رافق ــالد .. ”الث ــات الب مؤسس

التالية : 

سياسيون وأكاديميون: عهد اإلمام علي لمالك األشرت مشروع حضاري متكامل إلدارة الدولة وحماية الحقوق والحريات

املؤتمراملؤتمر األول لالرتقاء بالعمل املؤسسي  األول لالرتقاء بالعمل املؤسسي 
انطالقة نوعية نحو بناء الدولة انطالقة نوعية نحو بناء الدولة الحديثةالحديثة
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