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ذعار الرشيدي

في مفارقة عجيبة، باألمس خرج العراقيون في 
تظاهرة عارمة، غطت مدنهم يشكون ضنك املعيشة، 
واليوم يصطف العراقيون أنفسهم في كل الطرق 
املؤدية إلى كربالء اإلمام احلسني گ، والتي تفوق 
مئات الكيلومترات، ليستقبلوا الزوار املشاة املاليني 
القادمني من داخل العراق وخارجه، للتشرف بزيارته 
گ في يوم األربعني من استشهاده، وذكرى عودة 
الســبايا من آل البيت النبوي الشريف من الشام 
في مقدمتهم اإلمام علي بن احلسني زين العابدين، 
وعمته الســيدة زينب عليهما السالم، إلى املدينة 
املنورة مرورا بكربالء، حيث مراقد سيد الشهداء 

والشهداء من أهل بيته وصحبه الكرام. 
يخرج العراقيون برجالهم ونسائهم، بشيبانهم 
وشــبابهم، ليتزينوا بجودهم وكرمهم األصيلني، 
فيقدمــون كل ما لديهم وأكثــر من أفخر أصناف 
املأكوالت الطازجة واملطبوخة واملشوية واملخبوزة، 
والفواكه والعصائر واحللويات بأنواعها، واملشروبات 
الساخنة والباردة، وقد أعدوا لهؤالء املشاة فرشا 
للمنام والراحة، ومكتبات تهدي مرتاديها ما قرأوا 
من كتب قيمة. وفي سبيل ذلك يتوسلون ويرجون 
بإحلاح وبعيون دامعة إال وان يقوموا بخدمة زوار 
احلسني گ، ولو بالتشــرف بتنظيف أحذيتهم 

)أجلكم اهلل( وتدليك أقدامهم وعمل املساج.
هذه القوافل املليونية من املشاة لم حتظ اليوم 
- لألسف - بعشر التغطية اإلعالمية التي صاحبت 

التظاهرة السياسية األولى باألمس! 
وال يعنــي أن العراقيني لم يكونوا صادقني في 
مطالبهم اإلصالحية ضد الفساد املستشري، بل يعنى 
أن املندسني من أيتام صدام املقبور ومن املأجورين 
من اخلارج سعوا إلى حتويلها لثورة طاغية تعيد لهم 
سلطة العهد اإلرهابي البائد، ولكن تظاهرة ومسيرة 
»زيارة األربعني« كانت جوابا حاسما ومدويا لكل من 
يريد هــدم النظام اجلديد، وأن اإلصالح ومحاربة 

املفسدين قادم ال محالة بحول اهلل تعالى وقوته.
وصدقت السيدة العظيمة زينب بنت علي عليهما 
السالم بطلة كربالء عندما واجهت السلطة األموية 
بقولها ».. فإلى اهلل املشتكى وعليه املعول. فكد كيدك، 
واسع سعيك، وناصب جهدك، فواهلل ال متحو ذكرنا، 

وال متيت وحينا، وال تدرك أمدنا...«.

أعلن الشعب العراقي الثائر عن غضبه على الفساد 
املتفشــي في أجهزة الدولة، ورفع شعار »ما نريد 
واحد ملتحي نريد واحد يستحي« وتنطلق مطالب 
الشــعب العراقي من خالل هذا الشعار إنه ال يريد 
زعماء معممني ملتحني ميارسون كل أنواع الفساد 
حتت مظلة الدين، إنه يطالب باملاء والكهرباء وحتسني 
أوضاعهم، ال شك بأن هذه أمور تعتبر من أساسيات 
معيشة الشعب العراقي الذي يتساءل أين تذهب أموال 
الشعب العراقي في دولة متتلك ربع نفط العالم، وكان 
الشــعب العراقي في املاضي يتساوى مع شعوب 
دول اخلليج العربي باملستوى املعيشي، فقد سئم 
املواطن العراقي من أوضاع بلده السيئة ويتساءل: 
ملاذا ال يكون املواطن العراقي مبستوى أشقائه في 
دول اخلليج العربي التي تتشابه ظروفها بالعراق؟

كذلك سئم الشــعب العراقي أيضا من الوضع 
السياسي ويتساءل: ألسنا عرب.. فلماذا ال يكون 
العراق ضمن الشــعب العربي أو غير قابل بتبعية 
عراق البلد العربي العريق بتاريخه العربي أن يكون 
تابعا إليران؟ لقد عاش العراق منذ العهد امللكي سنّة 
وشيعة إخوة متحابني، وشاركوا في كل مرافق الدولة 
وحتى فــي املناصب القيادية كرئيس الوزراء، فقد 
كان رئيس وزراء العــراق في العهد املالكي نوري 
السعيد الشيعي، وهناك كثيرون من الشيعة تقلدوا 
مناصب قيادية في الدولة، فلماذا هذا الصراع الذي 

نراه اليوم في العراق بني الُسنّة والشيعة؟
العراقيون الذين خرجوا في مظاهرات شــعبية 
تريد أن تقضي على هذا الصراع الطائفي وتطالب 
بأن يكون انتماء اجلميع للوطن العراق وأن يكون 
هدف الشــعب العراقي االلتفاف حول شعار واحد 
وهو العــراق وطن لكل العراقيــني، البد أن يعود 
العراق إلى أن يأخــذ مكانته ودوره في امته األمة 
العربية وأن يكون التعاطف والتضامن مع بقية فئات 

الشعب العراقي.
لقــد حترك رئيــس البرملان العراقــي والتقى 
باملتظاهرين ليسمع منهم مطالبهم ووعد بنقل هذه 
املطالب التي هي حقوق الشعب العراقي إلى رئيس 
الدولة واحلكومة العراقية مــع مطالبته بضرورة 
العمل من أجل حتقيق هذه املطالب، البد أن يشعر 
الشعب العراقي بأهمية ثروات بالده في معيشته، 
وملجلس جامعة الدول العربية دور مهم في التعاطف 
مع الشعب العراقي وأن يقف إلى جانبه، وأن يطالب 
احلكومة العراقية باالستجابة ملطالب الشعب العراقي.
إننا نريد للعــراق أن يكون بلدا قويا ومزدهرا 
ألن ازدهار وأمن العراق هو امتداد للوطن العربي، 
فدعونا نحيي الشعب العراقي في ثورته على الفساد 
وعلى تبعيته إليران، كانت العراق في السابق دولة 
غنية والشعب العراقي وضعه املعيشي ال يقل عن 
مستوى الدول اخلليجية، ألن العراق ميلك ما يتوافر 
في دول اخلليج العربي مــن نفط وغاز باإلضافة 
الى نهرين هما دجلة والفرات، وال شــك أن وجود 
النهرين يجعل من العراق بلدا زراعيا مهما، وكنا في 
السابق دائما نعتمد على املنتجات الزراعية العراقية. 
ونأمل أن تساهم الدولة العراقية في إجناز مطالب 
املتظاهرين حتى يعود األمن واالستقرار إلى ربوع 

البلد الشقيق العراق.
آية كرمية: )مــا أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل 

ومن يؤمن باهلل يهد قلبه واهلل بكل شيء عليم(.
واهلل املوفق.

ال أعتقــد أن هناك توصيفا 
مناســبا للحالة السياسية التي 
البــالد خالل  ســتكون عليها 
املقبلة سوى حوار  األســابيع 
الفنــان إبراهيــم الصالل في 
مسلســل األقدار، وهو يروي 
حكاية بنت اخلباز، والذي يقول 
في مقطع منه: »شجر ميشي.. 
حبال تطير.. شوي وإال مطر.. 
شــوي وإال بردي«، وذلك ألن 
التغيير سيكون كبيرا بحسب 
املطلعني على  ما يتوقعه غالبية 
اجلانب السياسي، رمبا، وأقول 
رمبا يصل األمر إلى حد التغيير 
شبه اجلذري، وهو ما ذكرته سابقا 
في مقاالت، أي عن حالة التغيير 

املرتقبة قبل 6 أشهر.
> > >

التغيير سيكون مختلفا، وال 
أعتقد أنه سيكون هناك حتليل 
سياسي قادر على تشخيص هذا 
الكل  املختلف«، ولكن  »التغيير 
األقرب للحكم على هذا التغيير 
أنه ســيكون لألفضل  املنتظر 
بشــكل عام، أعني أنه ال ميكن 
أن يكون أسوأ من الوضع احلالي 
الذي نعايشه ونحن وسط شكل 
من أشكال الدوامة الدميوقراطية 
منذ سنوات، بل والتشابك غير 
احملمــود بني الســلطتني الذي 
أدى الى تنــازل إحداها لدورها 
عــن األخرى، ما أفقــد نظامنا 
الدميوقراطي شيئا من جوهره 

األساسي.
> > >

طبعا قبل التغيير املرتقب هناك 
اآلن حالة من االنفراج السياسي 
بني التيارات »املتزنة« التي ابتعدت 
جزئيا أو كليا عن املشهد برغبة 
منها أو فرضــا عليها، وهذا ما 
ينبئ أن التغيير املرتقب قريب 
جدا بل ووشيك، ومن احملتمل أن 
يطول النظام االنتخابي شيئا من 
التغيير، وهذا وحده كفيل  هذا 
بتغيير خارطة املشهد السياسي 
املوازين.. أيضا كما  وأن يقلب 
ذكرت أي تغيير سيكون باجتاه 

األفضل.
> > >

اليوم  وأي تغيير سياســي 
يســبق االنتخابــات البرملانية 
املرتقبة فسيتسبب في نسف كل 
تدابير التيارات والكتل السياسية 
واألقطاب املتداخلة معها، وهو ما 
سيتغير معه شكل الصراع على 
النفوذ، وهو أعتقد ما يجب أن 
يتم ألن الوضع لم يعد يحتمل.

> > >
توضيــح الواضح: في فيلم 
»V for vendetta « وعلى لسان 
الشخصية الرئيسية جاءت جملة 
»تذكر تذكر اخلامس من نوفمبر«، 
واعتقد أن هناك تشابها بني اخليال 
السينمائي والواقع السياسي هنا، 

وكل نوفمبر وأنتم بخير.

)َوِإْذ  يقول احلق تبارك وتعالى 
ْرُتْ ألَِزيَدنَُّكْم  تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشــكَ
َولَِئْن َكَفــْرُتْ ِإنَّ َعَذاِبي لََشــِديٌد( 
)إبراهيم: 7(، احلمد هلل كما ينبغي 
جلالل وجهك وعظيم سلطانك. احلمد 
هلل رب العاملني خلق اللوح والقلم، 
وخلق اخللق من عدم، ودبر األرزاق 

واآلجال باملقادير. 
غدا الشر.. يا حامي الدار وراعيها.. 
احلمد هلل رب العاملني الذي عال فقهر، 
وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، 
وهزم ونصر. احلمد هلل رب العاملني 
صاحب العظمة والكبرياء يعلم ما في 
البطن واألحشاء، فرق بني العروق 
واألمعاء، أجرى فيهما الطعام واملاء، 
فسبحانك يا رب األرض والسماء، 
أشفيت قائدنا وألبسته لباس الصحة 

والعافية فلك احلمد.
غدا الشر وعداك، يا صباح جاء 

الصبح بك وزاه.
غدا الشر ونساك، يا أميرنا يا فذ 
يا همام. لك احلمد والشكر، دعوناك 
ربي فاستجبت دعاءنا وحققت مرادنا 
بعودة أميرنا، احلمد هلل على عظيم 
كرمك وجزيل لطفك وعطائك. غدا 

الشر وتخطاك، يا نظير العني ومايها 
)كحلنا( ناظرينا برؤيتك مبتســما 
مستبشرا فرحا بعضيدك، بأحبائك 
وبشــعبك، فلك احلمد يا اهلل عدد 
ما غرد الطير، احلمد هلل عدد قطر 
البحار، احلمد هلل عدد ورق األشجار، 
احلمد هلل عدد زخات املطر احلمد 
هلل عدد أوراق الشجر احلمد هلل عدد 
زبــد البحر احلمد هلل عدد النجوم 
والكواكب، لك احلمد حتى ترضى، 
لك احلمد إذا رضيت، لك احلمد بعد 
الرضا، احلمد هلل الذي بنعمته تتم 

الصاحلات.
غدا الشر، يا أمير كرمي وبرعاية 

شعبه رحيم ولإلنسانية والرحمة 
والسالم أمير، لك احلمد حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء 
األرض وملء مــا بينهما وملء ما 
شئت أرجعت لنا أميرنا معافى شافيا 
بفضلك وكرمك فلك احلمد كما ينبغي 
جلالل وجهك وعظيم وسلطانك. غدا 

الشر ونساك.
احلمد هلل على ســالمتك، مّن 
اهلل علينا بعودتك ساملا ليستقبلك 
أهل الكويت، باألمل مــستبشرين 
وعليــه متوكلني وبـــــدعائه 
والتضرع إليه معتمدين مبتهلني 
أن يحفظك اهلل برعايته ويدمي عليك 

لباس الصحة والعافية.
صورة جميلة رسم معانيها شعبك 
ولونها من يعيش على تراب بلدك 
من املقيمني الشرفاء صورة ألمنوذج 
فريد لشعب عبر عن فرحته بأساليب 
منها الظاهرة بالفعل والقول وأخرى 

باطنة باألحاسيس واملشاعر.
أهازيج، أغان، أشــعار، حفالت 
ودعاء وابتهال هلل بالشكر على عودة 
العود لداره فعكســت عن ملحمة 
وطنية ذات معان فريدة دون صدور 
أي قرارات رسمية حتدد مسارات 
تلك الفرحة واملشاعر، وال تعليمات 
صدرت من هنــا وهناك لتصفف 
الكلمات وترتب األشــعار وعيون 
حمراء متلي عليهم ما يجب فعله، 
بل هي ذاتية التعبير صادقة املشاعر 
تقطن بأعماق الفؤاد، مشاعر جتلت 
في حب شعب لقائدهم وعشق الرعية 
لراعي نهضتهم، فلك احلمد والشكر 
على نعمه وفضله في كل وقت وحني.
العود أطــال اهلل بعمرك  أبونا 

وحفظك.
ألف ال بأس عليك، طهور بإذن 

هلل.. غدا الشر وعداك.

يحدد اإلمام الرضا )گ( مالمح 
الروح الرسالية التي جتعل اإلنسان 
ينفتح على مســؤولياته في الدنيا 
واآلخرة، فيقــول إن اهلل عز وجل 
أمر بثالثة مقرونة بها ثالثة أخرى: أمر 
بالصالة والزكاة فمن صلى ولم يزّك 
لم تقبل منه صالته ألن الصالة تنهى 
عن الفحشاء واملنكر وحبس حقوق 
اهلل عمن أمر اهلل أن تعطى له هو من 
املنكر والفحشاء، والصالة مدرسة 
تربي اإلنسان على طاعة اهلل وااللتجاء 
إليه في كل حال وموقف، وأمر سبحانه 
بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر 
والديه لم يشكر اهلل ومن لم يشكر 
املخلوق لم يشكر اخلالق ألن الشكر 
يعبر عن إميــان وجداني بضرورة 
التقدير إلحســان املنعم. ولقد حث 
اإلمام الرضا على تقوى اهلل وصلة 
الرحم فمن لم يصل رحمه لم يدرك 
حقيقة الرحمــة الربانية بل يعيش 

االنغالق على البغض والكراهية.
يقول اإلمام الرضا عونك للضعيف 
أفضل الصدقة فإذا كان هناك إنسان 
يعيش حالة ضعــف وأراد منك أن 
تنصره بقوتك لتنقذه من الظلم الواقع 
عليه، أو كان ضعيفا في علمه وأراد 
منك أن تعلمه املعارف لتنير له الفكر 
فإنك عندما تعني الضعيف فإن اهلل 
تعالى يكتب لك أجــرا أكبر مما إذا 

تصدقت عليه ألن الصدقة تسد حاجته 
املالية أما إذا أنقذته من ضعفه وأعطيته 
قوة مــن قوتك فإن هذه القوة التي 
تعطيها له متنحه شــخصية كرمية 

متجددة.
يخبرنــا اإلمام عــن األصدقاء 
واألعداء ونحن نعرف أن األصدقاء 
الذين يوادوننا ونوادهم  الناس  هم 
لكــن اإلمام الرضا )گ( يقول لنا: 

»صديق كل امرئ عقله«، ألن العقل هو 
الذي يحدد لك احلسن والقبيح، وهو 
الذي يهديك فيميز بني ما يضرك وما 
ينفعك، وهو الذي يحدد لك طريقك إلى 
اجلنة أو إلى النار، وقد ورد أن العقل 
»هو ما عبــد به الرحمن وعصي به 
الشيطان« أما العدو فيقول لنا )وعدوه 
جهله( ألن هــذا اجلهل يدمر عقلك 
ومينعك من حســن التدبير لألمور 

ويسير بك إلى الهاوية.
ان العقل هو الرفيق املؤمتن الذي 
يعطى لإلنسان السعادة ويبعده عن 
الظلــم واجلهل ومن هنا فإن اإلمام 
الرضا يوصي اإلنســان بأال يترك 
صديقه الذي هــو العقل وأال يتبع 
غريزته واجلهل وعندما تختلط عليه 
األمور فليسأل عقله وعندما تضيع 
معالم الطريق فليسأل عقله وليستعن 
على عقله بعقول اآلخرين فمن شاور 

الناس شاركها في عقولها.

 ،IDMC لرصد النزوح الداخلي
فقد بلغ عدد النازحني داخليا، 
العالم، بسبب  على مســتوى 
الصراعــات 41.3 مليونا، إلى 
جانب 25.4 مليون من الالجئني.

ويواجه األشخاص النازحون 
داخليــا، فــي الغالــب، عنفا 
مســتهدفا واضطهادا وفقرا 
مدقعــا، لكن ألنهم بقوا داخل 
حدود بالدهم، فإنهم يتلقون 
القليل مــن االهتمام أو الدعم 
الدولي الفعال، مقارنة بالالجئني، 
وعوضا عن ذلك غالبا ما يتم 
نسيان محنتهم، كما أنهم على 
عكس الالجئــني، ال يتمتعون 
بوضع خاص في القانون الدولي 

مع حقوق خاصة بأوضاعهم.
وعلى مستوى لبنان، الذي 
أيام،  جتتاحه احلرائــق، منذ 
بلغ عدد النازحني داخليا قبل 
األحداث األخيــرة 11 ألفا، إلى 

جانب 1.2 مليون الجئ سوري، 
و175 ألف الجئ فلســطيني، 
ستضاف إليهم أالف أخرى، لم 
حتصر بعد، ممن نزحوا داخليا 
أتت على  التي  النيران  بسبب 

منازلهم ومصادر رزقهم.
إن هــذا الوضــع يفرض 
حتديا كبيــرا، أمام اجلمعيات 
اإلنســانية،  واملؤسســات 
اإلسالمية منها بخاصة، للعمل 
على بذل ما هو ممكن، لتوفير 
املساعدة واحلماية الضرورية 
للنازحني، واألخذ بأيديهم لعبور 
محنتهــم، ودعم قدرتهم على 
الصمود والتكيف، واستعادة 

سبل العيش.
ووفق دراسة تقدير املوقف 
التي صدرت عن احتاد اجلمعيات 
اإلغاثيــة والتنموية في لبنان 
URDA، فإن احلاجات امللحة اآلن 
لعائالت  هي: حصص غذائية 

الكوارث، طبيعية  أن  رغم 
كانت أم من صنع اإلنســان، 
تعتبر فواجع مؤملة، إال أنها في 
الوقت ذاته حدث مهم للجمعيات 
واملؤسسات اخليرية وال سيما 
من الدول ذات الوفرة املالية، ملد 
يد العون واملساعدة للمنكوبني، 
حيث تشــتد احلاجة لألعمال 
اإلغاثية العاجلة، التي تشــمل 
بدورها قدرا كبيرا ومتنوعا من 
التحديات، خاصة مع ما تتسبب 
انتقال  الكــوارث من  به هذه 
املنكوبني مــن مكان ألخر في 
نفس البلد، أي النزوح الداخلي، 
أو مغادرة بلدانهم الى أخرى.

وطبقا لبيانات املركز الدولي 

النازحني ولعناصر الدفاع املدني 
واإلطفاء واملتطوعني، ومطبوعات 
ومنشورات للتعريف بحرائق 
الغابات وكيفية حمايتها، وهناك 
الحقا احتياجات أقل إحلاحا، مثل 
إعادة التشجير ووضع ميزانية 

دائمة لفصل احلرائق.
القول أن ســرعة  ويبقى 
التدخل في الكوارث، كحرائق 
لبنان األخيرة، ســواء إلطفاء 
املأوى  أو توفيــر  احلريــق، 
واخلدمات الصحية للمنكوبني، 
للتكاتف  سيقدم منوذجا حيا 
العربي واإلسالمي فضال عن 
صــورة إيجابيــة للغاية عن 
املساندين دوال وجهات وأفرادا.

عادة نرى العديد من الصور 
في وسائل اإلعالم عن بعض 
الزيــارات امليدانية »املفاجئة« 
للمسؤولني إلى إحدى اإلدارات 
أو الوحدات التابعة لهم، ولكن ما 
يضحكنا أننا ال جند ما يوحي 
بأن الزيــارة كانت »مفاجئة«، 
إذ أن املكان ت حتضيره لهذه 
الزيارة ويتواجد املستقبلون 
بكل مستوياتهم قبل وصول 

املسؤول.
الزيــارات تهدف  إن هذه 
إلى بث اخلبر اإلعالمي بغض 
الوقت املســتغرق  النظر عن 
سواء النتظار املسؤول أو لدعوة 
وسائل اإلعالم أو لإلخراج الفني 
وعمل مونتاج هذه الزيارة وكل 
ذلك بسبب تدني األداء وضعف 

املرافق  الثقة ببعض  واهتزاز 
واملؤسسات، إذ يتم تنظيم هذه 
لتغطية جميع أوجه  الزيارات 

القصور في املؤسسة.
وأحيانا جند بعض املسؤولني 
قد يجهلون جغرافيا األماكن 
التي تتبعهم إداريا مما يجعلهم 
يفشلون في الوصول إليها مما 
يوضح أن املسؤول ال يكترث 
بالعمل ويقبع في مكتبه معظم 
أوقات الــدوام دون التواصل 
مع مرؤوسيه ودون تفقد سير 

العمل على أرض الواقع.
وقد تكون الزيارات امليدانية 
ضرورة مستحقة وبشدة في 
بعض األحيــان وخاصة في 
الطــوارئ واألزمات،  أوقات 
تتوافر لدى  أن  وعندئذ يجب 

القدرة على  املسؤول مهارات 
اتخاذ القرارات الفورية والقيادة 
في امليــدان بعيدا عن الروتني 

الطويل.
اعتدال املســؤول في  إن 
الزيارات امليدانية واحلرص على 
االستفادة منها يحسب له، أما 

التي تكون دوافعها  الزيارات 
إعالمية للظهور في وســائل 
العريضة  اإلعالم باالبتسامة 
فإنها بدون أي فائدة مرجوة 
ولن تخدم املؤسسة مبا يفيدها 
حتى وإن كان حديث املسؤول 
منمقا ومعدا سلفا بعناية وبدقة 

ومهما كانت الصور واألفالم 
الزيارة في  التي تنشــر عن 
وســائل التواصل االجتماعي 
سواء من املسؤول نفسه أو من 
محبيه ومتابعيه، ولو تابعنا ما 
ينشر في اإلعالم وعلى مواقع 
التواصل االجتماعي الكتشفنا 
بســهولة ما ابتليت به بعض 
املؤسسات من ممارسات تندرج 
ضمن ما سبق وتستوجب وقفة 

جادة حيالها.
إننا نريد مسؤولني يعملون 
بجد وإخــالص وال يلهثون 
ضاحكني حتت أضواء الكاميرات 

بدون إجنازات واقعية.
أمتنــى أن يخصــص كل 
مســؤول يوما محددا يلتزم 
فيه بالزيارات امليدانية اجلادة 

البعيدة عن الكاميرات لتلمس 
مشاكل العمل على أرض الواقع 
املواطنني  لراحــة  والتدخــل 
املراجعــني فقد يفــوز بدعاء 
مضطر أعطاه احلل ملشــكلته 
ميدانيا أو بدعاء مســّن أخذ 
بيده وجعله في مقدمة طوابير 

املراجعني.
وكما قال رسول اهلل ژ: »أال 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته فاألمير الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيته 
والرجل راع على أهل بيته وهو 
مسؤول عنهم واملرأة راعية على 
بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
عنهم، والعبد راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه، أال كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته«.
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