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عشرات الشهداء واملفقودين جراء استهداف 
طريان العدوان ثالثة قوارب صيد جبزيرة عقبان                   

وتدمري آبار  مياه الشرب يف جزيرة كمران
الدائرة احلقوقية ألنصار اهلل: استهداف الصيادين 

واجلزر يهدف إىل هتجري السكان قسريًا ليسهل احتالهلا 
وزارة الثروة السمكية: استهداف الصيادين جرائم حرب 

لن تسقط بالتقادم

أع�����������������������داء األم�������������������ة ي��������س��������ع��������ون ل�������ف�������ص�������ل ال������������ن������������اس ع����ن 
م���������ص���������ادر اهل�����������داي�����������ة ل������ي������ق������دم������وا أن������ف������س������ه������م ك����ب����دي����ل 

مبدأ الوالية صمام أمان للرسالة
مهرجانات وفعاليات حاشدة يف عدد من احملافظات احتفاًء بيوم 

الغدير والسيد عبدامللك احلوثي يؤكد يف خطابه باملناسبة:

ال�����ط�����وال م���ن���ف���ذ  يف   CH-4 ن�������وع  م���ق���ات���ل���ة  ط�����ائ�����رة  ت���س���ق���ط  اجل�����وي�����ة  ال�����دف�����اع�����ات 
السيطرة على موقعني يف قانية وعدة مواقع يف مجازة عسري وتدمري 5 آليات ومصرع وإصابة عشرات املرتزقة

جرائم إبادة

ف ملصلحة منافقني يعملون خلدمة أمريكا وإسرائيل العناوين الدينية تستغل إلضالل الناس وتوظَّ

 الشخصية العابرة للطوائف 
والقدوة المثلى للبشرية

بقلم/ محمد عبدالسالم
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تحمل الطائرة مواصفات متطورة وتنّفـذ مهامًا عسكرية متنوعة وتم إسقاطها بـ »سالح مناسب«

»بدر1« البالستي يضرب معسكرًا مستحدثًا للجيش السعودي بنجران وتدمير آلية في جيزان

الدفاعات الجوية تسقط مقاتلة صينية بدون 
طيار من نوع CH-4 يف منفذ الطوال

السيطرة على عدة مواقع يف »مجازة« عسري 
وتدمري 4 آليات ومصرع وأسر عشرات املرتزقة

 : خاص
يف إن ـاٍز نوعي جديد بها، تسّكـنا 
ُقــوَّتُت تبدفـاع تب ـول تبيسنـي مـن 
إسـقاط طائـرة مقاتلة بـدون طيار 
صينية تبصنع من نـوع CH-4 تابعة 
يف  تبسـعودل  تألمريكـي  بلعـدوتن 
منَفـذ تبطوتل تبذـدودل، أمس تألول، 
وتكشـف 1ذه تبعسلية عن تطور كلري 
يف تبقدرتت تبعسكرية بل يش وتبل ان 
تبشعلية يف م ال تبدفاعات تب وية. 
تبدفـاع  ُقــوَّتت  َمْصـَدٌر يف  وأفـاد 
تب ـول أن تبطائـرة تم رصد1ـا أثناء 
تذليقهـا يف سـساء منطقـة منَفــذ 
تبطـوتل تبذـدودل، وتـم تسـبهدتفها 
بـ »سـاح مناسـب« أصابها بشـكل 

ملارش وأسقطها عىل تبفور. 
وأوضح تمَلْصـَدُر أن طريتن تبعدوتن 
تبسعودل تألمريكي تسـبهدف حطا1َ 
بغارتـن؛  إسـقاطها  بعـد  تبطائـرة 

ببدمري ما تلقى منها. 
وعـرض تإلعـا1 تبذربي مشـا1َد 
تبطائـرة  حطـا1  أظهـرت  رة  مصـوَّ
وأجزتء1ـا تملبناثـرة عـىل تألرض بعد 
إسـقاطها من قلـل تبدفاعات تب وية 
تبيسنية، وتسـبهدتف طـريتن تبعدوتن 

بذطامها. 

وتعـد تبطائـرة CH-4 مـن أنـوتع 
طيـار،  بـدون  تملقاتلـة  تبطائـرتت 
و1ـي صينيـة تبصنع، وتقـو1 بسها1 
عسـكرية عدة مـن ضسنهـا تملرتقلة، 
وتنفيـذ رضبـات عـىل أ1ـدتف ثاببة 
ومبَذـّركة، كسا تعد كفاءتها تبشاملة 
أعىل مـن كفـاءة تبطائـرة تألمريكية 

بدون طيار. 
ويللغ طول جناحي تبطائرة حوتيل 
ب2 مـرتً، و1ـي مصسسـة ببذلق عىل 
مـدى 5 آالف كيلـو مر، كسـا ترتفع 
عىل مدى يرتوح بن 5 إىل 7 آالف كيلو 

مر. 
1ذه تملوتصفاُت ت عـُل منها 1دفاً 

صعلاً، إال أن تبدفاعات تب وية تبيسنية 
تسّكـنـا من إسـقاطها، تألمـر تبذل 
يكشـف عن تطـور عسـكرل 1ا1 يف 
تبقـدرتت تبعسـكرية بُقــوَّتت تبدفاع 
تب ـول، ويذسـل ترصيـح تبُقــوَّتت 
باسبخدت1 »ساح مناسب« دالبة عىل 

1ذت تببطور. 

 : ما وراء الحدود
تبشـعلية،  وتبل ـان  تب يـش  ُقــوَّتُت  وتصلـا 
تصعيَد1ـا تمليدتنـي يف جلهـات مـا ورتء تبذـدود، 
ونّفــذت خـال تبيومـن تملاضيـن عـدة عسليـات 
عسـكرية، تم خابها تبسـيطرة عىل عدد من موتقع 
تبعدّو تبسـعودل يف عسـري، كسا تم إطـاق صاروخ 
بابسـبي عىل أحد معسـكرتت تبعدّو يف ن رتن، فيسا 
توتصلـا تبرضبـات تملبنوعة عىل ت سعـات وآبيات 
تبعـدّو، وسـقط خـال تلـك تبعسليات عـرتت من 
تبقبـىل وتب رحى يف صفوف جيش تبعدّو تبسـعودل 

ومرتزقبه، وتم أرس مرتزقة آخرين. 
ففي عسـري، تسّكـنـا ُقـوَّتُت تب يـش وتبل ان، 
أمـس تألول، من تبسـيطرة عـىل عدة موتقـَع بلعدّو 
يف منطقـة م ـازة، وجاء حبك بعـد عسلية 1 ومية 
نوعيـة نّفـذتهـا وحـدتت مـن تب يـش وتبل ـان، 

وتقبذسا خابها تلك تملوتقع. 
وأفـاد َمْصـَدٌر َعْسـَكرلٌّ بصذيفة تملسـرية بأن 
عرتت مـن تملرتزقة تبذين كانـوت يبسركزون يف تلك 
تملوتقـع، سـقطوت قبـىل وجرحـى بنـريتن تبوحدتت 

تملهاجسة، فيسا تم أرس مرتزقة آخرين خال تقبذا1 
تملوتقع. 

وخال تبه و1، دّمــرت ُقـوَّتُت تب يش وتبل ان 
أربع آبيات عسـكرية معادية بينهـا جرتفبن، وحبك 
تبوحـدتت  أطلقبهـا  موجهـة  بوتسـطة صوتريـخ 
تبرضبـات  ضسـن  تآلبيـات،  تلـك  عـىل  تملهاجسـة 
تملكثّفة وتملبنوعة تببي تسـبهدفا عباد وتذصينات 

وم اميع تملرتزقة خال تبعسلية. 
كسا تغبنسا تبُقـوَّتت كسيات من تبعباد تبعسكرل 

تبذل كان يخّزنه تملرتزقة يف تلك تملوتقع. 
وتأتـي 1ـذه تبعسليـة ضسـن تصعيـد ميدتنـي 
مبوتصل تنّفـذه ُقـوَّتت تب يش وتبل ان تبشعلية يف 
مخبلف جلهات ما ورتء تبذدود، حيث تشـهد تبعديد 
من مذـاور تملوتجهات 1ناك، تقدماً مبزتيدتً بل يش 
وتبل ـان خـال 1ـذه تبفرة مـن خال زيـادة عدد 
عسليات تبسـيطرة –إىل جانب زيادة تبه سات- عىل 

تملوتقع وتملرتكز تبسعودية. 
وباببوتزل مع تببصعيد تبه ومي، وتصلا ُقـوَّتت 
تب يش وتبل ان تصعيد1ا تبصاروخي تملبوتصل منذ 
بدتيـة تبعا1 تبرتبع من تبعدوتن، حيث أطلقا تبُقـوَّة 
تبصاروخية، أمس تألول، صاروخاً بابسـبياً من نوع 

»بـدر2« تملصنـع مذليـاً، عىل معسـكر مسـبذدث 
ب يش تبعدّو تبسعودل يف ن رتن. 

وأكد َمْصَدٌر يف تبصاروخية أن »بدر2« تبلابسـبي 
أصاب تملعسكَر بدقة عابية، ملذقاً بابعدّو تبسعودل 

خسائَر برية ومادية كلرية. 
وأطلقـا ُقــوَّتت تب يـش وتبل ان أيضـاً، أمس 
تب سعـة، صاروخـن من نـوع زبزتل 2، وعـددتً من 
صوتريخ تبكاتيوشـا وقذتئف تملدفعية عىل ت سعات 
قلابـة  تبسـعودل  تب يـش  مرتزقـة  وتذصينـات 
وغرب تبسـديس يف ن رتن، وحّققـا تلك تبرضبات 
تبصاروخيـة وتملدفعيـة إصابات دقيقة، وأسـفرت 
عـن وقوع عرتت من تبقبـىل وتب رحى يف صفوف 

تملرتزقة، وكلّدتهم خسائَر مادية مبنوعة. 
ويف جيـزتن، بقـي عـدد مـن مرتزقـة تب يـش 
تبسعودل مصارعهم، أمس تب سعة، جرتء تسبهدتف 

آبية عسكرية بهم رشق جلل تبدود. 
وأوضح َمْصـَدٌر ميدتنـي بلصذيفة بـأن ُقـوَّتت 
تب يـش وتبل ان أطلقا صاروخاً موّجهاً عىل تآلبية 
تبعسـكرية تببـي كانـا تذسل عـددتً مـن تملرتزقة، 
وأصاب تبصاروُخ تآلبيَة بدقة موقعاً جسيَع َمن كانوت 

عىل مبنها رصعى. 

الجيش واللجان يسيطرون على 
موقعني يف »قانية« ومصرع وإصابة 

عشرات املرتزقة وتدمري آلية
 : البيضاء

تسّكـنـا ُقـوَّتُت تب يـش وتبل ان تبشـعلية من فرض 
سـيطرتها عـىل موقعـن، كان يبسركـز فيهسـا مرتِزقـُة 
تبعـدوتن تألمريكي تبسـعودل، يف جلهة قانيـة بسذافظة 

تبليضاء. 
وأفاد َمْصَدٌر َعْسـَكرلٌّ بصذيفة تملسـرية بأن تبسيطرة 
عـىل تملوقعن، جاءت بعد عسليـة 1 ومية نوعية نّفـذتها 
وحـدتٌت مـن تب يش وتبل ان تبشـعلية، أمـس تألول، عىل 
تملوقعن، بعد رصـد تَذـّركات وح م ُقـوَّتت تملرتزقة تببي 

كانا مبسركزة 1ناك. 
وتسـبهدفا تبوحدتت تملهاجسة م اميَع تملرتزقة بنريتن 
مكثّفة ومسّددة، خال تقبذا1 تملوقعن، ما أَّدى إىل سقوط 
عرتت من تبقبىل وتب رحى يف صفوفهم، وأوضح تمَلْصَدُر 
أن عسليـة تبه و1 تسـبسرت عدة سـاعات قلـل أن تنبهَي 

بسيطرة تب يش وتبل ان عىل تملوقعن تساماً. 
وأحـرق أبطال تب يـش وتبل ان تبشـعلية، بعد تقبذا1 
تملوقعن، آبيًة عسـكرية معادية كانا 1ناك، كسا تغبنسوت 
كسياٍت من تبعباد تبعسـكرل تبـذل كان يخزنه تملرتزقة يف 

أوكار1م وتذصيناتهم دتخل تملوقعن. 
وتشـكل عسلية تبسـيطرة تملوقعن تقدماً ميدتنياً 1اماً 
بُقــوَّتت تب يش وتبل ان تبشـعلية 1نـاك، حيث تقلصا 
مسـاحة سـيطرة تملرتزقة، وأصلح بدى تمل ا1دين قوتعُد 
جديـدٌة إلطـاق 1 سـات عـىل بقيـة موتقـع تملرتزقة يف 

تملنطقة. 

تدمري طقم عسكري محمل 
باملرتزقة يف »املصلوب«

 : الجوف
دّمـرت ُقـوَّتُت تب يش وتبل ان تبشعلية، أمس تب سعة، 
طقسـاً عسـكرياً ملرتزقة تبعـدوتن تألمريكي تبسـعودل يف 

مديرية تملصلوب. 
وأفاد َمْصـَدٌر َعْسـَكرلٌّ بصذيفة تملسـرية، بأن تبطقم 
تبعسـكرل تم تدمريه بوتسطة علوة ناسفة زرعبها وحدة 
تبهندسة تبعسكرية تببابعة بل يش وتبل ان، يف جلهة وقز 

باملديرية. 
وأوضح تمَلْصَدُر أن تبطقم كان يذسُل عىل مبنه م سوعًة 
مـن عنارص تملرتزقة سـقطوت جسيعاً بـن رصيع وجريح 

جرتء تدمريه. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بإفشال محاولتي تسلل لهم يف 

»موزع« و »الصلو«
 : تعز

بقي عدٌد من مرتزقة تبعدوتن تألمريكي تبسعودل مصارَعهم، 
أمـس تب سعة، وسـقط آخـرون منهـم جرحى، خـال عسليات 
عسـكرية نّفـذتهـا ُقــوَّتت تب يـش وتبل ـان يف عـدة جلهـات 

بسذافظة تعز. 
َمْصَدٌر َعْسـَكرلٌّ أفاد بصذيفة تملسـرية بأن عددتً من تملرتزقة 
سـقطوت رصعى وجرحـى، يف جلهة موزع، أمـس، جرتء تنف ار 
عدة علوتت ناسـفة بهم، خال مذاوببهم تببسلل بات اه موتقع 
تب يش وتبل ان 1ناك، وأّدى حبك إىل إفشال تلك تملذاوبة تساماً. 
وتزتمـن حبك مع إفشـاِل مذاوبة تسـلل أُْخــَرى بلسرتزقة يف 
جلهـة تبصلو، حيث رصـدت وحدتت تب يـش وتبل ان م سوعة 
منهـم يذاوبون تالقرتب من بعض تملوتقع 1ناك، فاسـبهدفبهم 
بنـريتن مسـّددة أوقعا قبىل وجرحى يف صفوفهـم، وأج ت من 

تلقى منهم عىل تبفرتر. 
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 : صعدة:
نّظـسا قلائُل خوالن بن عامر 
يف مذافظة صعدة، أمس تب سعة، 
إحيـاًء  كـ ى؛  ثقافيـًة  فعابيـًة 
بلذكرى تبسنوية بلغدير يو1 والية 
تإلما1 عيل بن أبـي طابب -َعَليْـِه 
ــَا1-، وحبك بذضـور تآلالف  تبسَّ
مـن تملوتطنـن ومشـايخ وأعيان 

ووجهاء تملنطقة، 
ويف تبفعابية، أّكـد تملشـاركون 
تسّسـكهم بسلدأ تبوالية وتسبلها1 
تبـدروس وتبِعَ  من سـرية تإلما1 
عيل بـن أبي طابب عليه تبسـا1ُ، 
وتبسـري عـىل نه ـه يف موتجهـة 

تبطغاة وتبظاملن، 
وأََشاَر أبناُء خوالن بن عامر إىل 
أن 1ذه تملناسلة تعد فرصة برّص 
تبصفوف وتبوقوف أما1 تببذديات 
ــة وتبنهـوض  تببـي توتجـه تألُمَّ
بوتقعهـا وتببخلص مـن تبوصاية 
ـة من تبيهود  وتببصدل ألعدتء تألُمَّ

وتبنصارى وَمن وتال1م. 

أخبار

وزارة الثروة السمكية: استهداف الصيادين جرائم حرب لن تسقط بالتقادم
الدائرة الحقوقية ألنصار اهلل: استهداف الصيادين والجزر 

يهدف إلى تهجير السكان قسريًا ليسهل احتاللها 
عشرات الشهداء واملفقودين جراء استهداف طريان 

العدوان ثالثة قوارب صيد بجزيرة عقبان

 : الحديدة
تألمريكـي  تبعـدوتن  طـريتُن  يوتِصـُل 
تبسـعودّل ترتـكاَب تب رتئـم بذـق تملدنين 
يف مذافظـة تبذديـدة، ُمْسِعناً يف تسـبهدتف 
تبصياديـن يف عـرض تبلذـر ملـرتت عديدة، 
موقعاً م ازَر مبعددة، وقد تسـبهدف بعدة 
غـارتت، أمس تألول تبخسيـس، ثاثة قوترب 
صيد ب زيـرة عقلان تببابعة ملديرية كسرتن 
بابذديدة، مخلفاً عرتت تبشـهدتء فيسا ال 

يزتل ذ2 مفقودتً. 
وقـال مصدر مذيل بسذافظـة تبذديدة: 
غـارتت  عـدة  شـن  تبعـدوتن  طـريتَن  إن 
مسـبهدفاً ثاثة قوترب عىل مبنها صيادين 
إىل  أدى  مسـا  عقلـان،  جزيـرة  بابقـرب 
تسبشـهاد تبعـرتت وفقـدتن ذ2 صيـادتً، 
الفبـاً إىل أن عسليات تبلذـث وتإلنقاح بم تبم 
بسلب تبغارتت تملبوتبية وتببذليق تملنخفض 

وتملكثف بلطريتن تملعادل، 
من جانلـه أوضـح علدتبقـادر تبوتدعي 
رئيس تبهيئة تبعامة بلسصائد تبسـسكية، أن 
عرتت تبصيادين كانوت عىل ثاثة قوترب تم 
تسـبهدتفها من قلل طريتن تبعدوتن بابقرب 

مـن جزيـرة عقلـان، مضيفـاً أن تببذليق 
تملسـبسر بلطريتن حـال دون معرفة مصري 
تبصياديـن وأعـاق وصـول فرق تإلسـعاف 
إىل تب زيـرة إلسـعاف تبصيادين وتنبشـال 

تبضذايا. 
ويف تبسـياق، أدتنـا تبدتئـرة تبذقوقيـة 
ألنصار تبله م زرَة تبعدوتن بذق تبصيادين 
يف جزيـرة عقلـان يف بيـان تلقـا صذيفة 
تملسرية نسـخة منه، أّكـدت فيه أن تب رتئم 
بذق تبصيادين يف جزيرة عقلان وتسبهدتف 
مذطـات َوآبار تمليـاه ب زيرة كسـرتن 1ي 
جرتئـُم ضـد تإلنَْسـان يهدُف إلبادة سـكان 
تب زر أَْو ته ري1م قرسيا بيسهل تحبابها. 
تبذقوقيـة وتبقانونية،  تبدتئـرة  وأ1ابا 
باملنّظـسات تبدوبية وتب هـات حتت تبعاقة 
تب رتئـم  تبقيـا1 بدور1ـا؛ كـون 1ـذه  إىل 
عسديـة ببذقيق أ1دتف عدوتنيـة إجرتمية، 
الفبـًة إىل أن تب ريسة تزتمنا مع تقديم مع 
تقديـم فريق تبخ تء تببابـع مل لس حقوق 
تإلنَْسـان تقريره بشـأن تبيسن، مؤّكـدًة أن 
تالسـبهدتف تذدٍّ سافٍر بكل تبقيم تإلنَْسانية 
َوتألخاقيـة َوتملعا1دتت تملؤّسسـات تبدوبية 
َوتسـبهبار كامل باألروتح َوتبدماء تببي 1ي 
عادة تبعدوتن عىل مدتر ثاث سنوتت َونصف 

تبسنة حبى تآلن. 
تبثـروة  وزترة  تعبـ ت  جانلهـا،  مـن 
بلسصائـد  تبعامـة  وتبهيئـة  تبسـسكية 
تبسـسكية، تسـبهدتف تبعـدوتن بلصياديـن 
جريسـة حرب بـن تسـقط باببقـاد1 وحبك 
يف بيان إدتنـة صادر عنهسا السـبسرتر دول 
تبعـدوتن يف ترتكاب تب رتئم تبوحشـية بذق 

تبصيادين يف تبلذر تألحسر. 
تبعـدوتن  قـوى  أن  إىل  تبليـان  وأشـار 
تسبهدفا بشـكل ملارش ت سعاً بلصيادين 
بابقرب مـن جزيـرة عقلان نبـج عنه حبك 
تدمري ثاثة قـوترب صيد تقليديـة وفقدتن 
تبصياديـن، الفباً أن 1ـذه تب رتئم دبيل عىل 
أن تبعدوتن مسـبسر يف تنفيـذ ُمَخّططاته يف 
قبل وإر1اب تبصيادين ومنعهم من مزتوبة 
عسلهـم وحرمانهـم مـن مصـدر رزقهـم 

تبوحيد. 
وطابب تبليـان تبصليب تألحسر، باببدخل 
إلنقـاح من تلقـى من تبصياديـن يف منطقة 
تبشـهدتء،  جثـث  وتنبشـال  تالسـبهدتف 
موضذـاً أن مـا يبعرض به تبصيـادون من 
تعبـدتءتت وتنبهاكات وإبـادة جساعية تعد 
جرتئـم حـرب يعاقـب عليها تبقانـون وبن 

تسقط باببقاد1. 

طريان العدوان يستهدف آبار 
مياه الشرب يف جزيرة كمران

 : الحديدة
أقـَد1َ طـريتُن تبعـدوتن تألمريكي تبسـعودّل عىل ترتـكاب جريسـة جديدة ضد 
تإلنَْسـانية تضاُف إىل رصيده تملثخن يف تسبهدتف مقومات تبذياه بلسوتطنن وحبك 
باسـبهدتفه، أمـس تألول تبخسيـس، تبعديَد من آبار مياه تبـرب يف جزيرة كسرتن 

بعدد من تبغارتت، ما أدى إىل تدمري  2 آبار وترضر 1 أُْخـَرى. 
وقال علدتبرحسن إسـذاق -مدير مكبب تملياه يف تبذديـدة-: إن طريتن تبعدوتن 
شن غارتت 1يسبريية، مسبهدفاً آبار ملياه تبرب وخزتنات ت سيع مياه تألمطار، 
موضذـاً أن تبغارتت تسـللا يف تدمـري  2 آبار مياه وخزتن بب سـع مياه تألمطار 

ب زيرة كسرتن وترضر 1 آبار أُْخـَرى. 
من جانلها، قابا تبهيئة تبوطنية إلدترة وتنسـيق تبشؤون تإلنَْسانية وموتجهة 
تبكوترث: إن مياَه تبرب تنقطعا عن نذو   ب أرسة ب زيرة كسرتن نبي ة تدمري 
طـريتن تبعـدوتن آلبار مياه تبـرب، معب ًة تالسـبهدتَف تمللارَش بطـريتن تبعدوتن 
ملـروع مياه تبـرب ب زيرة كسـرتن تنبهاكاً بلقانـون تبدويل تإلنَْسـاني ويرقى 

ب رتئم إبادة جساعية ضد تإلنَْسانية. 
وحّذرت تبهيئة تبوطنية، أن تآلثاَر تبكارثية جرتء تسبهدتف تبعدوتن آلبار تملياه يف 
جزيرة كسرتن، الفبة إىل أن تبهدف من تب ريسة ته ري تبسكان قرسيا من تب زيرة، 

دتعية تألمم تملبذدة وتملنّظـسات تإلنَْسانية إلدتنة 1ذه تب ريسة. 
ويف تبسـياق، أدتنا وزترة تبصذة تبعامة وتبسـكان، أمس تب سعة، تسـبهدتَف 
طـريتن تبعـدوتن آلبـار مياه تبـرب يف جزيرة كسـرتن، مذذرة من كارثـة وبائية 

وصذية نبي ة حبك. 
وقابا تبوزترة: إن   تالسـبهدتَف تمللارَش ملروع ميـاه تبرب تبذيول يف جزيرة 
كسـرتن تنبهاٌك صارٌخ بلقانون تبدويل تإلنَْسـاني، دتعية      تمل بسع تبدويل إىل تببَذـّرك 

بشكل رسيع إليقاف مسارسات تبعدوتن تإلجرتمية بذق تبشعب تبيسني. 
وحّذرت تبوزترة، من كارثة صذية وتنبشـار وباء تبكوبريت جرتء 1ذه تملسارسات 
تملبعسدة وتملسنه ة بلعـدوتن، مضيفًة أن تنعدت1 مصدر نقي بلسياه ي عل تملوتطن 
يلذث عن بدتئَل مائية أُْخـَرى غري مأمونة، ما يؤدل إىل تنبقال تبكوبريت كسا يذصُل 

يف كثرٍي من مناطق تبيسن. 

في فعالية جماهيرية واسعة احتفاًء بعيد الغدير:
قبائل خوالن بن عامر بصعدة تدعو إىل رّص الصفوف يف مواجهة األعداء 
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أخبار

أحرار وحرائر ذمار يؤّكـدون أن ابتعاد اأُلّمـة عن 
والية اإلمام علي جعلها ألعوبًة بيد أعدائها

أبناء ووجهاء البيضاء يؤّكـدون أهمّية والية اأُلمَّـة 
لإلمام علي يف مواجهة التحديات واملخاطر

حثت على مواصلة التصدي للعدوان التمسك بقضايا اأُلمة:
مهرجانات وفعاليات حاشدة بعمران احتفاًء بعيد الغدير

أبناء مديرية الزيدية بالحديدة يحيون ذكرى يوم الوالية ويؤّكـدون تمسكهم بالنهج الديني القويم

 : ذمار:
أَْحيَـا أبناُء مذافظة حمار، »حكرى والية 
ــَا1-« بفعابيات  تإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
مبعددة ويف أكثر من منطقة ومديرية تذا 
شـعار موّحـد “َمـن كنُا مـواله فهذت عيلٌّ 

مواله”. 
أَْحيَـا1ـا  تببـي  تبفعابيـة  يف  وأبقيـا 
أبنـاُء مخاف بنـي مسـلم بسديرية وصاب 
تبعـايل بذمـار وحرض1ـا عدٌد من تملشـايخ 
باملديريـة،  تالجبساعيـة  وتبشـخصيات 
كلساٌت علّـرت عن عظسة تملناسـلة وأ1سيّة 
إحيائهـا؛ ِبَســا تَُسثِّلُـه مـن تسسـك بوالية 
تبذق يف وجه تبلاطـل وتبطاغوت، كسا أّكـد 

تبذـارضون أن مـا يبعـرض به تملسـلسون 
تبيـو1 إنسا 1و مـروع إلبعاد1م عن والية 
تبلـه ورسـوبه وأويل تألمر وجعل تملسـلسن 

أبعوبة بيد تبشيطان. 
ويف سـياق تببفاعل تبشعلي يف تملذافظة 
مع 1ذه تملناسـلة تبعظيسـة، أقاما تبهيئة 
تبنسـائية تبثقافية تبعامة بسديريات تبذدتء 
وجلل تبرق وضورتن تنس وبسربع تبدتئرل 
بسدينة حمار فعابياٍت ثقافيًة؛ إحياًء بذكرى 

يو1 تبوالية. 
وتطرقـا تبفعابيات إىل تبسـرية تبعطرة 
بإلَمــا1 عـيلّ )عليـة تبسـا1( وشـ اعبه 
وبطوالتـه يف موتجهـة تبطغـاة وتبظاملـن 
وقيسه تملسـبسدة من تبرسـول صلوتت تبله 

عليه وآبه ونسوحجه يف تبذكم وإرسـاء قيم 
تبعدتبة وتببسامح وتبدوبة تملدنية. 

وأّكــدت تبذرتئـُر أن مـا يبعـرض بـه 
تبشـعب تبيسنـي مـن عـدوتن غاشـم يأتي 
نبي ـَة تسسـكه بابُقــْرآن وواليـة تإلَمـا1 
عيلّ ورفض تملشـاريع تببكفريية، معلّـرتٍت 
عن تسبنكار1ن تبشـديد ملا يرتكله تبعدوتن 
تألمريكي تبسـعودّل من جرتئم حرب ناقسة 
ضـد بادنـا وحصار جائـر تسـبهدف ُكـّل 
بانبصـارتت  تبذيـاة، مشـيدتٍت  مقومـات 
مخبلـف  يف  تبشـعلية  وتبل ـان  تب يـش 
تب لهـات، ون احـات تبُقــوَّة تبصاروخية 
وتبطـريتن تملسـري يف تسـبهدتف تبعـدوتن يف 

 : البيضاء:ُعقر دتره. 
تذَا شـعاِر »عيـد تألعياد« أقـا1 أبناُء 
ووجهاُء مديريات مربـع تبليضاء تبرقي 
بسذافظـة تبليضـاء، أمـس تألول، فعابيًة 
ثقافيًة مرَكزية بسناسلة حكرى يو1 تبوالية 

»عيد تبغدير«. 
وخـال تبفعابية تببي شـهدت حضورتً 
رسسياً وشـعلياً وتسـعاً يبقدُمهم قيادتُت 
تبسـلطة تملذلية وقيادتت عسكرية وأمنية 
وعدٌد من تبشخصيات تالجبساعية، تطرقا 
فقرتتُهـا إىل مناقـب ومآثـر تإلَمــا1 عـيلّ 
ــَا1- وأ1سيّـة حديث تبوالية  -َعَليْــِه تبسَّ

وأبعاده تبدينية وتبدنيوية. 
عـىل  تبفعابيـة  فقـرتُت  شـّددت  كسـا 
رضورة أخـذ تبِعـَ ِ وتبـدروس مـن حياة 
تبرسـول صلوتت تبله عليه وآبه ومن حياة 

ــَا1- ملقارعة  تإلَمــا1 عـيلّ -َعَليْــِه تبسَّ
تبظلم وتبطغيان تبذل تسارُسـه قوى تبر 
وتإلجـرت1 وتبنفـاق وتبعسابة ت ـاه بعض 

تبشعوب تبعربية وتإلسامية. 
كلسـُة  تضسنـا  تبفعابيـة،  خبـا1  ويف 
بلسلـادئ  تبيسنيـن  ت سـيَد  تملناسـلة 
وتبقيم تببي تسثلا يف تإلَمــا1 عيلّ -َعَليْـِه 
ــَا1- تببي تسـبَقا1ا ِمن رسـول تبله  تبسَّ
مذسد صلوتت تبله عليه وآبه وسـلم وتببي 
1ـي أسـاس مـن تبُقـــْرآن تبكريـم كسا 
تذدثا تبكلسة عن أ1سيّة ملدأ تببسليم بله 

وبرسوبه وأوبيائه، وعوتقب تببفريط. 
وأّكـد أبناء ووجهـاء مذافظة تبليضاء 
ـَكهم بابنهج تبقويم تبذل يضسن عزة  تسسُّ
ـة وتبـذل ي عل من عظسائها  وكرتمة تألُمَّ
منهاجـاً السـبلها1 تبـدروس يف موتجهـة 

تببذديدتت تببي تعرض طريقها. 

 : عمران:
نّظـم أبنـاُء ووجهـاُء مذافظة عسرتن، 
أمـس تألول، مهرجانـاٍت حاشـدًة؛ تحبفاًء 
بعيـد تبغديـر »يـو1 تبواليـة«، كان أبرز1ـا 
فعابية ك ى ضسا مديريات عسرتن وريدة 

وعيال رسيح وتب لل بسركز تملذافظة. 
ويف تبفعابيـة تببـي حرض1ـا تملذافـظ 
تبدكبـور فيصـل جعسان وتملكبـب تإلرشتيف 
تملدنيـة  وتبقيـادتت  تبعلسـاء  مـن  وعـدٌد 
تالجبساعيـة،  وتبشـخصيات  وتمل بسعيـة 
أََشـاَرت تبكلسات تببي أبقيا يف تملناسـلة إىل 
أ1سيّة إحياء مناسلة حكرى تبوالية وتالقبدتء 
بنهج وسـرية تإلَمــا1 عيلّ علية تبسـا1 يف 
مقارعة تبظاملن وتملسبك ين، مشّددة عىل 
رضورة تسـبلها1 تبص  وتبثلات من سـرية 
ــَا1- يف موتجهة  تإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ

تبعدوتن تألمريكي تبسعودّل عىل تبيسن. 
وحثّا تبكلساُت عىل دعم تب لهات باملال 
تبعـدوتن  مُلَخّططـات  وتببصـدل  وتبرجـال 
تألمريكي تبسـعودّل ومرتزقبـه باملذافظة 
وتعزيـز تبباحـم وتالصطفـاف تبوطنـي يف 
موتجهـة قوى تبغزو وتالحبال، مشـريًة إىل 
تبسـرية تبعطرة بإلَمـا1 عيلّ كر1 تبله وجهه 

تبذافلـة باب هـاد وتببضذية يف سـليل تبله 
وتبدفاع عن قيم تإلسا1 تبعظيسة. 

كسا أقيسا فعابيات مبعددة يف مديريات 
تبقفلـة وشـهارة وتملـدتن وخسـر وحـوث 
وسـفيان وتبسـودة ومسـور وثـاء وبنـي 
رصيـم وصويـر وخـارف وحيلن وتبعشـة 
باملذافظة، تحبـوت عىل تأل1ازيج وتبزوتمل 
تبشعلية وتبقصائِد وكلسات علسائية حّكرت 
بأ1سيّة إحياء تملناسـلة وت ديـد تبليعة بله 
ــَا1-  ورسـوبه وبإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
يف تملـي عىل دربهم وتبسـري عـىل ُخَطا1م 
ببذقيـق تإليَْسان تبذل به ثسرته يف تبدنيا من 

تبنرص وتبعـزة وتبغللـة وتببسكن يف تألرض 
وتبفـاح وتبفـوز يف تآلخـرة ورضـوتن تبله 

تألك . 
وبفبـا تبفعابيـاُت إىل أ1سيّـة تالقبـدتء 
ــَا1-  بشـخصية تإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
وتببضذيـة  بابِ هـاد  تبذافلـة  وسـريته 
ومقارعـة تبطغاة وتملسـبك ين يف تألرض، 
منّددة ب رتئم تبعدوتن تألمريكي تبسـعودّل 
بذـق تألطفال وتبنسـاء وتملدنيـن تألبرياء، 
دتعية إىل رضورة تالصطفاف وتبباحم ورفد 
تب لهات باملـال وتبرجال وترجسـة تإليَْسان 

وتقعاً عسلياً عىل تألرض. 

 : الحديدة:
نّظـم أبنـاُء مديريـة تبزيديـة بسذافظـة تبذديدة، 
أمـس تب سعـة، فعابيـًة ثقافيـًة؛ إحياًء بذكـرى والية 
ــَا1-، وحبك بذضور عدد من  تإلَمــا1 عيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
تملشايخ وتبوجهاء وتبشخصيات تالجبساعية وتبعلسائية 

باملديرية. 

وأََشـاَر أبنـاُء تبزيديـة إىل عظسـة تملناسـلة وأ1سيّة 
إحيائهـا؛ ِبَســا تَُسثِّلُه من تسسـك بواليـة تبذق يف وجه 
بـه  أن مـا يبعـرض  تبلاطـل وتبطاغـوت، مؤّكـديـن 
تملسـلسون تبيو1 إنسـا 1و مروع إلبعاد1ـم عن والية 
تبلـه ورسـوبه وأويل تألمر وجعـل تملسـلسن أبعوبًة بيد 
تبشيطان، مشّددين عىل رضورة تالرتلاط بابله ورسوبه 
وتإلَمـا1 عيلّ وأ1ل بيبه صلوتت تبله عليهم أجسعن. 

وجهاء وأعيان ريمة يؤّكـدون أهمّية ذكرى يوم الوالية 
كمحطة الستلهام الدروس والعرب من سرية اإلمـام علّي

 : ريمة:
ـة،  تسـبسرترتً بلبفاُعِل تبشعلي مع 1ذه تملناسلة تبعظيسة وتبفارقة يف تأريخ تألُمَّ
أقيسا بسذافظة ريسة، أمس تألول، تبعديُد من تبفعابيات تبثقافية بسناسـلة حكرى 
ــَا1-.  ففي مديرية تب عفريـة، نُّظـسا فعابية  تبواليـة بإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
تحبفـاًء بذكرى يـو1 تبواليـة حرض1ا تبقيـادتت تملذليـة وتببنفيذيـة وتمل بسعية 
باملديريـة.  وأّكــد تملشـاركون أ1سيّة 1ـذه تبذكـرى كسذطة السـبلها1 تبدروس 
وتبع  من سـرية تإلَمـا1 عيلّ بن أبي طابب كر1 تبله وجَهه.  ويف مديرية تبسـلفية، 
نُّظـسا فعابية ثقافية؛ إحياًء بهذه تملناسـلة بذضور وجهاء تملديرية وجسع غفري 
مـن تملوتطنن.  وخال تبفعابية، أّكـد تملشـاركون تبسـري عىل نهـج تإلَمـا1 عيلّ يف 
موتجهة تبطغاة وتبظاملن وتالقبدتء بسـريته.  وأََشاَرت فقرتت تبفعابية إىل تملخاطر 
ـة وأ1سيّـة رص تبصفوف بلنهوض بوتقعها وتببخلص  وتببذديـات تببي توتجه تألُمَّ
ـة. إىل حبك، نّظـسا تبهيئة تبنسـائية بسذافظة  من تبوصايـة وتببصدل ألعدتء تألُمَّ
ريسة، أمس، فعابية ثقافية؛ إحياًء ملناسـلة تبذكرى تبسـنوية بلوالية تذا شـعار 
»أعيادنـا غديرنا«.  وأبقيا يف تبفعابية تببي حرضتهـا حرتئر مركز مديرية تب لن 
وعدد من تبقيادتت تبنسوية كلساٌت أّكـدت أ1سيّة تسبلها1ِ تبدروس من سرية تإلَمـا1 
ـة ملوتجهة طغاة تألرض ومسبك يها.  ـَا1- ودور1ا يف حياة تألُمَّ عيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
وتطرقا تبكلسات إىل تبسـرية تبعطرة بإلَمـا1 عيلّ وش اعبه يف موتجهة تبطغاة 
وتبظاملن ونسوحجه يف إرسـاء قيم تبعدتبة وتببسامح، كسا تخلل تبفعابية تبعديد من 

تبفقرتت أََشاَرت يف م سلها إىل أ1سيّة إحياء حكرى تبوالية. 
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فعالية مركزية بمديرية بني حشيش بمناسبة 
ذكرى يوم والية اإلمام علي

مديرية شعوب بالعاصمة تحيي 
ذكرى يوم الوالية 

امللتقى اإلسالمي بالعاصمة يحتفي 
بعيد الغدير بندوة ثقافية

أهالي سنحان وبالد الروس يحيون ذكرى الوالية 

أهالي أرحب وهمدان يؤّكـدون التمسك بمبدأ 
والية اإلمـام علي ملواجهة مؤامرات األعداء 

حرائر الزيدية والزهرة بالحديدة يشّددن على ضرورة 
استلهام الدروس من سرية اإلمام علي ملواجهة العدوان

 : صنعاء:
أقـا1 أبناُء قليلة بني حشـيش بسذافظة 
صنعاء، أمس تألول، فعابيًة مركزيًة بسناسلة 
يو1 تبغدير حكرى واليـة تإلَمـا1 عيلّ -َعَليْـِه 
ـَا1- تذا شـعار »من كنا مواله فهذت  تبسَّ
عـيل مواله«، بذضور رئيـس تبل نة تبثورية 

تبعليا تألسباح مذسد عيل تبذوثي. 
وأبقيا يف تبفعابية عدٌد من تبكلسات تببي 
علّـرت عن عظسة تملناسلة وأ1سيّة إحيائها؛ 
ِبَسـا تَُسثِّلُه من تسسـك بواليـة تبذق يف وجه 
تبلاطـل وتبطاغوت، مؤّكــدة أن ما يبعرض 
به تملسلسون تبيو1 إنسا 1و مروع إلبعاد1م 
عـن واليـة تبله ورسـوبه وأويل تألمـر وجعل 

تملسلسن أبعوبًة بيد تبشيطان. 
وأََشـاَر أبنـاء بنـي حشـيش إىل أ1سيّـة 
تالرتلاط بابله ورسـوبه وتإلَمــا1 عيلّ وأ1ل 

بيبه صلوتت تبله عليهـم أجسعن، الفبن إىل 
مـا يبعـرض به تبشـعب تبيسني مـن عدوتن 

يأتـي نبي ـَة تسسـكه بابُقـــْرآن وواليـة 
تإلَمـا1 عيلّ ورفض تملشاريع تببكفريية. 

 : صنعاء:
نّظــم أبنـاُء مديريـة شـعوب بأمانـة 
تبعاصسـة، أمـس تألول، فعابيـًة ثقافيـًة؛ 
إلحياء حكرى يو1 والية تإلَمـا1 عيلّ -َعَليْـِه 
ــَا1-، بذضور وكيـل أمانة تبعاصسة  تبسَّ
عيل تبسـقاف، ومدير عـا1 تملديرية مهدل 

تبرسـسي  تبذضـور  عر1ـب، وعـدد مـن 
وتبشعلي بنادل 22 مايو. 

وقد تخلل تبفعابيـة تبعديد من تبكلسات 
تببي تذدثا عن تبسـرية تبزكيـة وتملوتقف 
تبعظيسة بإلَمـا1 عيلّ يف حياته، كسا تخللها 
تبرقصـات تبشـعلية وتبزوتمـل وتبقصائد 
تبشعرية تببي نابا إع اب تبذارضين. 

 : صنعاء:
أقا1 تمللبقى تإلسامي بسديرية تبسلعن 
أمانة تبعاصسة، أمـس تألول، ندوًة ثقافيًة 
حول يـو1 تبواليـة تذا شـعار »من كنا 

مواله فهذت عيل مواله«. 

تمللبقـى  رئيـس  أََشـاَر  تبنـدوة،  ويف 
تإلسـامي علدتمل يـد تبذوثـي، إىل أ1سيّة 
تببسسك بسلادئ تبوالية أل1سيبها وما فيها 

ـة.  من عزة ورفعة بهذه تألُمَّ
من جانله تذـدث يذيى تبرستجي، عن 
مناقب تإلَمـا1 عيلّ، وتملوتقف تببي سّطر1ا 

ـَا1-.  -َعَليْـِه تبسَّ

 : صنعاء:
أحيا أبناُء مديرية سـنذان وباد تبروس 
مذافظة صنعاء، أمـس تألول، حكرى والية 
ــَا1- تذا شـعار  تإلَمـا1 عيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
»من كنا مواله فهـذت عيل مواله«، بذضور 

تملشايخ وتبشخصيات تالجبساعية. 
وأّكــد تملشـاركون يف تبفعابية إىل عظسة 
تملناسـلة وأ1سيّـة إحيائهـا؛ ِبَســا تَُسثِّلُـه 
مـن تسسـك بواليـة تبذـق يف وجـه تبلاطل 
وتبطاغوت، مشـريين إىل أن مـا يبعرض به 
تملسـلسون تبيو1 إنسا 1و مروع إلبعاد1م 
عـن والية تبلـه ورسـوبه وأويل تألمر وجعل 
تملسـلسن أبعوبًة بيـد تبشـيطان، دتعن إىل 
تالرتلـاط بابله ورسـوبه وتإلَمـا1 عيلّ وأ1ل 

بيبه صلوتت تبله عليهم أجسعن. 

 : صنعاء:
أّكــد أبنـاء مديريبـي أرحـب و1سـدتن 
بسذافظـة صنعـاء عـىل أ1سيّـة تببسسـك 
بسلادئ تبوالية ملا فيها من عزة ورفعة بهذه 

ـة.  تألُمَّ
فعابيبـن  يف  تملديريبـن  أبنـاء  وأّكــد 
منفصلبـن، أمـس تألول، بسناسـلة حكرى 
ــَا1-، عىل  واليـة تإلَمـا1 عـيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
أ1سيّة إحياء 1ذه تملناسـلة؛ ِبَسـا تَُسثِّلُه من 
رضورة ملوتجهة مكائد تألعدتء، مشريين إىل 
أن ما يبعرض به تبشـعب تبيسني من عدوتن 
ظابم يأتي نبي ة تسسكه بابُقــْرآن ووالية 
تإلَمـا1 عيلّ ورفض تملشاريع تببكفريية. 

 : الحديدة:
بسديريبـي  تبنسـائية  تبهيئـُة  نّظـسـا 
تبذديـدة،  بسذافظـة  وتبزيديـة  تبز1ـرة 
أمسـياٍت ثقافيًة؛ تحبفاًء بسناسـلة حكرى 
ـَا1-.  يو1 تبوالية بإلَمـا1 عيلّ -َعَليْـِه تبسَّ
وأّكـدت تملشـاركاُت يف أمسيات منفصلة 

أ1سيَّة تسـبلها1 تبدروس من سـرية تإلَمـا1 
ــَا1- ودور1ـا يف حيـاة  عـيلّ -َعَليْــِه تبسَّ

ـة  تألُمَّ
وأََشـاَرت فقرتُت تبفعابيات وتألمسـيات 
ـُة  إىل تملخاطـر وتببذديات تببي توتِجـُه تألُمَّ
وأ1سيّة تببسسـك بوالية تإلَمـا1 عيلّ بب اوز 
ُكـّل تملؤتمرتت تببي تذاك ضد تملسلسن. 

وأََشـاَرت تملشـاركات إىل أن مـا يبعرض 
به تبشـعب تبيسني تبيو1 من عدوتن غاشـم 

وظابم يأتي نبي ة تسسكه بابُقــْرآن. 
وأبقيـا يف تبفعابيـات كلسـات أّكــدت 
تبسـري عىل نهـج تإلَمــا1 عـيلّ يف موتجهة 
يف  بسـريته  وتالقبـدتء  وتبظاملـن  تبطغـاة 

موتجهة تبعدوتن تبوحيش عىل بادنا. 

 : صنعاء:
بأمانـة  معـن  مديريـة  أبنـاُء  نّظــم 
تبعاصسـة، أمـس تألول، فعابيـة مركزيـة 
بسناسلة حكرى يو1 والية تإلَمـا1 عيلّ كر1 
تبله وجهـه، بذضور عضـو رتبطة علساء 

تبيسـن تبقايض مذسـد مفبـاح، وعدد من 
تملشايخ وتبشـخصيات تالجبساعية وعقال 

تبذارتت وحشد كلري من تملوتطنن. 
وأََشـاَر تملشاركون يف تبفعابية إىل أ1سيّة 
إحيـاء 1ـذه تملناسـلة تبغابية عـىل قلوب 
جسيع تملسـلسن ملا بها مـن أ1سيّة يف نرص 

وعزة وتسكن تملسلسن يف تألرض. 

أخبار

أبناء معني بالعاصمة يؤّكـدون على 
أهمّية إحياء يوم الوالية لتجاوز 

الصعاب التي تواجهها اأُلمَّـة
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد للـــه َرِبّ الَعالَِميْـــَن، وأَشـــَهـُد أْن 
َل إلـــَه إَلّ اللـــُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشـــَهُد 
ـــــًدا َعبْـُده وَرُســـــْولُه َخاتَُم  أن َســـيِّـَدنا ُمَحَمّ

النبيني. 
ــٍد  ــٍد وعلى آِل ُمَحَمّ اللّهم َصِلّ على ُمَحَمّ
ــٍد، كما  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَمّ وباِرْك على ُمَحَمّ
َصلَّيْـــَت وباَرْكـــَت علـــى ِإبْـَراِهيْـــَم َوَعلَى آِل 
ِإبْـَراِهيْـــَم إنـــك حميٌد مجيـــٌد، وارَض اللَُّهم 
بِرَضـــاك عن أَْصَحاِبـــِه األَْخَيـــاِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
أَيَُّهـــا اإِلْخـــَوةُ واألخواُت، شـــعَبنا اليمني 

املسلم العزيز.. 
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.   الَسّ

يوم الولية مناســـبة ليســـت طارئة على 
اليمنيني 

اليـــوم احتفـــل شـــعبنا العزيز مبناســـبة 
إْســــَلمية عظيمـــة ومهمة، ويحتفـــل كثيٌر 
مـــن املســـلمني بها فـــي أقطـــار كثيـــرة من 
العالـــم ســـواء َمن كانـــوا ســـيحتفلون اليوم 
أَْو مـــن ســـيحتفلون الغد بحســـب اختلف 
التواريـــخ، وهذه املناســـبُة العزيـــزة واملهمة 
هي مناســـبة يوم الغدير، ذكرى يوم الولية، 
يـــوم الغدير تلك املناســـبة عظيمة الشـــأن 
وبالغـــة األهمّيـــة والتي عندمـــا نتأمل فيما 
يتعلـــق بها ويتصل بها من نصـــوص ُقـْرآنية 
ُسـْوُل  ونتأمل في ذلك البلغ الذي أعلنه الرَّ
َم في ذلك اليوم  ى اللُه َعلَـيْـِه َوآلَـُه َوَســـلَـّ َصلَـّ
العظيم نـــدرك جّيًدا أهمّية هذه املناســـبة 
وعلقتنا بهذه املناســـبة من واقـــع انتمائنا 
الدينـــي وهويتنـــا اإلْســــَلمية واإليَْمـانية، 
وشعبنا العزيز اعتاد على مر التأريخ وعبر 
األجيال أن يحتفل بهذه املناســـبة وليســـت 
مناســـبة طارئة في واقعه، ل، هي مناســـبة 
كان يحتفل بها أســـلفنا وأجدادنا على مر 
التأريخ كشعب ميني بحكم هويته اإليَْمـانية 
وأصالته في متسكه بقيم اإلْسـَلم ومبادئ 
اإلْســــَلم واســـتيعابه ملفاهيـــم عظيمة في 

هذا اإلْسـَلم العظيم. 
ًل في  ونتحّدُث اآلن عن هذه املناســـبة أَوَّ
طبيعة البلغ، والنصوص الُقـْرآنية املتصلة 
بهـــا، وندخـــل ضمـــن ذلـــك على كثيـــر من 
املفاهيـــم الرئيســـية ذات األهمّية القصوى 
في اإلْســــَلم والتي ل بـُـدَّ لنا كمسلمني من 
التركيز عليها والسعي لستيعابها، والسعي 
لللتـــزام بهـــا كمبـــادئ ومفاهيـــم ُقـْرآنيـــة 
ُســــْول َصلَـَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه  وإْســــَلمية، الرَّ
َوَعلَى آِلـِه وســـلم وهو عائد من حجة الوداع 
ُســــْول  والتي ســـميت بهذا الســـم؛ ألنَّ الرَّ

َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه عندما حتدث 
فيهـــا أشـــعر أمتـــه اإلْســــَلمية ومن خلل 
حتدثـــه إلـــى اجملاميـــع الكبيرة، عشـــرات 
اآللف من احلجاج أنه على وشـــك الرحيل 
من هـــذه احلياة، وبالتالي كان هناك أهمّية 
قصوى لكل مـــا يركز على تقدميه إلى أمته 
وعلـــى تبليغه للناس؛ ألنَّـــه وهو في املرحلة 
األخيـــرة من حياتـــه وقبل رحيلـــه من هذه 
احليـــاة يركز على أهم املســـائل ويركز على 
اســـتكمال ما تبقى مما ينبغي التأكيد عليه 
ـة مبا له صلة أساســـية  أَْو تقدميـــه إلى األُمَّ

بدينها. 

أهمّية تبليغ الرسول بوالية علي
ُســــْوُل َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه  الرَّ
وأثنـــاء عودته من حجة الـــوداع وعندما بلغ 
إلـــى وادي يســـمى ُخــــّم، وهو مـــا بني مكة 
واملدينـــة، وهو إلى مكة كما يقال أقرب منه 
إلـــى املدينة، نزل عليـــه قول الله ُســـبَْحـانَُه 
ُســـوُل بَِلّْغ َما أُنِْزَل ِإلَيَْك  َوتََعالَى: )يَا أَيَُّها الَرّ
ِمْن َرِبَّك َوِإْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالَتَُه َواللَُّه 
يَْعِصُمـــَك ِمَن النَّاِس ِإَنّ اللَّـــَه ل يَْهِدي الَْقْوَم 
الَْكاِفِريـــَن(، كان ذلك في يوم الثامن عشـــر 

من شهر ذي احلجة. 
 هـــذه اآليـــة العجيبة املضمـــون واملهمة 
املضمون والســـاخنة املضمـــون تأكيد على 
َرُســــْوِل الله َصلَــــَواُت اللِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه 
بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، موضوٌع معنٌي 
لـــه أهمّية قصوى بلغت أهميتـــه لدرجة أن 

اللـــه قال له في ذات اآلية )وإن لم تفعل فما 
بلغت رســـالته(، بأدنى تأمل مع التجرد من 
األهـــواء والعصبيات ومـــع التوّجـه الصادق 
نحـــو الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَـــى وطلب الهداية 
يتجلـــى لنا كم هي أهمّيـــة موضوع يخاطب 
اللـــه نبيه بشـــأنه بهذا اخلطـــاب ويقول له 
بهـــذا النـــص، وإن لـــم تفعل، يعني لـــم تبلغ 
هذا املوضوع فما بلغت رسالته، غياب هذا 
املبـــدأ الذي مطلوب منـــك وأنت مأمور من 
اللـــه أن تبلغه، غيابه أَْو كذلك جتاهله ميثل 
مشكلة كبيرة متتد آثارها السلبية والسيئة 
على واقـــع الدين بكله، حتـــى يبقى ما بقي 
مـــن الدين بكله فـــي ُكـّل تشـــريعاته في ُكـّل 
توجيهاتـــه، في ُكـّل قيمه، فـــي بقية محتواه 
وكأنـــه لم يُبلَغ، يكون عـــدمي اجلدوى، يكون 
عدمي التأثيـــر، تتعطل آثاره وفوائده وثماره 
التـــي هي مفترضة مـــن دين الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى حتـــى كأنه ل شـــيء منـــه في واقع 

احلياة. 
 هذا النـــص الُقـْرآني يدلـــل على أهمّية 
هذا املبدأ، هـــذا املوضوع الـــذي له أهمّية 
قصـــوى في فاعلية الديـــن بكله، في حيوية 
الديـــن بكله، في أن تتحقـــق آثار هذا الدين 
في مجمل وتفاصيل تشـــريعاته وتوجيهاته 
وتعليماتـــه، فمـــا هو هـــذا املوضـــوع؟ هذا 
النـــص اإللهـــي وهـــذا األمر اإللهـــي وهذا 
التوجيـــه اإللهي أتى إلى النبي َصلَـَواُت اللِه 
َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه وأنـــزل عليه في آخر أيام 
حياته ما قبل وفاته بأقل من ثلثة أشـــهر، 

إذا جئنـــا للنظرة إلى الديـــن وإلى تعليمات 
هـــذا الدين وإلـــى مبادئ هـــذا الدين وإلى 
أســـس هذا الدين وإلى شـــرائع هذا الدين 
وإلـــى أحكام هذا الديـــن جند أنها في هذا 
الزمـــن كانت قـــد نزلـــت، أَْكثَـُرهـــا كان قد 
نـــزل، ُكـّل ما يتصـــل مبســـألة التوحيد قد 
نـــزل، ومـــن أّول ما نـــزل مســـألة التوحيد 
ومحاربة الشـــرك وما يتصـــل مبعرفة الله 
اإليَْمـانيـــة  واجلوانـــب  َوتََعالَـــى  ُســـبَْحـانَُه 
ذات الصلة بهـــذا املوضوع، أبـــرز األحكام 
الشـــرعية واإلْســــَلمية كانـــت قـــد نزلت، 
َمثَــــًل أركان اإلْســــَلم اخلمســـة كلهـــا قد 
ـة، مبدأ التوحيد، مســـألة  قدمت إلـــى األُمَّ
الصـــلة، مســـألة الزكاة، مســـألة الصيام، 
مسالة احلج، كلها كانت قد نزلت، املواقف 
ذات األهمّيـــة الكبـــرى مـــن ُكــــّل كيانـــات 
الطاغـــوت وقوى الشـــر والباطـــل، املوقف 
املتعلـــق بالكافريـــن من اليهـــود والنصارى 
وكل الفئات احلاضرة في الســـاحة احمللية 
والعامليـــة آنذاك كانـــت قد نزلت وبشـــكل 
حاســـم مبا في ذلـــك املواقـــف ذات الصلة 
باليهود أَْو بالنصـــارى، كلها كانت قد نزلت 
والنبـــي َصلَـَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه َوَعلَـــى آِلـِه قد 
ا في هذا اجلانب  قطع شوًطا عظيًما ومهّمً
حتى على املستوى العملي، َمثَـًل فيما يتعلق 
بالصـــراع مع اليهـــود حتـــّدد املوقف منهم 
واتخذ عمليا املوقـــف اللزم منهم وهزموا 
وطرد أَْكثَـرهم من اجلزيرة العربية، البعض 
منهم قتلوا في ظل احلروب معهم والبعض 

منهم أرغموا على دفع اجلزية واستســـلموا 
للدولة اإلْســــَلمية، خلص جتاوز املشكلة 
معهـــم يعني، لم يبـــق هناك شـــيء إضافي 
ميكن أن ميثل حساســـية كبيـــرة في تبليغه 
للنـــاس أَْو فـــي تقدميـــه للناس ممـــا يتصل 
باملواقف من ُكـّل تلك الفئات التي هي خارج 
ـة اإلْســــَلمية والتي  إطـــار اإلْســــَلم واألُمَّ
لهـــا مواقـــف أَْو هناك صراعـــات معها في 
الســـاحة العاملية، ل، الروم غيرهم، املسألة 

هذه خلص استكملت من األساس. 
فـــي الســـاحة العربية محاربة الشـــرك، 
ا على املستوى  محاربة الظواهر السيئة ِجـّدً
األَْخـَلقـــي علـــى املســـتوى احلياتـــي على 
مســـتوى العـــادات والتقاليد، فـــي احللل 
واحلـــرام والشـــرائع واألحـــكام قـــد نزلت 
وقد قدمت وقد ســـادت فـــي الواقع العربي 
وقد فرضت نفســـها في واقع احلياة بسعي 
حثيث من َرُســــْول الله َصلَـَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه 
َوَعلَى آِلـِه وجهد عظيم في التبليغ والســـعي 
فـــي التطبيـــق وبتأييـــد من اللـــه ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى، فمـــا هـــي هـــذه املســـألة بالغـــة 
ُســــْول  األهمّيـــة، ما هو هـــذا املوضوع؟ الرَّ
َصلَــــَواُت اللـــِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلــــِه هو الذي 
يعلمنا ومنه نعرف ما هو هذا املوضوع املهم 
ومـــا الذي فعله بعد نزول هذه اآلية املباركة 
فـــي ذات اليوم نفســـه، بل فـــي بعض اآلثار 
ُسـْول َصلَـَواُت  في تلك الساعة نفســـها، الرَّ
اللـــِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه جمـــع احلجيج، أبلغ 
مـــن قد تقدم منهم أن يعـــود، قلة أَْو البعض 
منهم كانوا قد جتاوزوا قليًل أَْو يسيًرا ممن 
كانوا قبله في القافلة، واملنطقة نفسها هي 
ل زالـــت منطقة يتواجد فيهـــا ُكـّل احلجاج 
قبـــل أن يتفرقـــوا إلى اآلفـــاق ويتجهوا إلى 
بلدانهم، وانتظـــر للمتأخرين حتى اجتمعوا 
الـــكل جمعوا فـــي صعيد واحـــد، في مكان 
واحـــد في ســـاحة واحـــدة، وفـــي منتصف 
ُسـْول  النهار، ُكـّل اإلجراءات التي عملها الرَّ
َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه تتناسب تََماًما 
مـــع طبيعـــة النـــص الُقـْرآني، مع ســـخونة 
هـــذا النـــص الُقـْرآني، مع قوة هـــذا النص 
وهذا التعبير الُقـْرآني، )بَِلّـــْغ َما أُنِْزَل ِإلَيَْك 
ِمْن َرِبّـــَك َوِإْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَســـالَتَُه(، 
اهتمام كبير وتصرف يعطي أهمّية كبرى ملا 
سيقدم، ذلك الســـتدعاء وعملية التجميع 
في تلك الساحة في تلك اللحظة بالتحديد، 
في وســـط النهار فـــي منتصـــف النهار في 
أشـــد وقت من احلـــرارة والقيـــظ، اجلميع 
جمـــع فـــي نـــداء عاجـــل وجتميـــع بطريقة 
تعطـــي أهمّيـــة ملوضوع فـــي بالـــغ األهمّية 
ســـيقدم، جمعوا بكلهم، وجلســـوا، واجتهت 
ُســــْول َصلَــــَواُت اللِه َعلَـيْـِه  أنظارهم إلى الرَّ
َوَعلَى آِلــــِه، وقد أُعد له مكان مرتفع ليكون 

السيد عبدالملك الحوثي في خطاب بذكرى يوم الوالية:

ما تحدث به رسوُل اهلل عن اإلمام علي هي عبارات مهمة 
وذات مضمون واضح لم تكن مجرد عبارات تشجيعية

اّتباع اإلمام علي يكون على بصيرة ووعي ومصداقية والتزاًما 
عملًيا واستقامة على منهج اهلل واتباًعا للُقـْرآن وتمسًكا بالحق 
ذكرى يوم الوالية ليست مناسبة طارئة على الشعب اليمني 

الذي اعتاد على مر التأريخ وعرب األجيال أن يحتفل بها
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خطاب السيد 

قائًما مقـــاَم املنبر، وجمع مـــن أقتاب اإلبل 
ولكثـــرة الناس وكثرة احلجـــاج أَْصَبـح ذلك 
ت فيه أقتاب  املكان الذي أَْصـًل بُِنَي أَْو ُرصَّ
اإلبـــل أَْصبَــــح مكانـــا مرتفعا، صعـــد عليه 
ومعه شـــخص ذلك الشـــخص هـــو علي بن 
أبي طالـــب، وعلي شـــخصية معروفة لدى 
اجملتمع اإلْســــَلمي آنذاك، ليس شـــخًصا 
ُســــْول َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه  غريًبا عليهم، الرَّ
ا  َوَعلَـــى آِلـِه صعد ووجه خطابـــه الهام ِجـّدً
فـــي ذلك اجلو الـــذي كله يقـــدم صورة عن 
أهمّية املوضوع إلى أقصى َحـّد، إلى أقصى 
َحــــّد، اجتهت أنظـــار عشـــرات اآللف من 
املسلمني إلى َرُسـْول الله َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه 
َوَعلَى آِلـِه بانتظار ما سيقدمه وما سيعلنه، 
فهناك بلغ تأريخي هام وفي مرحلة مهمة. 

مضموُن حديث الوالية
خَطَب َرُســــْول اللـــه َصلَـَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه 
ا  َوَعلَى آِلـِه ِخطاًبا تأريخّيًـــا وعظيًما َوُمِهـّمً
وهيـــأ في مقدمـــة حديثه الذهنيـــة العامة 
لذلـــك املوضوع الرئيســـي حتـــى وصل إلى 
ُّـَهـا  صلـــب املوضوع ثـــم قـــال لهـــم: »يـــا أَيـ
النـــاس، إنَّ الله مـــولي، وأنا مولى املؤمنني 
أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت موله فهذا 
علـــي موله« وكان قد مســـك بيـــد عليه، ثم 
رفع يده ويد علي عليه الســـلم إلى األعلى، 
يقـــول الـــرواة حتـــى ُرؤي بيـــاض أبَطيهما، 
ارتفـــاع يديهما، »فهـــذا علي مـــوله، اللهم 
وال مـــن واله وعـــاد من عـــاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله«، هذا البلغ الذي 
ُســــْول َصلَــــَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه َوَعلَى  قدمه الرَّ
آِلـِه اســـتجابة ألمر اللـــه ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى 
في قولـــه: )بَِلّْغ َما أُنِْزَل ِإلَيْـــَك ِمْن َرِبَّك َوِإْن 
لَْم تَْفَعـــْل َفَما بَلَّْغَت ِرَســـالَتَُه والله يعصمك 
ا  مـــن الناس(، يُدلُّ أَْو يحمـــل مضمونا ُمِهـّمً
ومبدأ عظيًما، وليس مـــن املنطق نهائيا أن 
تأتي اآلية املباركة بهـــذه اللغة القوية، بهذا 
املنطق القوي بهذا التعبير الذي له مضمون 
يَـُدلُّ على أهمّية كبيرة ملا ســـيُؤمر أَْو ملا أُمر 
ُسـْول َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه  بتبليغه، ويتخذ الرَّ
َوَعلَى آِلـِه تلك اإلجراءات التي هي إجراءات 
اســـتنفار وإجراءات فعالة تقدم بذاتها عن 
موضـــوع في غايـــة األهمّية، ثـــم يقول هذا 
الـــكلم ويقدمه بهـــذا التسلســـل، ثم تكون 
ا وليس له أي  املسألة ل موضوع طبيعي ِجـّدً
مضمـــون أَْو مدلول مهم، هذا ليس منطقيا 
أَبـَــــًدا، كما قلنـــا هذا املبـــدأ العظيم وهذا 
املوضـــوع املهم يحتـــاج إلـــى أن يتعامل معه 
اإلنَْســــان بإيَْمـان وتقوى وجترد من األهواء 
والعصبيـــات، جترد تام، أن تقومـــوا لله ثم 
تتفكروا، أن يتجرد اإلنَْسـان من ُكـّل األهواء 
والعصبيات؛ ألنَّ املســـألة مهمة ومحسوب 
أهميتهـــا بالنـــص الُقـْرآني نفســـه، بالبلغ 
النبـــوي ذاتـــه، بالطريقـــة التـــي قـــدم فيها 
ُسـْول َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه وسلم  الرَّ
ذلك البلغ، ثم نأتي أَيـْـًضا إلى نَـّص ُقـْرآني 
آخر له علقة مهمة أَيـْـًضا، ندخل إلى ذلك 
النص ثم نأتي أَيـْـًضا حلديث أوسع ثم نعود 
مـــن جديد إن شـــاء الله في آخـــر احلديث 
إلى نفس البلغ النبوي، هناك نَـّص ُقـْرآني 
آخر من املأثور عن َرُسـْول الله َصلَـَواُت اللِه 
ْـًضا نزل في نفس  َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه، أنـــه أَيـ
اليوم وله علقة مباشـــرة وصلة تامة بذلك 
البلغ، هو قول الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى: )الَْيْوَم 
أَْكَملْـــُت لَُكْم ِدينَُكـــْم َوأَتَْمْمـــُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي 
ْســـَلَم ِديًنـــا(، هذه الفقرة  َوَرِضيـــُت لَُكُم اإْلِ
الُقـْرآنية هذا النص الُقـْرآني العظيم أَيـْـًضا 
ا، اليوم، هي حتكي عن  له دللة مهمة ِجــــّدً
مرحلة معينة، عن مناسبة واضحة، )أَْكَملُْت 
لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمـــُت َعلَيُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 
ْســـَلَم ِديًنـــا(، هذا النـــص الُقـْرآني  لَُكُم اإْلِ
يَــــُدلُّ بكل وضـــوح علـــى أن الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى في ذلك اليـــوم ومباذا؟ مبجرد يوم 
هكذا دخل كان اإلْســــَلم عبارة عن مرحلة 

زمنية معينة يحتاج إلى يوم إضافي واكتمل، 
ل، اكتمال هـــذا الدين بشـــمولية ما تناوله 
مـــن شـــؤون حياتنا كبشـــر، حياة اإلنَْســــان 
كإنَْســــان حيـــاة اجملتمـــع كمجتمـــع، كمال 
هذا الدين أن يكتمل فيما يشـــمله ويتناوله 
مـــن ُكـّل ما لـــه صلة بحيـــاة هذا اإلنَْســــان 
مما تتعلـــق به مســـؤوليات هذا اإلنَْســــان، 
ممـــا يترتب عليـــه فلح هـــذا اإلنَْســــان أَْو 
خسرانه، هذا هو كمال الدين، كمال يتصل 
بواقع حياته بشـــؤون حياته، مبســـؤولياته، 
مبســـتقبله، وعندما نأتي إلى هذا يعني أن 
الدين لم يترك شـــيئا ذا أهمّية من شـــؤون 
هـــذا اإلنَْســــان إل تناوله من كبيـــر األمور 
وصغيرهـــا، ُكـّل شـــيء مهم مـــن واقع هذا 
اإلنَْسـان يحتاج فيه هذا اإلنَْسـان إلى هداية 
يحتاج إلى توجيهات إلـــى تعليمات من الله 
ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى إل وتناوله، وأمتمت عليكم 
نعمتي، وما أعظم نعمة اإلْسـَلم، ما أعظم 
نعمة اإلْســــَلم؛ ألنَّـــه دين اللـــه، توجيهات 
اللـــه وتشـــريعاته وتعليماتـــه التـــي أتت من 
منطلـــق رحمتـــه وهو أرحـــم الراحمني، من 
منطلـــق حكمته وهو أحكـــم احلاكمني، من 
منطلق علمه وهو احمليط بكل شـــيء علًما، 
والعليم اخلبير مبصلحة هذا اإلنَْســــان وما 
يســـعد هذا اإلنَْســــان وما يصلح حياة هذا 
اإلنَْســــان، وهو الذي يريد السعادة واخلير 
والفـــلح لهذا اإلنَْســــان، هو ربنـــا الرحيم 
بنـــا الكرمي العظيم العلـــي احلكيم، هو جل 
شـــأنه من ل ميكـــن ألي طرف ول ألي جهة 
أن يقـــدم لنا في واقع حياتنا ل تعليمات ول 
تشـــريعات ول توجيهات أهـــدى أَْو أرحم أَْو 
أحكم أَْو أنسب أَْو أفضل أَْو أرقى مما يأتينا 
من الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى، وهو ربنا الذي له 
حق الربوبيـــة علينا وعلينا حق العبودية له، 
نحـــن عبيده، يجب أن نكون في حياتنا هذه 
متجهني على أســـاس توجيهاتـــه وتعليماته 
وإرشـــاداته وشـــرعه وأمـــره وحكمـــه، هذا 

هو أســـاس الديـــن أَْصــــًل، فالديـــن ميثل 
نعمة عظيمة من الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى وهو 
ينقذ هذا اإلنَْســــان من الرتباط باملصادر 
األُْخـَرى التي هي الطاغوت الذي يســـتعبد 
هـــذا اإلنَْســــان ويســـتغل هـــذا اإلنَْســــان، 
واإلنَْسـان في واقع هذه احلياة إما أن يكون 
له علقة وارتباٌط تام وتوّجـه على أســـاس 
دين اللـــه وتعليماته وتوجيهاته فيكون عبًدا 
لله متجًها على أساس هديه ونوره ومرتبًطا 
مبصـــادر الهداية من الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى 
وإمـــا أن يكون في حالـــة أُْخـَرى هي ارتباط 
مبصادر أُْخـَرى تؤثر عليـــه، توّجـهه تتحكم 
به تســـتغله تستعبده، ل فكاك لإلنَْسـان بني 
أن يكـــون في اجتـــاه من هذيـــن الجتاهني 
أَبـَـًدا أَبـَـًدا، وعندما نأتي إلى هذا اإلْسـَلم 
العظيم بنبيه وُقـْرآنه فـــإن النعمة هي هذه 
النعمـــة، ارتباطنا مبصـــادر الهداية اإللهية 
الُقــــْرآن كتـــاب اللـــه، وحيـــه كلماتـــه نوره، 
تعليماتـــه توجيهاته، كلماتـــه التامة بالعدل 
واحلـــق واخلير والرحمـــة واحلقائق، ونبيه 
َرُســــْوله خامت أنبيائه، محمـــد َصلَـَواُت اللِه 
ْـًضا صلة  َعلَـيْــــِه َوَعلَـــى آِلــــِه الـــذي هـــو أَيـ
بيننـــا وبني الله، تلقى هـــذا النور وأتى بهذا 
الوحي، أتى بهذا الهدى، بلغ هذه الرسالة، 
ثـــم كان هـــو أّول املســـلمني وأول املصدقني 
بهذا احلـــق وأول وأعظم املتمســـكني بهذا 
الهدى، وأعظم اخللـــق عبودية لله والتزاما 
بنهج الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى، والقدوة والقائد 
الـــذي يتَحــــّرك بنا بنـــاًء على أســـاس هذا 
الهـــدى، يربـــي علـــى أساســـه يهـــدي على 
أساســـه، يقيم واقع احلياة بناًء على أساس 

هذا النور وهذا الهدى. 

مصادُر الهداية وخط��ورة االنفصال 
عنها

مصـــادُر الهداية الرســـل واألنبياء صلة 
تصلنـــا بالله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى صلة موثوقة 

صلة سليمة صلة صادقة يصل من خللها 
إلينا نور اللـــه هديه تعليماته نـــوره فنزكوا 
بهـــذا الهـــدى ونعتز بهذا الهـــدى ونتخلص 
بهـــذا الهـــدى مـــن ُكـّل أشـــكال الســـتعباد 
والستغلل من ُكـّل قوى الطاغوت وأدواتها 
املضلـــة؛ ولذلك نحن نلحظ وضعية ما قبل 
اإلْســــَلم كيـــف هي ما قبل مجيء َرُســــْول 
الله ومجيء الُقــــْرآن كيف هو الوضع كيف 
هي احلالة السائدة في واقع البشر، احلالة 
ا احلالـــة اجلاهلية هي حالة  اخلطيرة ِجـّدً
انفصـــال عن مصـــادر الهداية هـــذه حالة 
اجلاهليـــة حالـــة اجلاهلية حالـــة انفصال 
عن مصادر الهداية ثم يخضع اإلنَْسـان في 
ِظـّل هذه احلالة من النفصال عن مصادر 
الهدايـــة يخضع فـــي توّجـهاته فـــي احلياة 
وانطلقته في واقع احلياة ملا يأتيه من قبل 
آخرين غير مصادر الهداية قوى الطاغوت 
الُقــــْرآن يســـمي اجلهـــات األُْخــــَرى التـــي 
يرتبـــط بها اإلنَْســــان كبدائل عـــن مصادر 
بالطاغـــوت،  الُقــــْرآن  يســـميها  الهدايـــة 
الطاغوت ُكـّل تلك الكيانات أَْو األشـــخاص 
إمـــا كيان وإما شـــخص وإمـــا منهج يرتبط 
به اإلنَْســــان كبديل عـــن مصادر الهداية ثم 
يتأثر به يســـير في هذه احليـــاة على ضوء 
ما يقدم إليه منه على أســـاس ما يقدم إليه 
منه، تلك البدائل التي هي الطاغوت ارتبط 
بها البشر وارتبطت بها اجملتمعات البشرية 
تأثرت بها تلقت منهـــا املفاهيم التصورات 
األفـــكار وبنت على ذلك حياتهـــا بنت على 
أســـاس ذلك احليـــاة املواقف الســـلوكيات 
التصرفـــات التوّجـهـــات ومن خـــلل ذلك 
هـــذا  ويســـتعبد  اإلنَْســــان  هـــذا  يســـتغل 
اإلنَْسـان مع أن قوى الطاغوت وهي تسعى 
للتأثير على هذا اإلنَْســــان التأثير عليه في 
تفكيره في أفكاره في تصوراته في عقائده 
في املفاهيم التي ينطلق على أساســـها في 
هـــذه احلياة فيمـــا يعمل فيمـــا يترك وفي 

مواقفـــه وفـــي ولءاتـــه وفـــي عداواته وفي 
مختلـــف تصرفاته في هذه احليـــاة أحيانا 
حتى قـــد تتخاطب مع هذا اإلنَْســــان حتى 
باســـم الدين وقـــد تنطق عـــن اللـــه افتراًء 
علـــى اللـــه وزوًرا علـــى الله لكـــي تقنَع هذا 
اإلنَْســــان؛ ألنَّ قوى الطاغوت هي تدرك أن 
هذا اإلنَْســــان هو مفطور من األساس على 
التدين على التدين على معرفة أَْو استشعار 
أن عليـــه أن يعبد الله أن يطيع الله أن يلتزم 
بأمـــر الله علـــى أن يعيش عبـــدا لله فتأتي 
قـــوى الطاغوت حتى في كثيـــر بل في أَْكثَـر 
األحوال وفـــي أَْكثَـر اجملتمعات وفـــي أَْكثَـر 
مراحل التأريخ لتخدع هذا اإلنَْسـان وتضـّل 
هذا اإلنَْسـان وتســـتغل هذا اإلنَْسـان وتقنع 
هـــذا اإلنَْســــان بعقائد وأفـــكار وتصورات 
معينـــة ومفاهيم معينة يبنـــي عليها أعماله 
واجتاهاتـــه في احلياة وحتســـبها على الله 

ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى وتعترف بالله. 
اجملتمُع اجلاهلي يتصور البعض أنه كان 
مجتمًعا ينكر وجوَد الله هذه صورة منتشرة 
في ذهنية الكثيـــر من الناس ويتوقع عندما 
يســـمع بالكافريـــن عندما يتحـــدث الُقـْرآن 
الكرمي عـــن الكافرين في اجملتمع اجلاهلي 
عن املشركني في اجملتمع اجلاهلي أنه كان 
مجتمعا منكرا لله من األســـاس مجتمعا ل 
يعترف بوجود شيء اســـمه الله، ل املسألة 
ليســـت كذلك إذا جئنا ملا يحدثنا به الُقـْرآن 
عـــن اجملتمـــع اجلاهلـــي الكافر واملشـــرك 
واملرتبـــط بالطاغـــوت واجلاحد للرســـالة 
اإللهيـــة واملنكـــر للنبـــوة والرافـــض تََماًمـــا 
ُســــْول والُقـْرآن هذا اجملتمـــع يقول الله  للرَّ
ْن  عنـــه في الُقـْرآن الكرمي )َولَِئن َســـَألْتَُهم َمّ
َخلََقُهـــْم لََيُقولُـــَنّ اللَُّه( فهـــم معترفون بالله 
ومعترفـــون بأنـــه اخلالـــق أَْكثَــــر مـــن ذلك 
ْن َخلََقُهْم لََيُقولَُنّ اللَُّه( َولَِئن  )َولَِئن َسَألْتَُهم َمّ
ْن َخلََقُهْم لََيُقولَُنّ اللَُّه هذا العالم  َســـَألْتَُهم َمّ
بسماواته وأرضه من هو اخلالق له)لََيُقولَُنّ 
َن  اللَّـــُه( أَْكثَـر من ذلـــك )ُقْل َمـــن يَْرُزُقُكم مِّ
ْمَع َواأْلَبَْصاَر  ن يَْمِلُك السَّ َماِء َواأْلَْرِض أَمَّ السَّ
َوَمن يُْخِرُج الَْحـــيَّ ِمَن الَْميِِّت َويُْخِرُج الَْميَِّت 
ِمـــَن الَْحـــيِّ َوَمـــن يَُدبِّـــُر اأْلَْمَر  َفَســـَيُقولُوَن 
ــُه  َفُقْل أََفـــَل تَتَُّقوَن( )َفَذِلُكـــُم اللَُّه َربُُّكُم  اللَـّ
َلُل، َفَأنَّى  الَْحـــُقّ  َفَماَذا بَْعَد الَْحـــِقّ ِإَلّ الَضّ
تُْصَرُفـــوَن( فهـــم كانـــوا يعترفـــون بالله أنه 
موجـــود أنـــه اخلالق أنـــه الـــرازق أنه مدبر 
شـــؤون الســـماوات واألرض أنـــه من يخرج 
احلي من امليـــت ويخرج امليت من احلي أنه 
من ميلك الســـمع واألبصار هم يقرون بهذا 
كلـــه ويعترفـــون بهذا كله وفـــي نفس الوقت 
يحاولون أن يحسبوا بقية العقائد التي هي 
خروج عن هذا اإلقـــرار وتنكر لهذا اإلقرار 
يحاولون أن يحســـبوها على الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى يقـــول الله عنهـــم )َســـَيُقوُل الَِّذيَن 
أَْشَرُكوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَرْكنَا َوَل آبَاُؤنَا َوَل 
ْمنَا ِمن َشْيٍء( يحاولون أن يحسبوا حتى  َحَرّ
عقيدة الشـــرك وهي أســـوء عقيدة وأفظع 
عقيـــدة يتنكر اإلنَْســــان فيهـــا ألعظم مبدأ 
وهـــو مبـــدأ التوحيد حتى في هـــذه احلالة 
يحاولون أن يحسبوا هذه العقيدة على دين 
اللـــه وأن يشـــرعنوها ويحســـبوها كعقيدة 
مقّرة ومعتبـــرة في الدين اإللهـــي يحاولون 
أن يخدعـــوا النـــاس بهـــذا، وإل لـــو جئنـــا 
َمثَـًل إلى حكاية مـــن أعجب احلكايات من 
أغرب احلكايات في الواقع البشـــري وهي 
حكاية عبادة األصنام احلجرية واخلشـــبية 
وأي أصنـــام مصنوعة من أية مـــواد أُْخـَرى 
تلـــك األصنام التـــي كانت تصنع مـــن مادة 
معينة مـــن احلجار نحتت مـــن الصخور أَْو 
مـــن األخشـــاب أَْو من مواد أُْخــــَرى، ثم إما 
تشـــترى وإما تقدم هدية بعد إكمال عملية 
الصناعة لها ثم تقدم على أنها آلهة ويطلب 
مـــن النـــاس أن يعبدوهـــا وأن يعتبروها آلة 
مـــع الله وأن يجعلوها شـــريكا لله في امللك 
وشريًكا لله في األمر ويطلبون منها النصر 

 العناوين الدينية اليوم تستغل فئات كثرية كما 
التكفرييون تماًما، لإلضالل للناس وخداعهم

 مبدأ الوالية العظيم يشكل ضمانة الستقامة وانضباط 
م الحق مسرية اإلْس�الاَ

 أليس النظام السعودي الظالم املفسد املنافق الذي يرتكب 
أبشع الجرائم واملظالم واملفاسد؟
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خطاب السيد 

 مضمون النصوص القرآنية واألحاديث النبوية يف الوالية 
الكفيل بتحرير اأُلمَّ�ة 

 الكثري من الناس لم يرق لهم مبدأ الوالية بكل ما له من 
جاذبية ووضوح وبكل ما يحّققه من ضبط ملسار اأُلمَّ�ة

والـــرزق واخليـــر ووو إلى آخـــره، ويتقربون 
إليها بالعبادة بشـــكل صريح وليس إلزاميا 
هل كانت تلك األصنام احلجرية في نفسها 
وفي ذاتها ذات جاذبية ذات تأثير؟ تستطيع 
أن تصنـــع قناعة في الذهنية البشـــرية في 
فكر الناس في قلوبهم وأن جتعلهم يعتقدون 
عقيـــدة أنها آلهة مع اللـــه ل، كان هناك من 
يأتي من واقع البشر من يصنع عقيدة كهذا 
هـــو الصنم احلقيقـــي الذي يصنـــع عقيدة 
كتلـــك العقيدة من يتمكن من خداع البشـــر 
وتضليلهـــم مـــن يصل بـــه احلد في ســـعيه 
إلقناعهـــم أن يقـــدم عقيدة كهـــذا على أنها 
عقيـــدة أتت مبشـــيئة الله وبإذنـــه وأنها من 
اللـــه وأن الله يريد منكـــم هكذا وينطق عن 
الله بالزور والفتراء على الله والكذب على 
اللـــه ثم تأتي تبريـــرات كهذه )لَْو َشـــاَء اللَُّه 
ْمنَا ِمن َشـــْيٍء،  َما أَْشـــَرْكنَا َوَل آبَاُؤنَا َوَل َحرَّ
َب الَِّذيـــَن ِمن َقبِْلِهـــْم َحتَّى َذاُقوا  َكَذِلـــَك َكذَّ
ْن ِعلٍْم َفتُْخِرُجوهُ لَنَا   بَْأَســـنَا ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّ
نَّ َوِإْن أَنتُْم ِإلَّ تَْخُرُصوَن(  ِإن تَتَِّبُعـــوَن ِإلَّ الظَّ
ليس على املســـتوى العقائدي فحسب تأتي 
ْـًضـــا إلـــى بقيـــة التفاصيل إلى  املســـألة أَيـ
احلـــلل واحلـــرام فتصنـــف أشـــياء معينة 
علـــى أنهـــا حـــلل وتصنف أشـــياء محرمة 
أَْو أشـــياء معينة علـــى أنها حـــرام هذا في 
اجملتمـــع اجلاهلي فـــي اجملتمـــع اجلاهلي 
نفسه َوأشـــياء مهمة هي من احللل حترم 
وأشـــياء محرمة فـــي واقع احلـــال في دين 
اللـــه يقدمونهـــا فـــي قائمـــة احلـــلل ُكــــّل 
هذا يحســـب علـــى من وكيف يقـــدم للناس 
وكيـــف تتمكن قـــوى الطاغوت التـــي تضـّل 
النـــاس وتؤثـــر عليهـــم وحتـــول مـــا تقدمه 
لهـــم كالتزامـــات دينيـــة كالتزامـــات دينية 
يلتزمـــون بهـــا تدينا وتصبح جزءا أساســـيا 
في التزامات الناس وممارســـاتهم احلياتية 
وقناعاتهـــم التي يتشـــبثون بهـــا ويتعصبون 
لها ويغضبون ألجلهـــا بل ويقاتلون في كثير 
من األحيـــان من أجلهـــا ولذلك يقـــول الله 
ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَـــى )َوَل تَُقولُـــوا ِلَمـــا تَِصُف 
أَلِْســـنَتُُكُم الَْكِذَب َهـــَذا َحَلٌل َوَهـــَذا َحَراٌم 
ِلّتَْفتَُروا َعلَـــى اللَِّه الَْكِذَب، ِإَنّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن 
َعلَـــى اللَِّه الَْكِذَب َل يُْفِلُحـــوَن( لتفتروا على 
اللـــه الكذب يكذبـــون على اللـــه فيحرمون 
شـــيًئا مـــا وعلـــى أســـاس أن يحســـب هذا 
التحرمي باسم أنه حترمي من الله وفي شرع 
اللـــه وفي دين الله وأشـــياء تقـــدم على أنها 
حلل ويحســـب هـــذا على مـــاذا على دين 
الله وبســـم دين الله وبســـم شـــرع الله يقال 
ذاك حلل وذاك حرام، يقوُل اللُه ُسبَْحـانَُه 
ْزٍق  ن ِرّ ا أَنَزَل اللَُّه لَُكـــم ِمّ َوتََعالَـــى )أََرأَيْتُـــم َمّ
نْـــُه َحَراًمـــا َوَحَلًل ُقـــْل آللَُّه أَِذَن  َفَجَعلْتُـــم ِمّ
لَُكـــْم أَْم َعلَى اللَِّه تَْفتَـــُروَن( فقوى الطاغوت 
كانت تتخاطب مع الناس حتى باســـم الدين 
وكانت تأتي إلـــى كثير من العقائد واألفكار 
والتصـــورات فترســـخها في أذهـــان الناس 
وتتحـــول إلـــى عقائـــد يعتقـــد بهـــا النـــاس 
ويتعصب لها الناس وبناء على أنها دين ميثل 
دين الله محسوبة على الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى 
وهـــي افتراء على الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى، ثم 
فـــي احللل واحلـــرام كذلك أشـــياء معينة 
يســـتحلها النـــاس بناء على أنهـــا من حلل 
الله وأشـــياء معينة يحرمها للناس بناء على 
أن اللـــه حرمها واملســـألة هناك وهناك في 
العقائد وفيما قـــدم بصفة احللل وبصفة 
احلـــرام افتـــراءات على اللـــه وادعاء كذب 
وبهتان على الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى يقدم من 
جهات محترمة في أوساط الناس زعامات 
شـــخصيات تقدم علـــى أنها أحبـــار رهبان 
كهنـــة صفات معينة وشـــخصيات وازنة في 
اجملتمـــع يتأثـــر بها النـــاس ويتقبلـــون منها 
ويتأثرون بهـــا ومبا تقدمه إليهم محســـوبا 
على الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى فاملسألة مسألة 
ا حتى َمثَـًل في قصة املســـجد  خطيرة ِجـّدً
احلرام وشـــعائر احلج شـــعائر احلج كانت 

قائمة حتى في زمـــن اجملتمع اجلاهلي في 
اجملتمع اجلاهلي شعائر احلج كانت قائمة 
منـــذ العهـــد اإلبراهيمي توارثـــت األجيال 
احلج من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلم 
ولكـــن اختلط في مشـــاعر احلج الكثير من 
اخلرافات واخملالفـــات والعقائد حتى أنهم 
أتـــوا إلى مكـــة وحتى علـــى ســـطح الكعبة 
بأصنام نصبت هناك وشـــابت حتى عملية 
ا  األعمال وشـــعائر احلج شوائب كثيرة ِجـّدً
فيما يقولون وفيما يعبرون وفيما يتصرفون 
مخالفة لدين الله وحســـبت علـــى دين الله 

حسبت على دين الله. 
 كان املشركون بأنفسهم هم املسيطرون 
على مكة مبا هم عليه من شـــرك وكفر بكل 
مـــا لديهم من خرافـــات وعقائد وتصورات 
واختللت وجتاوزات وشـــوائب دخلت في 
عملية احلج بكلها يســـيطرون وقدموا ذلك 
كواحـــدة من الوســـائل التـــي يخادعون بها 
النـــاس بـــل يقدمون أنفســـهم بأنهم هم من 
يعبرون هم عن الديـــن اإللهي فتتجه إليهم 
أنظار القبائل العربية على أنهم هم ميثلون 
الرمزيـــة احلقيقيـــة لهذا الديـــن ويتأثرون 
بهم فيصدرون الكثير مـــن العقائد الباطلة 
والتصـــورات اخلاطئة احملســـوبة على دين 

الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى. 
ا  فـــي ظـــل ذلـــك الوضـــع الســـيئ ِجــــّدً
واملســـتمر إلى مرحلـــة متأخـــرة َمثَـًل منذ 
ى اللـــُه َعلَـيْـِه  بعث َرُســــْول اللـــه محمد َصلَـّ
َم بالرســـالة اإللهية وحتى وفاته  َوآلَـُه َوَســـلَـّ
على مدى عشرين عاًما من مبعثه بالرسالة 
وحركتـــه بالرســـالة علـــى مـــدى عشـــرين 
عاًمـــا كانـــت ل تـــزال مكـــة حتت ســـيطرة 
املشـــركني وكانوا هم الذين يديرون شعائر 
احلـــج وكانوا هم من يســـعون لتوظيف هذه 
الســـيطرة توظيفا لعمليـــة التضليل وصنع 
قناعات باطلـــة وتصدير عقائد محســـوبة 
على الله وعلى دينه وكذلك أحكام شـــرعية 
فـــي احلـــلل واحلـــرام وغير ذلـــك خلداع 
اجملتمع وإذا نأتي إلى أن أَْكبَـر مشكلة كانت 
هـــي انفصال النـــاس عن مصـــادر الهداية 
احلقيقيـــة مصـــادر الهدايـــة احلقيقية ثم 
عندمـــا نأتي لتأمل تلك الوضعية الســـائدة 

وضعية يســـيطر فيهـــا الطاغـــوت ويتحكم 
ُكــــّل العناويـــن  فيهـــا الطاغـــوت ويوظـــف 
باســـم  منهـــا  كان  مـــا  ملصلحتـــه  الدينيـــة 
عقائد وما كان منها باســـم تفاصيل عملية 
وحرام وحلل وما كان منها باســـم شـــعائر 
ومقدســـات تتحول هي كلها حتت التوظيف 
والســـتغلل ُكـّل هذا ســـنعود منـــه لنعرف 
أهمّيـــة قول الله تعالـــى )َوِإن لَّـــْم تَْفَعْل َفَما 
بَلَّْغَت ِرَســـالَتَُه( ســـندرك من هنا ميكن لكل 
العناويـــن أن تكـــون حاضـــرة ما كان باســـم 
عقائد دينية وما كان باســـم تفاصيل دينية 
وميكن لها كلها أن تدخل ضمنها الكثير من 
الشـــوائب وتدخـــل فيها عملية الســـتغلل 
والتزييف والتحريف واخلداع والتضليل إن 

لم تبَق مرتبطة مبصادر الهداية. 
لـــم تغـــب عنـــه  إنَّ اجملتمـــع اجلاهلـــي 
مســـميات الدين ولـــم تغب عنه مســـألة ما 
يوصـــف بعقائد أَْو تدين وما يوصف بحلل 
ومـــا يوصـــف بحـــرام عناويـــن حاضرة في 
حيـــاة الناس وقائمة في واقـــع الناس ولكن 
بتضليـــل كبيـــر وبخـــداع كثير وباســـتغلل 
وأَْصبَـحت كلها وســـائل للسيطرة على هذا 
اإلنَْسـان والستغلل لهذا اإلنَْسـان؛ ولذلك 
وصلت حالة اجملتمعات البشـــرية إلى حالة 
ا ظلمـــات رهيبة  مأســـاوية وفظيعـــة ِجــــّدً
أَْصبَــــح يعيشـــها اجملتمع البشـــري ل يرى 
احلـــق يقدم له الباطل حقا يقدم له احلرام 
حـــلل تقدم له عقائد فـــي غاية النحراف 
لتكـــون دينا يتدين بها ويتقـــرب بها وينتظر 
من ورائها ُكـّل اخليـــر ينتظر من ورائها ُكـّل 
اخليـــر وحتســـب في كثيـــر منهـــا على من. 
حتســـب زورا وافتـــراًء علـــى الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى، وامتـــأ الواقـــع البشـــري في ظل 
تلك الوضعية بالظلم والظلم والســـتعباد 
والســـتغلل، وهذا ما حتـــدث عنه الُقـْرآن 
الكرمي َكثيًرا وَكثيًرا، ولذلك الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَى ومســـؤولية الهدايـــة للعباد وتقدمي 
الطريقـــة  وتقـــدمي  إليهـــم  احلـــق  الديـــن 
الصحيحـــة لعبـــادة اللـــه ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى 
والبرنامـــج الفعلي الذي يعبـــر عن الله في 
هديه وفي تعليماته وتوجيهاته هي مســـألة 
ترتبط بالله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى ووفق الطريقة 

اإللهيـــة هي التـــي تشـــكل إنقـــاذا حقيقيا 
للناس ونورا حقيقيا للناس، الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَى يقـــول )ِإَنّ َعلَيْنَا لَلُْهَدى( مســـؤولية 
الهداية للبشـــر وتقـــدمي التعليمات اإللهية 
للبشـــر وتقـــدمي ديـــن الله احلـــق الذي هو 
دينـــه الفعلي وتعليماته احلقيقية وإيصالها 
بشـــكل صحيح ونقـــي إلى البشـــر وطريقة 
إقامتها في واقع البشـــر هذه مســـألة تعود 
إلى من؟ إلى الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى إلى الله 
ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى وهو جل شأنه من ميتلك 
احلـــق في أن يحـــّدد للعبـــاد الطريقة التي 
يوصل بها هذا احلـــق إليهم حتى ل يكونوا 
ضحية لقوى الطاغوت التي تفتري الكذب 
على الله التي تخدع الناس بهدف السيطرة 
عليهـــم، تفتري على الله وتقدم زورا عقائد 
أفكار حلل حرام إلزامات عملية تســـتغل 
بهـــا الناس ملآربهـــا ألهوائها ملـــا تريده هي 
لتتمكن من الســـيطرة والنفوذ والستغلل 
والتحكم بالبشر وبثروات البشر ولتستبعد 
هؤلء البشـــر الله يقـــول )ِإَنّ َعلَيْنَا لَلُْهَدى( 
ِبيِل(  يقول جل شـــأنه )َوَعلَى اللَِّه َقْصُد الَسّ
على الله هو مســـؤوليته هو عندما يقول إن 
علينا للهدى وعندما يقول وعلى الله قصد 
الســـبيل يعني أنها من مسؤولياته ُسبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى باعتبـــاره هو ربنا رب الســـماوات 
واألرض وملكنـــا ملك الســـماوات واألرض 
وملـــك الناس إليه هـــو أن يحّدد للبشـــرية 
طريـــق اخلير طريق الفـــلح طريق العبادة 
له الطريق الصحيح واملنهج احلقيقي الذي 
يرسمه للناس ليســـيروا عليه أن يحّدد هو 
الصراط املســـتقيم ومعالم هـــذا الصراط 
الذي تقودنا إليه والتي تســـير بنا فيه هذا 
إلى الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى ليس متروكا إلى 
الناس فـــي أهوائهـــم فـــي اقتراحاتهم في 
مزاجهـــم لذلك هو من يحّدد لنا ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى قنـــاة الوصل به مـــن يوصلنا بالله 
ويصلنـــا عبره هدى الله ونور الله وليســـت 
أمزجتهـــم  فـــي  للنـــاس  متروكـــة  مســـألة 
وأهوائهـــم وشـــهواتهم ورغباتهـــم ومتروكة 
للســـتغلل مـــن قبـــل اجملرمـــني وكيانات 
الطاغـــوت واملضلـــني وأصحـــاب األهـــواء 
ِبيِل َوِمنَْها َجاِئٌر( يعني  )َوَعلَى اللَِّه َقْصُد الَسّ

هناك ســـبل كثيرة جائرة ولكن الله سيتولى 
هـــو أن يرســـم لعبـــاده الطريـــق الصحيـــح 
والصراط املســـتقيم )قل اللـــه يهدي للحق 
فكيـــف يفعل الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى هل الله 
َمثَـًل يتخاطب بشكل مباشر مع عباده كلهم 
ويســـمعون نداَءه بشـــكل مباشـــر وتعليماته 
بشـــكل مباشـــر أم هنـــاك طريقـــة معينة؟ 
الطريقة التي ســـنها الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى 
مع عباده وهي سنة تتناسب مع ما فطرهم 
عليه في واقـــع احلياة وفطـــر وصمم عليه 
حياتهم في ما اعتادوا عليه وألفوه كمجتمع 
بشـــري حياته ذات طابع اجتماعي وليست 
ذات طابع فردي مجتمع نظمت حياته بنيت 
حياته حتى في طبيعة اخللق وتنظيم شؤون 
احلياة كمجتمع مترابط بعضه ببعض حياة 
اجتماعية مجتمع يحتـــاج إلى قيادة واحدة 
إلى منهـــج واحد في واقعـــه الفطري يتجه 
على هذا األساس إن اجته على أساس دين 
اللـــه وإل اجته بعيًدا عن ديـــن لله ملا يضله 
ولكن على هذا األســـاس منهج وقيادة، الله 
ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى قـــال )اللَّـــُه يَْصَطِفي ِمَن 
الَْمَلِئَكِة ُرُســـًل َوِمَن النَّاِس( الله ُســـبَْحـانَُه 
َوتََعالَـــى الـــذي له حـــق الهدايـــة لعباده حق 
التشـــريع لعباده حق أن يرسم لعباده منهجا 
حلياتهـــم يســـيرون عليـــه في هـــذه احلياة 
ليصلوا إلى الغاية التي يريدها لهم وتتحقق 
لهم ُكـّل النتائج املرجوة من استخلفهم في 
هـــذه احليـــاة أَْو تقوم عليهـــم احلجة إن لم 
يلتزموا الله هو من ميتلك هذا احلق )أََل لَُه 
الَْخلْـــُق َواأْلَْمُر تََباَرَك اللَُّه َرُبّ الَْعالَِمنَي  )إن 
احلكم إل لله( ســـنته مع عباده أن يصطفى 
من امللئكة وهم امللئكة رســـل يختار لهذا 
الـــدور إليصال هـــداه يختـــار خصيصا من 
بني أوســـاط امللئكة من يختاره لهذا الدور 
مع أن امللئكـــة بكلهم مخلوقـــات، صاحلة 
ومســـتقيمة يعنـــي مابـــه ملئكـــة ســـيئني 
وملئكة صاحلني ل، ولكن لم تكن املســـألة 
إلى أن يقول أي واحد من امللئكة ميكن أن 
يقوم بهذا الدور ل، يختار اختيارا من داخل 
امللئكـــة من يـــوكل إليه هـــذه املهمة وهذه 
الوظيفـــة أن يوصل هديه عن طريق الوحي 
إلى من يصطفيه للناس َرُسـْول ليرسله إلى 
الناس الله يصطفى من امللئكة رسل ومن 
الناس ومن أوســـاط اجملتمع البشـــري. في 
الواقع البشـــري كذلك املســـألة هي مسالة 
من يـــوكل الله إليه هذه املهمـــة ومن يحمله 
هـــذه املســـئولية ومن يختـــاره هـــذا الدور، 
ليســـت مســـألة انتخابات َمثَــــًل أن يطلب 
من عبـــاده أن ينتخبـــوا لهم نبيا أَْو َرُســــْول 
فلـــو تركت املســـألة إلى الختيار البشـــري 
ا يعني لو نأتي َمثَـًل إلى  لكانـــت خاطئة ِجـّدً
مجتمع مكة، في بداية حركة النبي َصلَـَواُت 
اللـــِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه كـــم لقي من التكذيب 
األغلبيـــة في مكة كفروا بـــه وكذبوه بل قال 
الله عنهـــم )لقد حق القول علـــى أَْكثَـرهم( 
األغلبية خـــلص خذلـــوا األغلبية جحدوا 
ُســــْول  باحلق تنكـــروا للرســـالة كفروا بالرَّ
يعنـــي األغلبية كانـــت إلى جانـــب أبو جهل 
ُسـْول ولو قيل لهم  وأبو سفيان ومكذبني بالرَّ
انتخبوا لجتهوا إلى انتخاب أبو جهل أَْو أبو 
سفيان وكفروا بَرُسـْول الله محمد َصلَـَواُت 
اللـــِه َعلَـيْــــِه َوَعلَـــى آِلـِه فكانـــوا يقولون هم 
فيمـــا بعد )لَْوَل نُْزَل َهـــَذا الُقْرآُن َعلَى َرُجٍل 
ِمـــْن الَقْريَتَِيـــِن َعِظيم( غير هذا الشـــخص 
تأثـــرات الناس أحيانا في بعض اجملتمعات 
تفكيرهـــم ارتباطاتهـــم نظرتهـــم خاضعـــة 
لتأثيرات معينة لتقييمات معينة لعتبارات 
معينـــة ينشـــدون ملن يرونه صاحب ســـلطة 
وجـــاه وثـــروة ومال وقوة وليـــس إلى من هو 
األجدر بحســـاب القيم واألَْخـَلق واملبادئ 
والصلحية الفعلية حلمل الرســـالة اإللهية 
حمـــل الرســـالة اإللهية مســـتوى مـــا متلكه 
من ثـــروة كتاجـــر كبيـــر أَْو مســـتوى النفوذ 
والســـلطة كصاحب ســـلطة معينة وسيطرة 
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معينـــة على مجتمعـــك أَْو وجاهة معينة بني 
اجملتمع ل، لها اعتبـــارات أُْخـَرى اعتبارات 
أُْخـَرى تلحـــظ حتى في اخللق عندما يخلق 
الله إنَْســــانا يخلقـــه ويعده إعـــداًدا ويهيئه 
تهيئـــًة لهـــذه املهمة ولهـــذا الـــدور العظيم 
وليكـــون لئقـــا بهذه املســـئولية ومبســـتوى 
هـــذه املســـئولية العظيمة واملقدســـة يقول 
عن نبيه موســـى عليه السلم )واْصَطنَْعتَُك 
ِلنَْفِســـي( هكذا يقول الله لـــه )واْصَطنَْعتَُك 
ِلنَْفِســـي( وهنـــا يقول )اللـــُه يَْصَطِفـــى ِمْن 
املَلِئَكِة ُرُسًل َوِمْن النَاس( يصطفي يصنع 
خصيصا ويخلق خصيصا لهذه املســـئولية 
)َوَربُّـــَك يَْخلُُق َما يََشـــاءُ َويَْختَاُر َمـــا َكاَن لَُهُم 
الِْخَيـــَرةُ( ملاذا؛ ألنَّ هذه مســـئولية تعود إلى 
ـــِبيِل( )إن َعلَينَا  الله )َوَعلَـــى اللَِّه َقْصُد الَسّ
لَلَُهَدى( هذه هي مسئوليته ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى 
وهو إنفـــاذا لهـــذه املســـئولية ورعاية لهذه 
املســـئولية يفعل ما هو إليه ما هو مسئوليته 
ما هو حق إليه وليس من اختصاص الناس 
هي مسئوليته كيف يوصل هديه إلى عباده 
ثم هل في هذه املســـألة ما يوجب حساسية 
من الرســـل واألنبياء ل، ُكــــّل ما مينحه الله 
الرســـل واألنبياء من مؤهلت عالية حلمل 
تلك املســـئولية العظيمة هـــو يتجه إلى من؟ 
ُســــْول وذلك  وملصلحـــة من؟ للناس ذلك الرَّ
النبـــي فيما ميتلكه من مؤهلت عالية فيما 
هـــو عليه مـــن رحمة وحكمـــة وإرادة اخلير 
وســـعة الصدر وحرص عظيـــم على هداية 
النـــاس ومحبة عظيمـــة لصلحهم وحكمة 
ا وطهارة  وذكاء ووو ومؤهـــلت كثيـــرة ِجــــّدً
وأمانة وصدق وكل تلـــك املؤهلت عائدها 
ملـــن مصلحتها ملـــن خيرها ملـــن فائدتها ملن 
ثمرتها ملـــن؟ كلها للناس للناس. ولهذا جند 
َمثَـًل أن الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى يخلق صفوة 
عبـــاده ويعد خيـــر عباده لتحمل مســـئولية 
الرســـالة والنبوة ويوصل من خللهم هديه 
ونـــوره إلـــى عبـــاده ليكونوا هم مـــن يبلغون 
ومن تنزل إليهم كتبه ويوصلونها إلى العباد 
ويكونون هـــم من واقعهم البشـــري مؤمنني 
ملتزمني معبدين أنفســـهم للـــه مطيعني لله 
وميثلـــون هم القدوة فـــي اللتزام والتطبيق 
والقيـــادة  للـــه  أنفســـهم  وتعبيـــد  والعمـــل 
للبشرية بالسير بها على أساس ذلك الهدى 
وتربيتها على أســـاس ذلك النور وتبصيرها 
بتلـــك البصائـــر والعنايـــة بهـــا علـــى ذلـــك 

األساس ملا فيه خيرها وفلحها. 
علـــى مـــر التأريخ منـــذ حقـــب تأريخية 
مبكرة اإلنَْسـان بشكل عام منذ بداية وجوده 
لم يتركـــه الله همًل بقيت مســـيرة الهداية 
عبر الرســـل واألنبيـــاء وورثتهم احلقيقيون 
مســـتمرة وقائمـــة وعلى مـــر التأريـــخ كان 
هنـــاك من يتصـــدى للرســـل واألنبياء من؟ 
قوى الطاغوت التي تسعى إلى فصل الناس 
عـــن حلقة الوصـــل بهدى الله عـــن مصادر 

الهداية. 

أهم ما تركز عليه قوى الطاغون 
قـــوى الطاغـــون كان أهم مـــا تركز عليه 
دائًمـــا أن تفصل الناس عن مصادر الهداية 
ملـــاذا؟ لكـــي يبقـــى النـــاس مرتبطـــني بهـــا 
وخاضعـــني لها ومتبعني لها لكي تتمكن هي 
أن تكون املوجهة واآلمرة واملؤثرة واملستغلة 
واملتحكمـــة فـــي النـــاس ثم تصيـــغ لهم من 
األفكار والتصورات والعقائد وتوّجـههم مبا 
يتناسب مع مصاحلها مبا يعزز نفوذها مبا 
ســـيطرتها مبا ميكنهـــا أَْكثَـر واملســـالة كلها 
هي مســـألة استغلل واســـتعباد توظف لها 
عناوين، عقائد، تصورات، أفكار وسنشرح 
حول هـــذه النقطـــة املزيد واملزيد إن شـــاء 

الله. 
لحظـــوا تســـعى قـــوى الطاغـــوت إلـــى 
ُكــــّل  وإثـــارة  واألنبيـــاء  للرســـل  التصـــدي 
احلساســـيات فـــي ســـعيها لفصـــل الناس 
عـــن مصادر الهداية، يســـعون في الصدارة 

للتكذيب بالرســـل واألنبيـــاء وفصل الناس 
عنهـــم وإبعـــاد النـــاس عنهم ويأتـــون إلثارة 
حساســـيات يفتـــرض أن تثـــار جتاههم هم 
وليـــس جتـــاه الرســـل واألنبياء مـــن أّول ما 
أثـــاروه من احلساســـيات والعقـــد لتكذيب 
األنبيـــاء وفصل النـــاس عنهم هي بشـــرية 
األنبياء كانوا يقولون هؤلء ليسوا إل بشًرا 
مثلنـــا كيف ميكن أن يكون هذا البشـــر نبًيا 
كيف ميكن أن نطيعه أن نتبعه وهو ليس إل 
بشـــر مثلنا ويجعلون من هذه املسالة مبررا 
للتكذيـــب واجلحود ثم يريـــدون من الناس 
فـــي املقابـــل أن يطيعوهم هم وهم ليســـت 
املســـألة عندهـــم متوقفـــة فـــي أنهم بشـــر 
فحســـب، إمنا هم بشر قد فقدوا بشريتهم 
وإنَْســــانيتهم، يأتي طغـــاة مجرمون ضالون 
ظاملون مفســـدون ل ميتلكـــون أية مؤهلت 
حتى إنَْســــانية يتحكمون باجملتمع يقدمون 
ُكــــّل ما ميكن أن يعزز نفوذهم وســـيطرتهم 
عليه، ثـــم يعملون على فصـــل هذا اجملتمع 
عـــن مصـــادر الهداية اإللهية كيـــف تتبعون 
أولئك ليســـوا إل بشـــًرا اتركوهـــم وهذا ما 
كانوا يركـــزون عليه )َوَقاَل الَْمـــَأُ ِمْن َقْوِمِه 
بُوا ِبِلَقاِء اآْلَِخَرِة َوأَتَْرْفنَاُهْم  الَِّذيَن َكَفُروا َوَكَذّ
نَْيا َمـــا َهَذا ِإَلّ بََشـــٌر ِمثْلُُكْم  ِفـــي الَْحَياِة الُدّ
ا تَْشَربُوَن  ا تَْأُكلُوَن ِمنُْه َويَْشـــَرُب ِمَمّ يَْأُكُل ِمَمّ
)33( َولَِئـــْن أََطْعتُْم بََشـــًرا ِمثْلَُكـــْم ِإنَُّكْم ِإًذا 
لََخاِســـُروَن( كيـــف تطيعون بشـــًرا مثلكم؟! 
هذا ل ميكن أن يكون نبًيا ل ميكن أن يكون 
متََبًعا وأن يُطاع، ل، هذا مجرد بشر اتركوه، 
ل تسمعوا له ل تستجيبوا ل تصدقوه، كانوا 
يتَحـّركون على هذا األســـاس كانوا يقولون 
)لَْو َشـــاَء َربُّنَا أَلَنَْزَل َمَلِئَكًة( لو شـــاء ألنزل 
ملئكة يكون النبي مـــن امللئكة ويأتي إلى 
واقعنـــا البشـــري فيتخاطب معنـــا باعتباره 
من امللئكـــة )َفِإنَّا ِبَما أُْرِســـلْتُْم ِبِه َكاِفُروَن( 
يقولـــون )لَْوَل أُنِزَل َعلَيْنَـــا الَْمَلِئَكُة أَْو نََرى 
ُل الَْمَلِئَكَة  َربَّنَا( استكبار كبير جًدا، )َما نُنَِزّ
نَظِريـــَن( )يَْوَم  ِإَلّ ِبالَْحـــِقّ َوَمـــا َكانُـــوا ِإًذا ُمّ
يََرْوَن الَْمَلِئَكَة َل بُْشـــَرى يَْوَمِئٍذ ِلّلُْمْجِرِمنيَ 
ْحُجـــوًرا( وكما قلت هم  َويَُقولُـــوَن ِحْجـــًرا َمّ
يثيروا هذه احلساسية جتاه األنبياء مع أنها 
يفترض أن تثار ضدهم هم، هم ليســـوا إل 
بشـــر ولكن بشـــر ضالون مجرمون تائهون، 
أما بشـــرية األنبياء وكونهم من البشـــر هذا 

أمر مطلوب، أن يكون في واقعه كبشر؛ ألنَّه 
معني في تبليـــغ هذا الدين أن يكون هو من 
واقعه البشري يقدم النموذج ويقدم القدوة 
ويقـــدم القيادة فـــي تطبيق هـــذا البرنامج 
الدينـــي، يعني لو أتى مثًل َملَْك من امللئكة 
ليخاطب الناس اعملوا كذا وافعلوا كذا ول 
تفعلوا كذا والله أمركم بكذا ونهاكم عن كذا 
سيقولون له أنت من امللئكة أنت ما تعرف 
واقعنا كبشـــر نفسياتنا كبشـــر الواقع الذي 
نعيشـــه في مشـــاعرنا ورغباتنا وشـــهواتنا 
كبشر أنت اســـتطعت أن تلتزم بهذا الدين؛ 
ألنَّك من امللئكة ما عندك ما عندنا كبشر، 
لكـــن عندمـــا أتى النبـــي وهو بشـــر ثم كان 
هـــو أّول من يلتزم بدين اللـــه بتعليمات الله 
بتوجيهـــات الله ومن ميثل القدوة واألســـوة 
فـــي التطبيق واللتـــزام والعمـــل، كان ذلك 
ًة في الواقع البشري  اقرب أثًرا وأعظم ُحجَّ
وحتى أَْكثَـر أنًسا في الواقع البشري بل هذه 
نعمة على البشـــر أن يجعل منهم في ماهي 
سنة من سنن الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى مع عباده 
أيًضـــا نعمة من واقع البشـــر أن يبعث فيهم 
َرُســــْوًل من أنفسهم حتى في النسجام في 
الطمئنـــان فـــي العلقـــة في أشـــياء كثيرة 
واحـــدة منهم أولئـــك يثيرونها كحساســـية 
ثْلُُكْم  )َقالَْت لَُهْم ُرُســـلُُهْم ِإن نَّْحُن ِإَلّ بََشـــٌر ِمّ
َولَِكـــَنّ اللََّه يَُمُنّ َعلَى َمن يََشـــاءُ ِمـــْن ِعَباِدِه( 
يثيرون هذه احلساسية، عندما يفشلون في 
إثارة هذه احلساســـية يقولون ل بأس بشر 
جيد يكون بشر مابه مشكلة في األخير لكن 
ملاذا ل يكون شـــخًصا آخر، ملـــاذا يكون هو 
ذلك بذاته بنفســـه ملاذا ما يأتي الهدى هذا 
ْكُر ِمن  إلـــى اجلميع مثًل )أَأُنـــِزَل َعلَيْـــِه الِذّ
بَيِْننَـــا( ليش ما يجي للزعيـــم الفلني وهو 
كذلك والشخصية الفلنية وفلن الفلني 
حســـد يثيرون مسألة احلســـد والُعقد غير 
املبـــررة وملاذا يختـــص الله ذلـــك أن يجعله 
َرُســــْوًل ملاذا أبو ســـفيان أبو جهل أبو فلن 
أبو علن والزعيم الفلني والتاجر الفلني 
ملاذا ما يكونون الكل رسل وأنبياء، ويقدمون 
الكثير مـــن املقترحات )بَْل يُِريـــُد ُكُلّ اْمِرٍئ 
ـــَرًة( ُكـّل واحد  نََشّ نُْهـــْم أَن يُْؤتَـــى ُصُحًفا ُمّ ِمّ
يشـــتي يصير عنده وحي وكتاب وتنزل عليه 
َل َهَذا الُْقْرآُن  امللئكـــة وهذه الُعَقد )لَْول نُِزّ
َعلَى َرُجٍل ِمَن الَْقْريَتَيْـــِن َعِظيٍم( )لَْوَل أُنِزَل 

َعلَيْـــِه َكنـــٌز أَْو َجاَء َمَعـــُه َملَـــٌك( اقتراحات 
وأطروحات كثيرة يقدمونها. 

كل مـــا فـــي األمـــر أنهم يســـعون لفصل 
الناس عن مصادر الهداية ليقدموا أنفسهم 
كبديـــل يتمكن دائًمـــا من التحكـــم بالناس 
التحكـــم بهم في أفكارهـــم في ثقافتهم في 
عقائدهم في تصرفاتهم في ســـير حياتهم 
للســـتغلل والســـتعباد، هذا ُكــــّل ما في 
األمر هـــذا ُكــــّل مايريده الطاغـــوت الذي 
يقدم نفســـه بديًل عن منهج الله ُســـبَْحـانَُه 

َوتََعالَى. 
وإذا قـــدم نفســـه بديـــًل هو يســـتخدم 
العناويـــن الدينية، ميكنه أن يســـتخدَم ُكـّل 
العناويـــن الدينيـــة، عقائـــد باســـم الديـــن 
أعمال باســـم الدين شـــعائر للديـــن، حتى 
املســـاجد )َمـــا َكاَن ِللُْمْشـــِرِكنَي أَْن يَْعُمُروا 
َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَنُْفِسِهْم ِبالُْكْفِر 
أُولَِئَك َحِبَطـــْت أَْعَمالُُهْم( )أََجَعلْتُْم ِســـَقايََة 
الَْحـــاِجّ َوِعَماَرةَ الَْمْســـِجِد الَْحَراِم َكَمْن آَمَن 
ِباللَّـــِه َوالَْيـــْوِم اآلِخـــِر( ولذلـــك نلحـــظ أن 
املسألة الرئيسية في سنة الله وهداية الله 
أنه جّل شـــأنه هو من إليه أن يحّدد مصادر 
الهدايـــة التي نرتبط بها باعتبارها مصادر 
للهدايـــة عبرها يصل إلينـــا الهدى بكل ثقة 
بكل أمانة بـــكل مصداقية، إذا ُفصلنا عنها 
ضعنـــا ولو بقيت لنـــا عناوين الدين باســـم 
الدين، بل تهنا بل نستغل بشكل كبير جًدا. 

ِإْن  معن��ى اكتمال الدي��ن ومدلول )واَ
الاَتاَُه( ا باَلاَّْغتاَ ِرساَ ْل فاَماَ لاَْم تاَْفعاَ

وهنـــا نعود إلى واقعنا اإلْســــَلمي نعمة 
هذا الدين )الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم( الدين 
اإلْســــَلمي اكتمل، في ُكــــّل ما يتعلق به من 
تشـــريعات وتوجيهـــات وعقائـــد وتعليمات 
وفي ُكــــّل ما نحتاج فيه إلـــى بصيرة ووعي 
وفهم ومعارف ذات صلة مهمة ملســـؤولياتنا 
فـــي احلياة، ديـــن متكامل لم يبـــَق علينا إل 
أن نتبـــَع هذا الدين ونتمســـك بهـــذا الدين 
لنحصد ثمار هذا اإلتباع في ُكـّل ما ارتبط 
به مـــن وعـــود إلهيـــة )البـــركات اخليرات 
رضـــا اللـــه رحمتـــه فضلـــه كرمـــه النصر 
العـــزة التمكني اخلير والســـعادة في الدنيا 
وفي اآلخرة( مســـألة تبقى مرتبطة مباذا؟ 
بالتمسك باإلتباع للتعليمات باللتزام بهذا 

الدين وبالستيعاب لهذا الدين. 
كمال هذا الدين فـــي ذلك اليوم كان من 
خلل إعلن مبدأ عظيـــم يحفظ لنا ماذا؟ 
يحفـــظ لنا اســـتمرارية التصـــال مبصادر 
الهداية، هذه النقطـــة املهمة جًدا فل نعود 
إلـــى الوضعيـــة التـــي كان عليهـــا اجملتمـــع 

العربي وغيره في زمن اجلاهلية. 
ُســــْول َصلَــــَواُت اللِه  مبـــدأ الوليـــة، الرَّ
َعلَـيْــــِه َوَعلَـــى آِلــــِه كان يتحـــدث فـــي تلك 
الفتـــرة األخيرة من حياتـــه عن ُقرب رحيله 
ُســــْول كان هو بنفســـه  من هذه احلياة، والرَّ
مصـــدر هذه الهداية التـــي نرتبط بالله من 
خللها التـــي يصلنا من خللهـــا وحي الله 
وهديه ونوره، وكان هـــو القائم على تطبيق 
هذا الدين والقائد الذي يســـير بالبشـــرية 
فـــي هذا الجتاه، يتحدث عـــن قرب رحيله 
من هـــذه احلياة وأنه ســـيغادر هذه احلياة، 
ويقول )إني أوشك أن أُدعى فأجيب( يقول 
لهـــم في حجة الـــوداع )ولعلّي ل ألقاكم بعد 
عامي هذا( وفعًل أقل من ثلثة أشهر بقي 
َرُســــْول الله َصلَــــَواُت اللِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه 

وتوفي ورحل عن هذه احلياة. 
فإًذا َرُســــْول اللـــه َصلَــــَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه 
َوَعلَى آِلـِه عندما بلّغ هذا البلغ الذي يقول 
الله عنـــه )َوِإْن لَْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَســـالَتَُه( 
ــــة معنية به  أتـــى ليقـــول للجميـــع وملـــا األُمَّ
عبـــر األجيال إلى قيـــام الســـاعة وملا أكده 
تأكيدات متكـــررة من خلل قولـــه )أل هل 
بلغت اللهم فاشهد( من خلل قوله )فليبلغ 
الشـــاهد منكـــم الغائـــب( الشـــاهد منكـــم 
ـة  فليبلـــغ الغائـــب، ليبقى هذا البـــلغ لُأمَّ
ـة أهم  جيـــًل بعـــد جيل؛ ألنَّـــه يحفـــظ لُأمَّ
مســـألة تعتبر مصداًقا لقوله )وإن لم تفعل 
فما بلغت رســـالته( أهم مســـالة يعبر عنها 
هذا املضمون الُقـْرآنـــي الرتباط مبصادر 

الهداية. 
ُســــْول قال في بلغه )إن الله مولي  الرَّ
وأنا مولى املؤمنني( كيف كانت ولية َرُسـْول 
الله في امتدادها لوليـــة الله، ولية هداية 
وقيادة يقود البشـــرية ويهديها على أساس 
ذلك الهدى َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه ثم 
يقول: )فمن كنُت موله( هكذا بهذا التعبير 
الواضح ويقصد تلك الولية التي قال فيها 
عن نفســـه وأنا مولى املؤمنني أولى بهم من 
أنفسهم فمن كنت موله فهذا علٌي وهو إلى 
جانبه ميسك بيده موجود بشخصه واسمه 

ويقدمه أمام اجلميع )فهذا علٌي موله(. 
ُســــْول َصلَـَواُت اللـــِه َعلَـيْـِه َوَعلَى  هنا الرَّ
آِلـِه وهو يتحدث حتى في ذلك اخلطاب عن 
قـــرب رحيله من هذه احليـــاة لنعرف ماهي 
ُسـْول َصلَـَواُت اللِه  املناســـبة بعد مغادرة الرَّ
َعلَـيْــــِه َوَعلَـــى آِلـِه وســـلم لهـــذه احلياة، من 
هو الـــذي ميثل امتدادا يوصلنـــا به من هو 
الـــذي يعتبر فعـــًل امتدادا ملصـــدر الهداية 
ـة حتًما  ـة حتًما ســـتختلف واألُمَّ ذلك، واألُمَّ
ســـيدخل فيها الكثير من أشكال الستغلل 
والتلّعـــب حتـــى بالعناويـــن الدينيـــة، هنـــا 
ُسـْول َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه بأمر  الرَّ
مـــن الله وبلًغا عـــن الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى 
بلًغا عن الله حســـم املســـألة ووضح وبّين 
وقـــّدم هـــذا البلغ الـــذي له تلـــك األهمّية 
بلغ مببـــدأ إذا غـــاب أَْو ُعّطل فـــكأن هذا 
الديـــن ل وجـــود لـــه، إذا غاب هـــذا املبدأ 
ـــل تعطلت ثمـــرة هذا اإلْســــَلم في  أَْو ُعطِّ
مشـــروعه التربوي واحلضـــاري وفي ثمرة 
تعليماتـــه وتوجيهاتـــه في احليـــاة وحتولت 
تلك التعليمات وتلـــك العناوين إلى عناوين 
معطلة تستغل وتوظف توظيًفا آخر من قبل 
جهـــات أُْخــــَرى كما كانت توظـــف العناوين 
الدينية في الزمن اجلاهلي لستعباد الناس 
واســـتغلل الناس ويُفترى على الله الكذب، 
ولذلـــك جند مثًل فيما يتعلـــق باإلمام علي 
عليه الســـلم نصوًصا أُْخـَرى كثيرة ماقبل 
هذا البـــلغ يعتبر هذا البـــلغ تتويًجا لها، 

 عندما تبتعد عن علي ال تبتعد عنه إال وأنت تبتعد 
عن الُق�ْرآن واملسافة التي فصلت بينك وبني علي هي ذات 

املسافة الفاصلة بينك وبني الُق�ْرآن وبينك وبني الحق
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 يسعون لفصل الناس عن مصادر الهداية ليقدموا 
أنفسهم كبديل يتمكن دائًما من التحكم بالناس يف أفكارهم 

وثقافتهم وعقائدهم وتصرفاتهم ويف حياتهم لالستغالل 
واالستعباد، هذا ُك�ّل ما يف األمر، هذا ُك�ّل ما يريده الطاغوت 

�اناَُه واَتاَعاَال الذي يقدم نفسه بدياًل عن منهج اهلل ُسْبحاَ

نَــــّص يتحدث عن علي عليه الســـلم يقول 
)أنـــت منـــي مبنزلة هـــارون من موســـى إل 
أنـــه ل نبي بعدي( ل نبي أنت ســـتؤدي هذا 
الدور ليـــس من موقع النبوة ولكن من موقع 
الولية، يقول )علٌي من الُقـْرآن والُقـْرآن مع 
علي( يقول )علٌي مع احلق واحلق مع علي( 
أنـــت عندما تأتي لتبتعد عـــن علي ل تبتعد 
عنه إل وأنـــت تبتعد عن الُقـْرآن واملســـافة 
التي فصلت بينك وبني علي علي الذي ميثل 
نهًجا ميثل هذا الدين في روحيته وأَْخـَلقه 
وأعماله وســـلوكياته ومواقفه وحركته بهذا 
الديـــن في هـــذه احليـــاة، هو دعوتـــه بهذا 
الدين للبشـــرية للناس فيمـــا يقدمه إليهم، 
املســـافة التي تفصلك عن علي هي مسافة 
كانت فاصلة بينك وبني الُقـْرآن وبينك وبني 

احلق. 
ُســــْول َصلَــــَواُت اللـــِه َعلَـيْــــِه َوَعلَـــى  الرَّ
آِلــــِه كان يتحـــدث كثيـــًرا عـــن اإلمـــام علي 
عليـــه الســـلم حتى عـــن كمالـــه ومؤهلته 
اإليَْمـانيـــة التـــي جعلته جديـــًرا بهذا الدور 
وضمـــن الختيار واإلعـــداد اإللهي، حديث 
واســـع وكثير ونصـــوص كثيرة )يحـــب الله 
وَرُســــْوله ويحبـــه اللـــه وَرُســــْوله( يتحدث 
عنـــه فيقـــول )وهو ولـــّي ُكـّل مؤمـــٍن بعدي( 
ــــة في  وكل هـــذه النصـــوص توارثتهـــا األُمَّ
اجتاهاتهـــا الثقافية واختلفاتهـــا الفكرية 
فـــي مصادرها املعتبرة واملهمـــة التي ترجع 
إليها وتعترف بها وتعتمد عليها لتبقى حجة 
ــــة إذا فارقـــت هـــذا املبدأ  ملـــاذا؟؛ ألنَّ األُمَّ
ســـتكون ضحيـــة، ضحية للتضليل ســـتفتح 
على نفســـها ُكـّل النوافذ التي يطل منها ُكـّل 
ضـــال وكل متجبـــر وكل طاغيـــة، في موقع 
ليقدم نفسه في موقع القيادة وليقدم نفسه 

في موقع الهداية. 

عواق��ُب املي��ل ع��ن الوالي��ة الت��ي 
شرعها اهلل

ــــة عـــن  خـــلص عندمـــا تنفصـــل األُمَّ
مصادر الهداية فتحـــت اجملال لكل أولئك 
مـــن الطواغيـــت واجلائريـــن واملتســـلقني 
والظاملني واملستكبرين واملضلني ليقدم كٌل 
منهم نفسه في موقع القيادة وليقدم اآلخر 
نفســـه في موقع الهداية فـــذاك ينطق عن 
الله زوًرا ويفتري عليه كذًبا أَْو يخلط احلق 
بالباطل على مثل ما كان عليه بنو إسرائيل 
لينّفـــق باطله مبا يرفقه معـــه من قليل من 
احلق، واآلخـــر ليخضع الناس لـــه، والكل 

لستغلل الناس. 
ــــة عندما  والـــذي حصل فـــي واقع األُمَّ
الكثيـــر مـــن الناس لم يرق لهـــم هذا املبدأ 
بـــكل ما لـــه من جاذبيـــه وبكل مـــا فيه من 
وضـــوح وبـــكل ما يحققه من ضبط ملســـار 
ـة ومســـيرتها في دينها وحفاظ عليها  األُمَّ
وعلـــى دينها وحفـــاظ على المتـــداد لهذا 
ــــة يصلها  احلـــق ليبقـــى فـــي أجيـــال األُمَّ
جيـــًل بعد جيل بشـــكٍل مضمـــون وموثوق 
ونقـــٍي وســـليم، فتحـــت اجملـــال فـــإذا بها 
تصيـــح من كثـــرة من هناك مـــن دخل بكل 
مـــا هناك من كثيـــر كثيٍر كثير مـــن الدَخْل 
الثقافي والفكـــري وليقول اجلميع صحيح 
أَْصَبــــح لنا موروث إْســــَلمي نختلف عليه 
نختلـــف علـــى كثير ممـــا فيه مـــن العقائد 
ُّـَهــــا صحيح  َهــــا صحيـــح والشـــرائع أَيـ ُـّ أَيـ
ُّـَهــــا صحيح، هـــذا يقول هذا  واألحـــكام أَيـ
حـــلل اآلخر يقول ذاك حـــلل ذاك حرام 
ذاك قـــال ل هو حـــلل ذاك واجب اآلخر 
قـــال ل هو ل يجوز، وهكـــذا اختلف كبير 
ـة عندما تنفصل  جـــًدا لم تعد مســـيرة األُمَّ
عن هـــذا املبدأ املهـــم الضابط ملســـيرتها 
واحلافظ لســـتقامة هذه املسيرة في علي 
بكل ما ميثله علي وبكل ما ســـبق أن حتدث 
ُســــْول به وهي عبارات مهمة وذات  عنه الرَّ
مضمـــون واضح لـــم تكن مجـــرد عبارات 
تشجيعية، َرُسـْول الله يشتي يشجع اإلمام 

علي يقل له ما شاء الله رجال ضخم )أنت 
مني مبنزلة هارون من موسى إل أنه ل نبي 
بعدي( ليشـــجعه أَْو ليقـــول )علي مع احلق 
واحلق مع علي( ما شـــاء اللـــه والضخامة 
فيك حتى يرتاح نفســـًيا، ل، ذات مضمون 
هادف مضمون هادف يحّدد طبيعة الدور 
لإلمام علي عليه الســـلم بأنه سيمثل بعد 
َرُســــْول الله َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه 
حلقة الوصـــل والمتداد األصيل في موقع 
القيـــادة والهدايـــة ليـــس من موقـــع النبوة 

ولكن من موقع الولية. 
ثم لنأتـــي أيًضا إلى نَـّص آخر مهم جًدا 
وأتى في خطاب الغدير وهو حديث الثقلني 
)إني تارُك فيكم الثقلني ما إن متســـكتم به 
لن تضلوا من بعدي أبًدا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي إن اللطيـــف اخلبير نبأني أنهما 
لن يفترقا حتى يردا علّى احلوض( ولتكون 
هـــذه النصوص وهـــذه الواقعـــة التي هي 
مناســـبة الغدير واقعة الغدير، واقعة ثابتة 
ــــة وليكون  وقطعيـــة ومعتـــرف بها بني األُمَّ
نَــــّص الثقلـــني أيًضـــا بلفظـــه ومضمونـــه 
العظيم املهـــم نًصا معترًفا به ومتواتًرا بني 

ـة.  األُمَّ
فإذا باملســـيرة واضحة املعالم، املسيرة 
فـــي  الصحيـــح  امتدادهـــا  اإلْســــَلمية 
مضمونهـــا وحلقـــة وصلهـــا املمتـــدة إلـــى 
َرُســــْول الله َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْــــِه َوَعلَى آِلـِه 
واملضمونـــة واملوثوقـــة واملأمونة، واضحة، 

ومعاملها واضحة والطريق واضح. 
النصـــراف عنـــه انصراف إلـــى ماذا؟ 
انصراف إلى واقع كبير من حالة الفوضى، 
يأتي إليـــه الكثيُر من األدعياء من يقدمون 
أنفسهم باسم الدين وباسم اإلْسـَلم وباسم 
الُقــــْرآن، وأتـــى الكثير والكثيـــر من أولئك 
الطغاة واجلائرين والظاملني واملضلني وإذا 
بهم يوظفون العناوين الدينية ويســـتغلونها 

لصاحلهم استغلًل عجيًبا جًدا. 
ألـــم يقـــدم بنـــو أميـــة أنفســـهم باســـم 
اإلْســــَلم؟! ألم يجعلـــوا طاعتهم والنقياد 
لهم واخلضوع لظلمهـــم عمًل دينًيا وقربة 
دينيـــة ومســـألة إيَْمـانيـــة؟! ولـــم يكونـــوا 

يجهدون أنفسهم بأن يقولوا: ل مثًل، نحن 
لســـنا ظلمة نحن نقيم العدل ل.. يقول لك 
ظالم صـــح، لكن أطـــع الظالـــم وإن قصم 

ظهرك وأخذ مالك أطعه. 
والظاملـــني  للظلـــم  الطاعـــة  م  فتُقـــدَّ
واملســـتكبرين واملضلـــني واملفســـدين فـــي 
األرض، الذيـــن لهـــم برنامج آخـــر يقيمون 
احلياة على أساســـه، تُقّدم على أنها ضمن 
أمر الله ُسبَْحـانَُه َوتََعالَى، إن الذي يلزم بها 
هو الدين نفســـه، أليســـت هـــذه هي حالة 
اســـتغلل للدين؟ أليســـت حالة اســـتغلل 

للدين؟
أليس النظام الســـعودي الظالم املفسد 
اجلرائـــم  أبشـــع  يرتكـــب  الـــذي  املنافـــق 
واملظالم واملفاسد والذي هو بؤرة للضلل 
والباطل والفســـاد في األرض؟ أليس يقدم 
اليـــوم نفســـه بثـــوب اإلْســــَلم؟! وعناوين 
أوليـــس  اإلْســــَلم؟!  وباســـم  اإلْســــَلم؟! 
يستغل حتى شعائر احلج؟! وحتى سيطرته 
على مكة وعلى املســـجد احلـــرام ومثل ما 
كان يفعل املشـــركون الذين ســـيطروا على 
مكة وعلى املســـجد احلرام وعلى شـــعائر 
احلـــج وأداروهـــا حتى على مدى عشـــرين 
عاًما من مبعث َرُســــْول الله بالرســـالة إلى 

ما قبل وفاته بثلث سنوات. 
أو ليســـت العناوين الدينية اليوم تستغل 
هنـــا وهنـــا وهنـــا وهنا فئـــات كثيـــرة كما 
التكفيريـــني متاًمـــا، يســـتغلونها لإلضلل 
للنـــاس للخداع للنـــاس للدفـــع للناس إلى 
مواقـــف لتحريك الناس حيث يشـــاء ذاك 
الطاغيـــة أَْو يريـــد، فـــي األخيـــر توَظـــف 
ملصلحـــة منافقني يعملـــون لصالح أمريكا 

وإسرائيل. 
هنـــا نـــدرك معنـــى )وإن لم تفعـــل فما 
بلغـــت رســـالته( إن هـــذا املبـــدأ العظيـــم 
يشكل ضمانة لستقامة وانضباط مسيرة 
اإلْســــَلم احلـــق، فيطبق فـــي واقع احلياة 
بشـــكل صحيـــح ويقدم فـــي واقـــع احلياة 
بشـــكل صحيـــح، وليـــس للســـتغلل ول 
للســـتعباد وليـــس لتمكني ذلـــك الطاغية 
أَْو تلـــك اجلهة الظاملة أَْو املفســـدة لتتحول 

إلى عناوين للســـتغلل والستعباد وليس 
ليكـــون بيد من هـــب ودب ليجعل من مقام 
معني أَْو عنوان معني أَْو اســـم معني مقاًما 
للتضليـــل والفتـــراء علـــى اللـــه بالكذب، 
مبثل ما كان يحصـــل في العصر اجلاهلي 
يوم فصلت البشـــرية عن مصـــادر الهداية 
فأتى اآلخرون ليقولوا: قال الله وأمر الله 
وهذا دين الله ومن يفعل كذلك أطاع الله! 
وهم يســـتغلون الناس حتـــت تلك العناوين 
ويخادعونهـــم ويؤثرون عليهـــم بذلك هذا 

جانب. 

مؤهالت اإلمام علي
اجلانُب اآلخر لننظر إلى مسألة اإلمام 
علي عليه الســـلم وولية اإلمام علي عليه 
الســـلم من حيث ما كان عليه اإلمام علي 
عليه الســـلم من متثل لهذا الدين بشـــكل 
تام، اســـتيعاب التزام عمل وعي استقامة 
روحيـــة ُخلـــق موقف عمـــل، اإلمـــام علي 
ـة اإلْسـَلمية  عليه الســـلم كان أرقى األُمَّ
بكلها وأعظم أصحاب َرُسـْول الله وأعظم 
املســـلمني وأعظـــم تلميـــذ َرُســــْول اللـــه 
َصلَـَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه وســـلم حمًل 
واســـتيعاًبا ووعًيـــا والتزاًمـــا لهـــذا الدين 
لهذا اإلْســــَلم وتأثًرا بهذا اإلْسـَلم حمله 
علًما على نحو لـــم يحمله غيره فكان باب 
ُســــْول حينمـــا قال: )أنا  مدينة العلم، والرَّ
مدينـــة العلم وعلي بابها(، وكان هو )األذن 
الواعيـــة( وكان هو الـــذي لم يغمض جفنه 
حتى يعلم ما نزل على َرُسـْول الله في ذلك 
اليوم -َصلَــــَواُت اللِه َعلَـيْـِه َوَعلَى آِلـِه - ثم 
حملـــه التزاًمـــا عملًيا بروحيتـــه وأَْخـَلقه 
ما حاد عنه، ما فارقه فلذلك قال َرُســــْول 
الله: )علـــي مع الُقـْرآن والُقـْرآن مع علي(، 
)علـــي مع احلق واحلق مـــع علي(، كان هو 
ـة حينمـــا يتَحـّرك  الـــذي ســـيتَحـّرك باألُمَّ
بها بناًء على أســـاس ذلـــك احلق ل يحيد 
عنـــه ول يزيغ عنه ل هنـــاك ول هناك ول 
ـة  بـــذاك الجتاه ول بـــذاك الجتـــاه، األُمَّ
معنية لتفهم من هـــو علي ماذا تعني )أنت 
مني مبنزلة هارون من موسى(، ماذا يعني 

)فعلٌي مـــوله(، )من كنت موله فعلي موله 
اللهـــم واِل من واله وعاِد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله( ماذا تعني ُكـّل 
تلك النصوص، ماذا تعنيـــه تلك اآليات؟!! 
مـــاذا يعنـــي )وإن لـــم تفعـــل فمـــا بلغـــت 
رســـالته(، بـــأن هذا هو الكفيـــل بأن يحرر 
ــــة من جديـــد من ُكـّل قـــوى الطاغوت  األُمَّ
والضلل التي تســـعى دائًما لفصل الناس 
عـــن مصـــادر الهداية لتســـتغل الناس هي 
وتتحكم بالناس هي وتســـيطر على الناس 
هـــي بالباطل وتفتري علـــى الله الكذب ثم 
يوظف لها ُكـّل شـــيء فـــي الدين خلدمتها، 
الـــزكاة مـــال لهـــم يأكلونـــه، احلج وســـيلة 
للســـتغلل، منابر املساجد واملساجد في 
كثير من األقطـــار تتحول إلى بؤر إلضلل 
النـــاس والســـعي للتأثير علـــى الناس في 
ما يعبدهم لهم وهكذا أشـــياء كثيرة جًدا، 
مواقف ولءات قتـــال، حتى عنوان اجلهاد 
يحركـــه التكفيريـــون ويحرفونـــه عن غير 
مواضعـــه ويتجهـــون بالنـــاس إلى مـــا فيه 
خدمة لذلك الطاغية أَْو تلك اجلهة أَْو تلك 
اجلهـــة، ُكـّل شـــيء يحرف لكـــن بالرتباط 
مبصادر الهداية تغلق تلك النوافذ الكثيرة 
التـــي فتحـــت من ُكــــّل اجتاه، فأطـــل منها 
اجلائـــرون والطغاة من موقع القيادة وأطل 
منها علماء السوء واملضلون باسم الهداية، 

فذاك وذاك يغلبه هذا املبدأ العظيم.. 

اتباُع اإلمام علي وااللتزام العملي
ثم من يأتي ويقول أنا من شيعة علي بن 
أبـــي طالب وأنا في هذا النهج اإلْســــَلمي 
الـــذي يوصلنـــي علـــي فيـــه بَرُســــْول الله 
يوصلني فيه بالُقـْرآن يوصلني فيه باحلق، 
ثم ل يكون متبًعا مبصداقية ل يكونوا على 
بصيرة، على وعي، على التزام في مســـيرة 
حياته، في مواقفه، في حتمله للمســـؤولية 
فـــي اللتزامات العملية هـــو بعيد، أنت لو 
قلـــت أنـــا مع علـــي وأنت تبتعـــد عن احلق 
فأنت ابتعـــدت عن علي بقـــدر ما ابتعدت 
عن احلق، عندما تقول أنا من شـــيعة علي 
ثم تبتعد عن الُقـْرآن فاملســـافة بينك وبني 
علي هي بقدر املسافة التي ابتعدت بها عن 
الُقــــْرآن، حني تبتعد عن حتمل املســـؤولية 
أنت ابتعدت عن علي بتلك املسافة نفسها، 
فعلي واحلق اقترنـــا وعلي والُقـْرآن اقترنا 
وعلـــي ميثـــل نهًجـــا وليـــس ميثـــل مجـــرد 
عنوان مذهبي أَْو عناوين يدعيها اإلنَْسـان 
ويتباهى بها ويدخـــل من خللها في جدل 

مع هذا أَْو ذاك. 
في النهاية تكون املسألة التزاًما عملًيا، 
اســـتقامة على منهج اللـــه، اتباًعا للُقـْرآن، 
متســـًكا باحلق، منهًجا متكامًل في مبادئه 
وأَْخـَلقـــه وقيمه وســـلوكه وروحيته، وهنا 
ترى نفســـك تدخـــل فـــي التولـــي الواعي 
لإلمـــام علي عليه الســـلم ولَرُســــْول الله 
َم  ى اللُه َعلَـيْـِه َوعلى آِلـِه َوَســـلَـّ محمـــد َصلَـّ
ليمتـــد بك ذلك إلـــى الدخـــول والنضواء 
حتت ولية الله في التباع لهديه والتمسك 
مبنهجه، نكتفي بهذا املقدار من التوضيح. 
إن شـــاء الله يكـــون لنا كلمـــة قريبة في 
ما يتعلق بالتطورات السياســـية واألوضاع 
العامة ولكـــن خصصنا هـــذه الكلمة فيما 

يتعلق باملناسبة. 
نَْســـَأُل اللَه ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى أَْن يزيَدنا 
َوْعًيا وَفْهًما بهذه املناســـبة ومببدأ الولية 
العظيم حتى نكوَن من املتولني له ولَرُسـْوله 
وألعـــلم  الســـلم  عليـــه  علـــي  ولإلمـــام 
الُهدايـــة؛ حتـــى ل نزيَغ عـــن نهج احلق ول 
عن نهج الله ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَى وعن منهجه 
العظيـــم، نَْســـَأُل اللـــَه ُســـبَْحـانَُه َوتََعالَـــى 
النصَر لشـــعبنا املظلوم والرحمَة لشهدائنا 

والشفاَء جلرحانا والفرَج ألسرانا.
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.  َوالَسّ
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واليُة األمر وميداُن الصراع بين حزب اهلل وحزب الشيطان
زيد البعوة 

واليـُة تألمـر تببـي أمـر تبلـُه بها 
يبـوىل  َمـن  بطاعـة  تألمـَة  ووّجـه 
أمر1ـا 1ي قائسة عـىل تبعدل وتبذق 
وتبخري وتبرحسة وتبذكسـة وتبُقـوَّة 

تإليَْسـانية. 
وبرسـوبه  بلـه  تببـويل  ومسـأبُة 
وتإلمـا1 عـيل وأ1ـل تبليـا عليهـم 
تبسـا1 1ي قضيـٌة تبعلُق بسسـأبة 
تبرصتع تملسـبسر بن تبذـق وتبلاطل 
وبن حـزب تبله وحزب تبشـيطان.. 
ومبـى مـا تسّسـك تبناس بأمـر تبله 
وعسلوت وفَق ما أرشد1م إبيه يف طاعة 
ويل تألمر تبذل يبصُف بابصفات تببي 

وجه إبيها تبله يسكنُهم حينهـا تببغلُُّب عىل أعدتئهم 
من تبيهود وتبنصارى وحزب تبشيطان.. 

بهذت أّكـد تبلُه سلذانه وتعاىل يف تبُقـْرآن تبكريم يف 
سـياق تبذديث عن تبرصتع تملسبسر إىل قيا1 تبساعة 
بن حـزب تبله وحزب تبشـيطان، أن تبغللة وتبنرص 
بذـزب تبله تبـذل تكون واليـة أمره مرتلطـًة بابله 
ورسـوبه وتإلما1 عيل وأ1ل تبليا عليهم تبسا1، أما 
إحت تت ه تبناس يف ُسـلٍُل مبعـددة وتببعدوت عسا وجه 
تبله إبيه خصوصـاً فيسا يبعلق بـ والية تألمر فإنهم 

ي علون أنفسهم عُرضًة بلرضب وتبشقاء عىل أيدل 
أعدتئهم وعىل أيدل حزب تبشيطان.. 

عاقـٌة  بهـا  تألمـر  واليـة  وألن 
بسصري تألمة يف ُكـّل شؤون حياتها 
وخصوصـاً يف ميـدتن تبـرصتع بن 
تبذق وتبلاطل بن تإلْسـَا1 وتبكفر 
وبن تملؤمنـن وتبيهـود وتبنصارى 
فإن تبلَه سلذانه وتعاىل جعل توبيَه 
وتويل رسوبه وتويل تإلما1 عيل وتويل 
َوَرثَِة تبكبـاب تبصادقن تبصابذن 
تملذسنن تمل ا1دين من أ1ل تبليا 
رشطـاً أساسـياً بلنـرص وتبغللة يف 
موتجهـة تبيهود وتبنصـارى وجعل 
تبنرص مر1وناً باببويل بله ورسـوبه 
وتإلمـا1 عـيل وأ1ـل تبليـا عليهم 
تبسـا1 بقوبه تعاىل بعـد أن قـال: إِنََّسا َوِبيُُّكـُم تبلَُّه 
اَة َويُْؤتُوَن  َوَرُسوبُُه َوتبَِّذيَن آَمنُوت تبَِّذيَن يُِقيُسوَن تبصَّ
تبـزََّكاَة َو1ُْم َرتِكُعوَن ــ قال بعد1ـا: َوَمْن يَبََولَّ تبلََّه 
َوَرُسوَبُه َوتبَِّذيَن آَمنُوت َفِإنَّ ِحْزَب تبلَِّه 1ُُم تْبَغاِبلُوَن.. 
و1ـذه حقيقـة إبهيـة ال جـدتَل فيهـا وتبذّقـق 
مصاديقهـا يف تبوتقع من خال تبـرصتع تبقائم بن 
تالمـة تبعربية وتإلْسـَامية وبن تبيهـود وتبنصارى 
أمريـكا وإرستئيل، وقد رأينا تبكثري من تبشـوت1د يف 
وتقع حياتنا كيف أن تبكثريَ من تبذروب وتبرصتعات 

تببـي تخوضها أمبنـا يف موتجهة تبيهـود وتبنصارى 
كيـف أن أوبئك تبذيـن يبوبون تبلَه ورسـوَبه وتإلما1 
علياً وأ1َل تبليا عليهم تبسـا1 يبسّكنون من تببغلب 
عـىل أمريـكا وإرستئيـل وينرص1ـم تبلـه وكيف أن 
أوبئـك تملنذرفن تبلعيدين عن واليـة تألمر تإلبهية ال 
يصلـون إىل نبي ة وال يذّققـون أل نبائَج تُذكر تدل 
عـىل عظسة وُقــوَّة تبله وُقـوَّة تإلْسـَا1 فيثلبون أن 
تإلْسـَا1 ضعيٌف وتبسـلب 1و عد1 تسسكهم بوالية 

تألمر تبربانية.. 
وبهـذت ن ُد أن واليـَة تألمر يف تإلْسـَا1 1ي مذوُر 
ترتـكاز أسـايس يف ُكـّل شـؤون وقضايـا أمبنا وأن 
تببسسـك وتبطاعة بوالية تألمر تبربانيـة أمٌر مرتلٌط 
بسصـري تالمـة بيـس يف تبدنيا فذسـب بـل يف تبدنيا 
وتآلخـرة يف مخبلف تمل ـاالت تبسياسـية وتبثقافية 
وتبعسـكرية وتألمنيـة ويف مخبلـف ميادين تبرصتع 
تملبعددة؛ ألن ويلَ تألمر تبذل يقود تألمة وفق 1دى تبله 
يرِشـُد1م إىل مـا فيه مصلذبهم يف شـؤون حياتهم 

ودينهم ودنيا1م وآخرتهم.. 
بهـذت يف ميدتن تبرصتع تبنـرص وتبغللة أل1ل تبذق 
مر1ـوٌن بـ واليـة تبله ورسـوبه وتإلمـا1 عيل وأ1ل 
تبليا عليهم تبسـا1 وتبله سلذانه وتعاىل أّكـد حبك 
يف تبُقــْرآن تبكريم قائـاً: )َوَمْن يَبََولَّ تبلََّه َوَرُسـوَبُه 

َوتبَِّذيَن آَمنُوت َفِإنَّ ِحْزَب تبلَِّه 1ُُم تْبَغاِبلُوَن(.. 

االحتفال بيوم 
الغدير.. احتفاٌء 

بيوم الحق
الشيخ عبدالباسط سران

ومعها  باُدنـا  تذبفُل 
تبشـعوب  مـن  تبعديـُد 
تملؤمنـة وتبصادقـة بيو1 
يـو1  وتبصـدق،  تبذـق 
 – تملؤمنـن  أمـري  واليـة 
حبـك   – تبسـا1  عليـه 
تبيو1 تملشـهود يف تببأريخ 
قا1  وتبـذل  تإلْســَامي، 
 – تبكريـم  َرُســْوبنا 
صلـوتُت ربـي عليه وعىل 
أثنـاء   – وسـامه  آبـه 
عودتـه من ح ـة تبودتع 
تملـكان  بابوقـوف يف 1ـذت 
تملشـهود، وأبقى خطلبه تبعصساء، يف تبثامن عر من حل 
تبذ ـة تبذـرت1 يف تبعا1 تبعارش من تبه ـرة تبنلوية حيث 
نـزل عنـد غدير يف أرٍض تُسـسى »خـم«، وصعد َرُســْوبنا 
تبكريم عىل منٍ  من أرسجة تإلبل، وخطب خطلًة عظيسة، 
ـح فيها تبذق، ومع مـن تبذق، وملن يكـون تبذق من  وضَّ
بعـده، وقال بهم: »تركُا ما إن تـسسـكبم بـه.. كباَب تبله 
وعرتي – أ1ـَل بيبي«، ثم وتصل كامـه بابقول: »معارَش 
تبناس! أبسـا أوىل بكم من أنفسكم؟! قابوت: بىل. قال: من 
كنـا مواله فهـذت عيلٌّ مواله.. ثـم رفع يديه نذو تبسـساء 
ودعا بـه وملن ينرصه ويبـواله فقال: تبلهـم وتل من وتاله، 
وعاد مـن عادته، وتنرص مـن نرصه، وتخذل مـن خذبه«.. 
تلك تبخطلة تملشـهورة يف ُكــّل تبذديث وتبسـري وتببأريخ 
تإلْســَامي، وباعـرتف جسهور كلري من علساء تملسـلسن 
مـن شـبى تبطوتئف وتبفـرق وتألحزتب بهـذه تبوتقعة، وال 

ينكر1ا إال حاقد أَْو ُمظل. 
ح 1نـا َرُســْوبنا تبكريم – صلوتت ربي وسـامه  فوضَّ
عليـه وعىل آبه تبكـرت1– منهج حياتنا فيسـا بعد رحيله إىل 
تبرفيـق تألعىل، بل وأمر بنصب خيسـٍة كلرية، وأجلس أمري 
تملؤمنـن عيل بن أبي طابب – عليه تبسـا1 – يف مقدمبها، 
وأمـرَّ جسيـع مـن كان معه أن يذـرضوت عنـده جساعاٍت 
وأفرتدتً، بيسـلسوت عليه ويلايعـوه، وبايع ُكـّل من كان مع 
َرُســْوبنا تبكريم يف ح ة تبودتع بـسا فيهم كلار تبصذابة 

أجسعن أمري تملؤمنن عيلٌّ. 
و1نا.. ويف 1ذت تملوقف بسُا بسارٍد أَْو كاتٍب بكل ما جاء 
يف 1ـذه تبخطلـة تبعصساء، ويف حبك تبيو1 تملشـهود إىل يو1 
تبديـن، وبكنني أُحَِكر تبناس جسيعـاً بأن 1ناك واليٌة وعهد، 
تخـىلَّ عنه تملسـلسون بقصٍد أَْو بـدون، وبكن وقد تتضذا 
تبذقيقة تبسـاطعة وتبرؤية تبسديدة؛ في ب علينا جسيعاً 
ة، وتب 1ان تبسـاطع،  أن نُلـاِدَر ونوضح تلـك تبليّنة تبذقَّ
وتببـي بـن تنطفئ حبى يـو1 تبديـن عند جسهـور تبناس 
وتملوتطنـن مـن أجل تملعرفـة تبصادقـة وتببامـة بـسقا1 

ومكان آل بيا َرُسـْول تبله. 
يا تبلُه 1ا 1ي تأليا1 تبشـابه، وتألحـدتث تبوتىل وتبكرر؛ 
فلو عسلنـا مقارنًة فيسا حدث يف يـو1 تبغدير وما حدث أَْو 
يذـدث بصـورٍة يوميٍة يف بادنـا، ن د بأن تبذـق يبعّرض 
بلعدوتن وتببدمري، وبكل صـور تإلنكار وتإلجذاف، وكأنني 
أشـا1د يو1 غدير ُخم وما تاه من نكـرتٍن وإجذاٍد يف حق 
آل بيا َرُســْول تبلـه بن عيني، كيف حبـك؟!!؛ فابيسنيون 
يعانـون عىل ما يقارب من أربعة أعـوت1 كاملة من عدوتٍن 
بشـٍع وقذٍر تسـبهدف ُكـّل يشء، وبم يرك شيئاً ال تبطفل 
يف تملدرسـة، وال تملريض يف تملسبشفى، وال تملزترع يف حقله، 
وال تبعامل يف مصنعه، وال تبصياد يف عرض تبلذر، يبعرض 
تبيسـن بذـرٍب رضوس تببدأت منذ شـهادة تإلمـا1 عيل – 
كـر1 تبلـه وجهه – بليسـن وأ1لـه، حيث قـال: »وبو كنا 
آمـٍر بلاب جنـٍة بقلا بهسـدتن أدخلوت بسـا1ِ«.. وتببأريخ 
سلسـلة مباحقة، ومبشـابهة، تببدأت ببعّرض تإلما1 عيل 
بلخديعـة وتملكر أثناء عودته مـن تبيسن، ثم مرورتً بأحدتث 
صفن وتب سل، وظهور تبخوترج، وتنبهاًء بابذرب تبكونية 
تبعظيسـة عىل آل بيا َرُســْول تبله، ومـا تبذرب وتبعدوتن 
عـىل بادنا إال جـزءتً من تبذرب تبكونية عىل بيا َرُســْول 

تبله، وعىل مذليه وتملقبدين بنه هم. 
ن تملؤرخـون وتبُكبَّاب  سـيذكر تببأريخ وكبله، وسـيدوِّ
تملوقـف تبعظيـم وتبنليـل أل1ـل تبيسـن يف نـرصة تبذـق، 
ة، وإننا عىل تبذق سـائرون ال مذابة،  ونرصة تبوالية تبذقَّ

وسينرصنا تبله وتبله عىل ُكـّل يشٍء قدير. 

فوق مخيالت األكشن
بها استقطاَب أَْكبَـر عدد من املشاهدين عىل 

وسائط االتصال التقليدية واإللكرتونية.. 
كما أننا ال نرمي السـتعطاف األفئدة بعرِض 
أشـاء أطفالنا من ضحايا مجـازر العدوان يف 
املـدارس واملنـازل والطرقـات، فإننـا ال نرمي 
لتحطيِم أرقام مشاهدة قياسية بعرض بسالة 
رجالنـا يف جبهـات العـزة والـرف.. يف األوىل 
نحن نرمـي إلجـاء حقائق مظلومية شـعبنا 
التـي تجتهـد ترسـانة ميديا العـدوان الكونية 
يف حجبهـا وإعدامهـا والتدليـس عليها؛ لنقيم 
ـة عىل العالـم املنافق واملحايد واملتواطئ  الُحجَّ

والوالغ يف دمنا..
ويف األُْخــَرى نحن نرمي إلجـاء مروعية 
الرد انتصافاً ملظلوميـة ال مناص للجحود بها، 
كمـا وإجاء مسـتوى ما نحن عليـه من ثبات 
ورسـوخ وإيَْمــان بهـذه املظلوميـة الجليـة 
لألبصـار، ومسـتوى جهوزيتنـا للتضحيـة يف 
سـبيلها ال بطـراً وال أرشاً وال عدوانـاً عىل أحد، 
وإنمـا نشـداناً لـردع االسـتكبار وجاديه عن 
لحمنـا ودمنـا وترابنـا وحقنـا يف حريـة بلدنا 
واسـتقال قرارنـا الوطنـي، وإرسـاًء لقواعد 

سام ال ذلة فيه وال ضعة!
هل تقـرأ عوينـات العالم مـا وراء بطوالت 
مقاتـي جيشـنا ولجاننـا، مـن قضايـا عادلة 
وحقوق ال حيـف فيها وال جـدال، ومروعية 

وجـود إنَْســاني تتجىل أشـواق بلوغـه الهبًة 
متوقـدة مـن محاجـر )عيـى أبـو قاصف( 
ورفاقـه األبطـال الذيـن يجرتحـون املعجزات 
بدافع مـن هذه األشـواق اإلنَْســانية الدفاقة 
النقيـة، ال بدافـع النجومية يف حلبـة )مجالدة 
رومانية( مكتظة بقطعان املتعطشـن لإلثارة 
الناجمـة عن فرط وحشـية املجالدين وتهاوي 
الفـؤوس الضخمـة وجندلة األعضـاء وفوران 

الدم البري!
لسـنا موضوعـاً للرثـاء وال لفغـر األفـواه 
دهشـة.. نحن شعب يشـق باألظافر واملحاجر 
طريقـه إىل الحريـة الخالصة وسـط غابة من 

الخذالن والنفاق العاملي. 

فيهم: اإليَْمـان يمان والحكمة يمانية. 
وقد تجـذرت تلك العاقة منـذ أن وفد إليهم 
مبعوثاً لَرُســْول الله َصلَّـى اللُه َعَلـيْـِه َوآَلـُه 
َوَسـلَّـَم، واجتمع بالقبائـل واألقيال يف صنعاء 
القديمة، وإليه يعود بناء الجامع الكبري ويضم 
صخرتن تسمى »باملسمورة واملنقورة« يروى 
أنهما األسـاس األول للجامع، ويف جنباته تقع 
مكتبة تأريخية تضم مصحفا بخط اإلمام عي 
ــَام-، سـبق وأن قامت الرئاسـة  -َعَليْـِه السَّ
اليمنيـة إبان سـلطة مـا قبـل 2011م بتقديم 
)نسـخة مصورة( كهدية للسيد عي الخامنئي 

خال زيارة إيران. 
* * *

يف هذه املرحلة، ونظراً للتطورات السياسـية 
يف الباد واملنطقة، وإذ لم تستطع قوى العدوان 
أن تحّقـَق أيَّ انتصـار، فهـي تعمـُد إىل الغمز 
واللمز يف ثقافة اليمنين، وحريٌّ بتلك القوى أن 
تدرك أنها لوال أنها محمياٌت أمريكية تسـتظل 
بالظل األمريكـي وتحتمي به ملـا تمّكـنت من 
االسـتمرار عـىل عـروش متهالكة لـم يعد لها 
من اإلْســَام إال اسـُمه، بينما واقُعها استبداٌد 
لألجنبـي  وتبعيـة  وطغيـان  وظلـم  وإجـرام 

املستعمر. 
ونحن يف اليمن شـعب له حضارته وثقافته 
التـي تؤهله ملواكبة التطور يف الفكر السـيايس 
جمهوريـاً وشـعبياً بما يضمـن كرامة وحرية 
اإلنَْسـان، وسيادة الدولة، واستقال واستقرار 

وازدهار البلد. 
وشـعبنا اليمنـي ال يقبـل أن يكـون ملحقاً 

ألحد، أَْو حديقًة خلفيًة ألحد. 
وقضيـة هيمنـة الـدول الكربى عىل سـلب 
اإلرادة والقيـادة ملصالحهـا ال تـزاُل يف مختلف 
الباد العربية واإلْســَامية موضع رصاع إال ما 

نََدر. 
واليمُن ليس استثناًء، بل إن معركَة اليمن يف 
هذه املرحلة هي معركة مصري وكرامة وسيادة 

وتحرر أَْكثَـر منها معركة حكم أَْو سلطة. 
ولعلَّ اليمَن يف فكره السيايس أنضج بمراحَل 
ممـا حولـه مـن ممالـك خليجية تتحكـم بها 
عائلة يتاعب بها األجنبي املسـتعمر بريمونت 

كنرتول. 
لقد قطع الشعب اليمني شوطاً كبرياً يف حرية 
الفـرد، وصار لـه صوته العـايل يف مواجهة أية 
سـلطة ال يراها تمثله وال تنتمي إليه، والفضل 
يعود إىل تلك التضحيات الجسـيمة التي قّدمها 
الشـعُب اليمني يف مواجهة االستبداد والتسلط 
أياً يكن شكله وصورته جمهورياً أَْو فردياً، فما 
يريده الشعب هو الجوهر واملضمون ال الشكل 
والعنوان ويف طليعتهم الشـهيد القائد وكوكبة 
من العلماء والدكاترة واألكاديميون وعدد كبري 
من األحرار والرفاء من أبناء الشـعب اليمني 
لـم يبخلوا بمهجهم ونالوا الشـهادة يف سـبيل 
إعاء كلمة الحق وعزة اليمن ورفعته، وما ذلك 
إال ألنَّ األمـر أَْكبَـُر من مجرد سـلطة ال تتطلب 

ُكـّل هذه التضحيات الجسـيمة، بل من الغباء 
والحماقة فينا لو اعتربنا أن دماَء شهدائنا هو 

ملجرد سلطة. 
ـة  إنَّ القضيـة قضية مبدأ يتصـُل بأمر األُمَّ
املنـوط بها أن تكوَن خريَ األمم وأقواها وأعزها 

وأكرمها. 
وإذ يتطلع الشـعب اليمني إىل ترسـيخ قيم 
الكرامة والسـيادة واالسـتقال غـادره أعراب 
الجزيرة العربية ومن خلفهم قوى االسـتعمار 
طمعـا يف إعادتـه إىل بيـت الطاعـة، وهو ما ال 

يكون. 
وإذ تُمـرُّ البـاُد بمرحلـة ثوريـة تحرريـة، 
وتعيـُش تعددية حزبية، وتؤمـن بالجمهورية، 
جمهورية الناس، ال جمهورية السـفارات، وال 
َمَلكية القصور والصفقات وحياكة املؤامرات، 
فأي سـيادة ودولة وقيادة تنتظر اليمنين -يف 
حال ال سـمح الله - تمّكـنت قوى العدوان من 

فرض هيمنتها عىل اليمن!؟ 
وحتـى ال يكون ذلك وهو املسـتحيل بعينه، 
امتشق الشعب اليمني من ِغمد ثقافته وتأريخه 
»سـيَف الواليـة« واليـة اإلمـام عـي -َعَليْــِه 
ــَام- الذي يمثل يف الوجدان الشـعبي آخَر  السَّ
ُن به؛ لدرء الخطر املاثل يف العدوان  حصن يتحصَّ
والحصار وغري ذلك من املخاطر املعارصة التي 
تهّدد الشـعوب باالنقراض إذَا هي لم تتمسـك 
بثقافتها اإلْســَامية وتحافظ عـىل كينونتها 

الحضارية والتأريخية وشخصيتها املستقلة. 
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يكـــون اّتبـــاع اإلمام علي التزاًما عملًيّا، اســـتقامًة علـــى منهج الله، اتباًعا للُقـْرآن، متّســـًكا 
باحلق، منهًجا متكامًل في مبادئه وأَْخـَلقه وقيمه وسلوكه وروحيته، وهنا ترى نفسك تدخل 
في التولي الواعي لإلمام علي ولَرُسـْوِل الله ليمتدَّ بك ذلك إلى النضواء حتت ولية الله في 

التباع لهديه والتمّسك مبنهجه.

كلمة أخيرة

فوق مخيالت األكشن

تراتيُل الخلود

صالح الدّكاك
 ) الحربـيُّ )اإلعـاُم  يحتفـُظ 
ولجاننـا  اليمنـي  لجيشـنا 
الشـعبية، بوفـرة من الخـوارِق 
التـي يجرتُحها رجالُنا  البطولية 
يف مضامـري املواجهة مع تحالف 
قـوى العـدوان األمريكـي، وكما 
يحيـى  البديـُع  زميلُنـا  يؤّكــد 
الشـامي يف خاتمـة تقريِره عن 
مشـهد املقاتل بالحجار يف جبهة 
)البيضـاء( فـإنَّ املشـهَد الـذي 
َشـَدَه ماين املشاهدين ليس إال 
نزراً من كثرِي مشاهَد توثق بالصوت والصورة وقائع بطولية لو 
رويت مشافهة ملا أمكن لصديق -ِعوضاً عن عدو- تصديقها. 

)عيـى أبـو قاصف( بطـُل مشـهد )البيضاء( ليـس كائناً 
مفارقـاً للطبيعـة البرية، بـل مجاهد تنضـح خلف أضاعه 
ينابيع إيَْمـان كفيلة بأن تكرس مقاييس املمكنات التي بمقدور 
مخيلـة؛ لم تخـرب الطاقـة الخاقـة لإليَْمـان، أن تستسـيغها 

كمصاف أعىل لفعل فذ ومغاير. 
ال يعرض )إعاُمنا الحربي( مقاطَع )أكشن( يستهدُف 

د. فاطمة مقيت
ِة  ال يـكاُد يغمـُض عينيه حتـى يفتَحهما من ِشـدَّ
الفرحـة ملا ينتظـُره يف الغـد القريب، فرحـٌة ملكت 
عليه ُكـّل جوانحه، يكاد يطريُ لها خافُقه، الليُل يبدو 
طوياً، أطوَل من غريه من الليايل لشدة لهفته لطلوع 
الصبح إىل حيث سـينطلُق يف رحلة املشتاق إىل رياض 

الخالدين.
لم يكـد يسـمع أذان الفجر حتى َهـبَّ مرسعاً إىل 
الصـاة ومناجاة ربه والتبتل بـن يديه، وما إن أكمل 
صاتَـه حتى بدأ يتهيّـأُ للخروج مـع زمائه الطاب 
الذين ال يقلون عنه شوقاً ولهفة للخروج إىل رحلتهم 
التـي كانـوا ينتظرونهـا بفـارغ الصـرب، ودع والدتَه 
ع الطـاب لركوب الحافلة التي  ومىض إىل مكان تجمُّ
سـتقّلهم، تجّمع الصغار مع أسـاتذتهم وتسـابقوا 
لركـوب الحافلة، ركـب الجميـع وتَحـّركت إىل حيث 
وجهتها، وخاَل مدة ليست بالطويلة توقفت الحافلة 
عىل مشارِف إحدى رياض الشهداء، كانوا يتسابقون 
يف النـزول منهـا والذهـاب لزيـارة الشـهداء، لكنهم 
توقفـوا قلياً لقراءة زيارة الشـهداء وقراءة الُقـْرآن 
عىل أرواح من رحلوا لينعم الوطن بالحرية والسام. 

مىض الصغري مرسعاً لزيارة قرب والده الذي ارتقى 
شهيداً وهو يدافُع عن األرض والعرض، وقف يناجيه 
ويبثـه شـوَقه وآالَمـه وآماَلـه، مىض الوقـُت رسيعاً 
وتنادوا للرحيل ومواصلـِة الرحلة إىل املحطة الثانية، 
كان الصغـريُ ال ينفـكُّ يقرأُ آياٍت مـن الُقـْرآن ويدعو 
لوالـده الـذي وّدعـه قبل لحظـات، ويرتنُم بأناشـيد 
الشهداء، فبينما هو كذلك حتى توقفت الحافلُة ألخذ 
بعـض حاجاتهـم من السـوق لكن فجأًة آتـت قنبلُة 
الحقد الغادرة لتخطَف روَحه فتعرج مرسعًة لتعانق 

روَح والده، لريتِّا معاً تراتيَل الخلود. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ل تبدروتني
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محمد عبدالسالم

-َعَليْــِه  عـي  اإلمـام 
العابرة  الشـخصية  ـَام-  السَّ
واألديان،  واملذاهـب  للطوائف 
ُخلُقاً  املثـىل للبرية  والقدوة 

وثورة ودولة..
غدير ُخـّم - مكاٌن يقُع بن 
مكة واملدينة- شـهد يف السنة 
العـارشة للهجـرة تحديـداً يف 
الثامـن عـر مـن شـهر ذي 
الحجـة- حدثـاً اسـتثنائياً يف 
تأريـخ اإلْســَام، وذلـك حن 

اسـتوقَف َرُســْوُل الله َصلَّـى اللـُه َعَلـيْـِه 
َوآَلـُه َوَسـلَّـَم َمن معه من املسـلمن يفوق 
عددهم حسـبما ترويه كتب السري عن مائة 
ألـف مسـلم، قضوا مـع َرُســْول الله حجة 
الـوداع، ويف طريق العـودة إىل املدينة املنورة 
وقَف َصلَّـى اللُه َعَلـيْـِه َوآَلـُه َوَسـلَّـَم فيهم 
خطيبـا يبلغهـم أمًرا لـم يسـمعوا مثله من 
قبل، وكان ذلك الباغ هو إشهار والية اإلمام 
ـة  ــَام- عـىل املأل وعىل األُمَّ عي -َعَليْـِه السَّ
قاطبـة، ال لنسـبه وحسـبه، وإنمـا امتثاال 

لقوله تعاىل: 
﴿ يَـا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ َما أُنْـِزَل إَِليَْك ِمْن 
َك َوإِْن َلـْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه َواللَُّه  َربِـّ
اِس﴾، وقـد اختصـه الله  يَْعِصُمـَك ِمـَن النَـّ
بمكانـة نالها بفضـل جهاده يف سـبيل الله 
وإخاصـه مع نبيه، َو﴿ذَِلَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه 

َمن يََشاُء  َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾.
ه وبعد أن حمـد الله  ويف ُكتُـِب السـري أنَـّ

وأثنـى عليه.. قال َصلَّـى اللـُه َعَلـيْـِه َوآَلـُه 
َوَسـلَّـَم: )أيها النـاُس، ألسـُت أوىل بكم من 
أنفسـكم، قالوا بىل يا َرُسـْول 
اللـه، فأخذ بيـد عـي -َعَليْـِه 
ـَام- وقال: اللهم من كنُت  السَّ
مـواله فهذا عيٌّ مـواله، اللهم 
واِل َمـن وااله وعـاِد من عاداه 
وانُرْ َمن نـره واخذل من 

خذله(.
ثـم قـام املسـلمون وفيهم 
كبـار الصحابـة بتهنئـة أمري 
ـَام-  املؤمنن عي -َعَليْـِه السَّ
بمـا اختصـه الله مـن مكانة 
جسـيمة  ومسـؤولية  مرموقة 
وخطـرية، قائلـن: )بٍخ بـٍخ لك يا ابـَن أبي 
طالـب، لقـد أَْصبَـحـت مـوىل ُكـّل مسـلم 

ومسلمة(.
والحديـُث متواتٌر بما ال يرقى إليه الشـك 
ال  مشـهورة  معروفـة  والواقعـة  إطاقـاً، 
يختلف يف وقوعها اثنان، وما شهده التأريخ 
من خاف إنمـا يقتر عىل داللة ما حصل. 
هـل هو مجـرد تكريـم للتكريـم، أم أن ثمة 

شأنا عظيماً يرتتب عليه مصري أمة. 
مع األخـذ بعـن االعتبار دوَر السـلطات 
ـة- يف بث الفرقة  -التـي توالت عىل أمـر األُمَّ
وتوجيـه الـرأي العـام وفقـاً لهواهـا، وهو 
ما جلـب الكـوارث واملحـن التـي تعاظمت 
عـىل نحو صـار الحديـُث عن إنَْســان حاز 
ُكــّل  يف  واألقدميـة  واألسـبقية  األفضليـة 
شـأن من شؤون الحياة كاإلمام عي بن أبي 
طالـب بدعًة وخرافًة، بينما التبجُح بصفات 

الطغـاة واملجرمـن واملسـتبدين واللصوص 
واملسـتعمرين سياسـًة وحضـارًة وتقدمـا 

وحداثة!
ومن يجهـل أَْو يتجاهل »حديـث الوالية« 
وواقعـة غدير ُخــّم، أَْو ير عـىل تجاهلها 
فذلـك شـأنه، كما هو الحاُل مـع من يعطي 
هـا ويسـعى إىل إعـاء شـأنها  القضيـَة حقَّ
فهو إنما يُعي شـأناً فيه أمـر إلهي نزل عىل 
َرُسـْوله، ونحن أمُة إْسـَام تستمد وجوَدها 
الحضاري من كتاب الله الذي ال يأتيه الباطل 

من بن يديه وال من خلفه. 
الدينيـة  بالخلفيـة  يتعلـق  فيمـا  ذلـك   

والتأريخية لحديث الوالية، ويوم الوالية. 
* * *

يف الوقـت الحارض، نحـن يف اليمن -ومنذ 
زمـن بعيـد- نقيـم االحتفـال بيـوم الوالية 
)والتسـمية باعتبار الحـدث( أَْو عيد الغدير 
)والتسـمية باعتبار مكان الحـدث(، وليس 
وليَد اللحظـة أَْو ابتداعاً ناجماً عن املتغريات 

األخرية التي شهدتها الباد. 
عاقـُة اليمنيـن باإلمـام عـي -َعَليْــِه 
فيهـم  ولـه  وتأريخيـة،  وثيقـة  ــَام-  السَّ
إشـاداٌت وشـهاداٌت تَـُدلُّ عىل علو شـأنهم 

ومكانتهم، وقال فيهم قوله املشهور: 
ولو كنـُت بوابـاً عىل بـاب جنـة... لقلت 

لهمداَن ادخلوا بساِم
وذلك بعُض ما حفظه التأريُخ لإلمام عي 
ــَام- يف مناقـب اليمنين، بعد  -َعَليْــِه السَّ
وسـام قّلده إياهم َرُســْوُل اللـه َصلَّـى اللُه 

َعَلـيْـِه َوآَلـُه َوَسلَّـَم حن قال 
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