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بذريعة  أمريكيًا  عنهم  املفرج  حتتضن  ظيب  أبو 
«إعـــــــادة الــتــأهــيــل» الســتــخــدامــهــم عــنــد الـــلـــزوم

واشنطن ترسل واشنطن ترسل 66 من  من 1818 قياديًا «قاعديًا»  قياديًا «قاعديًا» 
إماراتية طــائــرة  مــنت  على  حضرموت  إماراتيةإىل  طــائــرة  مــنت  على  حضرموت  إىل 



أقسامه بــعــض  تــوقــف  مــن  حيـــذر  الـــثـــورة  ومستشفى  الــتــصــريــف  قــنــوات  تــأخــر  أســبــاب  تكشف  األمـــانـــة 



اطاثادات العقغئ إلى حآون الئحر وواصع التغاة
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بالاجاطظ طع تخسغث اقخاراصات الفاضتئ قّتفاق جاعضععلط:

22 غارة سطى طأرب والئغداء والةعف والتثغثة وصخش طثشسغ طاعاخض سطى خسثة
 : خاص

كثّــف طرياُن العـدوان األمريكي السـعودّي 
غاراِتـه الهسـتريية عىل عـدد مـن املحافظات، 
فيمـا واصـل جيـُش العـدّو السـعودّي قصَفه 
املدفعي عىل املناطق الحدودية اآلهلة بالسكان، 
وذلـك بالتزامن مع تصعيد الخروقات الفاضحة 

التّفاق الحديدة. 
مصدر محيل أفاد لصحيفة املسرية بأن حرَس 
الحدود السعودّي واصل، أمس الثالثاء، القصَف 
املدفعـي عىل مناطق متفرقة مـن مديرية رازح 

الحدوديـة، وكـذا عـىل عدد مـن القـرى اآلهلة 
بالسكان يف املناطق الحدودية. 

ويف سـياق متصـل، أّكــد مصـدر عسـكري 
لصحيفـة املسـرية أن طـريان العـدوان كثّــف 
غاراته الهسـتريية عىل مأرب بشنه أكثَر من ١٧ 

غارة حتى كتابة هذا الخرب. 
وأوضـح املصـدر أن طريان العدوان شـن ١٠ 
غـارات عـىل مديريـة رصواح، و٥ غـارات عىل 
مديريـة مدغـل، وغارتـني عىل مديريتَـي رحبة 

وجبل مراد. 
ولفـت املصـدر إىل أن طـريان العدوان وّسـع 

نطاَق عملياته الهسـتريية إىل البيضاء بشـنه ٣ 
غـاراٍت عىل ناطع، فيما َشـنَّ غارًة عىل منطقة 

الظهرة بمديرية خب والشعف. 
إىل ذلـك، سـجلت غرفـة عمليـات ضبـاط 
االرتبـاط والتنسـيق لرصد خروقـات العدوان 
خـالل الــ  بمحافظـة الحديـدة ١٦٤ خرقـاً 
٢٤ سـاعة املاضيـة ارتكبتهـا قـوى العدوان 
وأدواتها، يف سـياق الخروقات اليومية التّفاق 

الحديدة. 
وأوضح املصـدر أن من بـني الخروقات غارة 
ـيس عـىل الجـاح َوتحليـق ١٧  للطـريان التجسُّ

طائرة تجسسـية يف أجواء الخمسـني َوالتحيتا 
َوالجاح والجبلية والدريهمي. 

وأَشـاَر املصدر إىل اسـتحداث قـوى العدوان 
تحصينـات قتالية يف الفـازة َوتنفيـذ ٣٠ خرقاً 
بقصـف مدفعي لعدد ٢٣٢ قذيفـة َو١١٥ خرقاً 

باألعرية النارية املختلفة. 
وتواصـل قوى العـدوان وأدواتهـا خروقاتها 
اليوميـة التّفـاق الحديدة وسـط تجاهل أممي 
يؤّكــد تماهَي األمـم املتحدة مـع دول العدوان 
لتجميـد امللفـات اإلنسـانية التي تدفـع بعجلة 

السالم. 

طساحفى البعرة غتثر طظ تعصش بسخ أصساطه جراء تسرضعا لمغاه افططار:

أطاظُئ الساخمئ تضحُش أجئاَب تأخر إظةاز صظعات وحئضات تخرغش املغاه

طةطج العزراء غصر جمطئ طظ اإلجراءات ملعاجعئ أضرار السغعل

 : خاص
أشـار املهنـدُس عبد الكريـم الحوثي 
-وكيل قطاع األشغال واملشاريع بأمانة 
العاصمـة- إىل أن خطط أمانة العاصمة 
رّكزت عىل تصحيح قنوات ترصيف مياه 
األمطار والسيول يف الشوارع الرئيسية. 
وقال املهنـدس الحوثي يف ترصيحات 
للمسـرية: «وضعنـا يف االعتبـار أَيْـضاً 
املناطق ذي الكثافة السـكانية املرتفعة 

والتي تعرضت سابًقا ألكثر األرضار». 
َوأََضـاَف الحوثي «مشـاريع ترصيف 
مياه األمطار والسـيول املنجزة تضمنت 
اسـتحداَث قنوات جديدة وإعادة تأهيل 
أُخـرى َوأَيْـضاً قمنا بعدد من مشـاريع 
الرصف الحجري والجسور السطحية». 
مـن جهتـه، لفـت املهنـدس سـليم 
قنوات  مشـاريع  الطيبـي -استشـاري 
ترصيـف ميـاه األمطار- إىل أن السـبَب 
القنـوات  إنجـاز  لتأخـر  الرئيـيسَّ 
املستحدثة بشكل كامل هو ثقل مراعاة 
املنترشة  وشـبكاتها  األُخـرى  الخدمات 

تحت األرض. 
وقـال الطيبي للمسـرية: «نحن نقوم 
بتنفيذ مـا كان ينبغي تنفيذه منذ عقود 
سـابقة؛ باعتبَار ذلك متطلبات رئيسية 
لحماية أمانة العاصمة وإْمَكاناتنا تحت 

العدوان والحصار محدودة». 
بـدوره، نـّوه املهنـدس عبد السـالم 
محـاوش -مدير عـام الصيانـة بأمانة 
التخطيـط  غيـاب  أن  إىل  العاصمـة- 
العمراني سبب عجز أمانة العاصمة عن 
تصحيح وضع بعض القنوات الرئيسية 

يف أمانة العاصمة. 

ه إىل أن أمانَة العاصمة سـتعَمُل  ونبـَّ
عىل تصحيح القنوات املفتوحة املختلفة 
يف أمانة العاصمة عرب سـقفها بشـكل 
هرمي يف املرحلة القادمة، داعياً الجهات 
املشـاريع  إلنجـاز  للتعـاون  األُخـرى 
الالزمـة.  وأّكــد محـاوش أنـه يجب أال 
نغفل أن العدوان والحصار يحول بشـكل 

أَو بآخر دون تصحيح الكثري من األخطاء 
السابقة واملرتاكمة من املراحل السابقة. 

ويف سـياق متصـل، حذر مستشـفى 
الثـورة العام من توقف بعض األقسـام 
جـراء تعرضهـا مليـاه األمطـار بفعـل 
اإلهمال الذي تعرض له مبنى املستشفى 

منذ سنوات عدة. 

وقال بيان صادر عن املستشـفى: إن 
من أقسـام املستشـفى ترضرت  «عدداً 
وتوقـف العمل يف بعضهـا جراء األمطار 

الغزيرة وترسب املياه إليها». 
طالـت  األرضار  أن  البيـان  وأوضـح 
أقسـام عمليات النسـاء والوالدة وجزءاً 
من العمليات الكربى، والطوارئ، ومركز 
العيون، والقسطرة؛ وذلك نتيجة تقادم 
مبنـى املستشـفى، وعـدم ترميمه منذ 
فـرتة طويلة نتيجـة تداعيـات العدوان 
والحصـار التي انعكسـت عـىل مختلف 

القطاعات الخدمية. 
فيمـا قـال رئيـس هيئة مستشـفى 
الثورة العام بأمانـة العاصمة، الدكتور 
سـتنفذ  الهيئـة  أن  جحـاف،  عبدامللـك 
لتجـاوز  وعاجلـة  رسيعـة  معالجـات 
األرضار التـي لحقـت باألقسـام آنفـة 
الذكر حتى يتم ترميمها وإعادة تأهيلها 
يف إطار الرتميم الشامل ملبنى الهيئة بما 

يضمن استمرار خدماته. 
منظمتـي  جحـاف  الدكتـور  ودعـا 
«الصحة العاملية واليونيسف» والجهات 
املعنيـة إىل املسـاهمة الفاعلـة يف تنفيذ 
مـرشوع ترميـم وصيانة مبنـى الهيئة 
بشـكل كيل؛ كونـه املستشـفى املركزي 
السـتقبال حاالت الطـوارئ من مختلف 

املحافظات عىل مدار الساعة. 

 : خظساء
كـّرس مجلـُس الـوزراء اجتماَعه االسـتثنائي، 
أمس الثالثاء، برئاسِة الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور؛ ملناقشة األرضار الجانبية للسيول الناجمة 
عـن األمطار الغزيرة التـي يُمنُّ بها الله تعاىل خالل 

هذه األيّام عىل البالد. 
ووقف االجتمـاع عـىل األرضار البرشية واملادية 
الناجمـة عـن تدفق مياه السـيول بكميـات كبرية 
وما شـهدته بعـض املناطق مـن انزالقـات للرتبة 
وانهيارات صخرية بخالف حوادث انقالب السيارات 
ة  نتيجة الضباب الكثيف يف الطرقات الطويلة َخاصَّ
يف محافظـات املحويت وحّجــة وإب، وآلية تقديم 
العون املناسـب للمترضرين، ال سـيما من ترشدوا 
من منازلهم سواء التي تهدمت كليٍّا أَو التي جرفتها 

السيول وأصبحت أثراً بعد عني. 
واسـتمع االجتمـاع إىل تقريـر من نائـب رئيس 
الـوزراء لشـئون الخدمات والتنميـة رئيس اللجنة 
العليا ملواجهـة الكوارث وأرضار السـيول الدكتور 
ونتائـج  اللجنـة  نشـاط  حـول  مقبـويل،  حسـني 
متابعتهـا امليدانيـة لآلثـار الجانبية التـي خلفتها 

السيول يف عدد من املحافظات. 

ولفـت التقريـر إىل املصفوفـة التنفيذيـة التـي 
أعدتهـا اللجنة حـول مختلـف العمليـات املتصلة 
بتعزيز قدرات السـلطات املحليـة بأمانة العاصمة 
ـة مواصلة تنظيف  واملحافظـات املسـتهدفة َخاصَّ

ممرات السيول والسدود والحواجز املائية. 
وأّكــد التقريـر أهميّـة إنجـاز مـرشوع الرصد 
واإلنـذار املبكر عىل مسـتوى األمانـة واملحافظات 
لتـاليف الخسـائر البرشيـة واملاديـة الناجمـة عن 

التدفق املفاجئ للسيول عىل مستوى البالد. 
ضحايـا  أرس  مواسـاة  الـوزراء  مجلـس  وأقـر 
السـيول وانـزالق الرتبـة بدفع مبلـغ مليوني ريال 
ألرسة املتـويف ومليـون ريال للمصـاب، مع تكليف 
املحافظني بالتنسـيق مـع وزارة األشـغال العامة 
والطرق إلعداد دراسـة إلنشـاء منازل ملن تدّمـرت 
بيوتهم أَو جرفتها السـيول يتم تمويـل بنائها من 

قبل الهيئة العامة للزكاة. 
كما أقر املجلس تخصيص مبالغ مناسبة ألمانة 
العاصمة واملحافظات من املوارد املحلية واملشرتكة 
ملواجهـة االحتياجـات واألعمـال الطارئـة املتصلة 
بمواجهـة اآلثـار الجانبيـة للسـيول واالحتياجات 
الطارئـة، مؤّكــداً بهـذا الخصوص أهميّـة العمل 
باملصفوفـة التنفيذية املعدة من قبـل اللجنة العليا 

ملواجهة الكوارث ومعالجة أرضار السيول. 
وكلف املجلس وزارة الزراعة والري بإعداد خطة 
متكاملة، بالتنسيق مع السلطات املحلية يف األمانة 
واملحافظـات؛ لتحقيق االسـتفادة املثـىل من مياه 
األمطار والسيول عرب تجميعها يف سدود أَو حواجز، 
مـع مراعـاة إقامـة كرفانـات يف جوانب السـوائل 
وقنـوات لتحويل كميات من امليـاه إليها، للحد من 

قوة تدافعها يف سائلة صنعاء وغريها. 
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اجامرار الاخسغث افطرغضغ المشطَّش بثسعات «السقم»: 

 : خاص
يف خطوٍة مشـبوهٍة تشـري إىل اسـتمرار توّجـه 
دول العـدوان والواليـات املتحـدة األمريكيـة نحو 
تصعيـد األعمـال العدائيـة يف اليمـن، باسـتخدام 
األذرع التكفرييـة، أقدمت اإلمارات، أمس الثالثاء، 
عىل نقل مجموعة من عنارص ما يسـمى «تنظيم 
القاعـدة» املفرج عنهم من معتقـل «غوانتانامو» 
األمريكي يسء السـمعة، إىل محافظة حرضموت 
املحتّلـة، األمر الذي اعتربه مراقبون مؤرشاً لتَحّرك 
جديـد للجماعات التكفريية لخدمـة مصالح دول 
العدوان وواشـنطن، ُخُصوصـاً وأن هذه الخطوة 
تأتي بعد إعالن الواليات املتحدة عن إنشاء وتدريب 
جماعات مسـلحة يف البالد تحت شعار «مكافحة 
اإلرهـاب» وهـو اإلعالن الـذي تزامن مـع تصعيد 
كبري لعنـارص «القاعدة» َو»داعـش» يف محافظة 

البيضاء. 
وقالت مصادر مطلعة إن طائرة إماراتية وصلت، 
أمـس، إىل مطار الريـان يف حرضمـوت، وعىل متنها 
عدد من قيادات ما يسـمى تنظيـم «القاعدة»، الذين 
كانـوا معتقلني يف سـجن «غوانتانامـو» األمريكي، 

وأفرجت عنهم الواليات املتحدة يف ٢٠١٥، َحيُث جرى 
نقلهم إىل اإلمـارات واالحتفاظ بهم هناك تحت مربّر 

«إعادة تأهيلهم». 
وأوضحـت املصـادر أن التكفرييـني الذين وصلوا، 
أمـس، عددهـم سـتة مـن أصـل ١٨ قياديـاً كانـت 
ام أنها ستقوم باإلفراج عنهم  اإلمارات أعلنت قبل أَيـَّ

وتسليمهم لحكومة املرتِزقة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن البقية سـيصلون خالل 

األيّام القادمة. 
ورأى مراقبـون أن هـذه الخطوة املشـبوهة تأتي 
ضمن مخّطط تصعيـد العمليات العدوانية يف اليمن؛ 
نظـراً لعدة مؤرشات، أهمها التوقيت، َحيُث تأتي بعد 
أسـابيَع قليلة من إعالن الواليـات املتحدة األمريكية 
عـن تدريب ودعم جماعات مسـلحة يف اليمن (تحت 
مسـمى قـوات الرشعيـة) وذلـك ألغـراض «تخـدم 
املصالح األمريكية» بحسـب ما جاء يف نص اإلعالن، 
وبذريعـة «مكافحة اإلرهاب» وهي أبرز الذرائع التي 
تسـتخدمها واشـنطن لتحريـك األذرع التكفريية يف 

البلدان. 
وقـد تزامن هـذا اإلعـالن األمريكي مـع خطوات 
عملية كشـفت توّجـه الواليـات املتحدة نحو تحريك 

جماعـات «القاعـدة» َو»داعـش» يف امليـدان، ومـن 
ضمـن تلك الخطـوات التصعيـد الكبري الـذي نفذته 
هـذه الجماعات يف محافظات البيضـاء والذي تبنته 
دول العدوان بشـكل رصيح، والذي تـوازى مع لقاء 
قائد قـوات البحريـة األمريكية الوسـطى، باملرتِزق 
الفـار عيل محسـن األحمر املعـروف؛ بكونـه «األب 
الروحي لتنظيم القاعدة يف اليمن» ملناقشة ما يسمى 

«مكافحة اإلرهاب». 
وإىل جانب هذه املؤرشات الواضحة، ربط محللون 
خطـوة إعادة القيادات التكفريية إىل اليمن بتطورات 
الوضـع يف امليـدان، َحيُث تتصاعد انهيـارات مرتِزقة 
العدوان األمريكي السـعودّي بشكل متسارع يف عدة 
جبهات، أبرزها جبهة محافظة البيضاء التي حّققت 
قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة فيهـا انتصارات 
كبرية تمّكنت فيها من السيطرة عىل مناطق واسعة 
كانـت جماعات «القاعدة» و»داعـش» تتمركز فيها 
منذ سـنوات، إضافة إىل جبهـة محافظة مأرب التي 
تتخوف الواليات املتحدة األمريكية من استمرار تقدم 

الجيش واللجان فيها. 
وينسـجم التوّجـه األمريكي للتصعيد بوضوح 
مـع السـلوك السـيايس لواشـنطن تجـاه ملـف 

اليمـن، َحيـُث تواصـل اإلدارة األمريكيـة التهرب 
مـن متطلبـات السـالم الفعـيل، وتحـاول ابتزاز 
صنعاء بامللفات اإلنسـانية، لتقييد خيارات الردع 
وكسـب الوقت؛ ِمن أجِل ترتيب صفـوف املرتِزقة 
والتكفرييـني يف امليـدان، وهـو األمر الذي كشـفه 

تصعيد البيضاء بوضوح. 
ويف هذا السـياق، جـددت الواليـات املتحدة، أمس 
الثالثـاء، الحديث عـن «العودة إىل التفـاوض إلنهاء 
الحرب»، وهو ما يعني استمرار «املناورة» األمريكية 
التي تتضمن رفع شعارات ودعوات «السالم» الزائفة 

للتغطية عىل التصعيد يف امليدان. 
وكانت صنعاء كشـفت، يف وقت سابق، معلوماٍت 
مفصلـًة حـول تواجد قيـادات وعنـارص «القاعدة» 
و»داعـش» يف املناطـق املحتّلة مـن محافظة مأرب 
والتي باتت أوكاراً رئيسية للجماعات التكفريية التي 
تم جلبها برعاية أمريكية ملنع قوات الجيش واللجان 
من اسـتكمال تحرير املحافظة، وقد أّكـدت مقاطُع 
مصـورٌة بثها إعـالم تنظيم «القاعـدة» أن عنارصه 
وقياداتـه يتَحّركـون بحريـة تامـة يف تلـك املناطق، 
ويحظـون باهتمـام خـاص من قبل قـوات حكومة 

املرتِزقة. 

وخعل 6 طظ أخض 18 صغادغًا شغ تظزغط «الصاسثة» إلى ططار الرغان سطى طاظ ذائرة إطاراتغئ

 تضفريغع «غعاظااظاطع»  تضفريغع «غعاظااظاطع» 

«الشرشئ الاةارغئ» بسثن تتثر طظ ارتفاع أجسار السطع إلى الدسش 

تضعطئ املرتجصئ ترشع الةمارك 100 % لظعإ «إغرادات» إضاشغئ سطى تساب طساظاة املعاذظني
 : خاص

اتخذت حكومُة املرتِزقة قراًرا جديًدا يضاعُف املعاناَة اإلنسـانيَة 
واملعيشـيَة للمواطنـني، كمـا يفتـح بابًـا إضافيٍّا لنهـب املزيد من 
العائـدات عىل حسـاب تلك املعانـاة، وذلك يف إطـار تصعيد الحرب 

االقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني. 
وقالت وسـائل إعالم سـعوديّة: إن حكومـة املرتِزقة قّررت رفع 
سعر رصف «الدوالر الجمركي» إىل الضعف (من ٢٥٠ إىل ٥٠٠ ريال) 

وهو األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع كبري يف أسعار السلع. 
واعرتضـت ما تسـمى «الغرفة التجاريـة والصناعيـة» التابعة 
لسلطة الفار هادي يف عدن، عىل هذا القرار، وقالت إنه «سيؤدي إىل 
رفع أسـعار املواد املستوردة إىل الضعف وسـيثقل كاهل املواطنني، 

كما سيوسع ظاهرة التهريب، وسيسبب استرياَد بضائع أقلَّ جودًة 
لتقليل الكلفة»، بحسب بيان نقلته وسائل إعالم املرتِزقة. 

ودعت «الغرفة التجارية» التابعة للمرتِزقة، أمس الثالثاء، جميَع 
التجـار إىل «تجميـد فتـح أية اسـتمارات تخليـص جمركي» حتى 

ترتاجع حكومة الفارِّ هادي عن هذا القرار. 
َوأََضـاَف البيان أن القرار «سـيؤدي إىل اختالالت يف سالسل توفر 

املواد الغذائية وسيوسع نطاق الجوع بني أوساط املواطنني». 
وحاولـت حكومة املرتِزقة تربير القرار بأنه يأتي «لزيادِة اإليرادات 
ومواجهة العجز الحاصل يف السيولة النقدية»، بحسب صحيفة الرشق 
األوسط السـعوديّة، إال أن هذا التربير قوبل بسخرية وانتقادات؛ ألَنَّه 
يعني بوضوح أن حكومة املرتِزقة تسعى لنهب من املزيد من األموال، 
مثلما تفعل مـع إيرادات النفط والغاز واملنافـذ التي أقر «برملانيون» 

مرتِزقة هذا األسبوع بأنها ال تذهب إىل البنك املركزي يف عدن. 
ويأتـي هذا القرار الكارثي يف إطار توّجـه واضح لتصعيد الحرب 
االقتصادية التي يشـنها العدوان ضد الشعب اليمني، َحيُث شهدت 
املناطق املحتّلة مؤّخراً ارتفاعاً جنونياً يف أسـعار السلع بعد تجاوز 
سعر رصف الدوالر حاجز األلف ريال، نتيجة قيام حكومة املرتِزقة 
بإنـزال دفعة جديـدة مـن األوراق النقدية املزورة التـي طبعتها يف 

الخارج بإيعاز من دول العدوان. 
وبرغـم االنتقـادات واالحتجاجـات التي أشـعلها التدهـوُر غريُ 
املسـبوق للعملة املحلية يف املناطق املحتّلة، ترُفُض حكومُة املرتِزقة 
االعرتاَف بالسبب الحقيقي للمشكلة (وهو طباعة وتزوير العملة)، 
بل وتواصل البحَث عن وسائَل أُخرى ملضاعفة الكارثة، ونهب املزيد 

من العائدات عىل حساب معاناة املواطنني. 

اجامراُر تئادل «اقّتعاطات» بني املرتجصئ وطحشطغعط؛ بسئإ عجائمعط يف الئغداء 
 : طاابسات

فصائـل  بـني  االتّهامـات  تبـاُدُل  تواصـل 
مرتِزقـة العـدوان األمريكي السـعودّي، عىل 
خلفيِة الهزائِم التي تلقتها قواتُهم املسـنودُة 
بالتكفرييني يف محافظة البيضاء خالل عملية 
«النـرص املبـني» التـي نّفذتها قـواُت الجيش 

واللجان الشعبيّة. 
ويف هـذا السـياق، نقلـت وكالـة «فرانس 
برس» عن وكيل محافظة البيضاء يف سلطة 
الفـار هـادي، املرتـِزق أحمـد الحميقانـي، 
الدفـاع  ووزارة  العـدوان  لتحالـف  اتّهاَمـه 
التابعـة للمرتِزقـة بـ»التخـاذل» عـن دعم 
املقاتلـني يف املناطـق التـي سـيطرت عليها 
قـواُت الجيش واللجـان الشـعبيّة مؤّخراً يف 

محافظة البيضاء. 
واعـرتف املرتـِزق الحميقانـي بـأن قواِت 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة أحـرزت تقدمـاً 
واسـعاً يف عـدة مديريات كان يسـيطر عليها 
وهـو  البيضـاء،  يف  والتكفرييـون  املرتِزقـة 
األمـر الذي حاولت حكومـُة املرتِزقة وتحالف 

العدوان إنكاَره. 

ومنـذ أسـابيع، تتبـادل فصائـل مرتِزقـة 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي اتّهامات 
بشـأن الهزائم التي تعرضوا لهـا يف البيضاء، 
َحيُث يتهم حزب اإلصالح والسعوديّة مليشيا 
االنتقـايل التابعـة لإلمـارات بأنها سـبب تلك 
الهزائم، كمـا اتهمت املليشـيا حزب اإلصالح 
والسـعوديّة بمحاولة جرها إىل حرب خارسة 
مع قوات الجيش واللجان، وانتقد ناشـطون 
من الطرفني عـدَم تَحّرك تعزيزات عسـكرية 
تابعـة لقوات الفاّر هادي إلسـناد املقاتلني يف 
البيضـاء، وتم اتّهـام حكومـة املرتِزقة بأنها 
رسقـت مبلغاً مالياً َكبرياً كان مخصصاً لدعم 
التصعيـد الذي أطلقـت عليه «عمليـة النجم 

الثاقب». 
ويـربز هذا االنقسـام الفاضـح يف صفوف 
مرتِزقة وأتباع تحالف العدوان بشـكل متكّرر 
عقـب ُكـّل هزيمـة ميدانيـة يتلقونهـا أمام 

قوات الجيش واللجان الشعبيّة. 
وكان عضـو الوفـد الوطنـي، عبـد امللـك 
ام  العجري، عّلق عىل هذه االنقسامات قبل أَيـَّ
قائـالً إنه «ليس غريباً عليهـم تبادل اتّهامات 
الخيانة فحلفهم قائم عىل الخيانة ومن يُخْن 

وطنَه لن يكوَن أكثَر وفاًء لرفاقه». 
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احتفاًء بقدوم أعظم املناسـبات وأرشفها 
«يـوم الواليـة» أقيـم بعـدد مـن الـوزارات 
وأمانـة  صنعـاء  بمحافظـة  واملديريـات 
ووقفـات  وأمسـيات  فعاليـات  العاصمـة 
متنوعـة لتجديد الوالء والعهد لله وللرسـول 

ولإلمام عيل عليه السالم. 
ففي مديريـة همدان بمحافظـة صنعاء، 
للمناسـبة  إحيـاء  ثقافيـة  فعاليـة  أقيمـت 
العظيمـة بحضـور مشـايخ ووجهـاء بنـي 
مكـرم، ألقيـت خاللها عدد مـن الكلمات من 
قبل الحارضين، أَشـاَرت إىل أهميّة إحياء يوم 
الوالية لتجديد الوالء لله ورسوله واإلمام عيل، 
واستلهام الدروس والعرب من حياته وجهاده. 
وأّكـدت الكلمات أن التذكري بيوم الوالية، 
ــة من تـويل الطغاة  يعكـس ما تعانيـه األُمَّ
واملسـتكربين؛ بَسـبِب ابتعادهـا عن منهج 

الوالية التي أشار إليها القرآن الكريم. 
بمحافظـة  حشـيش  بنـي  مديريـة  ويف 
صنعـاء، أقيمـت أمـس، صباحية شـعرية 
إلحياء ذكرى والية اإلمام عيل عليه السالم. 

وقّدم نخبة من الشـعراء، بحضور عضو 
مجلـس الشـورى فضـل مانـع، عـدداً من 
القصائد التي عكست مكانة اإلمام عيل كّرم 

الله وجهه يف قلوب اليمنيني. 
وخـالل الصباحيـة أشـاد مديـر املديرية 
راجـح الحنمـي، بتفاعـل الشـعراء وأبنـاء 
مديرية بني حشـيش ومسـتوى حضورهم 
إلحياء ذكرى يوم الوالية، معتربًا والية اإلمام 
عيل امتـداداً لواليـة النبي محمـد عليه وآله 

أفضل الصلوات وأتم التسليم. 
من جهته، اعترب نائب عميد كلية املجتمع 
يف رصف إبراهيـم املسـوري، االحتفال بهذه 

الذكـرى تجديـًدا للعهد والوالء لله ورسـوله 
ومن أمر الله بتوليهم. 

وعىل صعيـد متصـل، نظمـت إدارة أمن 
محافظـة صنعـاء، أمـس الثالثـاء، فعالية 

ثقافية بذكرى يوم الوالية األغر. 
وأّكـدت الفعالية بحضور وكيل املحافظة 
املهنـدس صالح املنترص، وعـدد من مديري 
املكاتـب التنفيذيـة وقادة الوحـدات األمنية 
املحافظـة  أمـن  إدارة  ومنتسـبي  وضبـاط 
واملديريات، أهميّة السري عىل نهج اإلمام عيل 

يف مقارعة الظلم واالستكبار. 
واسـتعرض مدير أمن املحافظـة العميد 
يحيـى املؤيـدي، جانباً من شـخصية اإلمام 
يف  الـوالء  معانـي  ترسـيخ  وأهميّـة  عـيل 
نفوس األجيال وتحصينهـم من توىل اليهود 

والنصارى. 
وأّكــد أهميّـة اسـتلهام دروس الحريـة 
والتضحيـة من سـرية اإلمام عيل كـّرم الله 

وجهه وتعزيز االرتباط بنهجه. 
من جهتـه، أوضـح عبدالكريم عاطف يف 
كلمة للجانب الثقايف، أن إحياء ذكرى الوالية 
تحيي يف النفـوس معاني الحرية والتضحية 
للخروج من حالة االسـتعباد التي تعيشـها 
ــة لالقتَداء  ــة.  وأَشـاَر إىل حاجـة األُمَّ األُمَّ
بأخـالق وشـجاعة اإلمـام عـيل واالقتـَداء 
بأخالق ونهج اإلمام عيل، مستعرضاً دروساً 

من حياته وجهاده وحلمه وتواضعه. 
تخللت الفعالية كلمات وقصائد شـعرية 
وفقرات إنشاديه عربت عن ارتباط اليمنيني 

الوثيق باإلمام عيل عليه السالم. 
ويف السـياق نظمت وزارة الصحة العامة 
والسـكان بصنعـاء، فعاليـة ثقافيـة تحت 
شـعار «اللهـم انـرص مـن نـرصه»، َحيـُث 
أشـار وكيل الوزارة لقطـاع الرعاية الدكتور 
محمد املنصـور، إىل أهميّة إحياء يوم الوالية 
ــة بمكانة اإلمام  كمحطة مهمة لتذكري األُمَّ

عيل كرم الله وجهه. 
عليـه  عـيل  اإلمـام  مناقـب  إىل  وتطـرق 
وفضائلـه  القياديـة  وشـخصيته  السـالم 
وورعه وزهده وشجاعته يف مواجهة الطغاة 
والظاملني، ُمشـرياً إىل أن والية اإلمام عيل هي 
امتداد لوالية النبي محمد صىل الله عليه وآله 
وسـلم.  واعتـرب الدكتور املنصـور االحتفاء 
بيـوم الواليـة وعيـد الغدير محطـة تربوية 
عظيمة السـتلهام الدروس والعرب من سرية 

اإلمام عيل عليه السالم. 
مـن جهتهـا، أَشـاَرت كلمـات ألقيـت يف 
الفعاليـة إىل حالة الضعـف والهوان يف واقع 
ـــة وحاجتهـا إىل النهـج الذي رسـمه  األُمَّ
اإلمام عيل إلعالء كلمة الله واستلهام دروس 

الحرية والتضحية من سريته العطرة. 
بدورها أحيت وزارة الرتبية والتعليم، يوم 
الواليـة بفعاليـة احتفائيـة وثقافية، حيث 
أّكــد نائب وزيـر الرتبية والتعليـم الدكتور 

قاسـم الحمران، أهميّة إحيـاء هذه الذكرى 
لتجديد العهد والوالء لرسـول الله والتسـليم 
بمبـدأ الوالية عمالً بقول الرسـول صىل الله 
عليه وآله وسـلم «من كنت مـواله فهذا عيل 
مـواله اللهـم وال مـن وااله وعاد مـن عاداه 

وانرص من نرصه وأخذل من خذله». 
مـن جانبه، رسد عضو املكتب السـيايس 
ـاب املحبيش، نصوصاً  ألنصار اللـه عبدالوهَّ
قطعيـة بداللة مبـدأ والية اإلمـام عيل عليه 
السالم يف القرآن الكريم واألحاديث النبوية. 

وأَشاَر إىل دالالت األمر اإللهي لرسول الله 
يف قولـه تعـاىل «يا أيها الرسـوُل بّلْغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعْل فما بلغت رسالتَه 

واللُه يعصمك من الناس» يف يوم الغدير. 
ــة  وتطرق املحبيش إىل ما تعرضت له األُمَّ
اإلسـالمية من ضياع وخـذالن وانحراف عن 
النهـج القويم عندما تخلـت عن مبدأ الوالية 

منذ أن بدأ أعداء اإلسالم بتوريث السلطة. 

شسالغاان يف طتاشزاغ ذطار ورغمئ إتغاًء لثضرى 
وقغئ اإلطام سطغ سطغه السقم

 : طاابسات
نّظمت إدارُة أمـن محافظة ذمار، أمس 
الثالثـاء، فعاليـًة احتفائيـًة بذكـرى يوم 
الواليـة بحضور قيـادات السـلطة املحلية 

باملحافظة. 
وخـالل الفعالية أشـار املحافظ محمد 
البخيتي، إىل أهميّـة إحياء ذكرى الوالية يف 
تجسـيد الوالء للـه ولرسـوله ولإلمام عيل 

ــة.  والتأكيد عىل التصدي ألعداء األُمَّ
وأوضـح أن الخـذالن والخسـائر التـي 
لحقـت باألمـة نتيجـة تخليها عـن والية 
اإلمـام عيل ريض اللـه عنه ومـواالة أعداء 
ـــة، مبينًا أن مـن أهم رشوط انتصار  األُمَّ
ــة هو مواالة اإلمام عيل وأعالم الهدى.  األُمَّ
ولفـت إىل أن الرصخـة يف وجـه قـوى 
االسـتكبار تعـد منهجاً قرآنيـاً للرباءة من 
ــة أمريكا وإرسائيل ومن سـار  أعداء األُمَّ

عىل نهجهم. 
ويف السـياق ذاتـه، نظمـت إدارة أمـن 
محافظة ريمـة، فعالية خطابية تضمنت، 
فقرات ثقافية وخطابية أَشـاَرت إىل أهميّة 
االحتفـاء بيـوم الواليـة لتجديد الـوالء لله 
ولرسـوله ولإلمام عيل والسـري عىل نهجه 

والدروس املستوحاة من هذه الذكرى. 
وتطرقـت إىل املفاهيم العميقـة للوالية 
مـن املنطلق القرآني، ومواقـف اإلمام عيل 

عليه السالم يف نرصة الحق والدين. 
ونّوهت إىل أهميّة استغالل هذه الذكرى 
كمحطـة لتعزيز التحشـيد ورفد الجبهات 
واالقتـَداء بمـا قدمـه أمـري املؤمنـني من 

تضحيات يف مواجهة الظلم والطغيان. 
ويف املحافظـة ذاتهـا، نظمـت مكاتـب 
العامـة  والهيئـة  للـزكاة  العامـة  الهيئـة 
لألوقاف واإلرشـاد فعاليـة ثقافية بذكرى 
يوم الوالية.  وأّكـد املشـاركون يف الفعالية 
بحضـور وكييل املحافظة مـراد والحاريس 
ومدراء عموم مكاتب الـزكاة عيل النهاري 
واألوقـاف فتـح الديـن النهاري واإلرشـاد 
رضـوان الحديـدي، أهميّة التمسـك بمبدأ 
الواليـة تجسـيداً ملا أقامه النبـي الكريم يف 
عيـد الغدير بيـوم والية أمـري املؤمنني عيل 

كرم الله وجهه. 
واعترب املشـاركون أن إحياء ذكرى يوم 
الواليـة فرصـة لغرس الثقافـة الصحيحة 
ـــة اإلسـالمية وتحصينهم من  لـدى األُمَّ
والثقافـات  الباطلـة  العقائـد  يف  الوقـوع 

املغلوطة. 

شسالغئ اتافائغئ بمتاشزئ سمران إتغاًء لسغث الشثغر افغر

صئائض جتار بخسثة تآّضـث املدغء يف درب العقغئ لاسجغج طئثأ الصعة والخمعد

 : سمران
نّظمت رشطـة محافظة عمـران، أمس 
الثالثـاء، فعالية واسـعة احتفاء بمناسـبة 
عيـد الغدير األغـر؛ تحت شـعار «من كنت 

مواله فهذا عيل مواله». 
وخالل الفعالية، أشار محافظ املحافظة 
فيصل جعمـان، إىل أهميّة إحياء ذكرى يوم 
الواليـة لتجديـد العهد والوالء لله ورسـوله 
واإلمـام عيل عليه السـالم، والتحيل بأخالق 
وشـجاعة اإلمام عيل عليه السالم وغرسها 
يف نفـوس األجيـال، موضًحـا أن االحتفـاء 
بهـذه الذكـرى دليل عـىل ارتبـاط اليمنيني 

وحبهم لإلمام عيل. 
مـن جانبـه، أشـار مديـر عـام رشطة 
املحافظة العميد عبد الله حسـني الخضري، 
إىل أن الواليـة التـي ارتضاها الله ورسـوله 
ــة  لإلمام عـيل كانت كفيلة يف حمايـة األُمَّ
والحفاظ عىل نهجها وتماسـكها ووحدتها 
وقوتها وهـذا ما اتضح جليٍّا االنحراف الذي 
ــة منذ ابتعادها عن نهج الوالية  أصاب األُمَّ
إىل اليـوم، مؤّكـداً أن من يسـعون لتشـويه 
الواليـة هم امتـداد ملـن سـاهموا قديما يف 

ــة عن ذلك املسـار الذي  حـرف مسـار األُمَّ
أمر به الله سبحانه وتعاىل ورسوله صلوات 

الله عليه وعىل آله. 
وأّكــد العميـد الخضـري أن يـوم الوالية 
مناسـبة ذات عمـق تاريخـي يجعلهـا أهم 
ــة اإلسـالمية، مبينًا  مناسـبة يف حياة األُمَّ
أن مبدأ الواليـة منظومة متكاملة، وارتباط 
قيمـي ومنهجـي وأخالقـي والتـزام عميل 

والضيـاع،  التفـكك  مـن  ـــة  األُمَّ يحفـظ 
ويحصنها ويحافظ عىل كيانها، منوًِّها بأن 
والية اإلمـام عيل، امتداد لوالية رسـول الله 
الذي كان لـه دور محوري يف التَحّرك باألمة 

وفقاً للمنهج اإللهي. 
وحث العميد الخضري الجميع إىل ترسيخ 
ثقافة الُهــِويَّة اإليمانية يف أوساط الشباب 

واملجتمع ملواجهة التحديات الراهنة.

 : خسثة
مديريـة  ووجهـاء  أبنـاء  نظـم 
سحار بمحافظة صعدة، لقاء قبليا 
بمناسـبة عيـد الغديـر األغر تحت 

شعار «وانرص من نرصه». 
ويف اللقـاء، أّكـد محافظ صعدة 
محمـد جابر عـوض، أهميّة إحياء 
السـتلهام  الواليـة  يـوم  ذكـرى 
شـجاعة  مـن  والعـرب  الـدروس 
وتضحيـة اإلمـام عـيل يف مواجهة 

الطغيان واالستكبار. 
مديريـة  قبائـل  تفاعـل  وثمـن 
سحار وتنظيمهم ملثل هذه اللقاءات 

القبلية بذكرى يوم الوالية. 
ويف اللقـاء الـذي حـرضه وكيل 
ومديـر  عقـاب  صالـح  املحافظـة 
الذيبـان  خالـد  سـحار  مديريـة 
واملسـؤولني  العلمـاء  مـن  وعـدد 
والشـخصيات االجتماعية، أَشاَرت 
كلمـة العلماء التـي ألقاها العالمة 
مـا  إىل  الهـادي،  عبداللـه  محمـد 
يمثله يوم الوالية من أهميّة وداللة 

تستحق االحتفاء بها. 
واسـتنكر اللقـاء إقـدام النظام 
السـعودّي عـىل منع املسـلمني من 
العـام  لهـذا  الحـج  فريضـة  أداء 
١٤٤٢هـ، ما يعكـس التماهي مع 

املرشوع األمريكي الصهيوني. 
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طسآولعن وأضادغمغعن وبصاشغعن غسططعن الدعء تعل سغث الشثغر:

اإلطام سطغ سطغه السقم..
 أظمعذج طاضاطض لحثخغئ الصائث المسطط

 : طتمث ظاخر تاروش
تطـل علينا ذكـرى والية اإلمـام عيل بن أبي 
طالب -عليه السـالم- يف عيد اليمنيني األكرب» 
غديـر خـم»، وهـو عيـد يقدُِّسـه اليمنيـون 
ويعطونه أولويًة كربى، تجسـد مدى االرتباط 

الوثيق بينهم وبني اإلمام عيل. 
وأضـاء الكثـري مـن املسـؤولني والثقافيني 
اليمنيـني هذه املناسـبة، بمنشـورات تحدثت 
عـن أهميّـة هـذه املناسـبة ودالالتهـا، وعن 
مناقب وسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبي 
طالب –عليه السـالم- مذكرين املسلمني بهذه 
الشـخصية الفريدة من نوعهـا والتي يصعب 

تكرارها عرب التاريخ. 
واعتـرب هـؤالء أن «يـوم الغديـر» حمـل يف 
ــة وشموخها وامتداد  طياته سـبب بقاء األُمَّ
سـلطانها وانتشـار ُمثُلها العليا حتى تصل إىل 
جميع الدنيا، لتمألها ِقسطاً وعدالً، ولتتواصل 
مسـرية النور والهـدى التي بدأها رسـول الله 
-صـىل الله عليه وآله وسـلم- والتـي مّهد لها 
ُكـلُّ األنبياء والُرسـل، معتربيـن ذكرى الوالية 
تجسـيداً لكفـاح هابيـل الصفـوة وإبراهيـم 
الخليل وموىس الكليـم وعيىس الكلمة ومحمد 
الرحمـة -صلـوات الله عليهم- وأنها تجسـيٌد 
لكفـاح العظمـاء واملصلحني الذين سـاهموا 
يف وضـع أسـس الفكـر اإلنسـاني ومقومات 
الحضارة االجتماعية، وأنها تجسيٌد ملسؤولية 
صيانة واستمرارية الدعوة اإلسالمية الخالدة، 
وإتمـاٌم ملسـرية مـن قـادوا اإلنسـانية نحـو 
أهدافهـا وآمالهـا، مؤّكـديـن أن يـوم الغدير 
سـيٌف صارٌم للقضاء عىل ُكـّل وسـائل الهدم 
واالنحـراف والظلـم والجور والفسـاد عىل مر 

العصور واألزمان. 
 

سريُة اإلمام عيل تفرض علينا اتّباَعه
َويرى الناطق الرسـمي ألنصـار الله محمد 
عبد السالم أن من يتولون علياً -عليه السالم- 
هـم أوىل النـاس باالقتَداء بمنهجه يف السـلوك 
واملمارسـة والتزام طريقته يف عدله ومساواته 
بني النـاس يف الحقوق والواجبـات ويف إيمانه 
الراسـخ باللـه وجهـاده وتضحيته يف سـبيل 
الله واملسـتضعفني، موضًحـا أن االتباع ليس 
شـعاراٍت وخطابـاٍت فقط وإنما قـوالً وفعالً 

ومنهجاً وسلوكاً. 
«ليسـت  بقولـه:  السـالم  عبـد  ويضيـف 
النصـوص الـواردة يف عيل فحسـب هـي التي 
تفرض علينا حبه واتباعه، بل حياته وسـريته 
فعىل مر التاريخ اإلسـالمي وحتى اإلنساني ال 
يوجـد قائد تكاملـت فيه صفـات القيادة من 
إيمان وشـجاعة وعلم وحكمـة وبالغة وعدل 
ومسـاواة وتواضع وصرب وحب لله ولرسـوله 
واتبـاع للقـرآن كمـا كان عيل عليه السـالم»، 
مؤّكــداً أن اإلمـاَم عليـاً -عليـه السـالم- هو 
الشخصيُة االستثنائيُة التي ربَّاها النبيُّ لقيادة 
ــة يف محطات كثرية، وأنه لم تحدث رسية  األُمَّ
أَو معركـة إال وعيل قائدها وبطلها، مسـتذكراً 
حينما كّلفـه النبيُّ بالبقـاء يف املدينة يف غزوة 
تبوك قال له املصطفى -صلوات الله عليه وآله 
(أمـا ترىض أن تكون منـي بمنزلة هارون من 

موىس إال أنه ال نبيَّ بعدي). 
ويصـف متحـدث أنصـار اللـه محمـد عبد 
السـالم اإلمام عيل عليه السـالم بالشـخصية 
التـي قدمـت نموذجـاً متكامـالً يف شـخصية 
القائـد املسـلم وكانـت سـريته منـذ الـوالدة 
حتى الشـهادة عبق مـن النفائس اإلنسـانية 

والعسـكرية واألخالقيـة واإليمانية تجلت فيه 
آثار الرتبية النبوية ويكفي فيه قول املصطفى 
محمد صلـوات الله عليه وآلـه (عيل مع الحق 

والحق مع عيل). 
 

نموذج للقائد املسلم 
بدوره، يقول الدكتور أحمد مطهر الشامي: 
إن اإلمـام علياً -عليه السـالم- نمـوذٌج للقائد 
املسـلم صاحب املعايري واملواصفات اإليمانية، 
لم تُـرضب البرشيـة يف تاريِخهـا كما ُرضبت 
عندمـا تخّلـت عـن مبـدأ الكمـال األخالقـي 
واإليمانـي يف اختيـار القائـد األعـىل وُخدعت 

بالشكليات التي جاءتها من الرشق والغرب. 

ويتيقـن بالقـول: «الواليـة كمفهـوم عام 
مسـألٌة فطريـٌة وقضيـة جوهرية عنـد ُكـّل 
البـرش، ولها امتـدادات من املـايض والحارض 
واملسـتقبل، مؤّكــداً أن مـن يُنِكُرهـا نظريـاً 
ال يسـتطيع إنكاَرهـا مـن واقعـه العميل وأن 
النُكران النظـري تعبريٌ عن تناقض ونفاق من 

َحيُث يشعر اإلنسان أَو ال يشعر. 
أما الناشـط الثقايف محمد الفرح فيقول: إن 
القرآن الكريم يؤّكـد أن من ال يؤمن بوالية الله 
ووالية الرسـول ووالية اإلمام عيل فلن ينترص 
يف مواجهة اليهود والنصارى؛ ألَنَّه أخل بمعيار 
أََسـايس يف هذه اآلية {َوَمْن يَتََولَّ اللَه َوَرُسـوَلُه 

َوالَِّذيَن آََمنُوا َفِإنَّ ِحْزَب اللِه ُهُم اْلَغاِلبُوَن}. 

ويؤّكـد الفـرح أن أحاديـث النبي -صلوات 
الله عليه وعىل آله عن اإلمام عيل عليه السـالم 
بشـكل عام لم تكن ُمَجــّرد مدائح أَو عبارات 
تشـجيعية، وإنما ليعزز له دوره املسـتقبيل يف 
ــة العتبارات مهمة وحساسة يف مستقبل  األُمَّ

ــة.  األُمَّ
ــة عىل  ويضيف الفرح: «حينما تختلف األُمَّ
القـرآن يف مفاهيمـه ويف دالالته َويف تفسـريه 
ويف مضمونه العمـيل (عيل مع القرآن والقرآن 
ـــة عىل نبيها  مـع عيل) وحينمـا تختلف األُمَّ
يف توّجـهاتـه يف أفـكاره يف سـريته يف سـلوكه 
من يعـرب عنه (أنت مني وأنـا منك) يعني هذا 
امتدادي هـو الذي يعرب عني عـن أخالقي عن 
سـلوكي عن سريتي»، منوًِّها إىل أن اإلمام علياً 
شـخصية عظيمة ال يوجد أية إشكالية بشأنه 
حتى يرى اإلنسـان أنه شـخص غري مناسـب 

ـة.  لألُمَّ
ويشـري الفرح إىل أنه حينما نعود إىل سريته 
وإىل مـا قدمـه وإىل ممارسـاته إىل سياسـاته 
إىل أخالقـه إىل ترصفاتـه وإىل أدائـه حتـى يف 
الظروف والتحديات واملشاكل الكبرية نجد أنه 
تعاطى معها بكل حكمة وراعى فيها مصلحة 
ــة، الفتـاً إىل أن الوالية يف مفهومها العام  األُمَّ
ة أَو صناعة مذهبية  ليست ُمَجـّرد فكرة َخاصَّ
ــة، بل  صنعتها طائفـة معينة من أبنـاء األُمَّ
هي حالة قائمة يف واقع البرشية، وأنه ال يوجد 
طائفـة أَو فئة يف هـذا العالم مـن أبناء البرش 
إال ولهـا ارتباط بجهـة معينـة، ولديها رموز 
معينون تقتدي بهم وتسـتلهم منهم تعاليمها 

وتوجيهاتها. 
بـدوره، يعتـرب الدكتور الباحث يف الشـؤون 
اإلسـالمية، حمـود األهنومي، االحتفـاَء بيوم 
الواليـة تجديـٌد للـوالء للجهـة التـي يجب أن 
نتوالهـا وهـي اللـه؛ باعتبَـاره ويلَّ املؤمنـني، 
ورسـوله، المتداد واليته من والية الله، واإلمام 

عيل كامتداد للرسول. 
ويؤّكــد األهنومي أن االحتفـاَء باإلمام عيل 
يف يوم واليتـه هو احتفاء باملثل العليا واملبادئ 
العادلة واألخـالق الكريمة التي ناضل وضحى 
يف سـبيلها، موضًحا أنه كانت ال تمر برهة من 
حياة عيل -عليه السـالم- حتى يرشد ضاالً، أَو 
يعلم جاهـالً، أَو يقيـم أوداً، أَو يصلح خلالً، ال 
يطمع القوي يف باطله، وال ييأس الضعيف من 

عدله. 
ــة بحاجة ماسـة إىل مبادئ  ويـرى أن األُمَّ
عيل ومواقفه؛ لالسـتهداء بها يف هذا املضمار، 
والقمـع  والقهـر  االسـتبداد  أجـواء  لتغيـري 

واملحاباة والفساد. 
ويعترب اإلمام عيل املثل األعىل للحاكم املسلم 
العـادل الـذي أحب لقـاء الله ونذر نفسـه لله 
ولشـعبه وأمته، كان يصـيل بالناس ويهديهم 
خالصة تجاربه ويعقد لهـم حلقات الذكر، ثم 
يتفقد املسـاكني ويعظمهم ويعطيهم، ويوزع 
العطاء وال يبقي شيئاً، ويمر يف األسواق ليعظ 

البائعني بأن ال يحلفوا وال يمحقوا بركاتهم. 
من جانبه، يرى الناشـط الثقايف أبو إبراهيم 
الخليل أن اإلمام عيل عليه السالم ضبََط مساَر 
االنحراف الذي حصل بعد رسول الله إىل الواليِة 
ــة  الحقيقيِة التـي أرادها اللُه، وأنه عّرف األُمَّ
اإلسـالمية َمن الذي واليته تمثل امتداداً لوالية 

الله ورسوله. 
ويؤّكـد الخليـل أن واليَة اإلمام عيل حصانًة 
لنـا من والية الطغـاة والظاملني واملسـتكربين 
وأنه إذَا عطل هذا املبـدأ العظيم فكأن الدين ال 

وجوَد له والبديل هم الطغاة. 
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 :  طتمث الفرح 

 ا تمتـدُّ واليُة الله إىل الجانـب الترشيعي، 
، جل  فاللـُه هو امللـُك وهو من يمتلـُك الحقَّ
شأنُه، أن يقوَل لنا: هذا حرام وهذا حالل..؛ 
ألَنَّنـا ملكه، وما بني أيدينا كله ملكه، ثم هو 
جل شأنه الذي له الحق؛ ألَنَّه الحكيم العليم 
الخبري الرحيـم القوي العزيز، الذي له الحق 
أن يتخـذ أي قرار شـاء، َوإذَا اتخـذ قراراً أَو 
أمـراً ما فباعتبار عزتـه وحكمته ورحمته، 
ليـس مجازفة وليس عن جهـل، وليس عن 

ترصف غري حكيم أَو عشوائي أَو غري ذلك. 
 إذاً فلـه واليٌة علينا يف الترشيع يف أن يحل 

لنا وأن يحرم علينـا، وأن يفرض علينا وأن 
يوجب علينا ما نعمـل، وينهانا عما ينبغي 

أن ننتهي عنه إىل غري ذلك. 
يقول الشـهيد القائد حسـني بـدر الدين 
الحوثي –رضـوان الله عليـه-: «هو وحده 
الذي له الحق أن ييل شـؤونك، أن يكون هو 
ُّ الَِّذيـَن آَمنُـوا يُْخِرُجُهْم ِمَن  وليـك {اللَّـُه َوِيل
الظُّلَُمـاِت إىل النُّوِر} (البقرة: من اآلية٢٥٧) 
فهـو وليهم يف هذه الحيـاة، كما هو وليهم 

يف اآلخرة». 
فعندما نعطي حاكميـَة الله مَلن ال يكوُن 
عىل أََساٍس من هدى الله، فنحن كمن يتجه 
بعبادتـه إىل غري الله، وفعالً أذكر عند بعض 
العلماء من يعتقد هذه رشكاً فعالً، يعتربها 
رشكاً، أن تؤمـن بحاكميـة غـري اللـه، أَو 
حاكمية سلطان ليس عىل أََساس من هدي 
الله، ال يمتلك رشعية تقوم عىل أََسـاس من 
هدي الله سبحانه وتعاىل، َفـإنَّك قد أرشكت 

بإلهك، قد أرشكت بالله. 
ه ليـس  فهـو الـذي يـرشع لعبـاده؛ ألَنـَّ
باسـتطاعة أحد غريه، ال ملـك من مالئكته 
املقربـني، وال نبي من أنبيائه املرسـلني، وال 
أحـد من أوليائه، وال أحـد مهما بلغ ذكاؤه، 
ع للناس، وأن  أَو فطنته يسـتطيع أن يـرشِّ
يرسـم الهداية للناس يف هـذه الحياة بعيًدا 
ا.. الله هو الذي  عن الله، املسألة عميقة ِجـدٍّ
خلق اإلنسـان، وهو الذي خلـق هذا العالم، 
هو الـذي يعلم الرس يف السـموات واألرض، 

يعلـم أعمـاق النفس البرشية، ال يسـتطيع 
غريه أبـداً أن يرشع عىل النحـو الذي يمكن 
أن تسـري الحياة عليه نحو السـعادة، ونحو 

االستقامة أبداً مهما كان. 
ولهذا تـرى بأنه حتى أنبياء الله -صلوات 
الله عليهـم- إنما كانوا مبلِّغـني لهدي الله، 
ولـم يكونوا عبـارة عن مرشعـني هم، عىل 
الرغم مـن أنه قد أكملهم، واصطفاهم، فلم 
يـأت ليكمل نبيه، ويصطفيـه، ثم يقول له: 
أنت قـد بلغت املرحلة فيمـا يتعلق بحرصك 
ـــة، يف كمالك اإلنسـاني، فانطلق  عىل األُمَّ
ع للناس مـا تراه مناسـباً، وأنت  أنـت ورشِّ
موثوق بك عليهم؛ ألَنَّك رحيم بهم، وحريص 

عليهم.. ليس باسـتطاعته ـ حتى وإن كان 
حريصاً، وإن كان رحيمـاً، نبي من أنبيائه، 
أَو ملـك من مالئكتـه، أَو أحد من أوليائه، أَو 
أحد من الناس جميعاً يستطيع، ال يستطيع 
مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصاً 
ع هو للناس الترشيع املسـتقيم.))  أن يـرشِّ

 ([١])
ولـه علينا واليـة الرعايـة والتدبري يرعى 
شـأننا، يف تدبـري أمورنـا ويف إدارة أمورنـا، 
وتمتـد واليتـه إىل جانب الهداية واإلرشـاد، 
وهـو جل شـأنه من يقـول يف كتابـه: {اللَُّه 
ُّ الَِّذيـَن آَمنُـوا يُْخِرُجُهْم ِمـَن الظُّلَُماِت إىل  َوِيل
وِر َوالَِّذيـَن َكَفـُروا أَْوِليَاُؤُهـُم الطَّاُغوُت  النـُّ
وِر إىل الظُّلَُمـاِت أُولئك  يُْخِرُجونَُهـْم ِمـَن النـُّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلـُدوَن} [البقرة:  أصحاب النـَّ

 .[٢٥٧
والحالـة الظالميـة هـي: مجموعـة من 
عليهـا  تبنـى  التـي  واملعتقـدات  األفـكار 
توّجـهات، وتبنى عليها أعمال وتبنى عليها 
مواقـف، يبنـى عليهـا مسـار حيـاة، وإما 
أن تكـون تلـك الحالـة األُخرى حالـة النور 
كذلك عبارة عـن مفاهيم وأفكار وتعليمات 
وتوجيهـات تبنى عليها توّجـهـات، وتبنى 
عليها حتى املشـاعر النفسية، وتبني عليها 

مشاريع عملية. 
والنـور هو: عبارٌة عن مرشوع ومنهج يف 
هـذه الحياة، فيه املعتقدات وفيه التعليمات 
وفيه الترشيعات وفيه التوجيهات املرتبطة 

اطاثاداُت العقغئ إىل حآون اطاثاداُت العقغئ إىل حآون 
الئحر وواصع التغاةالئحر وواصع التغاة

  طا غظئشغ الظفعُر طظه 
لغج بصاشئ العقغئ وإظما 

الرؤغئ السصغمئ الاغ 
ألتصئ افضراَر بافطئ سئر 
الاارغت وأوخطاعا إلى أن 

تضعَن أضبَر افطط غئظًا 
وجعقً وتثطفاً وتئسغًئ 

لفطط اُفخرى
ُ ولغُّ المآطظغظ 

  اهللا
غثرجعط طظ الزطمات 

إلى الظعر وتاط عثه 
السمطغئ طظ خقل إرجال 

اهللا إلى سئاده رجًق 
غأتعن بعثه الاعجغعات 
والاسطغمات طظ اهللا جض 

حأظه
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بواقـع حياتنـا يف ُكــّل شـئوننا، والحالـة 
األفـكار  مـن  مجموعـة  هـي:  الظالميـة 
الظالمية الخطرية والسيئة التي هي أباطيل 
وضـالالت تنحـرف بالبرشيـة عـن املسـار 
الصحيـح الـذي يوصلهـا إىل رضـوان الله، 
ويحّقُق لهـا الدوَر الذي ترشف به وتسـمو 
به يف هذه الحيـاة، وتؤدي من خالله دوَرها 
يف  ومسـؤوليتها  األرض،  يف  اسـتخالفها  يف 

األرض عىل أرقى مستوى. 
وعمليُة اإلخـراج من الظلمـات إىل النور، 
تتـم من خالل إرسـال الله إىل عباده رسـالً، 
يأتون بهذه التوجيهات والتعليمات من الله 
سـبحانه وتعاىل يف كتب يأتون بها ويرتافق 
مـع الكتـب الـدور العمـيل املبـارش مع ما 

يقدمونه ومع ما يبلغونه. 
وبالتـايل َفــإنَّ عمليَة إخـراج الناس من 
الظلمـات إىل النـور ضمـن الواليـة اإللهية، 
تعني أن جانباً رئيسـياً مـن مفهوم الوالية 
اإللهيـة مثلما هـو َخَلَق، ومثلما هـو َرَزَق، 
ومثلمـا هو أحيـا وأمات، ومثلمـا هو يدبر 
شـؤون هـذا الكـون عىل نحـو ُمسـتمّر يف 
حركتـه الكـربى؛ حركـة النجـوم وحركـة 
األقمـار وحركة الشـمس وحركـة األرض، 
ومـا يف األرض مـن ُكــّل التـرصف اإللهي 
يف اإلحيـاء واإلماتـة والخلـق، وكل العملية 
ا يف هذا  التكوينيـة والتدبريية الواسـعة ِجـدٍّ
الكـون، جانب آخـر من جوانـب واليته هو 
ُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم  هذا الجانب، {اللَّـُه َوِيل
ِمَن الظُّلَُماِت إىل النُّوِر} [البقرة: ٢٥٧] وهذا 
املـرشوع يقوم عليه األنبياء، يؤدون دورهم 

عىل أكمل وجه. 
 

ظزرُة املسطمني لطعقغئ:
ويف ساحتنا اإلسالمية، تتفاَوُت النظرُة إىل 
الوالية اإللهية يف امتداداتها األُخرى، (امتداد 
الهدايـة، امتـداد الترشيع، امتداد اإلرشـاد 
والتوجيه للعبـاد) وللبرش، وتختلف النظرة 
مـن فئـة إىل أُخـرى مـن فئـات املسـلمني، 
ويمكن تصنيفها إىل ثالثة اتّجاهات كالتايل: 
االتّجـاه األول: يف العالـم اإلسـالمي وهذا 
االتّجـاه يعتـرب أن الواليـة اإللهيـة يف الحد 
األكرب هي واليٌة خدميـٌة، فهم يَرون أن اللَه 
سـبحانه وتعاىل معنيٌّ بواقعنا أن يخلَُق وأن 
يرُزَق وأن يحيَي ويميَت وأن يشفَي مرضانا، 
وأن يَُمنَّ علينـا ويعطيَنا احتياجاتنا يف هذه 
الحيـاة، وينتهـي دوره هنـا دون التدخل يف 

شـؤوننا. 
االتّجـاه الثانـي: لديهـم نظرٌة أوسـُع إىل 
الواليـة اإللهية بأنها تتجـاوز جانَب تغطية 
احتياجاتنـا يف هـذه الحيـاة، إىل جانب آخر 
وهـو الترشيع؛ بمعنـى أنه يمكـن لله جل 
َع لنا؛ باعتبَاره إلَهنا، وأن يحلَّ  شأنه أن يرشِّ
لنا شـيئاً ويحرَِّم علينا شيئاً آخر، ولكن من 
دون أن يتدخـَل يف أيـة آلية ضامنـة للتنفيذ 
واالنضباط ضمن رشعه ونهجه وتعليماته، 
فيقدمونه أشـبه ما يكون لديهم بمستشار 
قانوني يقول هذا جيد، وهذا غريُ مناسـب، 

دون أن يتدخل يف آلية التنفيذ، ويف ما يضبط 
ــة  عملية التنفيذ، ويف ما يرعى مسـار األُمَّ

ضمن النهج الذي رسمه لها. 
 

 خطعرة الرؤغئ املظاعدئ لعقغئ 
اهللا الحاططئ:

كال االتّجاهـني يريـان يف مسـألة القيام 
ــة  ـــة وتوجيـه األُمَّ بمـا يعنيه أمـر األُمَّ
بالتوجيهـات العمليـة واإلداريـة التي تبنى 
واملواقـف،  واملسـارات  السياسـات  عليهـا 
ــة -حسـب  وينظم عـىل ضوئها واقع األُمَّ
ما يرونه- أنه أمٌر ليسـت لله أيُة عالقة به، 
وال صلـُة به، وأنه ينبغـي الحيلولُة دون أن 
يتدخـَل يف املوضـوع نهائيـاً، وإن هـذا أمر 
إىل اآلخرين، ومنشـأُ هـذه الرؤية هو الحقد 
والعصبيات والجهل والعمى وخطورة هذه 

الرؤيـة تتمثـل يف التـايل: 
١- فتحـت املجـال للجائريـن وللظاملـني 
وللفاسـدين وللمسـتهرتين ألن يأتـوا هـم 
فيتبوؤوا هذا املقام، ثم ال ذاك بقي الذي هو 
الـرشع يف أحكامـه ويف منهجه عىل حسـب 
ــة،  مـا يفرتض أن يكون قائما يف واقع األُمَّ
وال املـرشوع اإلسـالمي يف أبعـاده األُخـرى 
وجوانبـه الحضاريـة والرتبويـة وشـؤونه 
الواسـعة املرتبطـة بطبيعـة الـدور العاملي 
ــة، ُكـّل هذا وذاك ذهب  املفـرتض لهذه األُمَّ

ضائعاً. 
٢- أتاحـت هـذه الرؤيـة املجـال وقدمت 
التربيـر َوالرشعنة ألن يكـوَن املعنيَّ بإدارة 
ــة اإلسالمية من هب ودب، دون  شؤون األُمَّ
معايري مسـتندة إىل هـذا الدين، فاملعيار هو 
ــة  أن يتمّكن من االسـتحواذ عىل واقع األُمَّ
بقوة السـالح وإغراء املـال، وليَُكن كيف ما 
كان. (جاهـالً أَو جائـراً أَو فاجـراً أَو ظاملاً) 
وال يمتلـك أي معرفة، دينيـة أَو غري دينية، 
ويكـون يف نفـس الوقت إنسـاناً متسـلطاً، 
وجباراً، ال يمتلـك الرحمة وال الرأفة، وليس 

ـة نفسـها، مفهوم  لديـه أي مـرشوع لألُمَّ
الوالية عنده التسـلط عىل الناس، وممارسة 
حالـة التسـلط بمـا يرتكبـه مـن مظالـم 
وجرائـم، وما يجمعه مـن ثروات، ويف نفس 
ـــة كلها أن  الوقت هـم يوجبون عـىل األُمَّ
تطيعه رشعـاً، وتصبح طاعته عمالً إيمانياً 
وعبادياً وقربة إىل الله سبحانه وتعاىل، وأمرا 

يجب التسليم به، والخضوع والتقبل له. 
٣- مثلـت إسـاءة بالغة إىل اإلسـالم؛ فقد 
جعلت اإلسـالم مطية للجائرين والجاهلني 
والفاسـقني والظاملني والطغاة الذين ظلموا 
ــة، وعبثوا بها وأفقدوا اإلسالم قيمته يف  األُمَّ
مرشوعه الحضاري، ويف مرشوعه الرتبوي، 

وأثره العظيم إلقامة العدل يف الحياة. 
٤- جعلـت هـذه الرؤية مـن العـدل أمراً 
هامشـياً، وكأنه ليس من مطالب ومقاصد 
اإلسالم، وقدموا صورة مختلة عن املرشوع 

اإلسالمي كمرشوع للحياة. 
ُل الكهنـوَت بكل ما  ٥- هـذه الرؤية تمثـِّ
تعنيـه كلمة الكهنوت؛ ألَنَّها أعطت سـلطة 

مطلقـة ال ترتبـط بضوابـط وال بقيـم وال 
وأعطتهـم  والجائريـن،  للطغـاة  بمبـادئ 
رشعيـة دينية يف ذلـك، وكأن الله سـبحانه 
وتعـاىل العظيم العزيز والحكيـم والعدل قد 
أعطاهم الرشعية والصالحية الكاملة لفعل 
ــة لهم.  ُكـّل ذلـك، يف مقابل أن تخضع األُمَّ
هـذا هو الكهنوت وهـي: الحالة التي كانت 
قائمـة لـدى الغـرب يف أُوُروبـا يف القـرون 
الوسـطى يف سـلطة الكنيسـة التـي كانت 
عبـارًة عـن نـاس، يترصفـون برغباتهـم 
ومزاجهـم وأهوائهم، وعىل أََسـاس أن لهم 
سـلطة ورشعية دينية، واآلخرون عليهم أن 

يطيعوهم. 
االتّجاه الثالث: من يحملون ثقافة الوالية 
بحسـب النـص القرآنـي وبحسـب ثقافـة 
الغديـر، وهي ثقافـة تقدم رؤيـة مختلفة 
وإيجابيـة وبنـاءة وعظيمـة، وال يفـرتض 
ــة  النفـور منها، الذي يفرتض أن تنفر األُمَّ
منه هـي الرؤيـة التـي ينتج عنهـا تمكني 
الطغاة والظاملني والجائرين والجهلة، الذين 
ال يمتلكـون أية معايـري أَو أية مؤهالت ألن 
ـــة، وأن يتدخلوا يف  يرتبعـوا عىل عرش األُمَّ

ــة.  ُكـّل شـئون األُمَّ
 

الرؤغــُئ السصغمــُئ الاــغ ألتصــئ 
افضراَر الفادتئ بافطئ سرب الاارغت: 
مـا ينبغـي النفـور واالشـمئزاز منه هي 
هذه الرؤيـة العقيمة التـي ألحقت األرضاَر 
الفادحـة باألمـة عـرب التاريـخ، وأوصلـت 
ـــة اإلسـالمية يف أزهى عصـور الدنيا  األُمَّ
إىل أن تكون أكثر األمـم غبناً وجهالً وتخلفاً 
وضعة وسـقوطاً وتبعية لألمـم األُخرى، إذَا 
فهذه الرؤيـة الغريبة التي يفـرتض النفور 
واالشـمئزاز منها، واالنتقاد لها واالحتجاج 
الشـديد عليها بأشـد ما يمكن أَو يكون من 

العبارات واملواقف. 
فلهذا نفهم كم هي قيمة كلمة: (ويل) أنه 
هو من يتوىل مختلف الشؤون املتعلقة بك يف 
إطـار املهمة الكربى املنوطـة بك يف مختلف 
مجاالت الحياة وأنت تتَحّرك يف املهمة الكربى 
ـة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  املنوطة بك: {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر} (آل 
عمران: من اآلية١١٠) أليس هذا إطار واسع 
ا جداً األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟  ِجـدٍّ

يشمل ُكـّل مجاالت الحياة. 
ومسـؤولياتُنا ونحـن نتجُه إىل اإلنسـان 
لنبنيـه، كيـف نربيه، وكيـف نثقفه، وكيف 
نعلمه، ومسـؤولياتنا يف بناء وعمارة الحياة 
ويشـمل ُكـّل مجاالت الحياة، ومسؤولياتنا 
يف الـرصاع مـع أعـداء ديننـا، ويف مياديـن 
املواجهـة معهـم، وكل تلـك املجـاالت وتلك 
املسـؤوليات ننطلـق فيها من واقـع تولينا 
للـه ومن واقـع إيماننـا به وليسـت أعماالً 
مفصولة عـن الدين، يقوُل اللُه جل شـأنُه: 
{تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهْوَن َعـِن اْلُمنَْكِر 
َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه} (آل عمران: من اآلية١١٠). 
ومـن خـالل مـا سـبق يجـب أن يتحّقق 
يف واقعنـا التـويل للـه بمفهومـه الصحيح، 
بما فيـه مـن التزامـات عمليـة والتزامات 
سـلوكية، بحيث يكون واقعنا يف سلوكياتنا 
يف ترصفاتنا قائماً عىل أََساس هديه وأوامره 
وتوجيهاته، وأن نسعى ألن نكون من أولياء 
اللـه، بما وصفهـم الله به مـن أعمال، وما 
وصفهم به من سـلوك ومـا وصفهم به من 
التزام، تلك املواصفات املهمة التي تكّررت يف 
القرآن الكريم َكثرياً، َوإذَا تحّقق يف واقعنا أن 
نكون من أولياء الله أن نتوىل الله، سـيكون 
الله معنا وسوف نواجه ُكـّل التحديات، وكل 

األخطار بتغرياتها الحارضة واملستقبلية. 
ــــــــــــــ

 ([١]) الدرس الخامس من دروس معرفة الله 
نعم الله- ألقاه السيد/ حسني بدر الدين الحوثي- 

بتاريخ: ٢٠٠٢/١/٢٢م- اليمن - صعدة

  غةإ أن غاتّصَص 
شغ واصسظا الاعلغ هللا 

بمفععطه الختغح، بما 
شغه طظ الاجاطات سمطغئ 

والاجاطات جطعضغئ، 
بتغث غضعن واصُسظا شغ 
جطعضغاتظا شغ تخرشاتظا 
صائماً سطى َأَجاس عثغه 

وأواطره وتعجغعاته

  ظفعط ضط عغ صغمئ 
ضطمئ «ولغ» أظه طظ 

غاعلى طثاطَش الحآون 
الماسطصئ بك شغ 

إذار المعمئ الضئرى 
المظعذئ بك شغ طثاطش 

طةاقت التغاة وأظئ 
تاَتّرك شغ المعمئ 
الضئرى المظعذئ بك
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العقغُئ بغظ غغظغظ العقغُئ بغظ غغظغظ 
 زغظإ إبراعغط الثغطمغ  

تلجـأ ذواُت التأمـل أحيانـاً إىل ُمناجاة ضمريها 

ويعرتيها مسٌّ من الجهل يف بعض الحقائق امُلغيّبة 

عـن موسـوعة مـا تلقينـاه يف املـدارس.. وأنكاها 

خطراً غياب حقائق األحقاب التي عاشـها آل بيت 

ة ما حـدث يف يوم اللـه األكرب  رسـول اللـه وَخاصَّ

ـابيّة  «يـوم الغديـر» التي أخفاهـا شـياطني الوهَّ

واسـتبدلوها بسقيفة االنحراف وهي أوىل محّطات 

االنزالق يف شفري الوالية لعتاولة االستكبار!

عندما نعـود إىل عربة التاريـخ والعبور يف قطار 

األحـداث، تلتفـت أفالك البصـرية إىل أمـر الوالية.. 

وأنّها أصبحت بني غينني أي «الغدير والغدر» فغني 

الغديـر حوربـت واسـتُهِدفت كـرات مـرات؛ ألَنَّها 

تضّمنت بني دفتيها املسـار الّصائـب ملفهوم التوّيل 

لله وللرسـول وملن أصبحت واليته موجبة وُملزمة 

عىل املسـلمني جمعـاء.. وهو والية سـيد الوصيني 

وإمـام امُلتقـني -عـيل بـن أبـي طالب عليـه أزكى 

الّصـالة َوالّسـالم-؛ وألنّها من مظاهـر رحمة الله 

ــة اإلسالميّة أن يكون ويل أمرها من  تعاىل عىل األُمَّ

بعد رسوله الكريم أحد ذراري الُطهر َوخرية األخيار 

وأزكاهم فضيلًة وأجدرهم علواً ومسؤولية لتحمل 

هذه املنزلة امُلحباة إلهياً. 

وسـارعت غـنُي الغدر يف حيكـِة نزوتهـا ُمبكراً، 

َحيُث هندسـت رشيـان االنحراف بدءاً مـن اعتالء 

الطاغية معاوية عرش الحكم يف الّشـام واكتسـح 

هيلمـان جربوته إىل حـني ميعاد مكيدة الّسـقيفة 

ــة  التـي شـّكلت عبئـاً ووباًء تـؤرق ضمائـر األُمَّ

باالتّجـاه نحـو التجاهـل لنواميـس وسـنن الله، 

واإلعـراض عـن االسـتجابة ألمر واليـة اإلمام عيل 

عليه الّسالم!

ويف هـذا املضمار اليسء تجنّد من وقعوا يف كمني 

الغـدر إىل والية الشـيطان وإبـداء العبوديـة امُلذّلة 

ألنظمـة التصهني واألمركة.. وتجـّىل للعيان دناءة 

النظامني السعودّي واإلماراتي ومن سار يف ركابهم 

امُلطلـق  ووالئهـم  واستسـالمهم  خنوعهـم  مـدى 

للّطاغوت من اليهـود والذين أرشكوا، مضمار ترك 

مآالته تتقهقر إىل سـبل االبتعاد عن الهداية والنّور 

اإللهي، وسـقيفة األمـس خصاالتها امُلتجّسـدة يف 

سقيفة اليوم. 

رغـم مرور مـا يُقارب األلـف وأربعِمئـة واثنني 

وأربعـني عاماً مـن هذه الذكرى الغـّراء والغاليّة يف 

ــة التي تقّلدت يف صدرها وسـام التوّيل  وجدان األُمَّ

لإلمـام الـويص ومحبـة آل البيت -عليهم الّسـالم 

أجمعـني- والسـيما الشـعب اليمني الـذي يُزجي 

باقـات الفضل والوداد للمسـرية القرآنية العظيمة 

التـي رفعـت منسـوب هذا الشـعب املنطـيل عليه 

آنـذاك خدائع األنظمة املمدودة يدها لِجبت الُطغاة، 

ورممـت ما بناه األعداء من أفكار قادت ُمعتقداتها 

الباهتة إىل استباحة ُهــِويَّة اليمن اإليمانيّة. 

ورغم ثكنات األلم املتسـبب به رشاسـة العدوان 

يف  حـارض  عليـاً  اإلمـام  أّن  إال  الحصـار  ورضاوة 

كينونتهـم وكيانهم، ونفيـس الغدير تتجدد عبقها 

ُكـّل عام ُمزدانة بالوالء امُلقسـم بالبقاء عىل قويم 

االتباع ملن هم أحق وأجدر بالوالية. 

وصدق شـاعر الرسـول -صـىل الله عليـه وآله 

وسـلم- حسـان بن ثابت حني اسـتوقف شعره يف 

املقـام الحيدري إبان تنصيب اإلمام عيل ولياً وأمرياً 

للمؤمنني:

فمن كنُت مواله فهذا وليه

فكونوا له أنصاَر صدٍق مواليا  

هناك دعا اللهم واِل وليَّه

وكن للذي عادى علياً ُمعاديا  
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قٌت شغ (عثا)  قٌت شغ (عثا) تأطُّ تأطُّ

 أطغظ الماعضض  
تتـواىل دعـواُت الحداثة ومـا يوافقها مـن الليرباليـني ودعاة 
العلمنـة بمثـل هذِه األسـئلة التي تناقـش الظواهـَر ال ِمن أجِل 
د ضمـن برامجهم املمولة  النقاش، بل ِمن أجِل التسـقيط املتعمَّ

من الخارج.. 
ال أخفـي أن مثل هذه األسـئلة تنطلق من أنـاس عاديني؛ ِمن 

أجِل االستفهام وسماع وجهات النظر.
بالنسـبة يل سـأضع إجابـات متواضعـة بقدر مـا أمتلك من 
مدلـوالت متواضعـة ال ترتقـي إىل مـا يقدُمـه سـادتي العلماُء 

وإخواني الباحثون:
أوالً:- فلسـفياً.. االرتبـاط باملـايض سـمة إنسـانية مفطور 
عليهـا.. والبحث عن خفايا املـايض وأحداثه ومجرياته ووقائعه 
وتجاربه يشء يشغل اإلنسان بالبحث عليه..؛ ألَنَّه بفطرته يشعر 

أنه جزء من املايض وسيكون جزءاً من املستقبل.
لذلك تجد أن اإلنسان يبني نفَسه يف الحارض بما ترتبت عليه تجارب املايض.. 
ويخطـط للمسـتقبل بتقويـم حارضه عـىل وقائع املـايض، وكثري مـن العلوم 
والنظريـات الجديدة كانـت عبارة عن تطـورات من نظريات قديمة تسلسـلت 
وأضيفـت لها خـربات فكان املايض أََسـاس لنهضة الحارض.. مـن هذه النقطة 

ننتقل لألُخرى.
ثانياً:- بماذا يختلف اإلنسـان يف عمقه يف القرن الواحد والعرشين عن إنسان 

القرون املاضية.. بماذا؟ بتطوره، وفيما تطور مثالً؟
فقط إنه طور عقله.. ولكنه لم يطور من إنسانيته.

اليـوَم العاَلـُم يعـج بتطـورات تكنولوجية ولكنـه يعج بأصـوات املحرومني 
املضطهدين املظلومني، فحامل الرؤوس النووية قد يقدر بمبلغ ما ينهي مسألة 
املجاعـة يف إحـدى املقاطعات اإلفريقيـة، وقيمة العب كرة قدم قد يكون سـعر 
رشائـه ألحد األندية بقيمـة إجمالية قدرها ما يبني مستشـفيات يف دول فقرية 

زة بأحدث األجهزة.  مجهَّ
مـاذا ينفعنـي إن صعدت تلك الـدوُل الفضاَء وهم سـبٌب يف مجاعة وحرمان 
وظلم كثري من الدول املسـتضعفة وما زالت سياسـاتهم االستعمارية قائمة إىل 

اآلن بشتى األوجه؟
وهـل أن عيد الغدير يحمل من املضامني التي تدعوا األمم السـابقة واملتقدمة 

لـرتك العلـم والتطـور والبنـاء أَو هل الغديـر قام عـىل أََساسـيات تتصادم مع 
أََساسيات التطور والنهضة بما للمفهومني من معنى بال خلل؟

حاىش ملدينة العلم رسول الله صىل الله عليه وآله وباب مدينة 
العلم أمري املؤمنني عيل عليه السالم أن يكونا كذلك
فعيل عليه السالم هو بناء العقل واإلنسان معاً.

ثالثاً:- اليوم املسـلمون يحتفلون بعيـد األضحى املبارك، هل 
تساءل ذات يوم ملاذا عيد األضحى؟

سيكون الجواب أن عيد األضحى املبارك مرتبٌط بسرية سيدنا 
إبراهيـم عليـه السـالم يف موضـع أراد فيـه بأمر اللـه ذبح ابنه 

إسماعيل عليه السالم ففداه الله بذبح عظيم.
وألجـل ذلك املوقـف وارتباطاً بهذا املوقف الجليـل الذي ينبئنا 
اللـه به لنتعلـم منـه دروس التسـليم املطلق لله تعـاىل يضحي 

املسلمني يف هذا اليوم أضاحي كثرية.
هـل من املمكـن أن تقول مثالً ملـاذا ونحن يف القـرن الحادي 
ه مرتبط بموقف  والعرشيـن نرتبط ُكــّل عام بعيد األضحى؛ ألَنـَّ

حصل قبل آالف األعوام؟
انطالقاً من هذه النقطة ننتقل إىل النقطة الرابعة.

رابعاً:- نحن كشـيعة أمري املؤمنني عيل -عليه السـالم- نؤمن بأن يوم الغدير 
يف السـنة العـارشة للهجرة كان يـوم إكمال الدين وإتمام النعمـة.. وبنص قول 
الله تعاىل (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسـالم 

دينا). 
فالله سـبحانه وتعاىل أنعم عىل سـيدنا إبراهيم عليه السالم بفداء ابنه بذبح 

عظيم فكان هذا اليوم وهذا املوقف محل إجالل وإكبار إىل يومنا هذا.
ـة محمد صىل الله عليـه وآله بنعمة إكمال  ويف يـوم الغدير أنعم الله عـىل أُمَّ
الديـن وإتمـام النعمـة وأراد لنـا أن نفـرح بفضلـه وبرحمته (قـل بفضل الله 

وبرحمته فبذلك فليفرحوا). 
ألستم يا قوميون تفرحوا بأعياد وطنية فيها من النقد واملالحظات واملساوئ 

ما فيها؟
ألستم يا حداثيون تفرحون بأعياد لها أسس ماضية ويا ليتها أسس طيبة بل 

هي أسس نتنة كعيد الحب؟!
أنت تنتقد املحتفلني بعيد الغدير وقبل ستة أشهر كنت يف موالت صنعاء تلبس 

األحمر للفالنتاين. 
جميعكم.. ما لكم كيف تحُكُمون؟!. 

 أطئ الرزاق جتاف  
ذَا َعُدوٌّ لَّـَك َوِلَزْوِجَك َفَال يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن  (َفُقْلنَـا يَا آَدُم إِنَّ َهٰ
ِة َفتَْشـَقٰى) (117) عندمـا أراد اللُه عز وجـل أن يحذَِّر  اْلَجنـَّ
سيَدنا آدم عليه السالم من الشيطان الرجيم قال له: إن (هذا) 
عـدو لك فحذره ‹ال تقرتب منه› ال تلتفت إليه حتى ال يخرجك 
أنـت وزوجك مـن الجنة وتكـون النتيجة شـقائكما فبني له 

العدّو وغايته التي سيسعى إىل تحقيقها بإغوائه. 
وعندمـا أراد اللـه سـبحانه وتعاىل أن يختـرب طاعتهما له 
وتسـليمهما ألوامره حّدد لهما شـجرة معينه وحذرهما من 
االقرتاب منها فقال لهما وال تقربا (هذه) الشجرة فتكونا من 

الظاملني، فال يظلمان نفسيهما بما سيحل بهما من عقاب. 
وإن (هذا) القرآن يهدي للتي هي أقوم فاسم اإلشارة هذا 

دائماً ال تستخدم يف اإلشارة لتحديد يشء قد يكون محل خالف 
أَو وجهـة نظر وإنما لتحديد وتوضيـح ما ال يحتمل الخالف أَو التأويل، إن 
هـذا عدو وإن هـذا القرآن ومن هـذا املنطلق عندما قال الرسـول صلوات 

اللـه عليه وعىل آله يـوم غدير خم ومن عىل منصة األقتـاب التي أعدت له 
ولإلمام عيل عليه السـالم ويف شـمس الظهرية ويف وسط الجموع الغفرية 
إن اللـه مـوالي، وأنا مـوىل املؤمنني أوىل بهم من أنفسـهم، 
اللهـم من كنـت مـواله (فهذا) عيل مـواله، وكأن الرسـول 
يف تلـك اللحظـة التي اختتم بهـا مهمته كخاتم للمرسـلني 
َوتحديـد الويص، وفقـاً ألمر الله - الذي قـال (فإن لم تفعل 
فما بلغت رسـالته) كأنه قد وضع الحل الذي سـيواجه ذلك 
العـدّو الضد للشـيطان، الذي قال الله عنـه: إن هذا عدو لك 
فمـن أراد أن يحذر هذا العـدّو عليه أن يتبع هذا الويل، وكأن 
املسـرية اإليمانية التي بدأت بتحذير أبو البرش وزوجته من 
الشـيطان يف بدايـة الحيـاة، واختتمت مع خاتم املرسـلني 
بتحديـد الحـل، مـن كنت مواله فهـذا عيل مـواله طبعا بما 
سـبقته من ارهاصات ومقدمات قرآنيـة ((إنما وليكم الله 
ورسـوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون)) َوجاءت جملة وهم راكعون لتحديد الشخص املقصود بهذا 

الوصف وكل عيد والية وأنتم بخري. 

العقغُئ والاعّلغ (صراءٌة ودسعة) 

التخلـف والبدعـة، وهو خـاصٌّ بطائفـة معينة 
ــة دون غريها، مع أنه يف الحقيقة يحمي  داخل األُمَّ
ـًة  نُهـا لتكوَن أُمَّ ِة اخرتاقات، ويَُحصِّ ــَة من أيـَّ األُمَّ

قويًة (بَوحدتها وتماسكها ونهضتها). 
وإننا ومع دعوتنا إلعادة َفْهِم النصوص الرشعية 
يف القرآن والسـنة كمـا هي، نؤّكــد أن ذلك ال يعني 
ـــة وأعالمها اآلخرين  أبـداً االنتقاَص من رموز األُمَّ
ويف مقدمتهم الخليفة الراشد أبو بكر وعمر وعثمان 
ـــة بـكل توّجـهاتها  ريض اللـه عنهـم، وعـىل األُمَّ
العمـُل عـىل قطع الطريـق أمـاَم ُكـلِّ َمـن يحرُص 
عىل إثـارة النعـرات املذهبيـة والطائفية واإلسـاءة 
ــة تحت أي  أليٍّ مـن الرموز محل تقدير داخـل األُمَّ
مسـمى أَو شـعارات، مع األخذ باالعتبار أن أيَّ نقد 
بنّـاء تصحيحي يف إطار مسـرية الحكم يف أيِة ِحقبة 
تأريخيـة ال يعني االسـتهداَف ألحد، بقـدر ما يعني 
ٍ عـىل حقيقته،  لفـَت االنتبـاه ملعرفـة تأريٍخ معـنيَّ
والبنـاَء الصحيَح عىل أََساسـه، لكن مـع أهميّة أن 
يكوَن هـذا النقُد صـادراً من أهل الوعـي والبصرية 
وذوي الرصيـد العلمي واالسـتيعاب التأريخي، وأن 
تكـوَن دوافـُع التصحيـح سـاميًة، وذات مقاصـد 

أسمى.. 

واختصاراً لألمر: هناك مراجعاٌت ينبغي أن تكون 
مـن زاويتـني، أوالً يف جانـب إعادة فهـم النصوص 
وفقههـا ومن ثم تنزيلها التنزيـَل الصحيَح، َوأَيْـضاً 
يف جانـب املواقـف العمليـة، ُوُصــوالً إىل التخلُّـِص 
ــة والعمل عىل  من االخـرتاق الذي تعرضت لـه األُمَّ
حمايتها يف مسـرية عالقاتها مع اآلخريـن من املَِلِل 

األُخرى.
وبالنظـر إىل الواقع سـنجُد أن التـويل لإلمام عيل 
وكل مـن سـار عىل دربه هـو إحياٌء لثقافـة العودة 
الراشـدة إىل القرآن الكريم الـذي أنزله اللُه عىل نبينا 
محمد صىل الله عليه وسلم واالقتَداء السليم برسول 
اللـه كمبلِّـٍغ عـن اللـه، وهذه العـودة هي السـبيُل 
لنيل العـزة والكرامة وتحّقق االسـتقالل يف مختلف 

املجاالت. 
ُد عليـه حتـى ال يكوَن  ومـا هو مطلـوٌب ونشـدِّ
الخـوُض يف التفاصيل واملجادلة غـري املثمرة يف هذا 
ــة  البـاب، هو بناُء ُجُسـوِر التواصل بني أبنـاء األُمَّ
عـىل قاعدة االلتفاف حول القواسـم املشـرتكة، ويف 
مقدمتها القرآن الكريم؛ وكون رسولنا واحداً وقبلتنا 
واحدًة وعدونا واحداً، ومن هنا ستصحح الكثري من 
ا، ومن جانب آخر  التصـورات يف باب التويل تدريجيّـٍ
ــة اآلخرين  سـتوقُف األصواُت الشـامتة برموز األُمَّ
عنـد َحدِّها، وسـيكون السـائُد هو الحـواَر الهادَف 

والتعايَُش الراقي. 
 كما أن الدوَر التحرييش الذي يشـتغُل عليه أعداُء 
ــة،  ــة هو اآلخر لن يجَد له سبيالً إىل وسط األُمَّ األُمَّ
كمـا كان من قبـُل، فنجح إىل َحــدٍّ كبـرٍي يف تأجيج 
الرصاعـات املذهبية والطائفية، مـن خالل صناعة 
بعـض املتطرفني هنـا وهنـاك، األمر الـذي يصُعُب 
معـه النجاُح يف أية خطوة تهـدُف للتقارب بني أبناء 
ـــة، وما إن يبـدأ العقالُء للتَحـّرك يف هذا الدور  األُمَّ
الوسطي إال ويسارع املحرضون نحو الهجوم عليهم 
وَصدِّ النـاس عن معرفة الحقائـق والوقيعة يف ُكـلِّ 
ــَة نحو اليقظة  َمـن ينطق بالحق ويسـتنهُض األُمَّ
وإرهابـه وتخويفه واتّهامه يف دينـه وعقيدته دون 
أي مربّر سـوى أنـه آثَر اإلفصاَح عـن مكمن الخلل، 
ــة واجتماع  وما الذي ينبغي مما هـو يف صالح األُمَّ

كلمتها عىل الحق والخري. 
اللهم إننا نتوالك ونتوىل رسـولك ونتوىل من أمرنا 
رسـولُنا الكريـم محمٌد بتوليه، فقـال وهو الصادق 
املصـدوق «اللهـم واِل مـن وااله، وعـاِد مـن عاده» 
الخليفة الراشـد عيل بـن أبي طالـب ريض الله عنه 
وأرضـاه، ونتـوىل ُكـلَّ مؤمـن صالٍح مصلـٍح، ُمتَقٍّ 
ــة  سـار عىل دربهم، ويعمُل عىل إصـالِح وضِع األُمَّ
والنهوِض بها، إىل ما فيه الِعزُة والسؤدُد والتحرُُّر من 

تبعيِتها ألعدائك وأعداِء عباِدك املؤمنني. 
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ــئ لطمج طئثأ العقغئ؟ ــئ لطمج طئثأ العقغئ؟لماذا غسسى أسثاء اُفطَّ لماذا غسسى أسثاء اُفطَّ

العقغُئ شغ الصرن الـ21 وطحروسغاعا

جساد الحاطغ  
بطبيعـة الـرصاع البـرشي بـني الحـق والباطل 
والهـدى والضـالل، وعـرب مسـارات العداء يسـعى 
العـدّو دائماً إىل البحث عن عنارص القوة التي يتحىل 
بها خصُمـه، فيكون لها باملرصاد، ويسـعى جاهداً 
إىل القضـاء عليهـا والتخلـص منهـا بـكل الطـرق 

واألساليب.. 
مشـكلُة املسـلمني أنهـم جهلـوا أمـوَر دينهـم 
وعنـارص قوتهـم بينمـا كان أعداؤهم أكثـر أدراكاً 
وفهماً لحقائق تلك األمور، فاسـتطاعوا من خاللها 
أن يحّققوا كافة أهدافهم وطموحاتهم يف إذالل هذه 
ــة وفصلها عن مصادر الهداية، واالستيالء عىل  األُمَّ
ُكـّل خرياتها وثرواتها بكل سهولة وبدون وجود أية 

ممانعة تعيقهم عن مواصلة تلك املمارسات. 
كان النبـي األعظم صلـوات ربي عليـه وعىل آله 
-وهـو الـذي ال ينطق عـن الهوى- قـد أوضح لهذه 
ــة عنارص قوتهـا يف حديث الثقلني، َحيُث قال:  األُمَّ
(إنـي تـارٌك فيكم الثقلـني ما إن تمسـكتم بهما لن 
تضلـوا من بعدي أبدا: كتاب الله، وعرتتي أهل بيتي، 
أال وإن اللطيـف الخبري نبأنـي أنهما لن يفرتقا حتى 
يـردا عىل الحوض) ويف روايـة أُخرى (لن تضلوا ولن 
تذلوا من بعدي أبداً)، فالذل َوالضالل أخطر األشـياء 
ــة والتي يسـعى األعـداء إىل  التـي تهـّدد هـذه األُمَّ
ترسـيخها يف واقـع املسـلمني، وبالتايل لـن يُحّصن 
ــة ويضمن لهـا النجاة من واقع الذل َوالضالل  األُمَّ
إال عنرصا القوة والحمايـة اللذان تم تحديدهما من 
ــة وهما كتاب الله وعرتة رسـول  قبل نبي هذه األُمَّ

الله صلوات الله وسالمه عليه وآله. 
أّكــد النبي محمد صلوات اللـه عليه وعىل آله أن 
هذيـن العنرصين ال يفرتقا فكالهمـا مكمالً لآلخر؛ 
ــة بأكملها، وتشـتتها  وألن يف افرتاقهما افرتاق األُمَّ
ــة وعزتها  وضياعهـا، ويف بقائهمـا معا بقـاء األُمَّ
ـــة إىل التفريق  وكرامتهـا؛ لذلك سـعى أعـداء األُمَّ
بينهمـا عـن طريـق محاولـة إقصاء عنـرص الثقل 
األصغـر «العرتة»؛ ألَنَّ الثقل األكرب وهو «كتاب الله» 
محفوظ مـن الله ولن يسـتطيع األعـداء تغيريه أَو 
تبديلـه ولكن يمكـن تعطيله بإقصـاء من يحملونه 
مـن أعالم الهدى؛ ولهذا صبَّ األعـداء ُكـّل خططهم 
ومؤامرتهـم يف قوالب محاربة هذا العنرص املهم من 
عنارص القوة وعىل رأسه استهداف والية اإلمام عليه 
السـالم، والتي تعترب تتويجا لدين الله الكامل؛ ألَنَّها 
واليـة مطلقة ال محصورة ووالية شـاملة ال جزئية، 
وحيـث أن اإلمام علياً عليه السـالم لـم يكن بحاجة 

ـــة هي التـي كانت ومـا زالت يف  إليهـا ولكـن األُمَّ
أمـس الحاجة إليها لضمان السـري يف دروب الهداية 

والكرامة والغلبة. 
ًدا أن مبـدأ الواليـة هـو من  ويـدرك األعـداء جيـِّ
سـريبط املسـلمني بعرتة رسـول الله وبالتايل فهذه 
العرتة هي من سـرتبط املسلمني بكتاب الله كمنهج 
هداية ودستور حياة، َوإذَا ما تم هذا االرتباط الوثيق 
ستنقلب موازين األمور وستتغري املعادالت القائمة، 
وسـيصبح املسـلمون هـم الغالبـني وأعداؤهم هم 
الصاغريـن وهـذا ما يخاف حسـابه األعـداء؛ لذلك 
قامـوا باسـتهداف هذا املبـدأ يف مضمونـه ومبادئه 
ورجالـه، وحاربـوه فكريـاً ودينيـاً وعسـكريٍّا وتم 
تحريف مفهـوم حديث الوالية يف واقعـة غدير خم، 
والذي يعد من أصح األحاديـث املروية واملجمع عىل 
صحتهـا، َحيـُث ال حديـث أصح منه عـىل اإلطالق، 
وبمـا أنه كذلك من َحيُث الصحة والتأكيد والشـهرة 
فليس باإلْمَكان إنكاره لكنهم حاولوا تحريف معنى 
الواليـة من مفهومهـا الصحيح: النـرصة واالقتَداء 

واالتبـاع والتسـليم.. إىل معـان أُخرى زائفـة فأولوا 
(مـن كنت مواله فهذا عيل مـواله) إىل مفهوم املحبة 
والعاطفة بعيًدا عـن التطبيق العميل الذي أراده الله 
ورسـوله من هذا البالغ اإللهي، إىل جانب هذا قاموا 
ـــة برؤى  بنـرش الثقافـات املغلوطة، وخـداع األُمَّ
برشية زائفة وفاشـلة وتقديمها كبدائل عن الوالية، 
وقاموا بممارسـة أساليب القتل والترشيد والتهجري 
والتنكيل بـكل من يؤمن بهذا املبـدأ املقدس.. ابتداًء 
مـن اإلمام عيل عليه السـالم حتى آخـر طفل يمني 

تقتله اليوم صواريخ األعداء ظلماً وغدراً. 
ومن هذا املنطلق كان لزاماً علينا إحياء مناسـبة 
الغدير ونرش قيمها وثقافتها، وتعريف الناس بمبدأ 
الوالية لله ورسـوله ومـن أمرنا بتوليهـم واتباعهم 
من آل بيت النبوة كامتداد طبيعي للرسالة املحمدية 
وكقرناء للقرآن يحّددون معامله ويوضحون مبهمة 
ويسـريون وفق حدوده وترشيعاتـه... فمبدأ الوالء 
ألوليـاء الله والرباءة من أعدائهم هـو النهج القويم 

ـة قوتها وعزتها وانتصارها.  الذي يضمن لألُمَّ

طظخعر الئضالغ    

ــة اإلسالمية بعد وفاة رسول الله  من يراجع واقع األُمَّ
صىل الله عليه وآله وسلم، وكيف تعاملت مع مبدأ الوالية، 
وكيف تقبلت التعايش والتماهي مع أكرب انقالب عىل أهم 
ترشيع دستوري نزل من السماء ويعترب مهيمناً عىل ُكـّل 
الدسـاتري والترشيعات الصادرة عن برملـان هنا أَو هناك، 
يدرك ما وصَل إليه مبدأ الوالية يف القرن الحادي والعرشين 
مـن قوة ومـرشوع ومنهجيـة وأتباع يف السـاحة العربية 

واإلسالمية. 
 َوإذَا مـا ربطنـا مبـدأ الواليـة بعـدد األتبـاع واملوالـني 
ــة أكثر وعيـاً بأهميّة الوالية  الفعليـني فاليوم باتـت األُمَّ
وصـار يف ُكـّل شـعوبها ماليـني املتولني لألمـام عيل عليه 

السـالم ويحيـون عيد الغدير، أمـا إذَا نظرنا إىل حـال غالبية الحكومات 
يف هـذا القـرن فسـنجدها امتداداً لـذات النهـج األموي املرتهـن لليهود 
واملسـارعة فيهـم، وبذات االنسـياق خلف تلـك الترشيعـات الوضعية، 

وبعيدة عن الوالية اإللهية. 
وأمـام هـذه الحالـة يتطلب ممـن يؤمنون بمبـدأ الواليـة حكومات 
كانـوا أَو شـعوبا وجماعات وأفـرادا أن يضاعفوا جهودهم السياسـية 
والثقافية واإلعالمية والعسكرية واالقتصادية ويوحدوها وفق منهجية 
ــة إىل القرآن الكريم وما جاء فيه من توجيهات  مدروسة إلعادة شد األُمَّ
وإرشـادات عن الوالية وأهميتها، وتحريك الشعوب القابعة تحت أنظمة 
مواليـة لليهـود، للخروج عـن حكوماتها واإلطاحة بهـا، وإعادة ضبط 
البوصلة باالتّجاه الذي اختاره الله لعباده من منطلق كمال دينه ونعمته 

ورحمته عىل ُكـّل البرشية. 
وما نحـن يف صدد التأكيد عليه هو أهميّة إرسـاء مبادئ والية اإلمام 
عيل يف واقعنا، وتذكري شعوب أمتنا بأن رشعية ومواثيق واليتنا القرآنية 
املتبعة مصدرها الله ورسـوله فيما رشعية ومصـدر الواليات الوضعية 
األُخـرى تحـت أي عناويـن كانـت وبأي مواثيـق ونصوص هـي، َفـإنَّ 

مصدرها أئمة الكفر والطغيان تحت والية حزب الشيطان الرجيم. 
كمـا يتطلب من الجهات اإلعالمية مناقشـة أسـباب ركون شـعوب 
ـــة إىل املواثيـق واملعاهـدات الدوليـة التـي وضعها  األُمَّ
اإلنسـان برغم ما لهـا من تبعات وأخطـاء وأخطار بحق 
ــة عىل تطبيق  البرشية، وكذا أسـباب ضعف وتأخـر األُمَّ
مبـدأ الواليـة اإللهية، املتفـق عليها وعـىل نصوصها ُكـّل 
ــة، إضافة إىل أثـراء الخطاب الديني  فقهاء مذاهـب األُمَّ
والتوعـوي والسـيايس واإلعالمـي يف ُكـّل االقطـار وعرب 
مختلف الوسـائل املناسبة عن واقع والية اإلمام عيل عليه 
السـالم اليوم والعقبات التي تواجهها، والسـبل املساعدة 
إلخراجهـا مما هي فيه مـن التخلف واالحتـالل والتبعية 

ألعدائها. 
ويف هـذه املناسـبة الدينيـة والسياسـية والدسـتورية 
ــة إىل ما فيه عزها ونرصها  العظمى، نقول: لقد حان الوقت لتعود األُمَّ
وقوتهـا، وحـان لهـا التخلُّـُص من دسـائس أعدائهـا، ونحذُر شـعوب 
ا بقي لديهم  ــة من تبعات هذا االبتعاد الطويل، سـائلني قادتها َعمَّ األُمَّ
من املحاوالت والبدائل الرتقيعية لتجريبها يف واقع أشـد، سـواء بَسـبِب 
الترشيعـات والنمـاذج الليرباليـة، وقيمهـا الزائفة كزيـف ديمقراطية 
أمريكا التي قتلت وُمسـتمّرة يف القتل ملاليني الرجال واألطفال والنسـاء 
يف العراق وفلسـطني وأفغانستان وسـوريا وليبيا واليمن تحت شعارات 

ومبادئ ديمقراطيتها الرشيرة عىل حياة الشعوب. 
ــة إذَا ما تَحّركت تَحـّركاً عملياً من منطلق  ونختـم بالقـول «إن األُمَّ
شـعورها باملسـؤولية أمام هذا البعد واالنحـراف الخطري، ليكون مبدئ 
الواليـة اإللهية خيارهـا الوحيد واألوحد، ومسـارها الصحيح يف اختيار 
حكامهـا من أعالم الهدى املمتدة رشعيتهـم إىل آخر الزمان َفـإنَّ حالها 
سـيتغري ليكون يف أحسن حال عىل ما كانت عليه يف القرون املاضية عىل 
املسـتويات الشـعبيّة وكذا الحكومات املعلبة والجاهـزة عرب الصناديق 
اململـؤة بالكثـري مـن العمـالء والخونـة مسـبًقا، وفقاً لرشعيـة التويل 
األمريكية، ال رشعية التويل السـماوية، وحينها تنترص رشعية السـماء 

عىل رشعية األرض، وتسعد البرشية بعدالة الوالية اإللهية. 

ضظا ظتإ سطغًا ولضظ ضظا ظتإ سطغًا ولضظ 
لط ظضظ ظاعقهلط ظضظ ظاعقه

أطض المطعر

َشتَّاَن ما بني الحب والتويل فحينما نعود قليًال 
إىل الوراء إىل ما قبل بزوغ فجر املسـرية القرآنية 
التـي صححـت املفاهيـم ووضحـت الحقائـق 
سـنجُد أننـا كنـا نعيش وهـم أننا ضمـن والية 
اإلمام عيل ونحسـب مـن شـيعته وأنصاره مع 
أننا لم نكن كذلك ولألسف، فهناك فرٌق كبريٌ بني 
الحـب الجامد الذي يحـرصك يف أماكن ضيقة ال 
تسـتطيع أن ترى فيها أبعد من أنفك وبني التويل 
الـذي يرفع ببـرصك إىل أقـىص العالـم ويجعلك 
تكتسـب الكثري من صفات مـن توليته لتنطلق 
مـن منطلقـه وتتَحـّرك بحركته وتـرى برؤيته 

وتحكم بحكمه وتحب بحبه. 
وهـذا ما كنـا نفتقده بشـدة فقـد كان حبنا 
لإلمـام عـيل إما مـن منطلق حـب النبي لـه أَو 
منطلق قرابته ولشجاعته وشخصيته وحكمته 
ومنطقه وسياسـته، ُكــّل تلك األمـور وغريها 
كانـت تجـذب الكثرييـن لإلمام عـيل حتى غري 
املسـلمني من قـادة ومفكريـن وأدبـاء وعلماء 
وفالسـفة غربيـني، كانـوا يعجبون بشـخصية 
اإلمام عيل لكنهم لم يكونوا يتولونه وهذا هو ما 
كنت أعنيه فالوالية ال تعني الحب واالنجذاب ملن 

تتواله فقط فهي مسؤولية وتَحّرك وعمل. 
فهل كان النبي صلوات الله عليه يف يوم إعالنه 
ـة اإلسـالم بأمر  الهـام والية اإلمـام عيل عىل أُمَّ
مـن الله تعاىل يريد منا أن نحب اإلمام عيل فقط 

ونعجب بقصصه وبطوالته فقط!!!
هل كان نزول قوله تعاىل (يا أيها الرسول بلغ 
مـا أنـزل إليك من ربـك وإن لم تفعـل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس إن الله ال يهدي 
القـوم الكافرين) لكي يأمـر النبي ويبلغ الناس 
بـأن يحبوا اإلمـام عيل فقط أمـر الوالية والتويل 
أمر هام وخطري بحيث قرنه الله بإتمام الرسالة 
اإللهية من عدمه وهـذا يثبت أنه ال يقترص عىل 

الحب واإلعجاب فقط. 
ــة كي  هـل كان اإلمام عـيل بحاجـة إىل األُمَّ
ــة َمن تحتاج وبشدة  يؤمروا بتوليه؟! أم أن األُمَّ
لوالية عيل، تحتـاُج أن تتواله لتهتدَي لتسـتقيَم 
لتنترص لتعتز لتقوم من عثرتها تحتاج أن تتواله 
لتصنع وتنتج وتبتكر وتسـابق ُكـّل العلوم هذا 
هو التويل الذي أمرنا الله به وبلغه نبينا وحبيبنا 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
وهذا ما جاءت الثقافة القرآنية لتوضحه لنا، 
وهـذا ما توضح لنـا بعد أن عرفنـا أنه ال يمكن 
أن نحب اإلمـام عليـاً ونتَحّرك بحركـة معاوية 
ال يمكـن أن نحب اإلمـام عليـاً وال نقتدي به يف 
جهـاده وتَحّركه وصربه وعملـه وإيمانه وثقته 
ا يتغلغل  بربه فنتـواله واليـة عملية ونحبه حبّـٍ
يف ُكــّل ذرة من ذرات نفوسـنا لتربز لنا أسـمى 
وأرقى الصفات البرشيـة التي تبني قالع عزة ال 

تهدم
وتنتج لنا نماذج تعكـس لنا ما يصنعه التويل 
الصـادق جيوشـاً حيدريـة كـرارة أُبـاة للضيم 
كسيوف مسلطة عىل العدى تسليط نرصة للحق 

واملستضعفني.
اللهم إنا نتوالك ونتوىل نبيك ونتوىل اإلمام عيل 

ونتوىل من أمرتنا بتوليهم. 
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 : خاص 

كان للشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللـِه 

َعَليْـِه- نظرٌة ثاقبٌة نابعـٌة عن البصرية 

الوقـادة التي صقلها بالُقــْرآن الكريم، 

حـني ذكـر أن عمليـة تطويـع وتدجني 

لألمـة تتـم بشـكل متـدرج مـن خالل 

ربطهـم بالقوانني بعيداً عن رشائع الله، 

ولـو كانت مسـتمدًة مـن الرشيعة كما 

يقـال، لكنه رفض ابتعـاد املصطلح من 

أي إيحـاء بارتبـاط بـني هـذه األنظمة 

وبني رشيعة الله، مما يمهد الطريق عرب 

الدعوة إىل احـرتام القوانني بغض النظر 

عن تمثيلها لرشع الله، مما يتيح املجال 

إىل أن «نرتوض قليًال قليًال يف أذهاننا عىل 

االرتباط بالقانون والقوانني»، ويف رؤية 

اسـتباقية لواقع األمة إذَا واصلت السري 

عىل هـذه الطريقة يرى الشـهيد القائد 

-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- أنـه إذَا ما قيل لنا 

يف يـوم من األيام: هـذا الُقـْرآن إرهابي، 

فسنرى أنفَسـنا ال نحتاج إىل الُقـْرآن يف 

أي يشء، وقد اسـترشف هـذا من خالل 

واقع نعيشه اليوم، ففي الحج الذي قال 

الله فيه لنبيه إبراهيـم: {َوأَذِّْن ِيف النَّاِس 

ِباْلَحـجِّ يَأْتُـوَك ِرَجـاًال وََعـَىل ُكلِّ َضاِمٍر 

يَأِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق} وهو سـبحانَه 

يعلـم أن املـكان الـذي يدعو عبـاده إىل 

االجتمـاع فيـه سـيكون كافياً متسـعاً 

لهم، ولكن جاء تحديد عدد الحجاج ُكـّل 

عام من النظام السـعودي ليرضب هذه 

الدعـوة اإللهية للنـاس بالحج، ويصبح 

لـكل شـعب ولـكل دولـة عـدد محدود 

جداً مـن الحجاج املسـموح لهـم بأداء 

فريضـة فرضها اللـه عليهـم، وجاءت 

النظام السـعودي ليقيـد الناس ببعض 

القوانـني، التـي فرضها عـىل اآلخرين، 

وتقبلهـا الجميـع، وبـات تقليـل أعداد 

املسـلمني القاصدين للحـج أمراً مقبوالً 

مع مخالفته لظاهر الدعوة اإللهية التي 

تجسدت يف أذان إبراهيم للحج. 

ومـن هنا نقدر ما ذهب إليه الشـهيد 

القائـُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- من تنبيه 

جـاد لنا بعـدم الفصل بـني رشيعة الله 

وبـني أنظمتنـا وقوانيننـا بأي شـكل، 

حتـى نقطع الطريق أمـام بعض أدوات 

املـرشوع اليهـودي الرامـي إىل تغريـب 

األمة وتدجينهـا، ونحن اليوم قد وصلنا 

إىل مراحل متقدمة يف هذا الجانب، وبات 
األمريكـي قـادراً عـىل فرض أشـياء لم 
يكـن ليفرضها علينا من قبل، كاعرتافه 
بالقدس عاصمة للعـدّو اإلرسائييل، ويف 
املقابـل يأتـي املـربّرون مـن اإلعالميني 
علينـا  ليقولـوا:  والوعـاظ  والخطبـاء 
احـرتام القانـون الدويل الـذي يمنع من 
التدخـل يف القضايا الداخليـة ألية دولة، 
ولـكل دولة حق اتّخاذ أي قرار أَْو موقف 
تجاه أية قضية، بمـا يوافق مصالحها، 
ومـن هـذا املنطلـق تراهـم يشـجبون 
أي اعـرتاض عـىل مثـل هـذه الخطوات 
األمريكية التي تمثل انتقاصاً بل عدواناً 
عىل حقـوق أمتنا اإلْسـَالمية، وشـعبنا 

الفلسطيني. 
ومن هنا يعود الشهيُد القائُد -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- ليؤّكد عىل قضية التسـليم 
لله، كونها املخرج، ال سيما وأنه ال مربّر 
للكفر بالله بعد أن وضح تمام التوضيح 
ُكــّل مـا من شـأنه أن يضـع الناس يف 
املسـار الصحيح، يقول الشـهيُد القائُد 
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- معلقا عىل القائلني 
ا َلِفـي َخْلـٍق  {أَإِذَا َضَلْلنَـا ِيف اْألَْرِض أَإِنـَّ
َجِديٍد}: «املسألة ليست مسألة غامضة، 
أَْو أن األدلة عليها ليسـت كافية، فيكون 
هذا التساؤل وجيهاً نوعاً ما، إنه جحود 
إنـه كفر إنه كالم الذي ال يريد أن يصدق 
بالقضيـة، ال يريـد أن يؤمـن بهـا، هو 
رافـض لها، ال يريـد ال أن يقبل اإليَْمـان 
بهـا، وإال فهي واضحة جداً، أدلتها فوق 
الكفاية، أدلتها تدمغ، تدمغ ُكـّل مدارك 

اإلنَْسان ومشاعره ووجدانه». 

صدغــئ املــعت والئســث يف الُصـــْرآن 
الضرغط:

كثريٌ من الناس يغالط نفَسـه ويظن 
أن ثمـة مـا يُعفيه عن املسـؤولية حني 
يتهـرب مـن الحـق، ولكـن حـني تأتي 
أمامـه  ماثلـة  والبعـث  املـوت  قضيـة 
يعـرف أنـه سيسـقط حتما أمـام ُكـّل 
جريمة ارتكبها، وباعتبار أن «املوت هو 
الخطوة األوىل يف الرجوع إىل الله يف العالم 
اآلخر» كما ذكر الشهيد القائد -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- بحسـب مفهـوم الُقـْرآن 
الكريم، ومن هذا املدخل توسـع الشهيد 
القائـد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف قضية 
خطـرية كان وال يـزال لهـا مـن األبعاد 

يف واقـع األمـة مـا جنـى عليهـا جناية 
بالغة، فمفهـوم املوت حني قدمه بعض 
املتحدثني باسم الدين يف قالب التخويف 
البعيد عن السياقات الُقـْرآنية، وحرشوا 
بأحاديـث  وصفوهـا  ممـا  الكثـري  لـه 
الرتغيـب والرتهيب، والتي تسـاهلوا يف 
قبـول الغث منهـا والسـمني، بحجة أن 
املهمة الوعظية لهـا ال تحتاج إىل عظيم 
تدقيق، فكل ما يؤدي إىل املوعظة مقبول 
ولو كان قصة مصطنعة، وهذا بات هذا 
البـاب املفتوح عـىل مرصاعيـه مدخال 
واسـعا أمـام اليهـود من خـالل العديد 
من أدواتهم ليحرفـوا مفاهيم الُقـْرآن، 
ويقدموا لألمة مفاهيَم جديدًة تحرفهم 
عـن منهج الله بمـا يُصبُّ يف مصالح ما 

يسمونه بـ «شعب الله املختار». 
القائـد  الشـهيد  يقـول  كمـا  املـوت 
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- يف تخليٍص لنظرة 
الُقـْرآن إىل قضيـة املوت والبعث: «ليس 
من الوسـائل التـي يأتـي التخويف بها 
للنـاس، ليـس مـن وسـائل التخويـف 
إطالقـاً داخـل الُقــْرآن الكريـم؛ ولهذا 
ال تجـد الحديـث عـن املـوت إال خاطفا 
وبرسعـة ينتقـل إىل اليـوم اآلخـر؛ ألنه 
اليوم الشـديد األهوال، هو مـا يجب أن 
تخافه، هـو ما يكـون الحديث عنه هو 
الـذي يصنـع الخـوف يف النفـوس، هو 
الذي يمأل القلوب خوفاً ورعباً، أما املوُت 
نفُسـه إنمـا هـو الخطـوة األوىل، وهو 
قضيـة عادية، قضية عاديـة، هو بداية 
الرجـوع إىل اللـه»، وهـذا هو مـا يعزز 
االسـتعمال الرادع ملفهوم البعث، بحيث 
يسـعى املرء إىل إحسان العمل، واالبتعاد 
محالـة  ال  كونـه  اإلجـرام،  واقـع  عـن 

مسؤولة ومحاسب عن ُكـّل ما صنع. 
ومن هنا انتقد الشهيُد القائُد -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْـِه- ما وصفه البعض بـ «عذاب 
القرب» و»حياة الـربزخ»، وغري ذلك مما 
لم يـرد يف الُقـْرآن الكريـم، واملالحظ أن 
املضامـني التي قدم بها املوت يف سـياق 
التخويف، واملضامني التي اشتمل عليها 
الحديث عن الربزخ والقرب كلها تصب يف 
سـياق تنمية الشـعور يف وجدان املسلم 
بكراهيـة املوت، والتمسـك بالحياة، أية 
حيـاة، وهـي الروحيـة اليهوديـة التي 
وصفهـا الله تعـاىل بقولـه: {َوَلتَِجَدنَُّهْم 
أَْحَرَص النَّاِس َعـَىل َحيَاٍة}. أما الروحية 
اإليَْمـانية التي تنشـأ من تربية الُقـْرآن 

فهي روحية تسـتهني باملوت، إذ إنه أمر 
عادي، وحدث ال بد منه، كمرحلة انتقال 
إىل الحياة الخالدة، وما دام املرء حريصا 
عـىل السـري يف سـبيل اللـه فال مسـوغ 
للخـوف مـن املـوت، الُقــْرآن الكريـم 
ال يخـوف إال بيـوم الديـن، بالحسـاب 
واملؤاخـذة يف يـوم القيامة، ولـذا كانت 
هذه الثقافة الُقـْرآنية دافعا لالنطالق يف 
مياديـن الجهاد والفداء، متجاوزة املوت 
كحالـة مخيفة يف الثقافة املوروثة، ذات 
األصـل اليهودي، كما حكـى الله عنهم، 
يقـول الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللـِه 
َعَليْـِه-: «إنه الذي يربي هذه األمة تربية 
جهادية، الـذي يربيك لتكـون مجاهدا، 
هـل ينطلـق ليخوفك من املوت نفسـه، 
وهـو يريد منـك أن تستبسـل وأن تبذل 
نفسك يف سـبيل الله! ال يمكن هذا حتى 

وال لقائد عسكري أن يعمله». 
هـذا الطـرح هو الـذي ينسـجم مع 
الُقــْرآن الكريم وتربيته الجهادية، حني 
يقـول: {إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمـَن اْلُمْؤِمِننَي 
َة  اْلَجنـَّ َلُهـُم  ِبـأَنَّ  َوأَْمَواَلُهـْم  أَنُْفَسـُهْم 
يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 
ْوَراِة َواْإلِنِْجيـِل  ـا ِيف التـَّ وَْعـًدا َعَليْـِه َحقٍّ
َواْلُقـْرآِن}، الرتبية التي أفرزت شـجاعة 
عـيل بـن أبـي طالـب الـذي كان يأنس 
باملـوت كما يأنـس الرضيع بثـدي أمه، 

يقول املتنبّي:

وإذا لم يكن من املوت بدٌّ 
 فمن العجز أن تموت جبانا. 

فمـا سـوى هـذه الثقافـة الُقـْرآنية 
عـىل  يرتكـز  فكـري،  إسـفاف  مجـرد 
املرجفني،  وخيـاالت  العجائـز،  أقصص 
وسـجع الوعـاظ، وكلما أبكـى الواعظ 
جمهـوره ظن أنـه قـد أدى مهمته عىل 
أتـم وجه، ولـو توصـل إىل ذلـك بغرس 
القيـم اليهودية يف نفوسـهم، متوصلني 
إليها بأسـاطري منكر ونكـري، ومطرقة 
ال تسـتطيع أن تحملها ربيعة وال مرض 
سـوف يرضب بها شـخص عادي جداً، 
وكثـري مـن التفاصيل التـي ضحك من 
جهلهـا الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 

َعَليِْه-. 
وقف الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليِْه- أما تسـمية القـرب باملرقد يف قوله 
تعـاىل: {َقالُـوا يَـا َويَْلنَا َمـْن بََعثَنَـا ِمْن 

َمْرَقِدنَـا َهـذَا َما وََعـَد الرَّْحَمـُن َوَصَدَق 

اْلُمْرَسلُوَن}، فهي ذات داللة عىل مماثلة 

حالة املوت لحالة النوم يف غياب اإلدراك، 

وليـس عىل حصول العـذاب فيها، فليلة 

واحدة من النوم تماثل يف اإلدراك شـهراً 

أَْو سـنة أَْو ألف سـنة كما هـو معلوم، 

واملوت يف الُقــْرآن الكريم مجرد محطة 

انتقال إىل الحياة اآلخرة، يقول الشـهيد 

القائد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-: «أليس هذا 

هـو من الخطـأ يف الرتبية، ومـن الخطأ 

يف املنهجيـة مع أنفسـنا أَْو مع اآلخرين 

اُكْم َمَلُك اْلَمْوت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم}  {ُقْل يَتََوفَّ

وبرسعـة ينتقـل إىل اليوم اآلخـر {ثُمَّ إَِىل 

َربُِّكْم تُْرَجُعـوَن} ويتحدث عن تفاصيل 

اليوم اآلخر». 

ويف ربـط رائع بـني ُكـّل ما سـبق أن 

طرحـه الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 

َعَليْـِه- يف هـذا الـدرس يحّدد مـا يجب 

أن نخـاف منـه بحسـب رؤيـة الُقـْرآن 

الكريـم، ويربـط ذلـك بالواقـع الـيسء 

الـذي نعيشـه حني نرفض التسـليم لله 

والخضوع له ال سـيما يف تدبريه لشؤون 

حياتنـا، وسـعينا كبرش إىل االسـتقالل 

عـن رشيعة الله لنجد أنفسـنا يف األخري 

يقـول  األرض،  يف  املفسـدين  خانـة  يف 

-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه-: «إنمـا يجب أن 

نخافه هو هذا {َوَلـْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن 

نَاِكُسـو ُرُؤوِسـِهْم ِعنَْد َربِِّهـْم}، {ثُمَّ إَِىل 

َربُِّكْم تُْرَجُعـوَن}، {َوَلْو تََرى} ذلك الهول 

الشديد {إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُؤوِسِهْم 

ِعنْـَد َربِِّهـْم} خاشـعون، أذالء، يقولون 

نَا َوَسـِمْعنَا} اآلن اتضح  لله: {َربَّنَا أَبَْرصْ

لدينا ُكــّل يشء وأصبحنا موقنني {َربَّنَا 

نَا َوَسـِمْعنَا َفاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا  أَبَْرصْ

ا ُموِقنُـوَن} أولئـك املجرمـون الذين  إِنـَّ

كانوا يسـتبعدون البعـث، أولئك الناس 

الذيـن كانوا يرفضـون أن يتوىل الله هو 

هداية عبـاده، وأن يكـون التقدير له يف 

شـأن عباده فريفضون دينه، ويقولون 

ال عالقـة لـه بالحيـاة.. هـم مجرمون 

سينكسـون رؤوسـهم بـني يـدي اللـه 

سـبحانَه وتعـاىل يـوم القيامـة»، ومن 

روحية سـورة السجدة يسـتمد الشهيد 

القائـد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- املخـرج 

ببصرية الخاضع لله الخاشع له، املسلم 

لرشيعته. 

وللدرس بقية. 

اللـه رضب يف القرآن الكريم مثالً واضحـاً جلياً فيما حصل 
لبنـي إرسائيل عىل يد موىس (صلوات اللـه عليه) عندما أوحى 
الله إليـه أن يرسي ببني إرسائيل، وأن يتجهـوا باتجاه البحر، 
أن يخـرج هـو وقومه من مـرص، اتجه هو وبنـوا إرسائيل إىل 
قـرب البحر، وفرعـون وهامان وجنودهـم واآلالف املؤلفة من 
ورائهم مـاذا حصل؟ عندما بدا طالئع جيـش فرعون وراءهم 
ا َلُمْدَرُكوَن} ـَّ بنـو إرسائيل ماذا قالوا؟ {َقـاَل أَْصَحاُب ُموَىس إِن

(الشـعراء: من اآلية61) يا موىس إنـا ملدركون، هاهم كادوا أن 
يدركونا ماذا نصنع؟ {َقاَل َكالَّ - كال - إِنَّ َمِعَي َربِّي َسيَْهِديِن}
(الشـعراء:62). ألن النـرص والفـرج ال يكون إال مـن قبل الله 
سـبحانه وتعـاىل، وال يكـون إال عىل يـد أعالم من عبـاده هم 
عظيموا الثقة به، قوية معرفتهم به سبحانه وتعاىل. الحظ كيف 

قال مـوىس (صلوات الله عليه): كال لن يدركونا {إِنَّ َمِعَي َربِّي 
َسيَْهِديِن}(الشـعراء: من اآلية62) وهو يرى نفسـه متجهاً إىل 
البحـر، ومعه اآلالف من بني إرسائيـل، وها هم جيش فرعون، 
وفرعـون عىل مرأى من بنـي إرسائيل. هل انفلـق البحر لبني 
إرسائيل تلقائياً؟ ال، كان ال بد أن يتم عىل يد موىس {َفأَْوَحيْنَا إَِىل 
ْب ِبَعَصاَك اْلبَْحَر َفانَْفَلَق}(الشعراء: من اآلية63)  ُموَىس أَِن اْرضِ
هل أن عىص موىس هي التي شـقت البحر؟ هل أن رضبة عصا 
ستشـق البحر؟ ال، إن الله هو الذي شـق البحـر، ولكن البد أن 
يتـم عىل يد موىس برضبة عىص؛ ليقول لهؤالء ولكل الناس من 
بعد: إن الفرج لن يتم إال عىل يد أعالم، هو الذي اصطفاهم، عىل 
يـد أعالم دينه، لن يتم فرج أبـداً إال عىل يد أعالم دينه، البد من 
أن يرضب موىس بعصاه البحـر لريبط الله تعاىل بني إرسائيل 

بموىس كما ربط العرب بمحمد وآل محمد. عندما كانوا بحاجة 
إىل املـاء يف الصحراء، يف مرحلـة التيه كان البد من عىص موىس 
أن يـرضب موىس بهـا الحجر فانفجرت منـه اثنتا عرشة عينا 
ملاذا؟ ليعلم هؤالء بأن الفرج من العدو، وأن تحقيق الخري أيضاً 
لهم لن يتم إال عىل يد أعالم دينه، وإال فال عصا موىس سـحرية 
هي التي تسـتطيع أن تشـق البحر، وال عـىص موىس هي التي 
تسـتطيع أن تحول الحجر إىل حجر يتفجـر منها املاء، إنه الله 
سـبحانه وتعاىل الذي فجر منها املاء. هو الله سـبحانه وتعاىل 
الذي شـق البحر، وشق لهم يف البحر طريقاً يابساً لكن البد أن 

يتم عىل يد أعالم دينه..

الشهيد القائد حسني بدر الدين رضوان الله عليه..

جظئ إلعغئ: الفرج طظ اهللا ق غأتغ إق سطى أغثي أسقم دغظه..جظئ إلعغئ: الفرج طظ اهللا ق غأتغ إق سطى أغثي أسقم دغظه..
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(1199)
عربي ودولي 

احائاٌك طسطٌح شغ جظغظ وإخابات واساصاقت خقل طثاعمات بالدفئ المتاّطئ 

تماس: املصاوطُئ وضسئ خطًئ حاططًئ ملسرضئ الاترغر
 : طاابسات  

شـهدت مدينـُة جنـني يف الضفـة الغربيـة 
املحتّلة اشتباكاٍت مسـلحًة بني قّوات االحتالل 
الصهيوني وعـدٍد من املقاومني، خالل محاولة 

جنود االحتالل اقتحام البلدة. 
وتصدَّى املقاومون لدوريـة لقوات االحتالل 
اعتقـاالٍت  حملـة  تنفيـذَ  محاولتهـا  أثنـاء  يف 
ومداهمـاٍت، قبل أن تنسـحب مـن املدينة عىل 

وقع كثافة النريان. 
كما اسـتمّرت فّعاليات اإلرباك اللييل يف بلدة 
بيتا جنوبي نابلس، رفضاً للبؤرة االسـتيطانية 

املقامة يف جبل صبيح. 
حيث فّجر الناشطون الفلسطينيون براميَل 
صوتيًة يف إطار فعالياتهم امُلستمّرة، كما أحرق 
شـبّاٌن يف بلـدة بيتا عـدداً من الكرفانـات التي 
أقامها املسـتوطنون يف شهر أيار/مايو املايض 

ضمن البؤرة االستيطانية يف جبل صبيح. 
إىل ذلك، تراجعت قـواُت االحتالل الصهيوني 
عن هدم خيمة االعتصام يف حي الشـيخ جرَّاح 
يف القدس املحتّلة، وذلك بعد دعواٍت فلسطينيٍة 
للتصّدي للقرار الذي أخطرت به بلدية االحتالل 

أهايل الحي. 
وبعـد أن حّددت سـلطاُت االحتالل السـاعَة 
الواحدَة ظهًرا موعًدا لهدمها، دعا أهايل الشيخ 
جرَّاح الفلسطينيني للمشـاركة الفاعلة رفًضا 
لقرارات االحتـالل الجائرة بحـقِّ الحّي، وخيم 

التضامن مع السكان. 
وأوضحـت مصادر من سـكان حي الشـيخ 
جـرَّاح أن «طواقم البلدية وضعـت قرار الهدم 
عىل الخيمـة، بحّجـة أنها مقامـة عىل قارعة 
الطريـق وهي ملك عام»، مشـريًة، إىل أنَّه «بعد 
توافـد الشـبان الفلسـطينيني إىل الحي، عادت 
رشطـة االحتـالل بعـد تعليـق القـرار بحوايل 
سـاعة، وأبلغـت السـكان بتجميده مـن دون 
تحديـد مدة، ثم عادت قوة مـن الرشطة وأّكـد 

الضباط ذلك». 
مـن جانبـِه، قـال عضـو املكتب السـيايس 
لحركـة املقاومـة اإلسـالمية حمـاس، كمـال 

أبـو عـون: إن «املقاومة وقيادتها السياسـية 
والعسـكرية، تواصـل الليـل بالنهـار إلنجـاز 
مرشوع العودة والتحرير، ووضع خطة شاملة 

ملعركة التحرير». 
جـاء ذلـك خـالل مؤتمـر يف قطـاع غـزة، 
نظمتـه دائـرة الشـباب يف حركـة ”حماس“، 
أمـس الثالثاء، تحت عنوان: ”شـباب؛ ِمن أجِل 

القدس“. 
املقاومـة  عـون: «تواصـل  أبـو  َوأََضــاَف 
غـري  بتنسـيق  بالنهـار،  الليـل  الفلسـطينية 
مسبوق مع ُكـّل القوى الحية من أبناء شعبنا، 
للمـيض قدمـاً يف مـرشوع العـودة والتحريـر 
واسـتنفار ُكــّل الطاقـات والجهود يف سـبيل 

تحقيقه». 
الفلسـطينية  «املقاومـة  أن  إىل  وأَشـاَر 
اسـتطاعت أن تحـرز خـالل معركـة (سـيف 
القدس) صورة النرص وصفارات اإلنذار تُدوي 
يف املدن املحتّلة وقطعان املسـتوطنني يهربون 

تحت وقع رضبات املقاومة». 
وتابـع: «مـا زلنـا نعيـش يف ظـالل معركة 
(سـيف القدس) التـي حّققت فيهـا املقاومة 
واضًحا،  وتقدمـاً  مظفـراً  الفلسـطينية نرصاً 

ورسـمت إسـاءة واضحة لوجه العدّو القبيح 
هي األسوأ يف تاريخ الكيان». 

لحركـة  السـيايس  املكتـب  عضـو  وأَشـاَر 
حمـاس إىل أن قيـادة الحركة ترقـب إبداعات 
الشـباب وتنتظر مخرجات هذا املؤتمر ليكون 
ا يف معركة الوعي وبث نشـاط  إسـهاماً نوعيّـٍ

املقاومة يف صفوف الشباب. 
وقـال: ”قيـادُة حمـاس تُويل جيل الشـباب 
ُكــّل رعاية واهتمام، ونضع فيه األمل للميض 
قدماً يف املسـرية يستجمع ُكـّل مفردات القوى 
والتحدي، وينترش يف ُكـّل الساحات واملساحات 
يف العالـم الواقعـي واالفـرتايض، لينرش الوعي 
ويجند األحرار لنرصة قضيتنا حتى نحّقق حلم 

شعبنا يف العودة والتحرير“. 
وبـنّي أبو عـون: أن ”السـنوات األخرية بعد 
املحتّلـة،  للقـدس  األمريكيـة  السـفارة  نقـل 
والجهود املبذولة لتمرير صفقة القرن، وجهود 
االحتالل الال متناهية يف االسـتيطان والتهويد 
واالسـتفراد بمدينة القدس واستباحة املسجد 
األقىص باعتداءات متكّررة، شـكلت قمة العلو 
واالسـتبداد والتماهي والطغيان الذي سيعقبه 

الهبوط واالنحدار لالحتالل“. 

املصاوطئ السراصغئ: جغسامر اجاعثاف صعات اقتاقل 
افطرغضغ تاى بسث تشغري املسمى

 : وضاقت  
قـال نائـُب األمـني العـام لحركـة النجباء، 
نرص الشـمري: إن «العـراق ال يحتـاج لقوات 
أمريكيـة»، وقـال: «إن الجرائـم األمريكيـة يف 
العراق وال سـيما اغتيال القـادة كانت تتم عرب 
القـوات الجوية».  وأعرب الشـمري، عن «عدِم 
ثقتـه باألمريكيـني»، مؤّكــداً أن «الحركـة ال 
توافق عـىل أي وجـود لقواتهم»، وشـّدد، عىل 
«رفض الوجود األمريكي»، مطالباً بـ»الخروج 

الكامل للقوات األمريكية». 
َوأََضــاَف الشـمري أن «وصـف الجماعات 
التي تطالب بإخراج القوات األمريكية باألقلية 
غـري واقعـي»، الفتـاً إىل أن «الربملـان العراقي 
صوَّت باألغلبية إلخراج القوات األمريكية وهو 

يمثل معظم العراقيني». 
وتابـع أن «القـواِت األمريكيـة يف العراق لم 
تعـِط إنـذاراً مبكـراً الجتياح داعـش ألكثَر من 
ثلـث البالد، ولم تقدم أية مسـاعدة يف مواجهة 

داعش». 
وأّكــد الشـمري أن «من يتمسـك بالوجود 
األمريكـي يف العراق يسـعى لتضخيـم حجِمه 
بدعـم خارجي»، متسـائالً: «مـن الذي يضمن 

أن ال يجـري تعزيز القوات األمريكية يف العراق 
تحت عنوان املستشارين؟». 

أن  حركـة «النجبـاء»  يف  القيـادي  واعتـرب 
«األجـواء العراقية تقع تحت سـيطرة القوات 
األمريكيـة»، وقـال: «ليـس هنـاك اسـتهداف 
إرسائييل ملواقـع عراقية بل هو تبـادل لألدوار 

مع القوات األمريكية». 
وشّدد الشمري عىل أنه «لن نقبل بالعودة إىل 
التهديد بالسـالح بني املكونات العراقية»، كما 

رأى أن «ربـط ُكـّل القـوى املعادية لالحتالل يف 
املنطقة بإيران هو ظلم لهذه القوى»، الفتاً، إىل 
أنه «سيسـتمر اسـتهداف القوات األمريكية يف 

العراق حتى بعد تغيري املسمى». 
وجـاء كالم الشـمري عقـب كالم الرئيـس 
األمريكي جـو بايدن ورئيس الـوزراء العراقي 
مصطفـى الكاظمـي يف البيت األبيـض، وقال 
بايـدن إن بالده «سـتنهي مهمتهـا القتالية يف 

العراق خالل العام الحايل». 

وزارة افطظ اإلغراظغئ تسطُظ إتئاَط 
طثّطط إرعابغ لسظاخر املعجاد

 : وضاقت  
أعلـن املديـُر العـام ملكافحـة التجسـس يف وزارة األمن 
اإليرانيـة، أمـس الثالثـاء، عـن إحبـاط مخّطـط إرهابي 

لعنارص املوساد للتخريب وإثارة الشغب يف إيران. 
وقـال املدير العـام ملكافحـة التجسـس يف وزارة األمن 
اإليرانيـة: «بعـد الرصـد والسـيطرة االسـتخبارية خارج 
الحـدود واإلجراءات االسـتخبارية العمالنية الواسـعة من 
قبـل رجال األمـن، فقد تـم اعتقال شـبكة مـن العنارص 
العميلة لجهاز االسـتخبارات الصهيوني «املوساد» وضبط 
شـحنة كبرية من األسـلحة والعتاد كانـت بحوزتهم، بعد 

دخولهم من حدود غرب البالد». 
َوأََضــاَف أن «العنارص العميلة للموسـاد هـؤالء كانوا 
يعتزمون استخدام هذه املعدات للقيام بعمليات اغتيال ويف 
إحداث الشـغب مضيفاً: إن الكيـان الصهيوني كان يعتزم 
القيام بأعمال تخريب خالل فرتة االنتخابات عدة مرات يف 
مختلف مناطق البالد إالَّ أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه 
األعمـال التخريبية اإلرهابية يف ظـل مبادرة رجال األمن يف 
الوقت املناسب وجرى توجيه رضبة كبرية لشبكة املوساد 

اإلرهابية يف املنطقة». 
وتابع أن «هذه األسلحة ضمت مسدسات وقنابل يدوية 
وبنادق وينشسـرت وكالشـينكوف وكميات من الرصاص، 
َحيُث يسـتخدم قسـم منها مثل بنادق وينشسرت والقنابل 

اليدوية إلثارة الشغب حني التجمعات». 

املؤات غازاعرون وجط واحظطظ 
رشداً لطاثخض افطرغضغ يف ضعبا

 : وضاقت  
أفادت وسـائُل إعالم أمريكيـة، أمس الثالثـاء، بتنظيم 
وقفات وتجمعات يف العاصمة واشنطن؛ تضامناً مع كوبا 

وتنديداً بالتدخل األمريكي بشؤون هافانا. 
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» األمريكيـة أن 
للمطالبـة  واشـنطن  يف  تظاهـروا  املتظاهريـن  «مئـات 
«بالحّرية» لكوبا ونّددوا بتدّخل الواليات املتحدة، بعد قمع 

االحتجاجات التاريخيّة التي شهدتها الجزيرة». 
وتوّجــه املتظاهـرون حاملـني أعـالم كوبـا والواليات 
املتحـدة، أمام البيـت األبيض ثـّم أمام السـفارة الكوبيّة، 
هاتفني «تسـقط الديكتاتوريّة» و»الوطـن والحياة» وهو 

اسم أغنية أصبحت أحد رموز الحركة االحتجاجية. 
ووضـع املتظاهرون عىل سـياج السـفارة الفتات ُكتب 
عليهـا «لم نعد خائفني» وأُخرى تدعو إىل «تدخل» الواليات 

املتحدة. 

ذئغُإ الئغئ افبغخ السابص غاعصع 
اجاصالئ باغثن فظه غري «قئص سصطغًا»

 : وضاقت  
يف مقابلـة مـع قنـاة «فوكـس»، قـال املضيف شـون 
هانيتي: إن «الرئيس السابق دونالد ترامب، خَضَع الختبار 
معـريف وحصل عىل 30 من أصل 30، سـمعت أنـه اختباٌر 
صعٌب للغاية، ال أعتقد أن نتيجَة جو بايدن سـتكون جيدًة 

يف هذا االختبار بناء عىل ما أالحظه». 
ورد جاكسـون قائـالً: «بالتأكيـد وأنـا أقـول هـذا منذ 
البداية.. كنت أقول إن شـيئاً ما يحدث هنا. كنت أقول هذا 
عندما كان جو بايدن مرشـحا للرئاسـة، وكنـت أقول إن 
األمور سـتزداد سوءاً ونحن نشـاهد ما يحدث أمام أعيننا 

اآلن»، وفق ما نقلته صحيفة «ذا هل». 
وأضاف: «هناك يشء ما يحدث مع هذا الرجل (بايدن).. 
أعتقـد أنه إما سيسـتقيل أَو سـيقنعونه باالسـتقالة من 
منصبـه يف وقت ما يف املسـتقبل القريب ألسـباب طبية أَو 
سـوف يتعني علينا اسـتخدام التعديل الخامس والعرشين 

للتخلص منه». 
وجاكسـون الـذي كان طبيب البيت األبيض للرئيسـني 
السـابقني ترامـب وباراك أوبامـا، دعا بايدن يف رسـالة يف 
يونيـو املـايض إىل إجـراء اختبار معـريف إلثبـات أنه «الئق 
عقلياً» ألداء واجباته كرئيس، وقد وقع عىل الرسـالة أكثر 

من عرشة نواب جمهوريني. 
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تهلُّ علينا ذكـرى الوالية، 
الدينيـُة  املناسـبُة  َوهـي 
العظيمـُة التي ظلـت مغيَّبًة 
ــة،  عـن ذاكرة شـعوب األُمَّ
غـري أنهـا ورغـم التغييـب 
التجريـف  َومحـاوالت 
َوالتفسـري َوالتأويـل املضلِّل 
ال زالـت حـاِرضَة الذكر لدى 
أحفاد األنصار كالتزام ديني 
متقاِدٍم  تاريخـي  َومـوروث 
تعـزُِّزه الشـواهُد َويفرُضـه االرتباُط الوثيُق بالرسـالة 

اإللهية َواإليمان الخالص بمضامينها.
يف هذا اليوم الذي أكمل اللُه لنا فيه الديَن َوأتمَّ لنا فيه 
النعمة، من خالل الرتشيح اإللهي لشخص َونهج اإلمام 
عيل بن أبي طالب عليه السـالم؛ إلكمال مسرية الرسالة 
َوالحفاظ عىل مكتسـباتها َوما حّققته, َولرسم خارطة 
طريق مسـتقبلية ضامنة ملا بعد وفاة الرسول األعظم؛ 
رحمًة َونعمًة َولطفاً إلهياً؛ حتى ال نتوَه عن املسار الذي 
ارتضـاه لنا اللُه بعد أن أعزنـا به َونرصنا به َومّكننا من 

خالله يف األرض تحَت لواء سيد الخلق وخاتم املرسلني.
إن احتفالنـا وَعامة املسـلمني اليوم يتجاوز املراسـم 
َواملوروث االحتفالية التقليديـة َواملعتادة إىل ما هو أبعد 
ـة إىل ترسيخ هذا  من ذلك, وهو الشـعوُر بالحاجة امُلِلحَّ
النهج عمليٍّا كخطٍط للنجاة َوالَخالص من حالة االنهيار 
البنيـوي ملنظومـة أوطاننـا َومجتمعاتنـا التـي باتـت 
فريسًة سهلًة تتكالُب عليها قوى الرش والطغيان يف هذا 
العالم؛ ملا يَُمثِّلُُه هذا التويل َواتِّباع هذا النهج من حصانٍة 
ـة َوانتعاشة معنوية َومادية لطموحاتها َوآمالها يف  لألُمَّ
الخروج من ُعنُِق الزجاجة َوأتوِن املكائد واملؤامرات التي 

حيكت وال تزال تحاُك ضدها.
لقد برهن شـعبنا اليمني العظيـم من خالل صموده 
األُسـطوري يف مواجهة العدوان واالسـتهداف الشـامل 
لـه، أن مفاعيَل هذه الوالية عظيمـٌة َومردوداِتها كبريٌة 
ـــة مضـت عـىل منهاجهـا، َوتَحّركت وفق  إذَا مـا األُمَّ
مبادئهـا َورشوطها، َوما أحوَجنا وأمتنا اليوم إىل العودة 
إىل خارطة النجاة هذه التي تبدأ من ترسيخ مبدأ الوالية 
يف ذواتنا َوحارض َومسـتقبل أجيالنـا, ويف نصب أعيننا 
ترجمة مضامينها َومفاعيلها يف ُكـّل سـلوكيات حياتنا 

َوميادين العمل املختلفة يف شتى املجاالت. 
َم بالتهاني للقيادة الثورية  ختامـاً، ال يفوتُني أن أَتََقدَّ
َوالسياسـية َوالشـعب اليمنـي َواألمـة جمعـاَء بهـذه 
املناسـبة العظيمة, سائالً الله أن يجعَلها محطًة للنرص 
املؤزَّر َوالشامل، َومنطلقاً لعودة العزة َوالكرامة َوالرفعة 

ألوطاننا َوأمتنا.

العقغُئ والاعّلغ (صراءٌة ودسعة) العقغُئ والاعّلغ (صراءٌة ودسعة) 
طتمث أطغظ سجالثغظ التمغري*

ـنة صحـُة حديث الوالية بُطُرٍق  عندنا يف ُكتُِب السُّ
ُ فضَل  مختلفـة وأحاديـَث أُخـرى تعُضـُده وتُبَـنيِّ
الخليفة الراشـد عـيل بن أبي طالـب ريض الله عنه 
ومقاَمـه الكبـري، وأن ذلـك الفضـَل الـذي حـازه، 
ام من حياة  ـــة به يف آخر أَيـَّ ة توصية األُمَّ وبَخاصَّ
الرسـول الكريـم صىل اللـه عليه وآله وسـلم وعىل 
لسـاِنه وأمام جمع غفـري من الصحابـة ومباركة 
الكثري له هذا الرشف الكبري، هو إشـارٌة إىل منهجية 
ينبغي السـريُ عليها، وأن هذه املنهجيـَة ليس فيها 
مـا يتصاَدُم مع مقام النبوة من قريب أَو بعيد، كما 

يتوهم البعض، بل هو سـريٌ يف َخطِّها ومنوالها، وُكلُّ 
ــة سيفُرس تلك النصوص  عاقل منِصٍف من علماء ومفكِّري األُمَّ
بالشـكل الذي ينسـجُم مـع مدلول العقـل واملنطـق.. بعيًدا عن 

الـيلَّ املعوج للنصـوص والذي يُخِرُجها عن سـياقها ومضامينها 
الصحيحـة واملنطقية ووضع التفسـريات القـارصة التي جعلت 
مـن ذلك البياِن النبـوي يف حق الخليفة الراشـد عيل 
بـن أبـي طالب بيانـاً طبيعيـاً عادياً، فهـو من باب 
اإلشارة إىل فضله، أُسوًة بغريه ممن أشار إىل فضلهم 
مـن الصحابـة، دون النظـر إىل مضامـني البيان وال 

املقامات التي ورد فيها.
وكل تلك األفهام القارصة ال ننكُر أنها قد أسهمت 
ـــة عن اتِّخاذ املواقِف العملية الصائبة  يف رصف األُمَّ
يف باب الوالء والـرباء وأبقاها يف إطار التيه والتخبط 
والـدوران يف فلك َمن ال يريد لها الخريَ وال يرقب فيها 

إالٍّ وال ذمًة، وجعلت من التويل مظهراً من مظاهر 

* ضاتإ جطفغ شغ صداغا الفضر والحآون السغاجغئ. 
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