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قـــائـــد املـــســـرية الـــقـــرآنـــيـــة الــســيــد عــبــداملــلــك احلـــوثـــي:




فعاليات شعبية حاشدة أحيت عيد الغدير يف فعاليات شعبية حاشدة أحيت عيد الغدير يف 6868 ساحة بـ  ساحة بـ 1313 حمافظة..  حمافظة.. 
اليمنيون جيددون والءهم لإلمام علي ويؤكدون أمهية مواالته ملقارعة أعداء األمةاليمنيون جيددون والءهم لإلمام علي ويؤكدون أمهية مواالته ملقارعة أعداء األمة

أكـــد أن الــواليــة اســتــمــرار لــلــهــدايــة اإلهلــيــة أكـــد أن الــواليــة اســتــمــرار لــلــهــدايــة اإلهلــيــة 
وإقــــــامــــــة الـــــديـــــن بــــعــــيــــدا عـــــن الـــتـــزيـــيـــف وإقــــــامــــــة الـــــديـــــن بــــعــــيــــدا عـــــن الـــتـــزيـــيـــف 
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ــــئ بمفعــعم وقغــئ افطــر جسطعــا ضتغــًئ لســقذغظ  أطغــظ الساخمــئ: جعــُض اُفطَّ
أطرعــا وقَة  غتــّثدوا  أن  والغعــعد  أطرغــضا  طــظ  تظازــُر  الغــعم  وأخئتــئ  الةــعر 

والَمَبــَض  العقغــئ  أطــر  شــغ  الُصــثوَة  ضان  سطــغ  اإلطــاُم  الغمظغــئ:  الثغــار  طفاــغ 
افسطــى بســث رجــعل اهللا وسطى ُضـّض طــظ غظامغ إلغــه أن غاأّجــى بأصعالــه وأشساله

إتغاء سغث الشثغر.. طسريات ضربى يف أطاظئ الساخمئ 
 : خاص

األربعـاء  صبـاح  صنعـاُء،  احتفـت 
املايض، بعيد الغدير األغر، أَو ما يسمى 
«بيوم الوالية»، يف مشهد إيماني حرضه 
اليمنيـون يف عـدة سـاحات، مجددين 
والَءهم لإلَمام عـيل بن أبي طالب عليه 
السـالم، ومعلنني للعالم بـأن اليمنيني 
عىل ارتباط وثيق بعلم الهدى اإلَمام عيل 

عليه السالم. 
مـن  الكثـريَ  املحتشـدون  وحمـل 
مـن  الكثـريُ  عليهـا  ُكتـب  الالفتـات، 
العبـارات التـي امتدحـت رسـوَل الله 
وََعــَىل  َعـَليْــِه  اللـُه  -َصـىلَّ  محمـد 
آِلـــِه- أمـريَ املؤمنني اإلَمام علياً عليه 
السـالم، مرّدديـن شـعارات الـوالء لله 
ولرسوله ولإلَمام عيل وأعالم الهدى من 
آل بيت املصطفى محمد صىل الله عليه 

وسلم. 
اليمنيـني  أن  إىل  الحشـود  وأَشـاَرت 
يؤّكــدون عمـَق والئهـم لله ورسـوله 
واإلَمـام عـيل والتمسـك بمبـدأ الوالية 
ـــة ومواجهـة  لتصحيـح مسـار األُمَّ
أعـداء اإلسـالم وإفشـال مخّططاتهم 
أسـباب  مـن  أن  معتربيـن  التآمريـة، 
العدوان األمريكي الصهيوني السعودي 
عىل اليمن، رفض اليمنيني والية أمرهم 
لقـوى الهيمنـة واالسـتكبار العاملـي، 
وتمسكهم بتويل اإلَمام عيل عليه السالم 

والسري عىل نهجه. 
أهميّـِة  عـىل  املشـاركون  وأّكــد 
إحيَـاء ذكرى «يـوم الواليـة»؛ باعتبَار 
التـويل الصـادق للـه ورسـوله واإلَمام 
ــة من تـويل اليهود  ـُن األُمَّ عـيل يحصِّ

والنصارى. 
واكتظـت السـاحاُت، غـرَب حديقة 
الثـورة، وأمام بوابـة الجامعة القديمة 
يف الدائري والسـاحة الجنوبية لحديقة 
السـبعني الرتابية باآلالف من املحتفني، 
فيما أحيـت حرائُر العاصمة املناسـبة 
بمسـريات حاشـدة يف سـاحتي جامع 

الشعب وملعب الثورة. 
وألقيـت خـالل الفعاليـات كلمـاٌت 
وقصائـُد شـعرية وأناشـيُد أّكــدت يف 
مجملهـا عـىل عظمـة سـيد األوصياء 
أمري املؤمنـني وحكمتـه وتضحياته يف 

مقارعة البغاة واملارقني والظلمة. 
أبنـاُء  نّظمـه  الـذي  املهرجـان  ويف 
مديريات الثورة وشعوب وبني الحارث 
بساحة غرب حديقة الثورة، أشار أمني 
العاصمة، حمود عبـاد، إىل أهميّة هذه 
املناسبة َوإحيَاء اليمنيني لها مع الكثري 
من الشـعوب ُكـّل عـام واالحتفاء بها 
ــة لتشويهها  رغم محاوالت أعداء األُمَّ

وإلغائها. 
وقـال عباد: «إن واليَة الله سـبحانه 
وتعـاىل هي واليٌة شـاملٌة لكل شـؤون 
حياتنا، وهـي والية تقوم عىل أََسـاس 
التدبـري والرحمـة والرعايـة والهدايـة 
والترشيـع والرتبية لنا، بها سـيتحّقق 
النـرص والتمكـني والغلبـة والفـالح يف 

الدنيا واآلخرة». 
وأّكــد أن احتفـاُل الشـعب اليمنـي 
بذكـرى يـوم الوالية، تعظيـٌم لله تعاىل 

واكتماٌل للدين وواليٌة ألعالم الهدى. 
وأوضـح بالقول: «إنـه عندما ننادي 
بهذا املبـدأ القرآنـي مبدأ الواليـة، َفإنَّ 
هـذا هو طريق الحق الـذي تحتاج إليه 
ـة بعيدًة عن  ـــة حتى ال تكـون أُمَّ األُمَّ
ربهـا وقرآنها ونبيهـا وقادتها، فتكون 

ـة مغلوبة».  أُمَّ
ولفـت أمـني العاصمـة إىل أن مبـدأ 
أن  يمكـن  الـذي  املبـدأ  هـو  الواليـة 
يحفظ ألمتنا املسـلمة كيانهـا وعزتها 
واسـتقاللها َوإذَا سـقط هذا املبدأ َفإنَّ 
واخرتاقهـا  ـــة  األُمَّ سـقوَط  وراءه 

وهيمنة أعدائها عليها. 
ــة يف ماضيها  ونبّـه إىل أن جهَل األُمَّ
يف  األمـر  واليـة  بمفهـوم  وحارضهـا 
اإلسـالم جعلها ضحية لسالطني الجور 
وأصبحـت اليـوم تنتظـر مـن أمريـكا 

واليهود أن يحّددوا والة أمرها. 
تخلل املهرجان فقراٌت ثقافية وفنية 
وقصائـد شـعرية عـربت عـن عظمة 

املناسبة لدى الشعب اليمني. 
وعـىل صعيـد متصـل، نّظـم أبنـاُء 
وآزال  والوحـدة  السـبعني  مديريـات 
والصافيـة، مهرجـان ثقـايف وخطابي 

لالحتفال بذكرى يوم الوالية. 
ويف املهرجـان، أشـار مفتـي الديار 
اليمنيـة، العالمـة شـمس الدين رشف 
الديـن، إىل أهميّـة وعظمة ذكـرى يوم 
الوالية الذي قال فيه الرسـول صىل الله 
عليه وآله وسـلم «من كنت مواله فعيلٌّ 

مواله». 
وأّكـد مفتـي الديار أن حديَث الغدير 
يَُعدُّ من أشهر األحاديث وأكثرها تواتراً 
عن رسول الله صل الله عليه وآله جيال 
بعـد جيـل.. الفتـاً إىل محاولـة البعض 
يف هـذا الزمـان العمل عـىل تغييب هذا 
الحديث عن أنظار الناس؛ ِمن أجِل نرش 

الظلم والطغيان بني املسلمني. 
وقـال: «إنه يجب علينا أن نجعَل هذا 
لتصحيح مسـارنا وأنفسنا  اليوم يوماً 
حتى نكـون حقاً من إتبـاع اإلَمام عيل 

عليه السالم ومحبيه قوالً وعمالً». 

وذكـر العالمُة رشف الديـن أن والية 
األمر ليسـت باألمر الهني بل مسـئولية 
تقُع عىل عاتق ويل األمر الذي إما يسوق 
أتباعـه إىل الجنـة أَو إىل النار.. ُمشـرياً 
ا كان الُقـدوة يف أمر  إىل أن اإلَمـام َعِلـيّـٍ
الوالية واملثل األعىل بعد رسول الله صىل 

الله عليه وآله وسلم. 
وأّكــد مفتي الديـار اليمنية أن عىل 
ُكــّل من ينتمـي لإلَمام َعِلــيٍّ ونهجه 
أن يتـأىس بأقوالـه وأفعالـه ريض الله 
عنه.. مسـتعرضا نفحات من سـريته 
العطـرة ونهجه الربانـي يف نرصة دين 
الله والدفاع عنه والتضحية؛ ِمن أجِله. 

ويف املهرجـان الـذي حـرضه عضو 
املكتب السـيايس ألنصار اللـه الدكتور 
حزام األسد ووكيل أول أمانة العاصمة 
مديريـة  أمـنُي  أّكــد  املدانـي،  خالـد 
وأسـامة  الصـادق،  محمـد  السـبعني 

املحطـوري، يف كلمـة مديريات القطاع 
الشـمايل إىل أهميّـة ذكرى يـوم الوالية 
وإحيائها يف أوساط املسلمني، مشريَين 
إىل القيمة الروحيـة والدينية لهذا اليوم 
يف نفوس املسـلمني واليمنيني عىل وجه 

الخصوص. 
وأشـارا إىل أهميّة السـري عىل خطى 
ونهـج اإلَمام َعِلــّي واالقتـَداء به قوالً 
وعمالً.. الفتـني إىل أن اليمنيني ارتبطوا 
بُحـبِّ عـيل كرم اللـه وجهـه منذ فجر 

اإلسالم. 
ونّوه الصـادُق واملحطوري، بحرص 
أبناء مديريات العاصمة عىل املشـاركة 
باالحتفـال بيوم الواليـة، لتجديد الوالء 

لإلَمام َعِلـيٍّ والسري عىل نهجه. 
تخلـل املهرجـان بحضور عـدد من 
وكالء األمانـة والـوزارات ومـدراء أمن 
األمانـة واملديريات واملشـايخ والعقال، 
شـعرية  وقصيـدة  إنشـادية  فقـرة 

باملناسبة. 
كمـا أقـام أبنـاُء مديريـات معـني، 
التحريـر، صنعـاء القديمـة مهرجانـاً 
بذكرى  احتفاء وابتهاجاً  ثقافيٍّا شعبياً 
يـوم الوالية تحت شـعار «اليوم أكملت 

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي». 
ويف املهرجان بحضور وزيَري اإلرشاد 
وشـؤون الحج والعمـرة نجيب العجي 
والزراعـة املهنـدس عبـد امللـك الثـور 
ومـدراء املديريـات، هنّأ عضـُو املكتب 
كلمـة  يف  الهـادي،  عبداللـه  اإلرشايف، 
ترحيبية قائَد الثورة واالمة اإلسـالمية 
بهذه الذكـرى التي أكمل الله فيها دينه 
لقولـه تعاىل «اليوَم أكملـُت لكم دينَكم 
وأتممـُت عليكـم نعمتـي ورضيُت لكم 

اإلسالَم ديناً». 
وأَشـاَر إىل أن هذه الذكرى الخالدة يف 
ــة لها امتدادها يف الحفاظ  تأريـخ األُمَّ
ـــة من خالل  عـىل الدين يف واقـع األُمَّ
ارتباطهـا الوثيـق والعميـق بوالية الله 
وواليـة رسـوله ووالية اإلَمـام َعِلـّي يف 
رسـم مسـاراتها َوصياغـة مفاهيمها 

وصناعة مستقبلها. 
َوأََضــاَف الهادي أن اإلَمام َعِلـيٍّا من 
موقع الُقدوة والقيادة والهداية وبحكم 
اقرتانـه بالقـرآن الكريم وبمـا امتلكه 
مـن مؤهـالت ربانيـة وبصـرية ووعي 
وحكمـة وإدراك وتقييم صحيح وزكاء 
نفس وطهارة وقيم وأخالق واستشعار 
للمسـؤولية كان اختيار الله سـبحانه 
ـة كإمام وويل لكل مؤمن  وتعاىل له لألُمَّ

ومؤمنة. 
ولفت إىل أن إحيَـاء هذه الذكرى يعد 
تعبرياً عن سـعادة وحب ووالء وارتباط 
اليمنيـني بسـيد املتقني الذي قـال فيه 
رسـول الله صلوات الله عليـه وآله «يا 
عـيل ال يحبك إال مؤمـن وال يبغضك إال 

منافق». 
مكتـب  مديـر  أشـار  جانبـه،  مـن 
اإلرشـاد باألمانـة الدكتـور قيس الطل 
إىل أن الشـعب اليمنـي اعتـاد مع كثري 
ــة عـىل إحيَاء ذكرى  من شـعوب األُمَّ
الوالية واالحتفـال بها يف ُكـّل عام رغم 
ــة؛ ِمن  املحاوالت املتكّررة ألعـداء األُمَّ

أجِل إلغائها وتشويهها. 
وقـال الطـل: «إن االحتفـال يف هـذا 
اليـوم هو تعبـريٌ عن مدى الشـكر لله 
سـبحانه وتعاىل بإكمـال الدين وإتمام 
النعمة وتجديـٌد للوالء الصادق والعميل 
لله ولرسوله ولإلَمام َعِلـيٍّ عليه السالم 

وأعالم الهدى». 
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 : خاص
أعلنت القواُت املسـلحة، أمس الجمعة، عن 
تنفيذ مرحلٍة ثانيٍة مـن عملية «النرص املبني» 
البيضـاء،  محافظـة  يف  الكـربى  العسـكرية 
وتكللت هذه املرحلـة بتحريِر مديريتَي نعمان 
وناطـع املحاذيتنَي ملحافظتي مأرب وشـبوة، 
يف انتصاٍر اسـتثنائيٍّ جديٍد يضاُف إىل سلسـلِة 
االنتصاراِت النوعيِة التي حّققها املجاهدون يف 
املحافظة خالل الفرتات املاضية، والتي تشكل 
اليوم يف مجموعها إنجازاً اسرتاتيجياً َكبرياً، إذ 
أصبحـت معظُم مناطـق املحافظة اآلن ضمن 
الجغرافيـا الوطنيـة املحصنـة، ُخُصوصاً وأن 
العـدوَّ كان قد عمـل منذ سـنوات عىل تحويل 
املحافظة إىل وكٍر رئييس للجماعات التكفريية 
يف اليمـن واملنطقة، إىل جانـب ما يمثله توقيُت 
هـذه العمليـة بمرحلتيهـا، من رضبـة قاتلة 

ملناورات العدّو ومخّططاته التصعيدية. 
ناطُق القوات املسلحة، العميد يحيى رسيع، 
أوضـح يف بيـان عسـكري، أمـس، أن املرحلة 
الثانيـة مـن «عمليـة النـرص املبـني» جـاءت 
اسـتكماالً للمرحلـة األوىل التـي أعلـن عنهـا 
منتصف الشـهر الجـاري، والتي حـّرر أبطاُل 
الجيـش واللجان الشـعبيّة فيها أكثر من ١٠٠ 
كيلو مرت مربع يف مديريتَي الزاهر والصومعة، 
بعد إحباط محاولة مرتِزقة العدوان ومسلحي 

«القاعدة» َو»داعش» للتصعيد هناك. 
وأّكـد رسيع أن املئاِت من املرتِزقة وعنارص 
«القاعدة» َو»داعش» التابعني لتحالف العدوان 
سـقطوا بني قتيل ومصاب وأسـري خالل هذه 
املرحلـة أَيْـضاً، وتم اغتنـاُم كميات كبرية من 

عتادهم العسكري. 
وأَشـاَر رسيع إىل أبرِز النتائج االسرتاتيجية 
لعمليـة «النرص املبني» بمرحلتيهـا، من َحيُث 
كونهـا جـزًءا مـن سلسـلة عمليـات نوعيـة 
شـهدتها املحافظـة خـالل الفـرتات املاضية، 
َحيُث أّكـد أن «معظـم مناطق املحافظة باتت 
محـرَّرًة اآلن»، وأن «القـوات املسـلحة بصـدد 

تطهري مـا تبقى من جيوب لعنـارص املرتِزقة 
والتكفرييـني»، مـا يعني أن اسـتكمال تحرير 

املحافظة بالكامل أصبح مسألة وقت. 
ويعتـرب تحريـُر مديريتـي ناطـع ونعمان، 
إنجـازاً بالـَغ األهميّـة مـن كافـة الجوانـب، 
محافظـة  حـدود  عـىل  تقعـان  فاملديريتـان 
البيضاء ومحافظتَي مأرب وشـبوة، ما يجعل 
لبوابتـني مهمتني  السـيطرَة عليهمـا تأمينـاً 
مـن بوابات املحافظة، األمر الـذي يقتُُل الكثريَ 
مـن الخيـارات والفرص أمام العـدّو للتصعيد 
يف املحافظـة، ُخُصوصـاً وأنـه كان يعـد منـذ 
فـرتة ملحاوالت تحقيـق اخرتاقـات ميدانية يف 
البيضاء، لعـدة أهداف أبرزها تخفيف الضغط 

عن املرتِزقة يف مأرب. 
ويمكـن مالحظـة ذلـك بوضوح مـن خالل 
املحافظـة  يف  السـيطرة  خارطـة  إىل  النظـر 
بعـد إعالن تحريـر ناطع ونعمـان، َحيُث بات 
العدّو محشـورا يف زوايـا ومناطَق محدودة، ال 

يسـتطيع أن يحّقـق منها أية اخرتاقـات؛ ألَنَّ 
قواِتـه يف تلـك املناطق قـد تحّولـت بالفعل إىل 

وضع «دفاعي» أمام قوات الجيش واللجان. 
وآمـاَل  خطـَط  إن  القـول  يمكـن  بالتـايل 
التصعيد داخل املحافظة قد سقطت بالكامل، 
وبـرزت مكانَهـا «مخاطُر» كبريٌة عـىل العدّو، 
تتمثل يف طرده تماماً من داخل املحافظة، وهو 
مـا يؤّكـُد ناطُق القوات املسـلحة بوضوح أنه 

الهدَف القادم للجيش واللجان الشعبيّة. 
وبإضافـة البُعـد السـيايس للمشـهد، يبدو 
بوضـوح أن مـأزَق دول العـدوان ورعاتهـا يف 
اليمـن قد ازداد سـوءاً؛ بَسـبِب عملية «النرص 
السـعودية  األمريكيـة  الخطـة  ألَنَّ  املبـني»؛ 
التي كانـت تقتيض خـداَع صنعاء بشـعارات 
«السالم»؛ لتقييد تَحّركاتها العسكرية ومنعها 
مـن تحقيق املزيد من املكاسـب ثـم مباغتتها 
بالتصعيـد، جاءت بنتيجة عكسـية وصادمة، 
إذ اسـتطاعت صنعـاُء تحويـَل «الُخدعـة» إىل 

فرصـة ذهبيـة السـتكمال تحريـر املحافظة 
التي ارتبطت بهـا الكثري من مخّططات وآمال 
العـدّو، ويف مقابل مسـاعي «تخفيف الضغط 
مسـاحة  يف  اخـرتاق  وتحقيـق  مـأرب»  عـن 
حصلـت  واللجـان،  الجيـش  قـوات  سـيطرة 
صنعاُء عىل بوابٍة جديدٍة تضاعُف ذلك الضغط 
عىل (مديرية نعمان)، وحّققت اخرتاقاً باتّجاه 

محافظة شبوة (ناطع). 
ويمكن مالحظة أثر هـذه الصفعة املدوية 
ام  التي تلقها العـدّو، يف ردود فعله، فقبَل أَيـَّ
أعـادت الواليـاُت املتحـدة إرسـاَل مبعوثهـا 
الخـاص لليمن، تيم ليندركينـغ، إىل املنطقة، 
محمـالً بـ»مخـاوَف» واضحة من اسـتمرار 
قـوات الجيـش واللجـان بحصـد املكاسـب 
امليدانيـة، ولم يسـتطع املرتِزقة إنـكاَر هذه 
املخـاوف، َحيـُث لجـأوا التّهام قيـادة قوات 
الفـاّر هـادي وتحالـف العـدوان بالخيانـة 
والخـذالن، وعربوا عن قلق كبـري من الهزائم 
التـي تلقتها قواتهم يف البيضـاء، وتداعياتها 
عىل مسـتقبل املواجهة يف بقيـة املحافظات، 
ومنها شـبوة، ُخُصوصاً وأن القوات املسلحة 
تؤّكــد مراراً عىل امليض نحـو تحرير «كافة» 

أرايض الجمهورية. 
ويف مأرب، قالت مصادر إعالمية: إن سلطاِت 
املرتِزقِة فرضـت خالل األيّـام القليلة املاضية 
حالـَة طـوارئ، تضّمنـت اسـتنفاًرا أمنيٍّا غريَ 
مسبوق داخل املدينة، األمر الذي مثل انعكاًسا 
واضًحا لتصاعد حالة الخوف لدى العدّو من أن 
تصاعد الضغط العسكري يف الجبهات املحيطة 

بمدينة مأرب، بعد هزائم البيضاء. 
وسـتتضح املزيد من تفاصيل عملية تحرير 
مديريتَـي نعمـان وناطـع وأبعادهـا، خـالل 
ايجـاز صحفي أعلـن ناطق القوات املسـلحة 
العميـد يحيـى رسيـع أنه سـيتم بثـه، عرص 
هذا السـبت، َحيُث سـيتضمن اإليجاُز مشاهَد 
مصـورًة للمواجهـات ومعلومـات تفصيليـة 
حول املسـاحة املحّررة والعمليات الصاروخية 

والجوية التي تن تنفيذها خالل املعركة. 

تترغر طثغرغَاغ «ظاذع» و «ظسمان» وجصعط المؤات طظ المرتجصئ والاضفغرغغظ صاطى وجرتى وأجرى

رة إلى السعق طرضجي سثن غاةاعض تثععر السمطئ وغدت أوراق الـ»1000» المجوَّ

الصعات املسطتئ تسطظ تظفغث املرتطئ الباظغئ طظ 
سمطغئ «الظخر املئني» يف الئغداء

تضعطئ املرتجصئ تخّسث الترب اقصاخادغئ املسطظئ ضث 
الغمظغني بصرار ضاربغ جثغث 

 : خاص
واصلت حكومُة املرتِزقِة تصعيِد خطوات 
الحـرب االقتصاديـة ضـد الشـعب اليمني 
ملضاعفـة األزمـة اإلنسـانية، بإيعـاٍز مـن 
تحالف العدوان، وسـط صمـت أممي ودويل 

فاضح. 
وأعلـن البنُك املرَكزي التابـع للمرتِزقة يف 
عـدن، الخميس، البدَء بضخ األوراق النقدية 
رة من األلـف ريـال (الحجـم الكبري)  املـزوَّ
والتي طبعتها حكومـة الفاّر هادي مؤّخراً، 
للتـداول يف السـوق، األمر الذي سـيؤدي إىل 
تدهور جديد يف سعر العملة املحلية باملناطق 

املحتّلة. 
وأَفـادت مصادر محلية بأن سـعر رصف 
الـدوالر األمريكي يف عدن قد وصـل إىل أكثر 
االرتفاَع الجنوني  من ١٠٥٠ رياالً، مضاعفاً 

املتواصل يف أسعار السلع. 
ويأتـي القراُر الكارثـي لحكومة املرتِزقة 

ـام من قـرار آخر  بعـد أَيـَّ
قىض برفع الجمارك بنسبة 
١٠٠ ٪، األمـر الـذي حّذرت 
الغرفة التجارية يف عدن من 

أنه سـيؤدي إىل مخاطَر كبرية 
أبرزها ارتفاُع أسعار السلع إىل 
ضعف ما هي عليه اآلن (وهي 

اآلن مرتفعة أصالً). 
وكانـت حكومة املرتِزقة قد 

أعلنت طباعـَة كميٍة كبرية من 
األوراق النقديـة املـزورة (فئـة 

ألف ريـال)، مـا أَدَّى إىل تجاوز 
حاجـز  الـدوالر  رصف  سـعر 
األلف ريال، وبرغم االنتقادات 
أثارهـا  التـي  واالحتجاجـات 

ذلـك، تواصل حكومـة املرتِزقة 
الدفـع بالعملة املحليـة نحو املزيد 

مـن التدهور، بدون أي اكرتاث ملعاناة 
املواطنني. 

وتعرب هـذه القراراُت الكارثيـُة املتواصلة 

عـن تصعيـد واضـح 
العـدوان  يف  املعالـم 
عـىل  االقتصـادي 
الشـعب اليمني، َحيُث 
تسـتخدم دول العدوان 
االقتصاد كسالح حرب، 
وهو مـا أّكـدته تقاريُر 

أممية سابًقا. 
حكومـُة  ولجـأت 
األوراق  لطباعة  املرتِزقة 
الحجـم  كبـرية  النقديـة 
من فئـة ألـف ريـال؛ ِمن 
أجـِل ترسيِبهـا إىل صنعاء 
املجلس  سـيطرة  ومناطق 
يمنع  التي  األعىل  السيايس 
غري  الُعملـة  تـداول  فيهـا 
رضب  بَهـدِف  القانونيـة؛ 
هـذه  يف  الـرصف  أسـعار  اسـتقرار 
املناطق، َحيُث ال يتجاوز سعر رصف الدوالر 

فيها ٦٠٠ ريال. 

ططغحغا اقظاصالغ 
تَتّرك الحارع لطرد 
«برملان» املرتجصئ طظ 

تدرطعت 
 : طاابسات

املـكال  مدينـة  يف  تظاُهـراٌت  الجمعـَة،  أمـِس  خرجـت، 
بمحافظـة حرضمـوت؛ احتجاجـاً عـىل تواجد رئاسـة ما 
يسـمى «مجلس نواب» املرتِزقة ومحاولة َعْقِد جلسـاته يف 

املحافظة. 
وأَفادت مصادر محلية بأن العرشاِت من أنصار ما يسمى 
«املجلـس االنتقـايل» التابع لإلمـارات، خرجوا إىل الشـوارع 
مطالبـني برحيـل هيئـة رئاسـة «برملـان» املرتِزقـة (الذي 
وصفـوه باإلخواني) من املحافظـة، وذلك بعد يوم واحد من 

وصولها. 
وكان ما يسـمى «مجلس النواب» املزيَّف التابع للمرتِزقة 
اٍم مباَرشَة عقد جلسـاته يف مدينة سـيئون  قد أعلن قبل أَيـَّ
بحرضمـوت، إال أن مليشـيات «االنتقـايل» أعلنـت رفَضها 
وتوعدت بتصعيد احتجاجـي داخل املحافظة.  ومن املتوقع 

أن يزداَد التوتُر يف ظل هذا الصدام خالل األيّام القادمة. 
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شسالغئ جماعريغئ تاحثة بمتاشزئ املتعغئ إتَغاًء لغعم العقغئ 

 : خسثة
أوضـح محمـد جابـر، محافـظ صعدة، 
أن إحيَـاَء يـوم الوالية هو لتجديـِد الوالء لله 
ولرسـوله ولإلَمـام َعِلــّي –عليه السـالم- 
يف  تحّققـت  التـي  االنتصـارات  أن  مؤّكــداً 

الجبهات كانت ثمرة لهذه الوالية. 
وثّمن املحافظ عىل مشاركته، أمس األول، 
يف الحفـل الخطابي الحاشـد إلحيَـاء ذكرى 
يـوم الوالية بحضور قيادة السـلطة املحلية 
وقيـادات عسـكرية وأمنيـة يـوم الواليـة، 
التفاعـل الجماهريي الحاشـد مع يوم والية 
اإلَمام َعِلـيٍّ عليه السـالم يف مركز املحافظة 

والساحات األُخرى يف املديريات. 
من جانبـه، أوضح رئيـُس الهيئة العامة 
لألوقـاف، العالمـة عبـد املجيـد الحوثي، أن 
واليـة اإلَمـام َعِلــّي -عليـه السـالم- تعـد 
إكماالً ألمر الدين، مبينًا أن تويل اإلَمام َعِلـّي 
يعـد ضمانًة مـن االرتماء يف أحضـان أعداء 
ـــة، فواليتُه جّسـدت الحقَّ واملسـاواة  األُمَّ
والعدل، واإلَمام َعِلـيٌّ نفُسـه يعترب مدرسًة 
متكاملـة ومنهـج حـق ملـن أراد هـدي الله 

ورصاطه. 
محسـن  العالمـة  بـارك  السـياق،  ويف 
الحمزي ذكـرى الوالية التي يعتـاد اليمنيني 
عىل إحيائهـا واالحتفال بها رغـَم محاوالت 

األعداء إلغاؤها وتشويهها. 
ولفـت الحمزي إىل أنَّ والية الله سـبحانه 
وتعاىل هي والية شـاملة لكلِّ شؤون الحياة 
تقوم عىل أََسـاس التدبري والرحمة والرعاية 
والهداية والترشيع والرتبية، وبَها سيتحّقق 
النـرص والتمكـني والغلبة والفـالح يف الدنيا 

واآلخرة. 
وأّكــد أن مـا يحّقق لنـا مبدأَ التـويل لله 
ولرسوله ولإلَمام َعِلـيٍّ عليه السالم وألعالم 
الهدى هو من خالل االتباع والطاعة والتأيس 

واالقتـَداء واالهتـداء بهـم يف جميـع أمـور 
الحيـاة، موضًحا أن مبـدأ الوالية مبدأ قرآني 
ــة  وهو املبـدأ الحق الـذي تحتاج إليـه األُمَّ
ـة مفصولة  حاجة ماسـة، حتى ال تكوَن أُمَّ
عـن ربِّها، وعـن قرآنهـا، وعن نبيّهـا، وعن 

ا.  قادتها من ورثة نبيهِّ
واسـتعرض العالمـة الحمـزي محطاٍت 
من حياة اإلَمام َعِلـيٍّ عليه السالم، مؤّكـداً 
أنِّ التـويلَ الصـادَق والعمـيلَ لله ولرسـوله 
ولإلَمـام َعِلـيٍّ عليه السـالم وألعالم الهدى 

ــَة من تَويلِّ اليهود  ُن األُمَّ هو الذي سـيَُحصِّ
والنصارى. 

ويف ذات السياق، نّظم أهايل مديريات مجز 
وقطابر وباقـم ورازح وغمر وحيدان ومنبه 
وشـدا وُكتاف والبقع وآل سالم بمحافظات 
صعـدة، فعاليـاٍت متفرقًة احتفـاء بذكرى 
واليـة اإلَمـام َعِلــيٍّ عليه السـالم، تضّمنت 
العديـَد من املشـاركات والفقـرات املتنوعة 
بـني الكلمـات والـربع والزوامـل واألهازيج 

الشعبيّة. 

مـن  نمـاذَج  املشـاركون  واسـتعرض 
التضحيـات والبطوالت التـي خاضها اإلَماُم 
َعِلـيٌّ عليه السالم وعظمة الذكرى وأهميتها 
أن  موضحـني  الهـدى،  بأعـالم  لالرتبـاط 
اإلَمـام َعِلـيٍّا عليه السـالم ملك من املؤهالت 
اإليمانية ما بلـغ بها مرتبًة عظيمة عند الله 
وعند رسوله واملؤمنني، مؤّكـدين عىل أهميّة 
توحيـد الصف ملواجهـة العـدوان األمريكي 
والتصـدي  الغاشـم  اإلماراتـي  السـعودي 

ملخّططاته اإلجرامية. 

 : ذطار
أوضح الدكتور حسن مقبويل –نائُب رئيس 
الوزراء لشـئون الخدمـات-، أن يـوَم الوالية 
هو إحيَاٌء لشعرية من شـعائر الله، لها عمٌق 
تاريخيٌّ ومناسـبٌة مهمٌة يف حياة املسـلمني، 
ـة  الفتـاً إىل أن يوم الواليِة يمثـل مخرجاً لألُمَّ
يف زمن الخنوع والتصهني وتوّيل اليهود، مبينًا 
ــة قادرة عىل  أن هـذه الذكرى تجعل من األُمَّ

أداء املسؤولية التي ُكلَفت بها. 
جاء ذلك خالل مشـاركته، أمس األول، يف 
الفعاليـة الخطابية التي شـهدتها محافظة 
ذمـار احتفاًء بيوم الواليـة، بحضور وزيري 
املياه املهنـدس عبدالرقيب الرشماني والنقل 
عامـر املرانـي ومحافظ ذمـار محمد نارص 
البخيتي، ووكالء املحافظة وأعضاء السلطة 
املحلية واملكتب التنفيذي واإلرشايف وقيادات 
أمنية وعسـكرية وأكاديميون وشـخصيات 

اجتماعية. 
واعتـرب الدكتـور مقبـويل مبـدأ الواليـة 
ـــة من أكـرب عملية  ضمانـة لحمايـة األُمَّ
اخـرتاق تعانـي منهـا إىل اليـوم، مبينًـا أن 

االحتفـاَل بهذه الذكرى هو تجسـيد واقتدى 
وإتبـاع وتجديـد العهد والوالء لله ورسـوله 

ومن أمر الله بتوليهم. 
إىل ذلـك، قـال محمـد البخيتـي، محافظ 
ذمـار: إن مـن اعرتضوا أمـَر الوالية هم من 
حشـدوا قوى الباطل يف العـدوان عىل اليمن، 

يف محاولة إلخضاعه لتويل أمريكا وإرسائيل 
والتخـيل عـن واليـة اللـه ورسـوله واإلَمام 
َعِلـّي.  وأّكـد البخيتـي أن الخالَف اليوَم هو 
ِة من نتوّىل،  يف أصـِل الوالية، وليس يف ُهـِويـَّ
وهو ما يؤّكـُد انزَعـاَج أمريكا من احتفاالت 

الشعب اليمني بيوم الوالية. 

مـن جانبه، اعتـرب مديُر مكتب اإلرشـاد 
باملحافظـة، عبداللـه الالحجي، يـوَم الوالية 
امتـداداً لليـوم الذي وقـف فيه النبـي عليه 
مخاطبـاً  خـم  غديـر  يف  والسـالم  الصـالة 
املسـلمني «من كنُت مواله فهـذا عيل مواله، 
مؤّكــداً عـىل أهميّـة إحيَـاء هـذه الذكرى 

لالقتَداء باإلَمام َعِلـيٍّ ريض الله عنه والسري 
عىل نهجـه يف مواجهة املسـتكربين ونرصة 
الحـق ودفـع الباطـل، مبينًا أن يـوَم الوالية 
سـيظل حارضاً عـرب األجيال ومـا االحتفال 
اليـوم إال اسـتجابة ملـا أمر الله به الرسـول 

الكريم عليه الصالة والسالم. 

 : المتعغئ
أّكـد محافُظ املحويت، حنني قطينة، أن ما 
يتعرُض له الشعُب اليمني من عدوان وحصار 
ـِكهم بوالية اإلَمام َعِلـيٍّ ورفِضهم  جاء لتمسُّ

الوصايَة والهيمنَة الخارجيَة. 
وشّدد املحافظ قطينة يف الفعالية الحاشدة 
التي شـهدتها مدينـة املحويت، أمـس األول، 
بمناسـبة إحيَـاء ذكرى يـوم الواليـة لإلَمام 
َعِلـيٍّ بِن أبي طالب كرم الله وجهه، بحضور 
أمني عام محيل املحافظة الدكتور عيل الزيكم 
ومرشف املحافظـة عزيز الهطفـي، واآلالف 
مـن أهايل املحافظة، عـىل رضورة امليض عىل 
نهـج اإلَمام َعِلـّي ريض اللـه عنه يف مواجهة 

ــة وأعدائها.  تحديات األُمَّ

وألقيت يف الفعاليـة املركزية التي نظمتها 
مـن  العديـُد  املحويـت،  محافظـة  قيـادة 
الكلمات التي أَشـاَرت ألهميّة إحيَاء اليمنيني 
ليـوم الوالية وتجسـيد محبـة اإلَمـام َعِلـيٍّ 

وارتباطهم به. 
وحثـت الكلمـاُت عـىل اسـتلهام الدروس 
والعـرب وصفات اإلَمام َعِلــيٍّ ودوره البطويل 
يف الدفـاع عـن اإلسـالم ومواجهـة الطغـاة 
والظاملـني، موضحـني أن ذكرى يـوم الوالية 
رسـالة للعالم أن اليمن لن يخضع ولن يركع 

إالَّ لله وحده جل جالله. 
املحافظـة  وكالء  االحتفاليـات  حـرض 
والقضائيـة  املحليـة  السـلطتني  وأعضـاء 
واملكاتب التنفيذية واألجهزة األمنية ومشايخ 

وأعيان وشخصيات اجتماعية. 
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 : الئغداء
شّدد عبداللُه إدريس، نائب وزير الثروة 
السـمكية، عىل أهميّة إحيَاء يـوم الوالية 
واستلهام الدروس والِعَرب من سرية اإلَمام 
َعِلـّي، عليه السـالم، واالقتـَداء به منهجا 
وسلوكاً، مشيداً بما حّققه أبطاُل الجيش 
واألمـن واللجـان الشـعبيّة ومعهـم أبناء 
وقبائل من انتصـارات يف مديريتي الزاهر 
والصومعـة وغريها من جبهات املحافظة 
والتي تتزامن مع إحيَاء ذكرى يوم الوالية. 
جاء ذلك خالل مشاركته، أمس األول، يف 
املهرجان الخطابي الذي نظمته محافظة 
البيضاء بمناسبة ذكرى يوم الوالية، وذلك 
بحضـور أعضاء مجلس الشـورى صالح 

بينـون ومحمد الفاطمي وعبـده العلوي، 
قاسـم  املحليـة  اإلدارة  وزيـَري  ونائبَـي 
الحمـران، والشـؤون االجتماعية والعمل 

محمد املقديش، واآلالف من املواطنني. 
وأّكــد إدريس يف كلمتـه، أن التويلَ لله 
وللرسـول ولإلَمـام َعِلــّي عليه السـالم 
واملؤمنني من شأنه تحقيق العزة والكرامة 

ـة وإفشال مؤامرات أعدائها.  لألُمَّ
ويف املهرجـان، أشـار رئيـس جامعـة 
صعـدة الدكتـور عبدالرحيـم الحمران إىل 
ــة ليـوم الوالية؛ كي  أهميّـة إحيَـاء األُمَّ
أن  إىل  الفتـاً  وعزتهـا،  مجَدهـا  تسـتعيَد 
ــة من  املؤامـرات التـي تحـاك ضـد األُمَّ
قبـل قـوى االسـتكبار والهيمنـة العاملية 
تسـتوجُب مـن الجميـع تعزيـز الوعـي 
وتحمـل املسـؤولية إلفشـال مخّططـات 

العدوان األمريكي السعودي ومرتِزقته. 
بدوره، أّكـد وكيل وزارة اإلرشـاد، صالح 
َك أبناء الشعب اليمني بوالئهم  الخوالني، تمسُّ
لله ولرسـوله واإلَمام َعِلـيٍّ وأعالم الهدى، يف 
وقت سارعت بعض األنظمة العربية العملية 
للتطبيـع مع العدّو الصهيونـي وتويل اليهود 

ــة.  والنصارى وأعداء األُمَّ
فيما أّكـدت كلمة املناسبة التي ألقاها، 
أحمد السيد، أهميَّة االقتَداء باإلَمام َعِلـيٍّ 
عليه السالم وتجسيد منهجه عىل الصعيد 
العمـيل يف مواجهة العدوان وكل املؤامرات 

التي تحاك ضد اليمن واألمة اإلسالمية. 
وعىل صعيد متصـل، أقيمت يف مديرية 
فعاليـٌة  البيضـاء،  بمحافظـة  املالجـم 
احتفائيٌة بذكرى يوم الوالية لإلَمام َعِلـيٍّ 

بِن أبي طالب عليه السالم. 
ويف الفعاليـة التـي أُقيمت يف منطقة 
عفـار بمديريـة املالجـم وضمـت أبناَء 
مديريـات السـوادية والطَّفـة وردمان 
ونعمان وناطع، أشـار وزيـُر الكهرباء 
والطاقة، أحمد العيل، إىل ارتباط ومحبة 
أهـل اليمـن لإلَمام َعِلـيٍّ عليه السـالم، 
اليمنـي  الشـعب  صمـود  أن  إىل  الفتـاً 
وانتصارات جيشـه ولجانه الشعبيّة يف 
مختلـف الجبهـات ثمرة مـن ثمار تويل 

اإلَمام َعِلـّي وأعالم الهدى. 
مـن جانبه، شـّدد وكيـُل املحافظة، 
إحيَـاء  أهميّـة  عـىل  الشـيبة،  أحمـد 
املناسـبات الدينيـة؛ ملـا لها مـن أثر يف 
أوسـاط  يف  والثبـات  الصمـود  تعزيـز 

املجتمع ملواجهة التحديات. 

ـئ أّضـثوا أن الاعلغ هللا ولطرجعل ولقطام سطغ جغتّصص السجة والضراطئ لُفطَّ

لثى طحارضاه شسالغات غعم العقغئ بمتاشزئ رغمئ 

شغما اآلقف طظ أبظاء تّةـئ غتافعن بثضرى غعم العقغئ 

أخبار

التثغثة تتغغ غعَم العقغئ بمحارضئ 
حسئّغئ تاحثة وتدعر رجمغ طعغإ

 : التثغثة
شـارك اآلالُف من أبناء الحديـدة، أمس األول، 
يف الفعالية املرَكزية التي نظمتها قيادة املحافظة 
بمناسـبة ذكرى يـوم الواليـة، بحضـور النائب 
العام الدكتور محمد الديلمي ومحافظ املحافظة 
محمد عياش قحيم والقائم بأعمال وزير حقوق 
اإلنسان عيل الديلمي ونائب وزير الصناعة محمد 
الهاشـمي ورئيس هيئة الزكاة الشـيخ شمسان 
أبـو نشـطان ووكالء املحافظـة أحمـد البرشي 
وعبد الجبار أحمد محمـد وعيل الكباري ورئيس 
املؤّسسـة الوطنيـة لإلسـمنت قاسـم الوادعـي 
وعضـو املكتب السـيايس ألنصار اللـه فضل أبو 
طالب ونائب مدير رشكة النفط محمد اللكومي. 
ويف الفعالية املركزية، أشار أحمد غالب الرهوي، 
عضـو املجلس السـيايس األعىل، إىل أهميّة التمسـك 
ـــة  باملبـادئ والقيـم التـي تعـزز مـن وحـدة األُمَّ
ومكانتها وعزتها وكرامتها، منوًِّها إىل بمناقب اإلَمام 
َعِلـيٍّ ريض الله عنه وأخالقه وصفاته التي استمدها 
مـن املصطفى صىل الله عليه وآله وسـلم، فضالً عن 

شجاعته واستبساله يف نرصة الدين اإلسالمي. 
ولفت الرهوي إىل أهميّة استخالص الدروس 
والِعَرب من حياة أمري املؤمنني عيل كّرم الله وجه 
الذي نشـأ يف مدرسة بيت النبوة، الفتاً إىل حاجة 
ــة للعودة الصادقة إىل الله والتمسك بكتابه  األُمَّ
ونهج نبيـه صىل الله عليه وآله وسـلم، لتجاوز 

التحديات التي تواجهها من قبل أعدائها. 
إىل ذلـك، نّظـم أبناُء مديريـات املربع الجنوبي 
بمدينـة الحسـينية مديرية بيت الفقيـه، فعاليًة 

خطابية بذكرى يوم الوالية. 
ويف الفعاليـة، أشـار الـدويل عبـد املحسـن 
طـاووس، رئيس املجلس األعىل إلدارة وتنسـيق 
الشؤون اإلنسـانية، إىل أهميّة غرس قيم الوالية 
يف أوسـاط النشء والشباب؛ ملا لها من أهميّة يف 
التصدي لقوى العدوان وإفشال املخّططات التي 
ــة اإلسـالمية، داعياً إىل رضورة  تسـتهدف األُمَّ
االسـتفادة من يـوم الواليـة يف تعزيـز الصمود 
واالستمرار يف رفد الجبهات باملال والرجال حتى 

تحقيق النرص. 
ويف ذات السـياق، نّظم أبناُء مديريات املربع 
الشـمايل فعالية ثقافية بمديرية الزيدية إلحيَاء 

ذكرى يوم الوالية. 
ويف الفعاليـة، أشـار رئيـس الهيئـة العامة 
للزكاة، الشـيخ شمسـان أبـو نشـطان، إىل أن 
ــة، مؤّكـداً  الواليـة تمثل املسـار الصحيح لألُمَّ
أهميّـة التمسـك بالواليـة لله والرسـول وأعالم 
الهـدى مـن املؤمنـني الصادقني، وبمـا يحفظ 

ـة أخرجت للناس.  ـة مكانتها كخري أُمَّ لألُمَّ
ويف الفعاليـة التي حرضها عـدٌد من أعضاء 
مجلـس النواب ووكيل املحافظة املسـاعد غالب 
حمزة ومديـر مكتب هيئة األوقـاف باملحافظة 
فيصـل الهطفي، اعتـرب مديُر مديريـة الزيدية، 
حسـن األهدل، الحضور الكبـري يف فعاليات يوم 
الوالية دليال عىل حـب وارتباط اليمنيني باإلَمام 

َعِلـيٍّ عليه السالم. 
 بـدوره، لفـت مسـؤوُل الوحـدة الرتبويـة 
باملربـع إىل أهميّة إحيَاء هذه الذكـرى واالقتَداء 
باإلَمـام َعِلــّي يف مواجهة املسـتكربين ونرصة 

ــة. الحق ودفع الباطل عن األُمَّ

 : طاابسات
تحت شـعار (وانـرص من نرصه)، شـهدت 
مديريـُة ُعتمـة بمحافظـة ذمار، أمـس األول، 

فعاليًة خطابيًة بمناسبة ذكرى يوم الوالية. 
املديريـة،  عـام  مديـر  أّكــد  الفعاليـة،  ويف 
املهنـدس عبـد املؤمن الجرمـوزي عـىل أهميّة 
إحيَاء هذه الذكرى لتجديد العهد والوالء لرسول 
الله والتسـليم بمبدأ الوالية عمالً بقول الرسول 
صىل الله عليه وٱله وسـلم «من كنت مواله فهذا 
عيل مـواله اللهـم واِل من وااله وعـاِد من عاداه 

وانرص من نرصه واخذل من خذله». 
وأَشاَر الجرموزي إىل أن ابتعاد املسلمني اليوم 
عـن الوالء لله ورسـوله واملؤمنني جعلهم ضحيًة 
لتويل اليهود والنصارى، كما يحدث لبعض زعماء 
ا عـىل االقتَداء  األنظمـة العربيـة العميلـة، حاثّـٍ
بمواقف اإلَمـام َعِلـيٍّ وحياتـه الحافلة بالجهاد 

والتضحية والفداء يف مواجهة املستكربين. 
فيما أوضح املرشف الثقايف باملديرية، رياض 
حسـني الخطـري، أن إحيَـاء يوم الواليـة يأتي 
واألنظمة العربية واإلسالمية باتت تتوىل أمريكا 
وإرسائيـل وأن العـدوان عـىل اليمن هـو امتداٌد 
للـرصاع بـني الحـق والباطـل، الفتـاً إىل أهميّة 
مـواالة الحـق ومواجهـة الباطـل بإحيَـاء هذه 
املناسـبة التي تغيظ أعداء رسـول اللـه وأعداء 

ــة.  اإلَمام َعِلـّي وأعداء األُمَّ
مـن جهتـه، اسـتعرض املـرشف االجتماعـي 
باملديريـة أحمد عبده النشـم، حياَة اإلَمـام َعِلـيٍّ 
وسـريته الجهاديـة ومنزلته العظيمة لـدى النبي 
صـىل الله عليـه وآلـه وسـلم واألمة اإلسـالمية، 
مؤّكـداً أن الواليَة هي مَلن أمر الله بتوليتهم وتمثل 

ــة من ُكـّل مشاكلها.  الحل واملخرج لهذه األُمَّ
تخلل الفعاليَة التي حرضها قيادُة السـلطة 
املحلية واملجلس اإلرشايف وشخصيات اجتماعية 

فقراٌت شعريٌة معربٌة عن املناسبة. 

طعرجاٌن خطابغ واجٌع يف طتاشزئ الئغداء إتَغاًء لغعم العقغئ

العزغُر املاعضض غثسع إىل تسجغِج العسغ املةامسغ بمثّططات السثوان وأذماسه يف الغمظ

ــئ الغعم إىل حةاسئ واجائسال اإلطام سطغ سطغه السقم  العزغر الحاطغ: طا أتعَج اُفطَّ

شسالغٌئ اتافائغئ يف طثغرغئ سامئ 
بثطار بمظاجئئ ذضرى غعم العقغئ

 : رغمئ
دعـا الدكتور طه املتـوكل -وزير الصحة 
العامة والسكان- إىل تعزيِز الوعي املجتمعي 
بمخّططـات العـدوان األمريكي السـعودي 
وأطماعه يف اليمـن ومواصلة الصمود ورفد 

الجبهات حتى تحقيق النرص املؤزر. 
جاء ذلـك خالل مشـاركته يف الفعالية 
التي نظمتها محافظة ريمة، أمس األول، 
بمناسـبة إحيَاء ذكرى يوم الوالية لإلَمام 
َعِلـيٍّ بِن أبي طالب عليه السالم، بحضور 

قيـادات السـلطات املحليـة والقضائيـة 
واإلرشافية باملحافظة. 

ويف الفعاليـة، أوضـح الوزيـر املتوكل 
أن إحيَاء هـذه الذكرى هو للتذكري بأعالم 
الهـدى الذيـن أمر اللـه بتوليهم والسـري 
عىل ُخطاهـم، مؤّكـداً أهميّـَة امليض عىل 
النهج الذي رسمه اإلَمام َعِلـيٍّ يف مواجهة 
ــُة من قبل  التحديات التي تتعرض له األُمَّ
أعدائها والهادفة إىل الخنوع واالستسـالم 

وطمس الُهـِويَّة اإليمانية. 
بعـٍض  إىل  الصحـة  وزيـر  وتطرقـت   

مـن فضائل اإلَمـام َعِلـيٍّ كـرم الله وجه 
التـي كان يمتـاز بها عـن غريه، مشـّدًدا 
عـىل رضورة اسـتلهام الـدروس والعـرب 
من سـريته يف مواجهة اليهـود والنصارى 

والطغاة والظاملني. 
 إىل ذلك، أّكـد أبناء ريمة املشـاركون يف 
الفعاليـات التي أقيمت بمختلف مديريات 
املحافظـة، عـىل أهميّـة االحتفـال بيوم 
الواليـة، منّوهـني إىل مـا تحىل بـه اإلَمام 
َعِلـّي من شجاعة وإقدام يف مواجهة قوى 

الظلم والطغيان. 

 : تةئ
قـال وزيـُر اإلعالم، ضيـف الله الشـامي: 
إن يـوَم الوالية عنواٌن للعـزة والكرامة، مبينًا 
ـــَة اليـوم أحوج ما تكون لشـجاعة  أن األُمَّ
واستبسال اإلَمام َعِلـيٍّ عليه السالم وبطوالته 

يف فتح خيرب وتدمري حصون اليهود. 
باملهرجـان  مشـاركته  لـدى  ذلـك  جـاء 
الخطابـي والفنـي الـذي نظمتـه محافظة 
حّجــة، أمـس األول، يف ذكـرى يـوم واليـة 
اإلَمام َعِلـيٍّ عليه السالم، تحت شعار «اليوَم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي».، 
بحضـور مدير مكتـب رئاسـة الجمهورية، 
أحمـد محمد حامـد، ونائب رئيـس مجلس 
وقائـد  الجماعـي،  عبدالرحمـن  النـواب، 
املنطقة العسـكرية الخامسـة، اللواء الركن 

يوسف املداني، واآلالف من أبناء املحافظة. 

وسـائل  أن  إىل  الشـامي  الوزيـر  ولفـت 
اإلعالم خريُ شاهد عىل أكاذيب وخداع أمريكا 
وإرسائيـل وحلفائهـا عـىل أنهـم ال يريدون 
الخريَ لليمنيني، وإنما يسـعون بكل الوسائل 
اإليمانيـة  ُهـِويَّتهـم  طمـس  واإلْمَكانيـات 
ونهب ثـروات وخريات البـالد، ونّوه بتفاعل 
أبناء حّجـة مع يوم الوالية، معتربًا ذلك ليس 
بغريـٍب عىل محافظة قّدمت وما تزال فلذات 

أكبادها يف مختلف جبهات العزة والكرامة. 
مـن جانبه، أشـار محافـظ حّجـة هالل 
الصـويف، إىل أن إحيَـاء أبنـاء املحافظة ليوم 
الواليـة متـوارٌث منذ القدم، الفتـاً إىل أهميّة 
االلتـزام بتوجيهـات الله عز وجل ورسـوله 
الكريـم يف تويل مـن أمـر الله تعـاىل بتوليه، 
مؤّكـداً الحرَص عىل إحيَاء يوم الوالية لتأكيد 
التمسـك بتوجيهـات الله عز وجل ورسـوله 
الكريم وتجديد العهد بالسري عىل نهج اإلَمام 

َعِلـيٍّ كّرم الله وجهه. 

بدوره، أشـار مرشُف املحافظة نايف أبو 
خرفشـة إىل أن إحيَـاَء يوم الواليـة يعرب عن 
الشـكر لله بإكمـال الديـن وإتمـام النعمة 
ورسـوله  للـه  والعمـيل  الصـادق  والـوالء، 

، مسـتعرضاً صفات وسـمات  واإلَمام َعِلـيٍّ
اإلَمـام َعِلــيٍّ عليـه السـالم الـذي تربى يف 
كنف الرسـول الكريم عليه الصالة والسـالم 
وشـجاعته ومواقفه يف بدر وخيرب والخندق 

عندما برز اإليمان كله ملواجهة الرشك كله. 
تخلـل الفعالية بحضور قصيدة للشـاعر 
عز الدين جحاف وأوبريتان لفرقتَي البصرية 

وأشبال املسرية.
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 : خظساء
شهدت ساحاُت االحتفاالت بمحافظة 
صنعـاء األربعـاء، فعاليـاٍت جماهرييـة 
حاشـدة، احتفاًء بذكرى يـوم والية أمري 
املؤمنني اإلَمام َعِلـيٍّ عليه السـالم، وذلك 
بحضـور رسـمي وشـعبي غفـري يف ١٨ 
ساحة، َحيُث احتشـد أبناُء املحافظة من 
مختلـف املديريـات؛ تعبـرياً عـن عظمة 

الذكرى ومكانتها يف قلوب اليمنيني. 
ففي ساحة بيت نعم بمديرية همدان، 
أشـار عضـو املجلـس السـيايس األعىل، 
محمد عـيل الحوثـي، إىل دالالت االحتفاء 
بذكـرى يـوم الواليـة لتجسـيد معانيها 
وتعزيـز ارتبـاط اليمنيني باإلَمـام َعِلـيٍّ 

عليه السالم. 
وتطرق يف الكلمة التي ألقاها بحضور 
محافـظ املحافظـة عبدالباسـط الهادي 
ووكالء املحافظة عيل الغشـمي وعاطف 
املصيل ومحمد دحـان، إىل مفاهيم إحيَاء 
ــة  هـذه الذكـرى يف تحصـني أبنـاء األُمَّ
واألجيـال من االنـزالق يف مـواالة األعداء 

املرتبصني بهم. 
وبـنّي أن يـوم الوالية محطـة إيمانية 
ــة وتعزيز  لها أثُرها يف إصالح حـال األُمَّ
إىل أن مفهـوم  قوتهـا وكرامتهـا، الفتـاً 
الواليـة من منظور دينـي يرتكز عىل قيم 
ـــة مـن  تربويـة ومبـادئ انتشـال األُمَّ
الضعـف وتعزيـز ارتباطها بيـوم الوالية 
اسـتناداً إىل اآليـات القرآنيـة واألحاديـث 

النبوية الصحيحة. 
وأَشـاَر إىل البُعـد الفكـري والسـيايس 
لربـط األجيـال بيوم واليـة اإلَمـام َعِلـّي 
عليه السـالم وتعزيز ثقافـة املجتمع بما 
ـــة من ضعف جراء ابتعادها  أصاب األُمَّ

عن منهج التويل لله ورسوله. 
وحث عضـو املجلس السـيايس األعىل 
ــة بيـوم الواليـة وإعادة  عـىل ربـط األُمَّ
وتعزيـز  مسـارها  وضبـط  انتمائهـا 
ارتباطهـا برموزهـا ومنهجهـا القويـم 
ومصادرها الصحيحـة النابعة من كتاب 
الله ونهج سـيد البرشية محمد صىل الله 

عليه وآله وسلم. 
وأَشـاَر إىل عوامـِل التجريـف وطمس 
ــة وجهل  الُهـِويَّة يف مايض وحارض األُمَّ
أبنائها بمفهوم والية األمر يف اإلسالم، ما 
جعلهم ضحية لحكام وأنظمة تسـتند يف 
بقائها ومصـادر قوتها لسياسـة مواالة 
اليهود وأعداء اإلسـالم، معتربًا االحتشاَد 
الجماهريي يف يوم الوالية تجديًدا لالنتماء 
واالرتبـاط والعهـد باملـيض عـىل منهـج 
املصطفى عليه الصالة والسـالم لتحقيق 

ــة.  العزة والرفعة يف حياة األُمَّ
وحيـا الحوثـي تفاُعـَل أبنـاء مديرية 
همـدان يف إحيَـاء ذكـرى يـوم الواليـة، 
معـرباً عن االعتزاز والفخـر لحالة الوعي 
يف أوسـاط الشـعب اليمنـي تجـاه ُكــّل 

املؤامرات التي ترتبص بالبالد. 
وقـال: ”همـدان الكـربى لهـا صولـة 
وجولـة عـىل مـر التأريـخ، فمـن هـذه 
املنطقـة انطلـق الجميـع لنـرصة اإلَمام 
َعِلـيٍّ كـّرم الله وجهه واليـوم أبناء هذه 
املديريـة يسـريون عىل نمـوذج الكرار يف 

مختلف الجبهات“. 
وعـىل صعيـد متصـل، أقيـم بشـارع 
األربعني بمديرية سنحان، حفل بحضور 
وزير العدل القايض نبيل العزاني ورئيس 
اللـواء  العسـكرية  االسـتخبارات  هيئـة 
عبدالله الحاكـم ووكالء املحافظة جربان 
نجـوم  وأبـو  الغربـي  وعبدامللـك  غوبـر 
املحاقري وعبدالقادر الشـاوش وقيادات 

محلية وإرشافية وأمنية. 
رّكزت الكلماُت التـي ألقيت يف الحفل، 
عـىل السـرية العطـرة لإلمام عـيل عليه 
الذكـرى  هـذه  إحيَـاء  وأهميّـة  السـالم 
الستلهام الدروس والعرب من املواقف التي 
سـطرها خالل حياته يف مواجهة الطغاة 
ونُرصة الحق ومناهضة الظلم والنهوض 

ــة.  بواقع األُمَّ

وأَشـاَرت إىل أهميّـة التحـيل بأخـالق 
وشـجاعة اإلَمـام َعِلــّي والنهـج الـذي 
وغـرس  التحديـات  مواجهـة  يف  رسـمه 
ثقافة الوالية يف نفوس األجيال وتجسـيد 
االسـتبداد  قـوى  مقارعـة  يف  معانيهـا 

والطغيان. 
كمـا أقيم يف سـاحة قـاع مـدر رجام 
بمديرية بني حشـيش، مهرجان احتفايل 
بحضور عدد من أعضـاء مجليس النواب 
والشـورى وأمني عـام محـيل املحافظة 
عبدالقادر الجيالني ومدير أمن املحافظة 

العميد يحيى املؤيدي. 
ويف املهرجـان، أَشـاَرت كلمـات عضو 
مجلـس النـواب يحيـى القـايض ووكيل 
املحافظـة مانـع األغربي وعضـو رابطة 
علماء اليمن خالـد موىس ومدير املديرية 
راجـح الحنمـي، إىل الجوانـب التاريخية 
ليـوم الواليـة ومكانـة اإلمـام ومنزلتـه 

العظيمة. 
واسـتعرضت الكلمات اآليات القرآنية 
حول يوم الوالية ودورها يف تعزيز عوامل 
االصطفـاف ملواجهـة صلـف وغطرسـة 

تحالف العدوان األمريكي السعودي. 
وأحيـت مديريـُة بنـي مطر ذكـرى والية 
اإلَمـام َعِلــّي بفعاليـة، خطابيـة بحضـور 
وكيـيل املحافظـة أحمـد الصمـاط وصالـح 
املنترص ومدير املالية بديوان املحافظة محمد 
العمييس ومدير املديرية عبدالقادر املحضار. 

كلمـة  يف  الصمـاط  الوكيـل  واعتـرب 
باملناسـبة، إحيَـاء ذكـرى يـوم الواليـة 
امتداداً لليوم الذي وقف فيه النبي يف غدير 
خـم وقال فيه“ من كنـت مواله فهذا عيل 

مواله“. 
وأشـاد بالحضـور املـرشف ألبناء بني 
مطـر إلحيَاء هـذه الذكـرى وتضحياتهم 
ودعمهم املستمر للجبهات ملواجهة قوى 

العدوان واالرتزاق. 
من جهته، أشـار مديـر مكتب الرتبية 
باملحافظـة هادي عمـار إىل أهميّة إحيَاء 

ذكرى والية اإلَمام َعِلـّي عليه السالم. 
وشـهدت مديريـُة الحيمـة الخارجية 
حفل جماهريي يف سـاحة بنـي منصور 
املجلـس  رئيـس  مستشـار  بحضـور 
السـيايس األعـىل العالمة محمـد مفتاح 
وعضـو مجلـس الشـورى يحيـى غوبر 

ووكيل املحافظة عبداملغني داوود. 
واعترب كلمات ألقيت باملناسبة، إحيَاء 
هذه الذكرى محطـة للتذكري باليوم الذي 
وقف فيـه النبـي يف غدير خـم، مخاطباً 
املسـلمني ”مـن كنـت مـواله فهـذا عيل 

مواله“. 
ونّظم أبناء مديريـة بالد الروس حفالً 
املحافظـة  وكيـل  بحضـور  جماهرييـاً، 
فارس الكهايل وعدد من القيادات املحلية 

واإلرشافية واألمنية والرتبوية. 
وأَشـاَر عضـو رابطـة علمـاء اليمـن 

عضـو مجلـس الشـورى العالمـة رشف 
النعمـي إىل أن إحيَاء هـذه الذكرى، تمثل 
محطة للتعريف بشـخصية اإلَمام َعِلـّي 

واستلهام الدروس والعرب من سريته. 
كمـا نّظم أبناُء مديريـة أرحب فعاليًة 
أرحـب،  جامعـة  سـاحة  يف  احتفاليـًة 
بحضـور وكالء املحافظة محمد الحباري 
ومحسن أبو هادي وفضل القصري ومدير 
املديرية ومسـؤول املكتب اإلرشايف وعميد 

كلية الرتبية والعلوم التطبيقية. 
يف  ألقيـت  التـي  الكلمـات  وأَشـاَرت 
الفعالية إىل ابتهـاج اليمنيني بإحيَاء يوم 
الواليـة، لتجديد تمسـكهم بنهـج اإلَمام 

َعِلـّي وحبهم ووالئهم له. 
ويف السياق ذاته، اكتظت ساحة غيمان 
يف مديريـة بنـي بهلول بحشـد كبري من 
أبنـاء املنطقـة إلحيَاء ذكرى يـوم الوالية 

بحضور وكيل املحافظة حسن موفعة. 
وألقيـت عـدٌد مـن الكلمات مـن قبل 
الحارضين، أَشـاَرت إىل أهميّة إحيَاء يوم 
الوالية لتجديد الوالء لله ورسـوله واإلَمام 
َعِلــّي، واسـتلهام الـدروس والعـرب من 

حياته وجهاده. 
وأّكــدت الكلمـاُت أن التذكـريَ بيـوم 
ــة من تويل  الوالية، يعكُس ما تعانيه األُمَّ
الطغـاة واملسـتكربين؛ بَسـبِب ابتعادها 
عن منهج الوالية التي أشـار إليها القرآن 

الكريم. 

الحيمـة  سـاحة  شـهدت  حـني  يف 
الداخليـة حفل خطابي وثقـايف يف ذكرى 
الوالية، بحضـور عدد من مديري املكاتب 
املديريـة  ومديـر  باملحافظـة  التنفيذيـة 

محمد البشريي. 
رّكز الحفُل عىل السـرية العطرة لإلَمام 
َعِلـّي واملواقف البطولية والجهادية التي 
سـار عليهـا، والتأكيد عىل أهميّـة التويل 
استناداً إىل ما ورد يف خطبة الرسول صىل 
الله عليه وآله وسـلم أمام آالف املسلمني 

عن والية اإلَمام َعِلـّي عليه السالم. 
ويف السـياق، أحيـا أبنـاء مديرية نهم 
ذكرى الوالية بفعالية احتفالية، حرضها 
مديـر مكتـب اإلرشـاد باملحافظة صالح 
ناجي وعدٌد من مديري املكاتب التنفيذية 
باملحافظـة والقيادات املحلية واإلرشافية 

يف املديرية. 
حاجـة  الحفـل،  يف  املتحدثـون  أّكــد 
اإلَمـام  وشـجاعة  أخـالق  إىل  ـــة  األُمَّ
َعِلـيٍّ وأهميّة غرسـها يف نفوس األجيال 

وأنموذجه الراقي يف إرساء العدل. 
كمـا أقيمت يف مديريـة جحانة فعالية 
خطابيـة بذكـرى يـوم الواليـة بحضور 
عضـو مجلـس الشـورى خالـد القـريي 
ومدير مكتب األشغال باملحافظة إبراهيم 
الشـامي ومدير املديرية محمد البشاري 
ومسؤول املكتب اإلرشايف أحسن العبادي. 
وأَشـاَرت الكلمـات إىل حالـة الضعف 
ـــة وحاجتهـا للنهج الذي  يف واقـع األُمَّ
رسـمه اإلَمـام َعِلــّي إلعـالء كلمـة الله 
وراية اإلسـالم واسـتلهام دروس الحرية 

والتضحية من سريته العطرة. 
واحتفلت مديرية الطيال بيوم الوالية، 
بفعاليـة خطابية حرضهـا عضو رابطة 
علمـاء اليمن، عبدالخـالق رواس، ومدير 
مكتـب الزراعـة باملحافظة عـيل القريي 
ونائـب مدير مكتـب الرتبيـة باملحافظة 
يحىـى القنـوص ومديـر املديريـة هالل 

معيض. 
وألقيت يف الفعالية كلمات أَشـاَرت إىل 
الـروح الجهادية التـي تحىل بهـا اإلَمام 
َعِلــيٌّ عليـه السـالم، مبينـة أن إحيَـاء 
اليمنيـني لهذه الذكـرى، يعكس محبتهم 

لإلَمام َعِلـّي وارتباطهم به. 
ونظمت مديريـة مناخة حفل خطابي 
بحضور وكيل وزارة اإلرشاد العزي راجح 
ومدير املديرية عبداللـه املروني وقيادات 
ومشـايخ  وأمنيـة  وإرشافيـة  محليـة 

وشخصيات اجتماعية. 
الحفـل  يف  املتحدثـون  واسـتعرض 
جانباً من شـخصية اإلَمام َعِلـيٍّ وأهميّة 
ترسـيخ معاني الوالء يف نفـوس األجيال 
وتحصينهم من تـوىل اليهود والنصارى.. 
مؤّكـدين أهميّة اسـتلهام دروس الحرية 
والتضحيـة من سـرية اإلَمـام َعِلـّي كّرم 

الله وجهه وتعزيز االرتباط بنهجه. 
وعـىل صعيـد متصـل، احتفـل أبنـاء 
مديريـة صعفـان بذكـرى يـوم الواليـة 
ـاب البناء  بحضور مدير املديرية عبدالوهَّ

وحشد من القيادات واملواطنني. 
وأَشـاَر عبدالعزيـز الشـامي يف كلمـة 
ـــة  األُمَّ حاجـة  إىل  الثقـايف  للجانـب 
لالقتـَداء بأخالق وشـجاعة اإلَمام َعِلـّي، 
مسـتعرضاً دروسـاً من حياتـه وجهاده 

وحلمه وتواضعه. 
وشـهدت سـاحات مديريـات الحصن 
وخوالن وبني ضبيـان فعاليات احتفالية 
بذكـرى يـوم والية اإلَمـام َعِلــّي بن أبي 
طالـب، بحضور وكيـل املحافظة لقطاع 
التعليـم طالب دحان وعدد من مسـؤويل 
املحافظـة واملديريات وأعضـاء املجالس 

املحلية. 
وجّدد املتحدثـون يف الفعاليـات الوالء 
للـه ورسـوله واإلَمام َعِلـّي والسـري عىل 
نهجهـم والـدروس املسـتوحاة من هذه 
الذكرى، مستعرضني مفاهيَم يوم الوالية 
مـن منطلـق قرآنـي والعرب مـن املواقف 
التي سّطرها اإلَمام َعِلـيٌّ عليه السالم يف 

مواجهة الطغاة. 

أخبار

ــئ وافجغال طظ اقظجقق شغ طعاقة افسثاء  التعبغ: غعم العقغئ طعط شغ تتخغظ أبظاء اُفطَّ

شسالغات جماعريغئ يف 18 جاتئ بمتاشزئ خظساء إتَغاء لغعم العقغئ



7
السبت

العدد

21 ذي الحجة 1442هـ..
31 يوليو 2021م

(1200)
أخبار 

 : خظساء
أحيـت حرائـُر أمانـة العاصمـة، يـوم األربعاء 
املايض، يف سـاحتَي ملعب الثورة وجامع الشـعب، 
ذكـرى يوم والية أمـري املؤمنني اإلَمـام َعِلـّي عليه 

السالم. 
وأّكــدت حرائـُر أمانـة العاصمـة يف الفعاليـة 
التي نّظمتها الهيئة النسـائية ألنصـار الله، أهميّة 
التمسـك بقيـم وأخالق اإلَمـام َعِلـّي عليه السـالم 

واالقتَداء بسريته يف مواجهة الظلم والطغيان. 
ففي سـاحة جامع الشـعب بالعاصمة صنعاء، 
ــة  هنّـأت بـرشى بـدر الديـن الحوثـي أبنـاَء األُمَّ
بذكـرى يوم والية أمري املؤمنني عـيل بن أبي طالب 

كّرم الله وجهه. 
وقالت: «أهنئ أخواتي الثابتات عىل ُخَطى اإلَمام 
َعِلـيٍّ عليه السالم يف التضحية والفداء واالستقامة 
بهذا اليوم الـذي نتمنى أن يعيده الله علينا بالنرص 

والعزة والكرامة». 
وأَشاَرت إىل أهميّة اسـتلهام الدروس والعرب من 
سـرية اإلَمام َعِلــّي، لنرتـوَي ونزداَد اسـتقامة يف 
التويل ويف الوجهة السـليمة التي أرادها الله لعباده 
الصالحـني.. وأضافـت: «ذلـك هـو اهتمامنا بيوم 
الواليـة لنبقـى عـىل نمط اإليمـان والوجهـة التي 

وجهنا الله إليها يف البصرية والوعي». 
وأّكـدت برشى بـدر الدين الحوثـي أن االحتفاء 
ــة من  بيوم الوالية، هو إظهـار للحق لتنهض األُمَّ

سباتها وغفلتها. 
فيما أَشاَرت الناشطة الثقافية ابتسام الشهاري 
يف كلمة باملناسـبة إىل أن الشعَب اليمني يحيي هذه 
ذكـرى يوم الوالية، يف وقت يتعرض فيه لعدوان من 
قبل أعداء الله، الذين عاثوا يف األرض فسـاداً وطال 

عدوانهـم البرش والشـجر والحجـر وكل مقومات 
الحياة. 

وقالت: «عندما نعود إىل سـرية اإلَمام َعِلـّي عليه 
السـالم، إنما نعـود إىل أعظم من يقّدم لنا اإلسـالم 
يف حقيقتـه، كناقـل عن رسـول الله عليـه الصالة 
والسـالم، وكنموذج حمل اإلسالم شكالً ومضموناً، 
أظهر اإلسـالم يف ُكــّل مجاالت حياتـه وتَحّرك من 
موقـع الكمـال الـذي تركه اإلسـالم مبـادئ وقيم 

وأخالق ومرشوع ووعي وبصرية». 
ويف ساحة ملعب الثورة، أَشـاَرت رئيسة اللجنة 
الوطنيـة للمـرأة، الدكتورة غادة أبـو طالب، إىل أن 
اليمنيـني عـرب تاريخهـم يحتفلون بهـذه الذكرى، 

إكراماً ملكانة اإلَمام َعِلـّي وارتباطاً وحباً له. 
محطـة  الواليـة  يـوم  إحيَـاَء  أن  إىل  ولفتـت 
السـتلهام الدروس والعرب والصمـود يف مواجهة 
قـوى تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودي.. 
مؤّكـدة أن والية الله ورسوله واإلَمام َعِلـّي تثمر 

قوة ونرصاً وغلبة. 
وأوضحت الدكتـورة أبو طالب أن مبدأ التويل لله 
تعـاىل والرسـول الكريم صىل الله عليه وآله وسـلم 
واإلَمـام َعِلــّي يأتـي من خـالل االتبـاع والطاعة 
والتـأيس واالقتَداء واالهتداء بهـم.. مؤّكـدة حاجَة 
وكرامتهـا  وعزتهـا  لحفظهـا  للواليـة،  ـــة  األُمَّ
واسـتقرارها؛ باعتبَار سقوط مبدأ الوالية، سقوط 

ـة وهيمنتها أعدائها عليها.  لألُمَّ
ــة عـن مبدأِ الوالية  وتطرقـت إىل أن ابتعاد األُمَّ
جعلهـا ضحيـًة لسـالطني الجور ومـرشوع قوى 
الهيمنة واالستكبار العاملي.. الفتًة إىل أن من نتائج 
تويل اليهود والنصارى، هدم ركن من أركان اإلسالم 
وهو ما قام به النظاُم السعودي بمنع املسلمني من 

أداء فريضة الحج. 

من جانبها، أَشـاَرت مسـئولة الوحـدة الثقافية 
بالهيئة النسـائية، حنان العـزي، إىل أن مكانة يوم 
الوالية وقيمته وأثره يف النفوس وحياة املجتمعات.. 
مبينـة أن الشـعب اليمنـي اعتـاد عىل إحيَـاِء هذه 
بحفـاوة  واسـتقبالها  بهـا  واالحتفـاء  الذكـرى 
السـتلهام دروس التضحية والفداء والشجاعة من 

اإلَمام َعِلـّي عليه السالم. 
ولفتـت إىل أهميّـة االسـتفادة من هـذه الذكرى 
العـدوان  مواجهـة  يف  والثبـات  الصمـود  لتعزيـز 
األمريكي السـعودي واالسـتمرار يف رفـد الجبهات 
باملال والرجال.. وقالت: إحياؤنا لهذه الذكرى يمثل 
رضورًة ومبـدأً ثابتاً وثقافة وُهـِويَّة ترسـخ لدينا 
ــة لهذه  مبدأ الوالية يف اإلسـالم ومدى حاجـة األُمَّ
الثقافـة لتبقى يف موقع الريادة والسـيادة وطريق 

التحّرر والنرص والغلبة». 
وأّكـد بيـاٌن صادٌر عن الفعاليـة، أن يوم الوالية 
ـــة، وتمثـل  أحـد أهـم املناسـبات يف حيـاة األُمَّ
الحـلَّ واملخرج لها مـن الخضوع والخنـوع لقوى 

االستكبار العاملي. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن إحيَـاء هـذه الذكـرى، هو 
تجسيٌد واتّباٌع واقتَداٌء الجتماع تاريخي قبل ١٤٠٠ 
سـنة يف حرضة الرسـول األعظم محمـد صىل الله 
عليـه وآله وسـلم، ليبقى صدى صـوت املصطفى 

بالغاً قائماً عرب األجيال. 
وتطرق بياُن الهيئة النسـائية إىل أن هذه الذكرى 
تدفـع باألمـة نحـو االتّجـاه الصحيـح بتـويل الله 
والرسـول الكريم صىل الله وآله وسلم، بما ينسجم 

مع القرآن الكريم والُهـِويَّة  اإليمانية. 

تدعر ظسائغ ضئري بالساخمئ خظساء اتافاء بـ (غعم العقغئ) 

شغ العقغئ ظةاة
د. تصغئ شدائض

يف أي زمـان ومـكان ويف أي بيئـة ومجتمـع تظـل الوالية 
القائمة عىل األََسـاس القرآني هي طوق النجاة، فبها يسـود 
ُكـّل ما تنشده البرشية عرب العصور؛ ألَنَّ الوايل سيجسد أخالق 
اإلسالم الحق، وأخالق الحبيب املصطفى، ووصيه اإلَمام عيل، 
وهما النموذج األسـمى للخلـق القرآني، فال ظلم وال قهر وال 
خوف وال آالم، بل عدل ومساوة وكرامة وعزة وكل قيم الخري 
واإلنسـانية، وبهـا يصبح الفـرد حراً -فيمـا ال يغضب الله- 
وسـيكون جريئاً يف قول الحق ولن يخىش الظلمة واملستبدين 
املرتبصـني بـه، والـذي ما إن يقـول ما يمـس مصالحهم إال 
وأذاقـوه ألوان الـذل واملهانة، وجردوه مـن حقوقه املكفولة 
له، لكـن يف ظل الوالية الحق نعم إنـه محمي بحصن العدالة 
والحق الذي يحرص الوايل عىل تثبيته، وإرسـاء دعائمه، ولن 
يصنف الناس يف ظل مثل هذا الوايل القرآني تصنيفات جائرة 
تهضم بهـا حقوقهم، ويبقون تحت نـريان العبودية لهذا أَو 
ذاك؛ ألَنَّهم ليسوا نسـخاً من بعض مرىض النفوس، أو ألَنَّهم 
لم يرضوا الحمقى الظلمة متضخمي الذات، وسـيكون مبدأ 
(الرجل املناسب يف املكان املناسب) وبها يصبح املجتمع آمناً 
عىل مصالحـه، ومسـتقبله فيعمل وينتج ويتقـدم ويزدهر 
وينافـس يف مضمار الحضارة، وترتقي األوطان إىل أوج العال 
بهمة أبنائها، و ال مجال للفسـاد والفاسـدين لتويل املجتمع؛ 
ألَنَّ ويل األمـر عـىل درجة عالية من اليقظـة َوالحكمة عندما 

يـويل أمر املجتمع فرداً ما فسـتكون هناك نظرة فاحصة ملن 
يختارهم؛ ألَنَّه يعلم أن ذلك أمانة وسيحاسب عليها أمام الله، 
ولن يلتمس لنفسـه األعذار يف سـوء االختيار ويلقي بالالئمة 
عىل غريه، وإحسـان االختيار لن يكون وفق معايري مجحفة 
ظاملـة مثل: الطائفيـة، أَو املناطقيـة، أَو العنرصية، أَو تألف 
قلوب فئة من الناس عىل حسـاب املجتمـع، أَو غري ذلك مما 
دأبنا عـىل معاناته واالحرتاق بناره، ومـأل قلوبنا أملاً وحياتنا 

ِصعاباً ومشقة. 
إن معايري االختيار معايري يرضاها الله، والعقل، واملنطق، 
وذلـك من تقوى وخلق قويم، وكفـاءة وعلم، وخربة وتأهيل 
وجـدارة، وهنا سـينهض املجتمـع نهضة ال نظـري لها، َوإن 
صـادف يف القليـل النـادر االختيـار السـيئ ألحـد املنافقني 
البارعـني يف التخفي، وبدأ فسـاده يظهر ولؤمه يتجىل، وكثر 
شاكوه وقل شاكروه، فلن يتلكأ ويفسح له املجال حتى ينهب 
البالد والعبـاد، ويأخذ حقوقهم بدون وجه حق، ويمأل قلوب 
الناس حقداً وغيظاً عىل الوايل، وعىل ُكـّل يشء، ويدب الخالف 
ويتصيـد األعداء الفرص؛ لالنقضاض عـىل البالد والعباد، بل 
سـيبادر إىل اسـتبعاد مثل هذا اللئيم الذي ظهر الفسـاد عىل 
يديه، بـدون خجل أَو وجل، وهو لن يضع العقدة يف املنشـار 
ويقـول للمظلوم هات دليلك، بل سـيقوم بـدوره بكل نزاهة 
ومسـؤولية وصدق، ويتحـرى أمر املنافـق املتخفي يف لباس 

الصالح. 
إن الواليـة الحقـة ستسـود أخالق اإلسـالم مـن خاللها، 

وسيتسابق الناس للتحيل بها دون ترهيبهم، أَو إجبارهم، بل 
سـتكون نابعة عن قناعة وحب وصدق يف تويل الله ورسـوله 
ومـن أمروا بتوليهم؛ ألَنَّهم وجدوا فيها صالحهم ووجدوا من 

يحولون أخالق اإلسالم إىل سلوك عميل. 
 إن الـوايل وبطانتـه ووالته جند لله يحرصـون عىل رضاه 
قـوالً وعمـالً، ولن يجد النـاس الدين ُمَجـّرد شـعارات ترفع 
ليخدع بها الشـعب وتنهب حقوقه فيزهـدون يف الدين وتبدأ 
الحـركات املنحرفة، من فرق متطرفـة أَو فرق تكفر بكل ما 
ال يمـت للدين بصلـة وتنترش االنحرافـات األخالقية، ويبتعد 
النـاس عـن الله وعـن تعاليمه، والينا سـيكون رمـزاً للقوة 
والشـجاعة املستمدة من إيمانه وثقته بالله، كما كان قدوته 
ووليه عيل فال يخىش يف الله لومة الئم، فريفض الخنوع لقوى 
االستبداد والظلم، وسيدافع عن املستضعفني ويعيد الحقوق 
املسلوبة، ويضمن حرية وطنه َوشعبه وكرامته، ولن يساوم 
ـــة، وسـيدافع عنها بـكل ما اسـتطاع إليها  يف قضايـا األُمَّ
سـبيال، فالوايل من قرناء القرآن الكريم به سينال الحكمة يف 
ُكـّل أمر، فلن يستشـري إال من كان أهالً للمشورة ولن يحيط 
نفسه بمجموعة من املوالني الجهلة أَو املدعني للوالء ويجد يف 
والئهم ضالته ويغض الطرف عـن جميع حماقاتهم النابعة 
من أهوائهـم وجهلهم، وإن الوالية الحقـة ضالة املجتمعات 
البرشيـة عىل مختلف أجناسـها ورشائعها منـذ األزل ومتى 
ما وجـدت ُعبد الله حق العبادة وعمرت األرض وكثرت النعم 

وسعدت البرشية. 
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ــئ سمران تتغغ ذضرى وقغئ اإلطام سطغ يف جئع جاتات وتآّضـث أعمّغئ الشثغر ضمتطئ لاختغح طسار اُفطَّ

إب الثدراء تتافغ بسغث الشثغر يف جاتاني طرضجغاني بمحارضئ أبظاء ُضـّض طثغرغاتعا

أبظاء ووجعاء تسج غةثدون العقء لقطام سطغ يف جاتاني تاحثتني وغآّضـثون أعمّغئ الشثغر يف طعاجعئ افسثاء

 : سمران
أحيـا أبناء محافظة عمـران ذكرى يـوم والية اإلَمام 
َعِلـيٍّ عليه السالم بفعاليات خطابية وثقافية يف مختلف 

املديريات. 
وأَشاَر محافظ عمران، الدكتور فيصل جعمان، خالل 
املهرجان الجماهريي الحاشد الذي أقيم يف مدينة عمران 
إىل رضورة اسـتلهام الـدروس والعرب من دالالت ومعاني 
ـة  هذه الذكرى والتمسك بها كخيار للشعب اليمني ولألُمَّ
اإلسـالمية، مؤّكــداً أهميّة إحيَاء هـذه الذكرى كمحطة 
تعبوية إيمانية، لتصحح املفاهيم املغلوطة وتعيد ارتباط 
ـــة باإلَمام َعِلـّي عليه السـالم وأعـالم الهدى الذين  األُمَّ
ــة مـن الوقوف يف وجـه أعدائها  بواليتهـم تتمّكـن األُمَّ

وتتجاوز التحديات واملحن. 
ويف الفعاليـة الثقافية التي أقيمـت بمديريتي خارف 
وذيبني، أشـار أمني عـام محيل محافظـة عمران صالح 
املخلوس، إىل داللة يوم الوالية لتجديد الوالء لله ورسـوله 

واإلَمام َعِلـّي والسري عىل نهجهم. 
 كما نظمت بمديرية جبل يزيد فعالية خطابية، َحيُث 
أوضـح وكيـل أول املحافظـة عبـد العزيز أبو خرفشـة، 

ــة بما يجسـد مكانة  أهميّـة يـوم الوالية يف تاريـخ األُمَّ
اإلَمام َعِلـّي كرم الله وجه يف اإلسالم واملسلمني. 

وأَشاَر إىل أن إحيَاء ذكرى يوم الوالية يعكس مدى حب 
اليمنيني لإلَمام َعِلـّي عليه السالم. 

ويف الفعالية الثقافية بمديرية حرف سـفيان، أشـار 
وكيل املحافظة حسـن األشـقص، إىل أهميّـة إحيَاء هذه 

الذكرى يف نفوس ُكـّل اليمنيني. 
مـن  والعـرب  الـدروس  اسـتلهام  رضورة  إىل  ولفـت 

سـرية وشـجاعة اإلَمام َعِلـّي يف مواجهة قـوى العدوان 
واملستكربين. 

ونظمت بمديرية عيال رسيح فعالية ثقافية بحضور 
عدد من أعضاء مجليس النواب والشورى. 

ويف الفعالية، أشار وكيال محافظة عمران أمني فراص 
وعبـد الرحمن الغويل، إىل أهميّة االحتفال بهذه الذكرى ملا 

لها من مكانة يف نفوس اليمنيني. 
وتطرقـا إىل أهميّة اسـتغالل هـذه الذكـرى يف تعزيز 
الصمود واالسـتمرار يف رفـد الجبهات ملواجهـة العدوان 

ومرتِزقته. 
ويف مديرية خمر، أشار وكيل املحافظة محمد املتوكل، 
إىل أهميّة إحيَاء يوم الوالية، للتذكري بمكانة اإلَمام َعِلـّي 
ـــة للنهج الذي  كـرم اللـه وجهه ولفـت إىل حاجـة األُمَّ
رسـمه اإلَمام َعِلــّي إلعالء كلمة الله واسـتلهام دروس 

الحرية والتضحية من سريته العطرة. 
َونظمـت مديرية حوث فعاليـة ثقافية بحضور مدير 
املديريـة والوجاهات والشـخصيات االجتماعيـة، َحيُث 
أّكــدت الكلمـات أهميّة إحيَاء يـوم الواليـة لعظمته يف 

ــة اإلسالمية.  نفوس األُمَّ
 وتطرقـت الكلمات ملقـام ومكانة اإلَمـام َعِلـّي عليه 

ة واملسلمني عامة. السالم يف قلوب اليمنيني َخاصَّ

 : إب
أقيمـت، األربعاء املـايض، بمدينـة إب احتفالية 
مركزيـة ملديريـات املحافظـة، إحيَـاًء لذكـرى يوم 
الوالية بحضور رسـمي وشعبي تحت شعار «الُيََوٌم 
أِكملُْت لُِكٌم ِديَنَِكٌم َوأتٌْمٌمـت علُيَِكٌم نَعٌمتَْي وَرُضيَْت 
لُِكٌم اُإلسالم ِديَنَا»، فيما شهدت يريم فعالية مماثلة 

بحضور واسع. 
ويف االحتفالية بسـاحة جامعة إب رفع محافظ 
إب عبدالواحد صـالح، التهاني والتربيـكات لقيادة 
الثـورة واملجلـس السـيايس األعـىل بهـذه الذكرى 

الدينية. 
وأّكــد املحافـظ أن اليمنيني الذيـن يتولون الله 
ورسوله واإلَمام َعِلـّي يحظون بالتأييد والغلبة عىل 

عدوهم رغم كثرة عددهم وعتادهم. 
ولفـت إىل أن دول العـدوان ال يمكنهـا النيـل من 
الشـعب اليمني املرتبط والؤه لله ورسـوله واإلَمام 

َعِلـّي كرم الله وجهه. 
وحث املحافظ عىل مواصلة رفد الجبهات وتعزيز 
االصطفـاف والتالحـم لضمان تحقيـق النرص عىل 

العدوان ومرتِزقته. 

وحيـا الحضور الفاعل ألبنـاء املحافظة يف إحيَاء 
هـذه الذكرى تجديًدا للوالء والسـري عىل درب اإلَمام 

َعِلـّي كرم الله وجهه. 
فيمـا أّكــد العالمـة فيصـل العدلة، عـن علماء 

املحافظـة أن االحتفـاء بهذه الذكـرى يعكس حب 
اليمنيـني لإلَمـام َعِلــّي ريض الله عنـه وُهـِويَّتهم 

اإليمانية. 
وقـال: إن يوم الوالية مناسـبة يزيد فيها ارتباط 

املؤمنون بالله ورسوله واإلَمام َعِلـّي وأعالم الهدى. 
ويف السـياق، شهدت مدينة يريَم فعاليًة خطابيًة 
ملديريات يريم والرضمة والسـدة والنـادرة احتفاء 

بذكرى يوم الوالية. 
ويف الفعاليـة بملعـب يحصب باملدينـة بحضور 
وكيـيل املحافظة راكان النقيـب وعبدالفتاح غالب، 
االحتفـال  أن  تؤّكــد  شـعارات  املشـاركون  رّدد 
بيـوم والية اإلَمـام َعِلـّي عليه السـالم تأتي امتداداً 
لالجتماع التاريخي يف حرضة الرسـول محمد صىل 

الله عليه وآله وسلم يف يوم الغدير. 
وأّكــد املشـاركون عمـق والئهـم لله ورسـوله 
واإلَمـام َعِلــّي والتمسـك بمبـدأ الواليـة لتصحيح 
ـــة ومواجهة أعداء اإلسـالم وإفشـال  مسـار األُمَّ

مخّططاتهم التآمرية. 
ويف الفعاليـة، أوضـح وكيـل املحافظـة غـالب 
أن االحتفـاء بيـوم الوالية مناسـبة مهمـة يف حياة 
املسلمني، ُمشرياً إىل أن تجسيد هذه الذكرى والعمل 
ــة قادرة عىل أداء املسـؤولية التي  بها، يجعـل األُمَّ
ُكلَفت بها.  وأّكـد أن مبدأ الوالية هو ضمانة لحماية 
ـــة مـن أي اخرتاق من قبـل أعدائهـا واقتَداء  األُمَّ

وتجديد العهد والوالء لله ورسوله واإلَمام َعِلـّي. 

 : تسج
احتشد أبناُء مديريات التعزية وصالة 
وماوية بمحافظة تعز، األربعاء الفائت، 
بسـاحة مفرق ماوية إلحيَاء ذكرى يوم 
الواليـة تحت شـعار «اليـوم أكملت لكم 

دينكم وأتممت عليكم نعمتي». 
الفعاليـة،  يف  املشـاركون  ورّدد 
الشـعارات املعـربة عن تمسـك الجميع 
بيوم والية اإلَمام َعِلـّي كّرم الله وجهه. 
ويف الفعاليـة نقل نائب رئيس الوزراء 
لشـئون الخدمـات محمـود الجنيـد، إىل 
الحارضيـن تحيات وتهانـي قائد الثورة 
الحوثـي  الديـن  بـدر  عبدامللـك  السـيد 
ورئيس وأعضاء املجلس السيايس األعىل 
بهذه الذكرى الخالدة يف وجدان الشـعب 

اليمني. 
وقال: «إن آباءنا وأجدادنا اعتادوا عىل 
إحيَاء يوم الوالية وشعبنا يحتفل اليوم يف 
ظل اسـتمرار العدوان والحصار من قبل 
أمريكا والكيـان الصهيوني وأذيالهما يف 

املنطقة العربية». 
وأَشـاَر الجنيـد إىل أن اليمـن يواجـه 
يسـتهدف  وغـادراً  متوحشـاً  عدوانـاً 
الشـعب اليمني الذي وصفـه املصطفى 
صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم باإليمان 

والحكمة. 
بدوره أشـار القائم بأعمـال محافظ 
تعـز صـالح بجـاش، إىل أن مثـل هـذه 
الجموع تخيف أمريـكا وإرسائيل، وقال 
«ما أحوجنا للتعرف عىل املدلول الشامل 
ــة عىل منهج اإلَمام  للوالية، لتسـري األُمَّ
َعِلــّي يف نـرصة املظلومـني ومواجهـة 

الطغاة واملستكربين». 
محافظـة  بأعمـال  القائـم  وأعلـن 
تعز عـن تبني املحافظة ألرس الشـهداء 

املحافظـة  وكالء  موجهـاً  والجرحـى، 
ومـدراء املديريـات بتحمل املسـئولية يف 
رعاية أرس الشـهداء والجرحى والعناية 

بهم وفقاً لإلجراءات املنظمة لذلك. 
فيما تطـرق مفتي تعز علوي سـهل 
بن عقيل واملسـئول الثقايف محمد جميل 
العياني، إىل الـدور املحوري لإلَمام َعِلـّي 
ومسـريته الجهادية ووقوفـه إىل جانب 
الرسـول الكريـم صـىل اللـه عليـه وآله 

وسلم يف حمل مشعل النور للبرشية. 
إىل ذلك، احتشـد أبناء مديريات خدير 
والصلو وسـامع وحيفان وصرب املوادم 

اليوم إلحيَاء ذكرى يوم الوالية. 
ويف الفعاليـة التي شـارك فيها مدير 
مديرية خديـر جالل الصبيحـي، ألقيت 
عدٌد مـن الكلمات أّكــدت أهميّة إحيَاء 
هـذه الذكـرى التـي دأب اليمنيـون عىل 

إحيائها منذ مئات السنني. 
بهـذه  لالحتفـاء  العـودة  واعتـربوا 
الذكـرى، تأكيداً عىل التحـّرر من التبعية 
والهيمنة التي حاولت بكل السـبل محو 

الثقافة اإلسالمية الصحيحة. 
ويف سـاحتي رشعب السالم ورشعب 
الرونـة، أُقيمـت فعاليتـان خطابيتـان 
بذكرى يوم الوالية ألقيت خاللها كلمات 
اعتربت يـوم الوالية عيد األعياد ملا يمثله 
من فخر واعتـزاز؛ باعتبَاره يوَم انتصار 

الحق وكمال الدين. 
ولفت املتحدثون إىل مخاطر مشاريع 
ـابيـة الرامية طمـس كلما له صلة  الوهَّ
باإلسالم واملسلمني، مشريين إىل أن منع 
النظام السعودي لفريضة الحج، يؤّكـد 
انجـراره وراء مـرشوع قـوى الهيمنـة 
واالسـتكبار يف تعطيـل ركن مـن أركان 

اإلسالم. 
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تناقلت وسـائل اإلعـالم الرياضيـة العاملية 
خربيـن هامِّني لجميـع األحـرار بالعالم، وهو 
انسـحاب الالعـب األوملبي السـوداني/ محمد 
عبـد الرسـول، والالعـب األوملبـي الجزائري/ 
فتحـي نـور الدين العـب الجـودو، مـن أمام 
منافسـيهما الالعبني اإلرسائيليني الصهاينة يف 
بطولـة أوملبياد طوكيو العاملـي العام ٢٠٢٠م، 
واملنعقد يف شهرنا هذا يوليو ٢٠٢١م يف اليابان 

(وكان التأخري لعاٍم؛ بَسبِب جائحة كورونا). 
هـذا الخـرب الريـايض العادي لـدى البعض! 
انقسـم حوله العرب واألجانب يف العالم كله إىل 

فريقني:
الفريق األول: هؤالء هم فريق األحرار العرب 
واملسلمني ومن جميع أنحاء العالم الذين نظروا 
إىل موقف الالعبني األوملبيني بأنَّه موقفاً بطولياً 
ة وهم يشاهدون  َكبرياً، ووجب القيام به َخاصَّ
تغول وقمع العدّو الصهيوني ألهلنا بفلسطني 

املحتّلة، ويشـاهدون تضامن الغرب الليربايل امُلتصهني مع األعمال 
اإلرهابية للدولة اإلرسائيلية الصهيونية، يف تهويد الُقدس الرشيف، 
وقتل أطفال ونساء قطاع غزه بالصواريخ الحارقة امُلصنَّعة يف قلب 
النظـام الغربي الليـربايل، ويف ترشيد مواطني الضفـة الغربية من 

خالل توسع امُلغتصبات (املستوطنات) الصهيونية فيها. 
املقاومـون األحرار من العرب واملسـلمني وعىل مسـتوى العالم 
نظـروا إىل واقعة الشـابني األوملبيني بأنَّ هناك جيـالً قادماً وجديًدا 
مـن العرب األحرار الذي يحمل روح املقاومة ضدَّ العدّو الصهيوني 
الجاثم عىل أرض فلسطني ُمنذ ما يزيد عن سبعة عقوٍد من الزمان، 
وأنَّ فكـرة املقاومة ما زالت جذوتها تشـتعل يف نفـس وروح ُكـّل 
األحرار الفلسطينيني والعرب واملسلمني، وطاملا واملحتّل الصهيوني 
مـا زال يقتـل العـرب وينهـب خرياتهـم فسـتبقى األرض والَّدًة 
ومعطاءًة بأجيال ُجدد من الشـباب والشـابات الذين سـيواصلون 
رفـع الرَّاية الفلسـطينية؛ ِمن أجِل تحرير فلسـطني مـن النهر إىل 

البحر. 
هؤالء األحـرار هم بعرشات املاليـني وأزيد، تراهم يسـتيقظون 
منذ الصباح الباكر وقضية فلسـطني واألمة تشـغل بالهم، وتَحّرك 
وجدانهم، وتسـتثري مشـاعرهم وعواطفهم وطاقاتهـم نحو ُكـّل 
مـا له قيمة أخالقيـة تسـكن يف أعماقهم ووجدانهـم، ويعتربوها 
قضيًة ُمقدَّسًة، وواجباً إنسانياً ودينياً عظيماً، يسعون بكل الطرق 

والوسائل إلنجازها يف أية لحظة، وُهنا مبعث األمل والتفاؤل. 
الفريق الثاني: هم من َصنف امللوك والحكام واألمراء والرؤسـاء 
واملشـايخ واألحزاب، وبعض أقـالم املثقفني املأجورة الذين نسـوا 
قضيـة العـرب واملسـلمني املركزية فلسـطني، والبعـض منهم قد 

خانهـا خيانًة واضحـًة من خالل االعـرتاف والتطبيع مـع الكيان 
الصهيوني، وإنكار حق الشـعب الفلسـطيني يف العـودة إىل أرضه 
وبلده والثـأر لشـهدائه وجرحـاه، والتعويض 
العادل عن حقوقه املادية واملعنوية واإلنسانية. 
هـؤالء الخونة مـن األَْعَراب اعتـربوا ُمَجـّرد 
رفـض ومقاطعـة الشـابني الُحريـن أللعـاب 
األوملبيـاد يف طوكيو أمام يهـود صهاينة بأنَّهم 
ترصفـوا بطريقٍة غـري حضاريـة وال عرصية، 
والبعض من هؤالء الخونة شتم العرب أجمعني 
وقال: أنتـم همج ومتعجرفـني، صحيح معنى 
املثل الشـعبي املرصي العربـي الذي يقول (اليل 
اختشـوا ماتـوا)، هـل مُلَجــّرد أن تكـون ُحـراً 
ورشيفـاً أياً كنـت العبـاً أَو مغنيـاً أَو ممثالً أَو 
إعالميـاً أَو سياسـيٍّا أَو تكنوقراطيـاً وترفـض 
خنـوع التطبيـع وإذالل الصداقـة مـع العدّو، 

تكون أنت همجي وغري متحرض!!!. 
نـود أن نُذكِّر هؤالء األَْعـَراب الخونة لقضية 
فلسـطني، بأنَّ اإلنسـان الفلسـطيني ُمنذ أزيد 
من سبعني عاماً وهو طريٌد من أرضه، وحامالً 
، ويحفر  عفشه عىل كتفيه العاريتني، وفوقها يحمل أطفاله الُقرصَّ
يف الصخـر؛ ِمن أجِل إعالـة األرسة بكاملها مـع تعليمها، ُموزَّعني 
يف الوطـن العربي، ويف بُلدان الشـتات الفلسـطيني، والعديد منهم 
راح ضحيـة السياسـات لبعض ُحكام البلـدان العربية، ومن صمد 
منهم يف أرضه فلسـطني تعرَّض ويتعرَّض هـو اآلخر يوميٍّا للطرد 
والترشيد وتهديم مسـاكنهم يف القدس، ويف مـدن الضفة الغربية، 

ويف غزة، جرَّاء القصف الجوي بني مدٍة وأُخرى. 
هـؤالء ُهم الفلسـطينيون األحـرار املنتـرشون يف العالم أجمع، 
فكيـف بكـم تنسـون واجباتكـم تجاههـم وتخونـون عقيدتكـم 
هتُكم بالحفاظ عـىل األقىص املبارك، والُقـدس الرشيف،  التـي وجَّ
وتاريخكم العربـي املجيد، وماضيكم العربي واإلسـالمي العظيم، 
ومسـتقبل أجيالكـم التي تحتاج إىل بـٍرص وبصـريٍة، وإالّ تحولتم 
إىل أشبه بُسـكَّان أمريكا األصليني، وقد أسـمتهم املاكنة اإلعالمية 
الغربيـة بـ (الهنود الحمـر) املرشدين املنبوذين، هـل تقبلون عىل 

أنفسكم هذا اإلسقاط التاريخي؟!!. 
ماذا يعني انسـحاب الالعبني العربيني السوداني والجزائري من 
قيمـة معنوية ودينية وأخالقية ُمضافـة للمواطن العربي للقضية 

الفلسطينية:
أوالً: مثَّل موقفهما من قضية فلسطني بأنَّها ما زالت تُمثل قضيًة 
مركزيًة حيًة تعيش يف قلب ووجدان العرب واملسلمني واألحرار عىل 
مسـتوى العالم، وأنَّ مخّطط صفقة القرن قد سـقطت، وسـقط 

معها املرشوع الصهيوني مع اتباعهم العرب الصهاينة. 
ثانيـاً: كان موقفهمـا الريايض أرشف وأنبـل وأطهر من موقف 
بعض الحـكام العرب واملسـلمني امُلطبعني الذين ركعوا خاشـعني 

أِذالَّء أمـام سـيدتهم اإلدارة األمريكيـة امُلتصهينـة، ومشـاريعها 
الرعناء تجاه فلسطني وشعبها األبي املقاوم. 

ثالثـاً: كان موقفهما يعكس موقف الشـعوب العربية الرافضة 
للتطبيع التي لم ولن تقبل بأكذوبة (السـالم) مع العدّو الصهيوني 

ج لها بعض العرب املنبطحني.  املحتّل ألرض فلسطني، والتي روَّ
رابعـاً: كان موقفهما القـادم من العاصمـة الخرطوم عاصمة 
الـالآت الثـالث (ال للحـوار، ال للجلوس عـىل طاولة مـع العدّو، ال 
لالستسـالم)، ورفضاً لقبول مشـاريع القادة العسكر يف الخرطوم 
بالتطبيـع مـع العـدّو الصهيونـي، وكان رد الريـايض محمد عبد 

الرسول لهؤالء الخونة املطبعني قد جاء من طوكيو البعيدة. 
وكذلك جـاء الرد من الجزائر عاصمة ووطـن األحرار الذي دفع 
شـعبها الجزائـري العظيـم ثمناً باهضـاً يقدر باملليـون والنصف 

املليون شهيد وشهيده ضدَّ االستعمار الفرنيس املتوحش القذر. 
خامسـاً: كان موقفهمـا متماهيـاً ومتناغمـاً ومنسـجماً مع 
االنتصـارات العظيمـة للمقاومـة العربية واإلسـالمية يف ُكـّل من 
العراق وسـوريا ولبنان واليمن، وكان االنتصار األخري الذي حّققه 
الشـعب الفلسـطيني البطل ومقاومته الباسـلة يف معركة (سيف 

القدس ٢٠٢١م). 
سادسـاً: موقفهمـا البطـويل يُعـربِّ بوضوح عن تالحـم قضية 
األحرار العرب يف ُكـّل األقطار العربية حول فلسطني، وإنَّها قضية 
ــة ذات  العرص والزمان ألمتنا العربية الباسـلة، ولن تهدأ هذه األُمَّ
التاريخ املرشف إال بتحرير فلسـطني العزيزة من نهر األردن رشقاً 

وحتى البحر املتوسط غرباً. 
سـابعاً: املوقـف العربـي واإلسـالمي تجاه فلسـطني وشـعبها 
العظيـم نالحـظ تداخـل وتشـابك املسـارات واالختصاصـات وال 
تسـتطيع أن تُفرق بـني الثقايف والسـيايس والعسـكري، نعم إنَّها 
فلسطني وقدسـها الطاهر وأقصاها الرشيف، جميعها ُمعربة عن 
مدلـول الكرامـة وقيـم الصمود للمقاومـة لصد جميع املشـاريع 

الغربية الليربالية الصهيونية ضدَّ أمتنا من املحيط إىل الخليج. 
الخالصة: كانت وما زالت فلسـطني أرضاً وإنسـاناً هي الجامع 
الشـامل لنضـاالت أمتنا العربية واإلسـالمية، ومهما قيل عن زمن 
انهيـارات املواقـف السياسـية لبعض العـرب واملسـلمني، إال إنَّها 
القضية األكثر نُبالً وطهراً، ليجتمع معها وحولها األحرار الصادقني 
الصامدين يف وجه املشـاريع الصهيونيـة والغربية التي زرعت هذا 
ــة ِبُرمتها، لقد  الجسـم املسـموم (الكيان الصهيوني) يف قلب األُمَّ
كانت وسـتظل فلسـطني هي البُوصلـة الحقيقية لقيـاس ِصدق 
املواقـف العروبية والدينية واإلنسـانية، ما عداها فهي موضوعاٌت 
 ، عابرة ال يقاس عليها أي موقٍف أخالقي وديني وعروبيٍّ وإنسانيٍّ

والله أَْعَلُم ِمنَّا جميعاً. 
﴿َوَفْوَق ُكـّل ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

* رئغج طةطج العزراء

أبظاء ووجعاء الةعف غتافطعن يف جاتاني تاحثتني بسغث 
الشثغر وغةثدون السعث بالسري سطى ظعب اإلطام سطغ

 : الةعف
األربعـاء  الجـوف،  محافظـة  شـهدت 
املايض، احتفالني مركزيـني بمدينة الحزم 
وبـرط العنان يف ذكرى يوم الوالية بحضور 

رسمي وشعبي كبري. 
حيـث أقيمـت بمدينـة الحـزم فعاليـة 
احتفاليـة، بحضـور محافـظ املحافظـة 
فيصـل أحمد بن حيـدر، وعدٍد مـن وكالء 
املحافظة ومدراء املكاتب التنفيذية ومدير 
أمن املحافظة العميد عبدالله محمد رهمة 
ومشـايخ وشـخصيات اجتماعيـة وجمع 

غفري من املواطنني. 
وألقيـت يف الفعالية كلمـات أّكـدت عىل 
أهميّة إحيَاء ذكرى يوم الوالية واسـتلهام 
الـدروس من سـرية أعالم الهدى، مشـرية 
إىل حب وارتباط أهـل اليمن الوثيق باإلَمام 

َعِلـّي عليه السالم. 
وتطرقـت الكلمـات إىل مـا يتعـرض له 
الشـعب اليمني اليوم من عـدوان وحصار 

جـاء نتيجة تمسـكه بوالية اإلَمـام َعِلـّي، 
والهيمنـة  الوصايـة  مشـاريع  ورفضـه 

الخارجية. 
تخلـل الفعالية زوامل شـعبيّة وقصائد 
شـعرية عربت عـن فرحة أبنـاء املحافظة 
بهـذه املناسـبة الدينية العظيمـة وحبهم 

لإلَمام َعِلـّي. 
كما شـهدت مديرية بـرط العنان حفل 
خطابي شـارك فيه أبناء مديريات الجوف 
األعىل وبحضور قيادات يف السلطة املحلية 

واملكتب اإلرشايف ألنصار الله. 
وألقيت يف الفعالية كلمات اسـتعرضت 
مفهـوم الواليـة وحيثياتـه وشـواهد من 
مواقـف وبطوالت اإلَمـام َعِلــّي ودوره يف 

نرش اإلسالم وقربه من الرسول األعظم. 
وأّكــد أبناء محافظة الجـوف مواصلة 
الصمـود يف وجـه العدوان ورفـد الجبهات 
باملـال والرجـال، مجدديـن العهـد والوالء 
لقيادة الثورة بالتمسك بوالية اإلَمام َعِلـّي 

وأعالم الهدى من آل محمد.

طظ أربع جاتات.. طأرب الاارغت تآّضـث أعمّغئ ترجغت طئثأ 
ــئ وطصارساعا أسثاءعا العقغئ لظعدئ اُفطَّ

 : طأرب
أحيا أبناء ووجهاء محافظة مأرب يوم 
الوالية يف أربع ساحات بمديريات ماهلية 
ورصواح  القراميـش  وحريـب  وبدبـدة 

بحضور رسـمي وشـعبي كبري. 
حيث شـهدت منطقة قانيـة بمديرية 
ماهلية فعالية خطابية شـارك فيها أبناء 
مديريات محور مراد وبحضور مسـؤول 
أنصـار الله باملحافظـة عبدالغني جربان، 
ووكالء املحافظة وعدد كبري من مشـايخ 
ووجهـاء مراد، أّكـد جـربان أهميّة إحيَاء 
هذه الذكرى الستلهام الدروس والعرب من 

سرية اإلَمام َعِلـّي كرم الله وجهه. 
ــة  ولفـت إىل التحديـات وحاجـة األُمَّ
إىل العـودة الصادقة لله والتمسـك بكتابه 
ونهـج نبيه صـىل اللـه عليه وآله وسـلم 

للنهوض بواقعها والتصدي ألعدائها. 
الكلمـات  مـن  العديـد  ألقيـت  كمـا 

استعرضت مناقب اإلَمام َعِلـّي وشجاعته 
يف نرصة الحق وجمع كلمة املسلمني. 

كما أحيا أبناء مديرية رصواح املناسبة 
بحفـل خطابـي حـرضه جمـع كبري من 
االجتماعيـة  والشـخصيات  الوجهـاء 
واملشـايخ ألقيت خاللها كلمات أَشـاَرت 
إىل أن مبـدأ الواليـة منظومـة متكاملـة، 
وارتباط قيمي ومنهجي وأخالقي والتزام 
ــة من التفكك والضياع،  عميل يحفظ األُمَّ

ويحصنها ويحافظ عىل كيانها. 
وأّكــد أبناء مديرية رصواح اسـتمرار 
ورفـد  العـدوان  مواجهـة  يف  الصمـود 
الجبهـات باملـال والرجـال حتـى تحقيق 

النرص. 
وعىل الصعيد نفسه نظم أبناء مديرية 
بدبـدة فعالية جماهريية حاشـدة أّكـدت 
فقراتهـا أن يـوم الواليـة هو عيـد أعياد 
املسلمني الذي يحتفل به يف مختلف أنحاء 
العالـم وهو امتـداد للرسـالة اإللهية من 
بعـد رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله 

ـام الدنيـا رغـم محاوالت  حتـى آخـر أَيـَّ
ـــة طمـس  حـكام الجـور وأعـداء األُمَّ
وإلغاء هذا الحـدث الكبري واألبرز يف واقع 

ــة.  حياة األُمَّ
وبارك أبنـاء مديرية بدبـدة انتصارات 
مختلـف  يف  الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش 
الجبهات واملحاور والتي كان آخرها طرد 
عنـارص القاعـدة وداعش مـن محافظة 
البيضاء، مؤّكـدين الثبات ورفد الجبهات 

حتى تحقيق النرص. 
يف غضـون ذلـك، نظـم أبنـاء مديرية 
حاشـدة  احتفاليـة  القراميـش  حريـب 
أّكــدت أهميّة هذا اليوم ورضورة إحيَاءه 
وتجسـيد مفهوم الوالية لإلَمام َعِلـّي من 
خالل السـري عىل نهجـه واالقتـَداء به يف 

الواقع العميل. 
وأّكـد أبناء مديريـة حريب القراميش 
دعمهم للجبهات باملال والرجال، مجددين 
العهد والوالء لقيادة الثورة بمواصلة درب 

الجهاد ومواجهة الطغاة واملستكربين.
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يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

الَحْمُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال 
إلَه إالَّ اللـُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه  َدنا ُمَحمَّ أن َسيـِّ

َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعـىل آِل  الّلهـم َصـلِّ عـىل ُمَحمَّ
ـــٍد وعىل  ـــٍد وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إِبْـَراِهيْـَم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنك حميٌد 

مجيدٌ.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاك عـن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَـاِر املنتَجبـني وَعـْن َسـاِئِر ِعبَاِدك 

الصالحني. 
ـَك  ا، إِنـَّ ـــَل ِمنـَّ ـم اْهِدنَا، َوتََقبـَّ اللَّهُّ
ـَك  ـِميُْع الَعِليُْم، َوتُـْب َعَليْنَا، إِنـَّ أَنَْت السَّ

أَنَْت التَّوَّاُب الرَِّحيْــُم.
أَيَُّها اإلِْخَوةُ واألخواُت.. 

اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  السَّ
َوبَرََكاتُه.

ونبـاِرُك لـكل إخوتنـا وأخواتنـا من 
املناسـبة  بهـذه  واملؤمنـات  املؤمنـني 
املباركـة السـعيدة: مناسـبة عيـد يوم 

الغدير. 
وكالعـادة يف هـذه املناسـبة نتحدَُّث 
عنهـا، عـن االحتفـاِل بهـا، عـن البالِغ 
النبـويِّ الذي بلَّغه الرسـوُل -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- فيها؛ ألَنَّه 
مما ينبغي الحديُث عنه يف هذه املناسبة، 
ولو يف ُكـّل عام، أن يتحدث اإلنسان عن 
املناسـبة، عن أهميتها، عن قيمتها عىل 
املستوى الديني، وعىل مستوى أثرها يف 
ــة، عن البالغ النبوي نفسـه؛  واقع األُمَّ
حتى يُعَلـن يف ُكـّل مـرة، وحتى يتجدد 
سماعه، والتأمل فيه، واالستفادة منه. 

شـعبُنا اليمنـي هـو يحتفـُل بهـذه 
املناسبة كموروٍث إيمانيٍّ يف ُكـّل تاريخه 
عـرب األجيـال، فليـس احتفالـه بهـذه 
املناسـبة عادًة جديـدًة، أَو أمراً طارئاً يف 
واقعه، بل هو موروٌث -كما قلنا- إيمانيٌّ 
اسـتمر عليه شعبنا جيالً بعد جيل، من 
ضمن موروثـه اإليماني، الـذي ورثه يف 
إيمانه، يف ُهـِويَّته اإليمانية، التي أشـاد 
به الرسـول «صلوات الله وسالمه عليه 
وعىل آله» عليهـا، عندما قال: ((اإليماُن 

يماٍن، والحكمُة يمانية)). 
وهذه املناسبة هي جديرةٌ باالحتفال 
بها؛ ألَنَّ االحتفاَل بهـا أَيْـضاً هو تعبريٌ 
عن الشـكر لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، 
واإلقراُر بنعمته العظيمة، التي قال عنها 
يف القـرآن الكريم: {اْليَـْوَم أَْكَمْلـُت َلُكْم 
ِدينَُكْم َوأَتَْمْمـُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 

َلُكُم اْإلسالم ِدينًا}[املائدة: من اآلية٣]. 
فاالحتفال بمناسبٍة يعربِّ عن:

• اإلقـراِر بتمـام النعمة، اإلقـرار لله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»؛ ألَنَّه بالفعل أتمَّ 

نعمته، وأكمل دينه. 
• وهو أَيْـضاً شـكٌر تعبريٌ من تعابري 
الشـكر للـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» عىل 

هذه النعمة العظيمة. 
للنبـي  شـهادةٌ  • كمـا أنـه أَيْـضـاً 
«صلواُت الله وسـالمه عليـه وعىل آله» 
بالبالغ ألمٍر كان بالَغ األهميّة يف تبليغه، 
إىل درجة أن يقول الله له بعد قوله: {بَلِّْغ 
َك َوإِْن َلْم تَْفَعْل َفَما  َمـا أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن َربـِّ
بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه}[املائدة: من اآلية٦٧]، هذا 
البالغ الذي استشـهد النبي أمته عندما 

بلغهـم إياه بقوله لثالث مرات: ((أََال هل 
بلغـت؟)) وهم يعرتفون لـه ويقولون: 
نعـم، ونشـهد لك أنـك بلغت الرسـالة، 
فيقول: ((اللهم فاشـهد))، بالغ يف غاية 

األهميّة. 
نحـن نشـهُد للنبي يف ُكــلِّ عام، ويف 
ُكــلِّ مناسـبة، ويف ُكـّل مقـام نتحدث 
فيـه عن هـذا النـص النبوي، عـن هذا 
البالغ النبوي، نشـهد للرسول «صلوات 
الله وسـالمه عليـه وعىل آلـه» بأنه قد 
بلَّغ، وهذه الشهادة لها أهميتها، ويُبنَى 

عليها التزامات عملية يف واقع الحياة. 
• ثم هو أَيْـضاً مما يسـاهُم يف حفظ 
هـذا البالغ، يف أن يبقى أَيْـضاً يف األجيال 
ــة جيالً بعد جيل،  مرتّدداً صـداه يف األُمَّ
يف أالَّ يُنـىس يف إطـار محـاوالت التعتيم 
ـــة، الذين  مـن البعض مـن أبنـاء األُمَّ
يسـتاؤون حتى مـن الحديـث عن هذا 
البـالغ، بالرغم مـن إقرارهم بـه، فمن 
املسـاهمة يف حفظ نـٍص نبويٍّ من أهم 
مـا يف السـنة النبويـة: أن نحتفل بهذه 
املناسـبة، أن نتحدث عن هذا البالغ، أن 
نتحدث عـن دالالته، عـن أهميته، عما 
يعنيه هذه، مسـألة لهـا أهميّة، وقيمة 

ا.  كبرية، وفائدة مهمة ِجـدٍّ
• وأيضـاً مـن التعبـري عـن اإليمـان 
اإلقـرار  وعـن  البـالغ،  هـذا  بمحتـوى 
بمحتـوى هـذا البـالغ، وعـن التفاعـل 
اإليجابي مع رسـول اللـه «صلوات الله 
وسالمه عليه وعىل آله» فيما يتعلق بهذا 

البالغ، هذا فيما يتعلق باالحتفال. 
ـا فيما يتعلُق باملناسـبة يف أصلها،  أمَّ
وهي اجتماع النبي «صلوات الله وسالمه 
عليه وعىل آله» باملسلمني يف الثامن عرش 
مـن شـهر ذي الحّجـة، يف آخر السـنة 
العارشة للهجرة النبوية، فهذا أمٌر متفٌق 
ـــة، وأمٌر ثابٌت، ومتواتٌر،  عليه بني األُمَّ

ومقطوٌع به، ال شك فيه أبداً. 
ونأتـي إىل الحديـِث عـن أصـل هـذه 
ا،  املناسـبة، وعن موضوعها املهـم ِجـدٍّ
الذي هـو أَيْـضاً ليس موضوعـاً وقتياً، 
يعني: لم تكن املسـألة اجتماع ملوضوع 
يختص بتلك الظروف، بذلك الوقت، بتلك 
املرحلة، ثم ال عالقـَة له باألمة يف امتداد 
مستقبلها جيالً بعد جيل، حتى -مثالً- 
يقـول البعـض: [خالص، ذلـك اجتماع 
حصل، كان له موضوع يتعلق به، انتهى 
املوضـوع، ما الفائـدة يف أن نتحدث عن 
هـذا املوضـوع سـنوياً، أن نحتفـل به، 
أن نعقـد اجتماعات كبـرية، وتجمعات 
ضخمـة للحديث عن هذا املوضوع الذي 
قد مىض وانتهى]، ليست املسألة كذلك، 
هذه مسألة لم تكن وقتيًة حرصيًة عىل 
مرحلٍة معينـٍة وزمٍن معـني، املوضوع 
موضوٌع يتعلق باألمة، ملسـتقبلها عىل 
امتداد مستقبلها إىل قيام الساعة، وهذا 
ما سـيتضح أكثر يف سياق الحديث -إن 
شـاء الله- عن هذا البـالغ، وعن اآليات 
النبوية  والنصـوص  املباركة،  القرآنيـة 

األُخرى ذات العالقة. 
النبيُّ «صلواُت الله وسالمه عليه وعىل 
آله» يف السـنة العارشة من الهجرة، وما 
قبل وفاته بأقل من ثالثة أشهر -يعني: 
ا،  اسـة وخطـرية ِجــدٍّ يف مرحلـة حسَّ
وذات أهميّة كبرية، وحساسـية كبرية، 
ــة-  ومرحلة لها عالقة بمسـتقبل األُمَّ
حـجَّ حّجــة الـوداع، وعرفـت بحّجـة 

الوداع، ملاذا؟؛ ألَنَّ النبيَّ صىل الله وسـلم 
عليه وعىل آله أشـَعَر أمتَـه، وبنيَّ ألمته 
أن وفاتَـه قد َقرُبَت، وأنَّ رحيَله من هذه 
الحيـاة الدنيا قد أزف، وأنـه عىل مقرُبٍة 
مـن اكتمـال مهمتـه الرسـالية يف ظل 
حياته، وهو يعيش يف أوساط البرش، ويف 
ــة؛ ولذلك سميت بحّجـة  أوسـاط األُمَّ

الوداع. 
والنبي «صلـوات الله وسـالمه عليه 
وعـىل آله» عندما اسـتعد للحج، سـبق 
ذلـك: بالغـات ورسـائل إىل بقيـة أبناء 
ـــة، إىل بقية املسـلمني يف مختلف  األُمَّ
املناطـق التـي قـد دخلـت يف اإلسـالم، 
يحثهم عـىل أن يحـرضوا يف ذلك الحج، 
يف ذلك العام، حضوراً اسـتثنائيٍّا، بحيث 
يشـمل هذا الحضـور مجاميـع كبرية 
ا من  ا، ويكون حضـوراً حافالً ِجـدٍّ ِجـدٍّ
ــة، عىل نحٍو غري مسـبوق؛  أبنـاء األُمَّ
ألَنَّ ذلـك الحـج يف ذلـك العام سـريتبط 
ـة،  بـه مواضيع يف غايـة األهميّـة لألُمَّ
مناسـبة  وهـو  ـــة،  األُمَّ مسـتقبل  يف 
ــة  استثنائية، َوأَيْـضاً ستشهد فيه األُمَّ
هذا الوداع من النبي لها، الذي سيتضمن 
ا تتعلق -كما قلنا-  تعليمات مهمة ِجـدٍّ

ــة.  بمستقبل األُمَّ
وفعـالً كان الحضـوُر َكبـرياً، توافـد 
املسـلمون للحـج من مختلـف املناطق 
التـي قـد دخلت يف اإلسـالم، عـىل نحٍو 
الحجيـج  عـدد  وبلـغ  مسـبوق،  غـري 
-حسب التقريب يف بعض الروايات- بما 
يقارب املِئـة وعرشين ألفاً من الحجاج، 
وهـذا كان عدداً َكبـرياً مقارنـًة بأعداد 
السـكان آنذاك يف إطـار املناطق التي قد 
دخلت يف اإلسـالم، حتـى أنه قد يصل إىل 
نسـبة مئوية ضخمة، نسبة كبرية من 
املسلمني من الذين استطاعوا أن يحجوا 

وحجوا، وحرضوا يف ذلك العام. 
والرسوُل «صلواُت الله وسالمه عليه 
وعـىل آله» حـرض الحج، وأقام شـعائَر 
الحج باملسـلمني، ثم قدَّم لهم َكثرياً من 
التعليمـات، وأرشف عـىل عملية الحج، 
وإقامة الحج يف ذلك العام وفق الطريقة 
يكـون  بحيـث  املتكاملـة،  اإلسـالمية 
لهذه الفريضة أثرهـا ودورها املهم عىل 
ُكـّل املسـتويات: الرتبويـة، والثقافية، 
والفكريـة، ولتعزيز الروابـط بني أبناء 
ومقاصـد  أهـداف  وحسـب  ـــة،  األُمَّ
الحـج، التي كان الرسـول «صلوات الله 
عليه وعىل آلـه» يؤديها بالوفاء والتمام 

والكمال. 
ولكن يتضـُح ويتجىل أنَّ املسـألَة لم 
تنتِه عند ذلك املستوى، لم تنته باكتمال 
أداء فريضة الحج، فالرسـوُل «صلوات 
اللـه عليه وعىل آله» بعـد اكتمال الحج، 
تَحّرك ومعه بقيـة الحجيج إىل أن وصل 
إىل منطقة قريبة من مكة، ال تزال أقرب 
إىل مكـة منهـا إىل املدينة، وهـي قبل أن 
يتفـرَّق الحجيـج إىل مختلـف بلدانهم، 
هذه املنطقة هي عبارة عن واٍد يسـمى 
خمـاً، ويدعى بخم، هذا الـوادي ال يزال 
أقـرب إىل مكة منـه إىل املدينـة، ويف هذا 
الوادي ال يزال ُكـّل الحجاج الذين حجوا 
يف تلك السـنة، ال يزال كلهـم أَو أكثرهم 
موجوديـن مع الرسـول «صلـوات الله 

عليه وعىل آله» وسلم. 
عندما وصـل النبي إىل هـذا املوضع، 
نزل عليه قول الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: 

{يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن َربَِّك 
َوإِْن َلـْم تَْفَعـْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه َواللَُّه 
يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم 
اْلَكاِفِريَن}[املائدة: اآليـة٦٧]، هذه اآلية 
املباركة تتميـز بأنها بهذه اللهجة، بهذا 
املضمـون السـاخن القوي، الـذي يعربِّ 
عن موضـوع يف غاية األهميّة، ويف غاية 

الحساسية، له هاتني امليزتني:
• أنه يف غاية األهميّة

• ويف غاية الحساسية. 
قولـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»: {َوإِْن 
َلـْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه}، يعربِّ عن 
األهميّـة القصوى لهذا املوضوع، وقوله 
جلَّ شـأنه: {َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس}، 
لهـذا  البالغـة  الحساسـية  عـن  يعـربِّ 
املوضوع، وهذه مسـألة واضحة بأدنى 

تأمل، بأدنى تأمل واضحة وجلية. 
وهـذا املوضـوع لـه عالقـة بحيوية 
واسـتمرارية وفاعلية الرسـالة اإللهية 
يف ُكـّل مضامينهـا، يف ُكـّل مواضيعها، 
يف ُكــّل مبادئها، يف ُكــّل قيمها، يف ُكـّل 
أخالقهـا، أن تبقى ُمسـتمّرًة بفاعليتها 
وأثرهـا يف الحيـاة، أن تبقـى ُمسـتمّرًة 
بكمالهـا، ونقائها، وصفائهـا، دون أن 
تتلوث بالتزييف والتحريف، ولتكتمل يف 
أثرها يف واقع الحياة، ويف الناس أنفسهم، 

إذًا هو موضوع يف غاية األهميّة. 
عندمـا نزلت هذه اآليـة املباركة، من 
املعـروف للجميـع أنَّ النبيَّ «صـىل اللُه 
وسـلم عليه وعىل آلـه» كان قـد بلَّغ يف 
رسـالة اللـه العقائـد، بدءاً مـن عقيدة 
التوحيد، ونسـف الرشك بكل أشـكاله، 
العقائـد بشـكٍل عـام وتفصيـيل، وبلَّغ 
الرشائـع، وبلَّـغ املواقف، وتَحـّرك فيها 
ـدها يف أرض الواقع، انطلق  عمليٍّا، جسَّ
عىل أََساسها يف مسريته العملية، وبشكٍل 
يـكاد أن يكـون مكتمـالً، يعنـي: عـىل 
املستوى العقائدي: اكتملت العقائد، عىل 
املسـتوى الترشيعي: اكتملـت الرشائع، 
عىل مستوى املواقف: كان قد أتمها، بما 
يف ذلـك املوقف من أهـل الكتاب، املوقف 
من اليهود، املوقـف من النصارى آنذاك، 
يف مؤامراتهم عىل النبي والرسالة اإللهية 
واإلسالم واملسـلمني، قد بُلِّغت املواقف، 
واتخـذت املواقف، إىل درجـة أنَّ املعركة 
آنذاك قد حسـمت مع اليهـود، واليهود 
البعض منهـم قد قتلـوا، البعض منهم 
قد طردوا مـن الجزيرة العربية، البعض 
منهـم قد خضوا لحكم اإلسـالم، ودولة 
اإلسـالم، وأصبحـوا يدفعـون الجزيـة، 
وخنعـوا، وكذلك املوقف مـن النصارى، 
املوقف مـن املرشكني... املوقف من ُكـّل 
فئـات الضـالل أعلـن واتخـذ، حصلت 
مواقـف عمليـة يف أرض الواقـع؛ ولذلك 
مـا من جديـٍد يتعلق بهذه املسـائل، ما 
مـن جديد يف إطار مناسـبة نـزول هذه 
اآليـة املباركة يتعلق بهذه األمور: ال عىل 
املسـتوى العقائدي فيما يتعلق بمعرفة 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» وجوانـَب 
معينـة، وبـدءاً بموضـوع التوحيد، وال 
يف مسـتوى الرشيعـة: الصـالة، الزكاة، 
العباديـة،  الجوانـب  الحـج،  الصيـام، 
جوانـب املعامـالت... إىل غـري ذلك، عىل 

مستوى املواقف. 
ثم إنَّ املوضوَع هذا الذي تتحدَُّث عنه 
اآليـة، هـو موضـوٌع له صلـة بفاعلية 
مضمـون  واسـتمرارية  قلنـا-  -كمـا 

ومحتوى الرسـالة اإللهيـة، يف أن تكون 
هـذه الرسـالة قائمـة يف واقـع الحياة، 
ُمسـتمّرة يف واقـع الحياة بـكل نقائها، 
حارضًة بكل آثارها، وثمراتها، ونتائجها 

ــة، ويف أنفس الناس.  يف واقع األُمَّ
فـإذا جئنـا لنتأمـل هـذه النقطـة، 
ثـم نتأمـل الجانب اآلخـر، وهـو قوله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»: {َواللَُّه يَْعِصُمَك 
ِمـَن النَّاِس}، فيما يُعـربِّ عنه هذا النص 
القرآنـي املبـارك مـن حساسـية كبرية 
تجاه هـذا املوضـوع، بالرغـم من هذه 
األهميّة له، حساسية واسعة، حساسية 
واسـعة، حساسـية موجودة وحارضة 
حتى يف الساحة اإلسـالمية، نطاق هذه 
الحساسـية يف هذا التعبـري القرآني هو 
النـاس، {َواللَّـُه يَْعِصُمـَك ِمـَن النَّاِس}، 
يشـمل ذلك حتى الكثري من املسـلمني، 
حتى البعض يف داخل الساحة اإلسالمية، 
البعض الذين قد تصل بهم حساسيتهم 
تجاه هذا املوضـوع بالذات، إىل درجة أالَّ 
يقبلوا به، أالَّ ينسجموا مع محتوى ذلك 
البالغ، أالَّ يتفاعلوا معه، أن يرفضوه، أن 
يرفضوه، أن يكفروا به كفر الرفض له، 
عدم القبول به نهائياً، عدم االستساغة 
لـه أصالً، عـدم التقبل له عـىل اإلطالق، 
فلذلـك ختمت بعد قوله: {َواللَُّه يَْعِصُمَك 
ِمَن النَّاِس}، ختمت اآلية املباركة بقوله 
تعاىل: {إِنَّ اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن}. 
ويأتـي الحديـُث عـن الكفـر أحياناً 
يف مقامـات عمليـة مهمة، كمـا ورد يف 
قصة الحج، {َوِللَِّه َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت 
َمِن اْستََطاَع إَِليِْه َسـِبيًال َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ 
اللََّه َغِنيٌّ َعـِن اْلَعاَلِمنَي}[آل عمران: من 
اآليـة٩٧]، فيأتـي الحديـث يف مقامات 
ه يَعـربَّ أحيانـاً عن  عمليـة كثـرية؛ ألَنـَّ
الرفـض للموضوع أصـالً، وعدم التقبل 
لـه، وهو هكـذا يف هذا السـياق، بعد أن 
يتحدث عن نطاق الحساسـية يف قوله: 
اِس}، يتحدث  {َواللَّـُه يَْعِصُمـَك ِمَن النـَّ
عـن أسـوأ ما يمكـن أن ينتـج عن هذه 
الحساسية لدى البعض، الذين قد تصل 
بهم إىل مسـتوى أن يكفروا بهذا البالغ، 
أالَّ يتقبلوه نهائياً، يعني: أنها حساسية 
شـديدة، تصل بالبعض إىل هذه الدرجة، 
هذا أقىص مستوى للحساسية تجاه هذا 
املوضـوع: أن يكفـروا بـه، والبعض قد 
يستسـيغه مع امتعاض؛ نتيجًة للجهل 
بقيمة ومحتوى هذا البالغ، وإيجابياته، 
وأنه ليس هناك أصالً ما يربّر الحساسية 

تجاهه. 
الرسول «صلوات الله عليه وعىل آله» 
بعد نزول هـذه اآلية املباركة يف ترتيباته 
العملية، ويف بالغه، يعرِّفنا أوالً بمحتوى 
هذا البالغ، وبمستوى أهميّة هذا البالغ، 
فنجـد أهميته داخل اآلية، ونجد ما يعربِّ 
عن هذه األهميّة، وما ينسـجم مع هذه 
األهميّـة، من خـالل الرتتيبـات والبالغ 
النبوي للنبي «صلوات الله وسالمه عليه 

وعىل آله». 
رسوُل الله «صلواُت الله وسالمه عليه 
وعـىل آله» وعـىل الفور نـادى الجتماع 
عـامٍّ، وشـامٍل، وطـارٍئ، واسـتثنائي، 
يف وقـٍت حسـاس، يف وقـت الظهـرية، 
والشـمس عىل أشـدها، حرارة الشمس 
عىل أشـدها، يف مكان عند ذلـك الوادي، 
عند غديٍر منه، غدير مياه بالقرب منه، 
يف سـاحة واضحة ومكشـوفة، عندها 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطاب بغعم العقغئ:
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ثالث شـجرات، وعـىل الفور أتـى النداء 
ليبلِّغ ُكـّل املسلمني الذين قد تقدَّموا أن 
يعـودوا، واملتأخريـن أن يلحقوا، وحتى 
تم االجتماع للكل، عندما اجتمع الكل يف 
ا،  تلك السـاحة، وهم جموٌع غفريةٌ ِجـدٍّ
ت أقتـاب اإلبل للنبي «صلوات الله  ورصَّ
وسـالمه عليـه وعىل آلـه»؛ حتى تكون 
منصـًة ظاهـرًة بـارزة يصعـد عليها، 
ليبلغ هذا البالغ الـذي تحدثت عنه اآلية 

املباركة. 
وحضـور  الجمـع،  اكتمـال  وبعـد 
الجميـع، وإصغائهـم، يف وقـت حرارة 
ا، لكن حتـى تلك الرتتيبات  شـديدة ِجـدٍّ
واإلجـراءات، وأشـبه ما تكـون بنفري، 
وأكثـر ما تكـون أَيْـضـاً بإشـعار بأن 
هـذا اجتماع يف غايـة األهميّة، ملوضوٍع 
ا، ال يحتمل حتى التأجيل إىل  ُمـِهـمٍّ ِجـدٍّ
أن تزول حرارة الشـمس، ويف وقٍت كان 
الجو فيه صافياً، ليست هناك أية عوائق 
عـن الرؤية: ال ضبـاب، وال أي حواجب، 
أي سـواتر... أي أشـياء تعـزل البعض 
حتى ال يشـاهدون رسول الله «صلوات 
الله عليه وعىل آلـه»، ال، الرؤية متاحة، 
ُكــّل األجـواء تسـاعد عىل إيصـال هذا 

البالغ بشكٍل تام. 
صعد النبيُّ «صلـواُت الله عليه وعىل 
آله» فـوق أقتاب اإلبل، ومعه عيلٌّ «َعَليِْه 
ــَالُم»، أخذ معه علياً إىل فوق أقتاب  السَّ
ــة،  هـاً إىل األُمَّ اإلبل، وبـدأ خطاباً موجَّ
اللـه  حمـد  وعظيمـاً،  مهمـاً  خطابـاً 
فيـه، وأثنـى فيه عـىل الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى»، وتحدث -بما أشار إليه أَيْـضاً 
أثناء حّجــة الوداع، ويف عـدة مقامات 
ومناسبات يف تلك اآلونة األخرية- تحدَّث 
عـن قرب رحيله من هـذه الحياة، وقال 
كلمته املشـهورة: ((إني أوشك أن أُدعى 
فأجيب))، يعني: أنا عىل وشـك الرحيل 
مـن هذه الحياة الفانية، أن أجيب وألبي 
نداء الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، وألتحق 
بالرفيق األعىل، وبـكل ما لهذا املوضوع 
مـن أهميّة كبـرية فيما يتعلـق باألمة، 
بالنظر إىل حجم ومستوى الفراغ الكبري 
والخطـري، الذي يمكـن أن يكون نتيجًة 
لرحيل النبي «صلوات الله وسالمه عليه 
اسة، هذه  وعىل آله»، هذه النقطة الحسَّ
هي النقطة التي تمثل إشكالية كبرية يف 
ـــة: أنَّ رحيَل النبي «صلواُت  واقع األُمَّ
الله وسالُمه عليه وعىل آله» -بالنظر إىل 
ــة-  ــة، وقيادة األُمَّ دوره يف هداية األُمَّ
سـيرتك فراغاً َكبرياً، وخطـرياً يف نفس 
ــة، وعىل مستقبل  الوقت عىل هذه األُمَّ

ــة.  هذه األُمَّ
فكان حديـُث النبـي يتجـُه ملعالجة 
هذه املسـألة، للحديث عن هذه النقطة 
بالـذات؛ ولذلك كان من ضمن ما تحدث 
عنـه يف خطابـه يف الغديـر -كمـا هـو 
ــة املعتربة لدى  معـروف يف مصادر األُمَّ
مذاهبها- كان من ضمن حديثه أنه قال: 
((وإنـي تارٌك فيكم الثقلـني))، الحظوا 
عبـارة: ((تارٌك فيكـم))، يعني: ما بعد 
رحيل هذا الفراغ الذي سـيرتكه رحييل، 
أنا سأترُُك لكم ملا يَُسدُّ هذا الفراَغ بكل ما 
يَُمثِّلُه من خطـورة، ((وإني تارٌك فيكم 
اه بالثقل  الثقلـني: كتـاب الله))، وسـمَّ
األكـرب، وتحـدث عـن عظمته وشـأنه 
الكبري واملهـم، ثم قـال: ((وعرتتي أهل 
بيتي، إنَّ اللطيف الخبري نبأني أنهما لن 

يفرتقا حتى يردا عيلَّ الحوض)). 
وهكـذا تحدث النبـيُّ «صلـواُت الله 
وسالمه عليه وعىل آله»، إىل أن وصل إىل 
املوضوع الرئيـيس للبالغ النبوي، والكل 
قد أصبحوا يف تمام اإلصغاء واالستماع، 
بعـد املقدمـة التـي تحدث عنهـا، الكل 
جاهٌز ألن يسمَع املحتوى الرئييس للبالغ 
النبوي الـذي تحدثت عنه اآلية املباركة، 
وقصدته اآلية املباركة: {بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك 

ِمْن َربَِّك}. 
ثم قـال: ((يـا أيُّهـا النـاس: إنَّ الله 
موالي، وأنا مـوىل املؤمنني أوىل بهم من 
أنفسـهم، فمن كنت مواله، فهذا -وأخذ 
ـَالُم» وهو مَعه، وعيلٌّ  بيد عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
ــة  ــَالُم» معروٌف لـدى األُمَّ «َعَليِْه السَّ
اإلسـالمي  املجتمـع  لـدى  اإلسـالمية، 
آنذاك- فهذا عيلٌّ -وأخذ بيده ورفع بيده 
ويد عيلٍّ- فهذا عيلٌّ مواله، اللهم وال من 
وااله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه، 
واخـذل مـن خذلـه))، فكان هـذا هو 
املحتوى للبالغ النبوي الذي قصدته اآلية 
املباركة، واستشـهد النبي أمته عىل أنه 
أقام هذا البالغ، وشـهدوا له بذلك، ((أََال 
هل بلغت؟))، شـهدوا وأقـروا، ((اللهم 

فاشهد))، كّررها لثالث مرات. 
النبـيُّ «صلواُت الله عليـه وعىل آله» 
برتتيباتـه تلـك، بلَّـغ بما ينسـجُم مع 
األهميّة التي أَشاَرت إليها اآلية املباركة، 
ه دائماً يؤدِّي وظيفته  وببالٍغ مبني؛ ألَنـَّ
كرسـوٍل للـه يف البالغ املبـني عىل أكمل 
وجه، وأتم وجه، لـم يبَق أيُّ التباس، أَو 
أي غمـوض يعود -سـواًء- إىل طريقته 
يف تقديـم املوضـوع، أَو يف تعبـريه عـن 
املوضـوع، هـو يبلِّـغ البالغ املبـني؛ ألَنَّ 
هذا من صميم مسؤوليته «صلوات الله 

وسالمه عليه وعىل آله». 
عندما نتحدث عن هذا البالغ الذي أتى 
عىل إِثِْره مبارشًة النص القرآني املبارك: 

{اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم 
ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلسالم ِدينًا}، نجد 
أنَّ هنـاك انسـجام تام مـا بني محتوى 
النص املبارك: {اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم 
َوأَتَْمْمـُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتـي َوَرِضيُت َلُكُم 
اْإلسـالم ِدينًا}، وما بني قوله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى وجلَّ شـأنه»: {َوإِْن َلـْم تَْفَعْل 
َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه}، هناك انسجام تام، 
وهنـاك تكامل ما بني النصني املباركني؛ 
ألَنَّه ال شـك أنَّ املوضوع الـذي به كمال 
الديـن، به تمـام النعمة، هـو املوضوع 
الـذي به يُحفـظ الدين اإللهـي، تحفظ 
ـة، تستمر الرسالة  املسرية اإليمانية لألُمَّ
اإللهيـة بأثرهـا، بكامليتهـا، بنقائها، 
ا ما بني  فهنـاك انسـجام واضـح ِجــدٍّ
األمرين: ما بني أن يكون املوضوع الذي 
لو لم يبلَّغ؛ لكان ذلك يشـكِّل إشـكالية 
كبـرية عىل مسـتقبل الرسـالة اإللهية، 
وما بني املوضوع الذي إن بُلِّغ؛ يُحَفظ به 
الدين، يسـتمر به الدين اإللهي بكماله، 

ونقائه، وفاعليته، وأثره. 
ثم نأتي إىل موضـوع الوالية؛ باعتبَار 
أنَّ هنـاك أَيْـضاً يف القـرآن الكريم اآلية 
القرآنية املباركة التي أتت أَيْـضاً يف سورة 
املائدة، وسورة املائدة هي من آخر سور 
القرآن نزوالً، والبعض من آياتها أَيْـضاً 
من آخر اآليات نزوالً عىل مستوى اآليات، 
هي عىل مسـتوى السور، ثم هناك فيها 

ما هو عىل مستوى اآليات القرآنية. 
أتـى يف اآليـات القرآنيـة قـول اللـه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوالَِّذيـَن آَمنُوا الَِّذيـَن يُِقيُموَن 
ـَالَة َويُْؤتُوَن الـزََّكاَة َوُهـْم َراِكُعوَن  الصَّ
(٥٥) َوَمـْن يَتَـَولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن 
آَمنُـوا َفـإِنَّ ِحـْزَب اللَّـِه ُهـُم اْلَغاِلبُوَن}

[املائـدة: ٥٥-٥٦]، اآليـة املباركة: {إِنََّما 
بعدهـا  ومـا  َوَرُسـولُُه}،  اللَّـُه  َوِليُُّكـُم 
آيـة: {َوَمْن يَتَـَولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن 

آَمنُـوا}، لها صلـة وعالقة تامـة أَيْـضاً 
مـع موضـوع البـالغ النبـوي يف يـوم 
الغديـر، فاملوضوع هو نفس املوضوع، 

والتسلسل هو نفس التسلسل. 
اآليـُة املباركُة أتـت أَيْـضاً يف سـياٍق 
ُمِهمٍّ، وسـنأتي للربط مـا بني موضوع 
السـياق، الـذي هـو يحـذِّر مـن الوالء 
أولياء،  واتِّخاذهـم  والنصـارى،  لليهود 
وتحدث عن املنافقني، وما يتعلق بذلك، 
ثم أَيْـضـاً ما يتعلق بموضـوع الوالية، 
ومبدأ الوالية، نتحدث عن هذا يف سـياق 

الحديث إن شاء الله. 
اآليـُة املباركُة تتحدَُّث عـن والية الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»: {إِنََّمـا َوِليُُّكـُم 
ا؛  اللَّـُه}، وهـذا العنـوان ُمـِهــمٌّ ِجــدٍّ
ه يتصـل بعالقتنا بالله «ُسـبَْحانَـُه  ألَنـَّ
َوتََعاَلـى»، وهذا موضوع يجب أن يكون 
محط اهتمام لدى ُكـّل مسلم، لدى ُكـّل 
مسـلم، َوُكـّل مسلمة، مسـألة يف غاية 
األهميّـة، {َوِليُُّكـُم اللَّـُه}، هـذا العنوان 
ا، سنسـلط الضـوء عىل ما  املهـم ِجــدٍّ
ورد يف اآليـات القرآنيـة، عىل ضوء ما يف 
القرآن الكريم، عىل بعٍض مما ورد عنه 
يف القرآن الكريـم؛ ليتبني لنا أهميّة هذا 

ا.  املسألة ِجـدٍّ
واليُة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» هي 
تشمُل مجاالِت حياتنا كافًة، ُكـّل البرش 
يف واقع الحياة يقرُّون بالله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، وبأنه الرب والخالق، وامللك، 
واملالـك، والـرازق، هـذه مسـألة يتفق 
عليها البرش، والحاالت النادرة يف اإللحاد 
والجحود، هي حـاالت مكابرة، مكابرة 
للفطـرة، وحاالت سـقيمة، ال تسـتند 
إىل أي مسـتند، هـي حـاالت سـخيفة، 
حـاالت مكابرة، كمـا لو أتى أحـداً من 
البـرش ليقـول: ال يوجد ليـل، وال نهار، 
وال بـرش، وال يشء مـن األشـياء التـي 
نعلم بالرضورة وجودها؛ لذلك فاملسألة 

معروفـة يف الفطرة البرشية لـدى ُكـّل 
والنصـارى،  اليهـود،  البـرش:  فئـات 
ومختلـف  واملرشكـني...  واملسـلمني، 

الفئات عىل هذه األرض. 
املرشكون بشـكل عام يقـرُّون بالله، 
يقرُّون بوجـوده، يقرُّون بأنـه الخالق، 
أنه الرب، أنه اإلله، هذه مسألة يعرتفون 
بهـا، وإن كانـت مشـكلة املرشكـني يف 
أنهـم أضافـوا إىل األلوهية آلهـًة أُخرى، 
يف مسـتويات ومراتب وفـق خرافاتهم 
وكفرهـم، ولكنهـم ِمــْن َحيـُث املبـدأ 
يقـرُّون باللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، 
ومعهـم يف ذلـك حتـى إبليـس، إبليس 
(الشـيطان الرجيـم) يقرُّ باللـه، وبأنه 
الـرب، واإللـه، وامللك، واملالـك، والرازق، 
والخالق، هذه املسـألة محـل إقرار من 
الجميع، عقدة إبليس: هي تتعلق بوالية 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، ويف استخالفه 
آدم خليفًة له يف األرض، هذه مثَّلت عقدة 
لدى إبليس؛ بَسـبِب ما يعيشه من حالة 
الكرب، فلم يقبل بذلك، فعقدته يف امتداد 

والية الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
أيضـاً والية الله يف إطـار معني، فيما 
والـرزق،  والخلـق،  بالربوبيـة،  يتعلـق 
وامللك، وتدبري شؤون السماوات واألرض 
عىل املستوى التكويني، هذا أَيْـضاً محل 
إقرار لدى البرش، وحتى لدى إبليس كما 
قلنـا، وهذه مسـألة واضحـة يف القرآن 

الكريم. 
مثالً فيما يتعلق بإبليس، اللُه يحكي 
لنـا قصتَـه يف القـرآن الكريم يف سـورة 
البقـرة، يف سـورة األعـراف، يف سـورة 
الحجر.. يف سور متعددة، يف سورة ص.. 
يف سـور متعـددة مـن القـرآن الكريم، 
كيـف كان يعرتف بالله، هـو أصالً كان 
يعبـد اللـه، وكان قد وصل إىل مسـتوى 
أن يبقى يف إطار املالئكة، وهو يعبد الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» بينهم، عندما قال 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {إِنِّي َجاِعٌل 
ِيف األرض َخِليَفًة}[البقرة: من اآلية٣٠]، 
ثم خلق آدم، واستخلفه يف األرض، وأمر 
بالسجود له، استكرب إبليس، ولم يرض 
بذلك، لم يقبل بذلك، لم يقبل بالسـجود 
ا من  آلدم، وكان لـه موقٌف مسـتاٌء ِجـدٍّ
استخالف آدم، واستخالف البرشية عىل 
األرض؛ ولذلك قـال كلمته بعد ذلك، بعد 
أن لُِعـن، بعد أن أمر اللـه بطرده، فماذا 
قـال آنذاك؟ نجد أنَّ إبليس طلب من الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» أن يُنِْظره، {َقاَل 
َربِّ َفأَنِْظْرِنـي إىل يَْوِم يُبَْعثُوَن}[الحجر: 
اآلية٣٦]، يعرتف بالله، وبأنه الرب، ويقرُّ 
بيـوم القيامة، يوم البعـث، هو ال ينكر 
ذلك، يقرُّ بالله، وباليوم اآلخر، وبالبعث، 
وبالجنة، وبالنـار، {َقـاَل َربِّ َفأَنِْظْرِني 
َك ِمَن  إىل يَـْوِم يُبَْعثُـوَن (٣٦) َقـاَل َفإِنـَّ
اْلُمنَْظِريـَن (٣٧) إىل يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم 
(٣٨) َقاَل َربِّ ِبَمـا أَْغَويْتَِني َألَُزيِّنَنَّ َلُهْم 
ِيف األرض َوَألُْغِويَنَُّهـْم أَْجَمِعـنَي (٣٩) إِالَّ 
ِعبَاَدَك ِمنُْهـُم اْلُمْخَلِصنَي}[الحجر: ٣٦-

٤٠]، إبليس هو يقرُّ أصالً بأكثر مما يقرُّ 
بـه بعض املرشكني، وبعـض الكافرين، 
وبعـض البـرش، هـو يقـرُّ أَيْـضـاً بأنَّ 
الرسـالة اإللهيـة، وأنَّ الدين اإللهي هو 
الحق، ويقرُّ بأنَّ ما يعمله هو من جانبه 
هي عملية إغواء، عملية باطل، يقرُّ أنه 
عىل باطل، ويقرُّ بأنَّ دين الله هو الحق، 
وأنَّ منهـج اللـه هو الحق، وأنَّ رسـالة 

خطاب السيد

اطاثاُد العقغئ أطٌر ضروري شغ ُجظئ اهللا شغ سئاده وإق شالفراغ 
بسث الظئعة له أبٌر جطئغ ضئغر وعع شغ إذار الضمال اإلغماظغ الثي 

جسثه اإلطام سطغ

الطاغعت عع ُضـّض الةعات الاغ تفخض اإلظسان سظ اطاثاد العقغئ 
اإللعغئ شغ طظعةعا وطخادرعا التص

حسئظا الغمظغ غتافض بعثه المظاجئئ ضمعروث إغماظغ تارغثغ سئر 
افجغال وعع لغج سادة جثغثة َأو أطرًا ذارئًا



12
السبت

العدد

21 ذي الحجة 1442هـ
31 يوليو 2021م

(1200)
 

الله هي الحق، ويقرُّ عىل نفسـه بأنه يف 
باطل، وأنَّ ُكـّل ما يسعى له هو اإلغواء 

للبرش يف عملية االنتقام منهم. 
بل هو أَيْـضاً يؤمُن بالله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى» أنـه عزيـز، {َقـاَل َفِبِعزَِّتـَك 
ِعبَـاَدَك} إِالَّ  أَْجَمِعـنَي (٨٢)  َألُْغِويَنَُّهـْم 

[ص: ٨٢-٨٣]، يستثني دائماً عباد الله 
املخلصني، فهو يقسـم بعزة الله، يؤمن 
بـأن اللـه ويقرُّ بـأن الله عزيـز بكل ما 
يعنيه هذا االسم العظيم من أسماء الله 

الحسنى. 
اللـه يخربنـا أَيْـضـاً عـن الكافرين 
واملرشكني: {َوَلِنئْ َسـأَْلتَُهْم َمْن َخَلَقُهْم 
اآلية٨٧]،  مـن  اللَُّه}[الزخرف:  َليَُقولُـنَّ 
يقرُّون بالله بأنه الخالق، أكثر من ذلك: 
ـَماِء َواألرض} {ُقـْل َمْن يَْرزُُقُكْم ِمَن السَّ

[يونس: من اآلية٣١]، مسـألة الرزق يف 
إطـار التدبري اإللهي، يف شـؤون الخلق، 
ْمَع َواْألَبَْصاَر َوَمْن يُْخِرُج  ْن يَْمِلُك السَّ {أَمَّ
اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ 
ُر اْألَْمَر}[يونس: من اآلية٣١]،  َوَمْن يَُدبـِّ
الحظوا عىل مسـتوى التدبري التكويني، 
وأوسع من ذلك يف قوله: {َوَمْن يَُدبُِّر اْألَْمَر 
َفَسـيَُقولُوَن اللَُّه}[يونس: من اآلية٣١]، 
هم يقـرُّون بذلك، {َفُقـْل أََفـَال تَتَُّقوَن}

[يونس: من اآلية٣١]. 
فالبـُرش بشـكٍل عـامٍّ يقـرُّون بالله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، يقرُّون بجوانَب 
من واليـة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف 
إطار التدبري التكويني، يف إطار مجاالت 
من شؤون الحياة: يف الرزق، يف الحياة، يف 
املوت... يف جوانب كثرية، ولكن مشـكلة 
الكثري من البرش: هي يف امتداد والية الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» إىل بقية شـؤون 
التوجيهـي  الجانـب  إىل  الحيـاة،  هـذه 
يف هـذه الحيـاة، إىل مسـرية الحيـاة يف 
مختلف شؤونها ومجاالتها فيما يتعلق 
بدور اإلنسـان العميل، يف مسـؤولياته، 
فيمـا يتعلق بمسـرية حياته وشـؤونه 
العمليـة والحياتيـة، هنا يأتـي املوقف 
مـن بعضهم، فهـم بدالً عـن أن يؤمنوا 
بامتداد والية الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، 
لتشـمل هـذه الجوانب، هـم يرتبطون 
بواليٍة أُخرى، يعـربِّ عنها القرآن الكريم 
بوالية الطاغوت، {أَْوِليَاؤُُهُم الطَّاُغوُت}، 
هم ينفصلون عن مصادر الوصل بوالية 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، فيما يتعلق 
والعميل  واإلرشادي  التوجيهي  بالجانب 
املتصل بشؤون الحياة، ومجاالت الحياة 
املتعلقـة بأعمال اإلنسـان، وأنشـطته، 
واهتماماته، وحركته يف هذه الحياة، هنا 

تكمن املشكلة، هنا تكُمُن الُعقدة. 
ُ عنه  وإذاً نأتي إىل املقارنة بني ما يعربِّ
القـرآُن الكريـم بوالية اللـه يف امتدادها 
يف هـذا الجانب، واتصالهـا به، ويف والية 
الطاغوت، وارتبـاط الفئات األُخرى من 

املرشكني والكافرين واملنافقني بها. 
اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» يف هـذا 
بالجانـب  يتعلـق  فيمـا  التصنيـف، 
التوجيهي، وفيما يتعلُق بامتداد الوالية 
القـرآن  يف  يقـوُل  الحيـاة،  مسـرية  يف 
ُّ الَِّذيـَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم  الكريـم: {اللَُّه َوِيل
وِر َوالَِّذيـَن َكَفُروا  ِمـَن الظُّلَُمـاِت إىل النـُّ
أَْوِليَاؤُُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر 
إىل الظُّلَُماِت أُولئك أصحاب النَّاِر ُهْم ِفيَها 
َخاِلُدوَن}[البقرة: اآلية٢٥٧]، فنجد هذا 

الفرز، وهذا التقسيم بني الواليتني. 

واليـُة اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف 
امتداِدها املتعلـق بمصادرها وقنواتها، 
واملتعلـق أَيْـضاً بمنهجهـا ومرشوعها، 
واملتعلق أَيْـضاً بميدانها ومجالها، يؤّكـد 
لنا يف اآليات املباركة أنها تشمل ُكـّل هذه 
الجوانـب، يعني: والية الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى» يف امتدادهـا، هناك من يعربِّ 
عن هذه الوالية، َمن هو امتداٌد يف حركته 
بهذه الوالية، هم رسـل اللـه، ابتداًء هم 
رُُسـُل الله وأنبيـاؤه، هم املصـادر، هم 
قنـوات الوصل بهذه الواليـة التوجيهية 
أَيْـضـاً  بهـا  يلحـق  التـي  اإلرشـادية، 
جوانب أُخرى من تدبري الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى» ذات صلة بها، ذات عالقة بها، 
َوأَيْـضاً فيما يتعلق بمنهجها: كتب الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، ومـا هو امتداٌد 
لكتـب اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، ثم 
أَيْـضـاً يف مجالها: أنها تشـمُل مجاالِت 
الحياة، شؤوَن الحياة املختلفة لإلنسان. 
اللـُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» يؤّكــد 
هـذه الواليـة، ولهـذا عندما يأتـي بهذا 
التعبري يف قولـه جلَّ شـأنه: {يُْخِرُجُهْم 
ِمَن الظُّلَُماِت إىل النُّوِر}، فاإلخراج للذين 
آمنـوا، الذيـن لهم هـذه الصلـة بوالية 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، هذا اإليمان 
بواليـة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، فهم 
وفـق هـذا اإليمان، وفـق هـذه الصلة، 
يتلقون مـن الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» 
التوجيهات، التعليمات، الهداية، التزكية 
ألنفسـهم، وهم من خالل هذا الوصل يف 
هـذه الواليـة اإللهية، يحَظـون من الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» بالرعاية، يحظون 
منـه بالهدايـة، يحظون منـه بالنرص، 
بالتأييد... بأشـكال واسـعة من رعايته 

الواسعة. 
ُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم}، تصل  {اللَُّه َوِيل
إليهـم منه عـرب تلك املصـادر والقنوات 
التـي هي صلـة، امتـداد لهـذه الوالية، 
ـد هـذه الواليـة يف الواقع  تحمل وتجسِّ
البرشي، تصل التوجيهات الهادية لهم، 
وباسـتجابتهم لتلك التوجيهـات، لتلك 
التعليمـات، بتلقيهم لتلـك الهداية؛ يتم 
إخراجهم من الظلمـات، الظلمات التي 
هي عبارة عـن مفاهيَم خاطئة، عقائَد 
باطلـة، ثقافـاٍت ضالـٍة، إذَا أخـذ بهـا 
اإلنسـاُن تحجبُه عـن الحقيقة، تعميه 
عن الحق والحقيقة، تغطِّي ما بينه وبني 
الحق والحقيقة، فيأخذ تصوراٍت أُخرى، 
وأفـكاراً أُخـرى؛ وبالتـايل يبنـي عليها 
توّجـهـات تنحرف به عـن رصاط الله 
املسـتقيم، تنحرف به عن السبيل الذي 
يصله بالله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، يصله 
بالغايات العظيمـة التي وعد الله بها يف 
الدنيـا واآلخرة، تتيـه به تلـك املفاهيم 
وتضيعه، فهي ضالل؛ ألَنَّها ضياع؛ ألَنَّها 
َحْجـٌب عـن الحقيقة؛ ألَنَّهـا تعمي عن 

إبصار الحق، وإبصار الحقيقة. 
فاللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف واليته 
للذيـن آمنوا، يؤّكـُد هـذه الوالية يف مثل 
هذه اآلية املباركـة: {إِنََّما َوِليُُّكـُم اللَُّه}، 
يؤّكـُدها يف قوله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: 
ُّ الَِّذيـَن آَمنُـوا يُْخِرُجُهـْم ِمـَن  {اللَّـُه َوِيل
وِر}، يؤّكـُدهـا يف قوله  الظُّلَُمـاِت إىل النـُّ
 ُّ َوِيل {َواللَّـُه  َوتََعاَلــى»:  «ُسـبَْحانَـُه 
اْلُمْؤِمِنـنَي}[آل عمـران: مـن اآلية٦٨]، 
يؤّكـُدها يف قوله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: 
مـن  اْلُمتَِّقنَي}[الجاثيـة:   ُّ َوِيل {َواللَّـُه 

اآلية١٩]. 
ُّ}، {َوِليُُّكُم اللَُّه}،  يف هـذا التعبـري: {َوِيل
فيـه أَيْـضاً ما يفيُد طبيعَة هذه العالقة 
أََساُسـها  والتـي  الراقيـة،  العظيمـة 
التكريم، التكريُم من اللـه لعباده الذين 
آمنوا؛ ألَنَّ عبارة: (ويل)، لها أَيْـضاً فيما 
تعربِّ عنـه من رعايـة، مـن هداية، من 
رحمة، من تكريم، لها -ربما- داللة أكثر 
وأوسع، حتى أوسع يف هذه الخصوصية 
بالـذات من عبـارة: (رب)، مـن عبارة: 
(إله)، من عبارة: (ملك)، لها أَيْـضاً فيما 
يتعلق بهذه الصلة: صلة رحمة، رعاية، 
صلة رأفة من الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
 (وليكـم): يرعاكـم، يرحمكـم، هو 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يقدِّم لكم الهداية 
التـي تحميكم مـن أن تظلمـوا، من أن 
تذلـوا، من أن تقهروا، من أن تهانوا، هو 
يريـد لكم أن تكونـوا أعـزاء، أن تكونوا 
كرماء، هو يقدِّم لكم ما يبنيكم لتكونوا 
ـة قويـًة وعزيزة، هـو يصلكم بهذه  أُمَّ
الصلة مـن تعليماتـه وتوجيهاته، التي 
يرفقهـا بمعونتـه، وبمعيتـه،  أَيْـضـاً 

وبنرصه، وبتأييده، وبرعايته الواسعة. 
يف  حتـى  التعبـري،  يف  حتـى  ولهـذا 
كيفيـة التوجيـه من اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى» يف القـرآن الكريـم، نجـد أنَّ 
القـرآن يف توجيهاته التي تتجه إىل الذين 
آمنوا، الذين لهـم هذه الصلة بوالية الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، يأتـي بطريقة 
عجيبـة، فيها تكريـم، فيهـا رحمة، ال 
يأتي -مثالً- عبارة عن مراسيم ملكية، 
وأوامر جافـة، قرار ملكي، أَو مرسـوم 
ملكـي: [افعلوا كـذا وكذا]، ثـم ينتهي 
املوضـوع، قـرار وأمـر صـارم ملكـي: 

[افعلوا كذا وكذا]، وانتهى املوضوع. 
تأتـي معظـُم التوجيهـات إىل الذيـن 
آمنوا يف القرآن الكريم، معظم التعليمات 
تأتـي يف القـرآن الكريـم بخطـاب فيه 
تكريـم، حتـى أنَّ القرآَن بكلـه خطاٌب 
فيه تكريـٌم، فيه تعبريٌ عـن رحمة الله 
ِمـَن  {تَنِْزيـٌل  َوتََعاَلــى»،  «ُسـبَْحانَـُه 
اآليـة٢]،  الرَِّحيِم}[فصلـت:  الرَّْحَمـِن 
تأتـي العباراُت التي فيها الرتغيب، فيها 
الوعد بالخري الكبري من الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، فيهـا التعبـري عـن رحمته 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، فيها الثناء، فيها 
اإلشـادة، فيهـا التكريم بمـن يتقبلون 
تلك التوجيهات، ويف نفسـها توجيهات 
كريمـة، توجيهات عظيمـة، توجيهات 
عندمـا  باإلنسـان،  تسـمو  حكيمـة، 
ذها، عندما يلتزم بها، هداية عظيمة  ينفِّ
يسمو بها اإلنسـاُن، يكرم بها اإلنسان، 
يعلو شـأنُه، وهكذا نجُد أنَّ هذه العالقَة 
يف معنى الوالية التي تفيد أنَّ الله وليكم 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، بكل ما يعربِّ عنه 
ذلك من رعايته، من رحمته، من هدايته، 

هو عنواٌن جذَّاب، وعنواٌن عظيم. 
بينمـا إذَا جئنـا إىل واليـة الطاغوت، 
فحتى مسـمى واليـة، هو باعتبَـار أنَّ 
يجعلـون  الطاغـوت،  يتولـون  الذيـن 
منـه ويل أمرهـم، يرتبطـون بـه لتلقي 
التوجيهـات والتعليمات، يتصلون به يف 
ُكـّل شـؤون حياتهم، يعتمدون عليه يف 
أمـور حياتهم، ومواقفهـم، ووالءاتهم، 

بهذا االعتبار سميت والية. 
ـا ِمــْن َحيـُث املعانـي األُخرى: يف  أمَّ
الرحمـة، والرفـق، والرأفـة، والتكريم، 

فهي ُمَجـّردةٌ من هذا املضمون، ال صلة 
لها بذلك، والية الطاغوت كما عرب عنها 
يف القـرآن الكريـم يف قولـه جلَّ شـأنه: 
{َوالَِّذيـَن َكَفـُروا أَْوِليَاؤُُهـُم الطَّاُغـوُت 
وِر إىل الظُّلَُماِت}،  يُْخِرُجونَُهـْم ِمـَن النـُّ
الطاغوت هـو مصدٌر للضـالل، مصدٌر 
، يضل مـن يرتبط به، يظلم من  ظالميٌّ
يرتبط به، يضيع من يرتبط به، ينحرف 
بـه عـن السـبيل األقـوم، عن السـبيل 
األكـرم، عـن الطريـق الصحيـح، عـن 
الرصاط املسـتقيم، يتيه به؛ فيضيعه يف 
هذه الحياة، يضيع جهده يف هذه الحياة، 
ويف نهاية املطاف يصل به إىل نار جهنم، 
{يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إىل الظُّلَُماِت أُولئك 

أصحاب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}. 
االتِّباُع للطاغـوت، واالرتباُط به، هو 
عـىل هـذا النحـو، عىل هـذه الشـاكلة: 
ضـالل، ضيـاع، انحراف عىل املسـتوى 
الثقـايف، عـىل املسـتوى الفكـري، عىل 
املستوى العميل والسلوكي، عىل مستوى 
جهد اإلنسان الذي يبذله يف هذه الحياة، 
وجهته يف هذه الحياة، ُكـّل ذلك يف نهاية 
له األوزاَر والذنوَب،  املطاف يتيه به، يحمِّ
يشـقيه يف الدنيـا بأنـواٍع متنوعـة من 
الشقاء، ويصل به إىل ناِر جهنَم يف الحياة 

اآلخرة والعياذ بالله. 
الواليُة للطاغوت، الطاغوُت: هو ُكـّل 
الجهـات أَو املناهـج التـي تفصلك عن 
امتداد الوالية اإللهية، يف منهجها الحق، 
يف قنواتهـا ومصادرها الحق، يف مجالها 

يف هذه الحياة. 
هـم  الطاغـوت  بواليـة  املرتبطـون 
أصناف، يف مسـتوى هـذه الواليـة؛ ألَنَّ 
البعـَض -مثالً- حـدوُد الواليـة اإللهية 
عنَدهـم يف اإلطـار التكوينـي: أنَّ اللـَه 
هو الخالـُق، هو الرازق... ومـا إىل ذلك، 
ويف حـدود معينـة من مسـتوى التدبري 
الحياتي، كما قلنا: يف مسألة الرزق مثالً، 
ولكن عندهم يف معتقدهم، يف ثقافتهم، 
التي هي أَيْـضاً منشؤها الطاغوت، الذي 
مصدره الشيطان، وصلته بالشيطان يف 
نهاية املطاف، أنَّ الله ال والية له عليهم، 
وال امتـداد لواليتـه عليهـم يف شـؤون 
حياتهم، يف مجاالت حياتهم املختلفة، يف 
نظم شؤون حياتهم املختلفة، يعتربون 
هـذا شـيئاً ال تمتد إليه واليـة الله، فهم 
فـون يف هذه الحياة يف أعمالهم، يف  يترصَّ
مواقفهـم، يف ترصفاتهـم، يف والءاتهم، 
يف عداواتهـم، يف مسـرية حياتهم، وفق 
اعتباراٍت أُخرى، وفق أهواء أُخرى، وفق 
أمور أُخرى، توجيهات أُخرى، تعليمات 
أُخـرى، ال صلـَة لهـا بالله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، هـذه فئـة، فئـة لـم تقبَْل 

باملنهِج اإللهي يف مسرية الحياة. 
وفئٌة أُخـرى أكثُر منها يف ذلك، يعني: 
إىل درجـِة أنهـا لم تقبَْل حتـى بمصادر 
الهدايـة، وقنوات الهدايـة، يعني: الفئة 
هذه مـن الذين ينضـوون يف إطار والية 
الطاغوت، كفروا برسـل الله ومنهجه، 
ال يؤمنون بالرسـل واألنبيـاء كمصادر 
وامتـداد لهذه الواليـة اإللهية يف الجانب 
التوجيهـي واإلرشـادي، ومـا يلحق به، 
وما يتبعـه، وكفروا بُكتُِب الله، الرسـل 
والكتـب، واتصلوا أصالً بشـكٍل مبارش 

بالطاغوت. 
هناك فئٌة أُخرى من الفئات املرتبطة 
بالطاغـوت، التـي هـي يف إطـار واليـة 

الطاغـوت، ولـم تؤمـن بامتـداد والية 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» يف الجانب 
التوجيهي واإلرشادي، وما يلحق به، وما 
يتبعه، هي فئة املنحرفني، فئة املنحرفني 
املحرفـني، ومنهـم فئـة املنافقني، هي 
ا  فئة منحرفة، فهم مثل هـذه الفئة، إمَّ
لها موقٌف يف مسـتوى امتداد والية الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف شؤون الحياة، 
يف املجـاالت العملية يف مختلف املجاالت، 
أَو يف مصـادر الهداية اإللهية، يف قنواتها 
وامتدادهـا، التي هي امتـداد لوالية الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، فعندهـم مثالً 
نظرة مختلفة إىل مستوى والية الرسول، 
حـدود والية رسـول الله «صلـوات الله 

وسالمه عليه وعىل آله». 
مثـالً مـن أمثـال هـذه الحالـة مـن 
االنحراف، التي ترتبط بوالية الطاغوت، 
مع إيمانها ببعض رسـل اللـه، ببعض 
عمليـة  ذلـك  يف  دخلـت  لكـن  كتبـه، 
تحريف وانحراف: أهـل الكتاب (اليهود 
والنصـارى)، الله قال عنهـم: {يُْؤِمنُوَن 
مـن  َوالطَّاُغوِت}[النسـاء:  ِباْلِجبْـِت 
اآليـة٥١]، مع أنهم يقرُّون بالبعِض من 
رسل الله، وبالبعض من كتب الله، لكنهم 
يف حالـة االنحراف والتحريـف أصبحوا 
ا يف شـؤون  ا وواقعيّـٍ يرتبطـون عمليّـٍ
حياتهم بوالية الطاغـوت، وابتعدوا عن 

والية الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
واليـُة الطاغـوت ليسـت فيهـا أيـُة 
جاذبية، هي ضـالٌل هي منبٌع للضالل، 
للتيه باإلنسـان، وهي أَيْـضاً ظلم، هي 
مصـدر للظلم، مصدر للفسـاد، مصدر 
للرش، مصدر للمنكر، مصدر لالنحطاط 
باإلنسان، مصدر لرضب القيم اإلنسانية 
الفطريـة؛ ولهذا يقوُل الله «ُسـبَْحانَـُه 
بَْعُضُهـْم  الظَّاِلِمـنَي  {َوإِنَّ  َوتََعاَلــى»: 
أولياء بَْعٍض}[الجاثية: من اآلية١٩]، هو 
يف سياق والية الطاغوت التي هي مصدر 
للظلـم، ثم هي يف نهاية املطـاف امتداد 
ملاذا؟ امتداد للشـيطان، والشيطان كما 
قال الله عنه: {إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه ِليَُكونُوا 
ِعرِي}[فاطر: من اآلية٦]،  ِمْن أصحاب السَّ
{إِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه}، وحزبه هم يرتبطون 
به يف واليـة الطاغوت، واليـة الطاغوت 
امتداد للشيطان؛ وألنها امتداد للشيطان 
حتـى يف املوقف، يقول الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى» يف القرآن الكريم: {الَِّذيَن آَمنُوا 
يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َوالَِّذيـَن َكَفُروا 
يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيِل الطَّاُغـوِت َفَقاِتلُـوا 
ـيَْطاِن َكاَن  ـيَْطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ أولياء الشَّ
َضِعيًفا}[النساء: اآلية٧٦]، فتصل حالة 
االرتبـاط بالطاغوت إىل الـوالء له، إىل أن 
تكـون القضية التـي يقاتل مـن يقاتل 
ممـن يرتبـط بواليته فيها؛ ِمـن أجِلها، 
هي تمكـنُي الطاغوت، هي فصُل الناس 
عن واليـة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف 
امتدادها يف الهدايـة، واملنهج، والرموز، 

تصل املسألة إىل هذا املستوى. 
«ُسـبَْحانَـُه  اللـه  واليـة  إىل  نعـوُد 
َوتََعاَلــى»، {َوِليُُّكـُم اللَّـُه}، (َوِليُُّكـُم): 
يرعاكـم، يزكيكم، يمنحكـم من عزته، 
ال يريد لكم أن تُظَلموا، يتوىل شـؤونكم، 
تتلقـون منـه الهدايـة، والتوجيهـات، 
يف  والنـرص،  والتعليمـات،  والرعايـة، 
إطار مهامكم ومسـؤولياتكم ومسرية 

حياتكم، وهذه نقطة مهمة. 
املوقـُع الذي يكـون فيه الذيـن آمنوا 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطاب بغعم العقغئ:
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يف إطـار الواليـة اإللهيـة، هـو موقـع 
مسـؤولية، هـو موقـع مهـام كـربى، 
ا؛  ِجــدٍّ أََساسـية  أدوار  موقـع  هـو 
ولذلك هـم يف موقع املسـؤولية يتلقون 
هـذه التعليمـات من اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، وهو يسـتخلُفهم يف أرضه، 
وهـو «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» يوجههم 
بتعليماتـه العظيمة، وهـو يريد لهم أن 
ـة عظيمًة قويًة عزيزة، تقوم  يكونوا أُمَّ
بأدوارها ومسؤولياتها ومهامها الكبرية 

والعظيمة واملقدَّسة. 
امتـداُد هـذه العالقـة، والوصـُل لنا 
بالله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف إطار هذه 
العالقة يأتـي عربَ َمن؟ يقوُل الله: {إِنََّما 
َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسـولُُه}؛ ألَنَّنا عرب رسوله 
«صلوات الله عليه وعىل آله» نتلقى هذه 
التعليمات، هذه التوجيهات، يأتي الدور 
للرسـول «صلوات الله عليـه وعىل آله» 
يف امتـداد هذه الواليـة اإللهية إىل واقعنا 
البرشي يف العملية التوجيهية واإلرشادية 
التي نرتبط بها يف ُكـّل شـؤون حياتنا، 

ليكون دوراً مهماً وأََساسياً. 
{إِنََّمـا َوِليُُّكـُم اللَّـُه َوَرُسـولُُه}، واليُة 
الرسـول «صلوات الله عليـه وعىل آله» 
يف مسـؤوليته بالرسـالة اإللهيـة، يبلُِّغ 
هذه الرسـالة يبلُِّغنا عن الله «ُسبَْحانَـُه 
ُد مبادئ هذه الرسالة،  َوتََعاَلـى»، ويجسِّ
ويقودنـا يف الواقـع العمـيل يف الحركـة 
بنـا يف مسـرية حياتنا عىل أََسـاس هذه 
الرسـالة، ويؤدِّي أدواره التي هي امتداد 
للوالية اإللهية، فيما يتعلق بمسؤولياته 
ت عنها آيات كثرية  تجاهنا، والتي عـربَّ
يف القـرآن الكريـم، وهـو يهدينـا بهـذا 
الهدى الـذي يصله من الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى»، وهو يعلِّمنا الكتاب والحكمة، 
وهو يزكينـا، كما قال الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»: {َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي، 
إذ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوًال ِمْن أنفسـِهْم يَتْلُو 
َعَليِْهـْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب 
َواْلِحْكَمـَة}[آل عمران: مـن اآلية١٦٤]، 
فهو يف إطار واليته هذه، هو يزكينا، هو 
يعلِّمنا الكتـاب والحكمة، هو يقودنا يف 
مسرية هذه الحياة، يف إطار االلتزام بتلك 
الرسالة اإللهية، بما فيها من التعليمات، 
مـن الترشيعات، من الهداية الواسـعة، 
يتَحـّرك بنا عىل هذا األََسـاس، ويف إطار 
هذه الوالية يمتد دوره كمعنيٍّ بقيادتنا، 
له علينا حق الطاعـة، إىل درجة أن يعربِّ 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» عن هذا الدور 
يف قوله جلَّ شأنه: {النَِّبيُّ أوىل ِباْلُمْؤِمِننَي 
ِمـْن أنفسـِهْم}[األحزاب: مـن اآلية٦]، 
له علينا هذه الواليـة التي هو فيها أوىل 
بنا حتى من أنفسـنا، فأمره علينا فوق 
أمرنا، فـوق خيارنا، فـوق قرارنا، فوق 
حتى اختيارنا، ما يأمرنا به، ما يوجهنا 

إليه. 
وهكـذا يأتي القـرآُن الكريـم ليؤّكـَد 
عـىل هـذه املسـألة َكثـرياً، ويف نفـس 
الوقـت يطمئننا أنَّ النبـي «صلوات الله 
عليـه وعىل آلـه» هو بنفسـه عبـٌد لله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، يذوب يف العبودية 
للـه، ما يأمرنا بـه، إنما هـو بأمر الله، 
مـا يوجهنا إليـه، إنما هـو بتوجيه الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، هو «صلوات الله 
عليه وعىل آله» يف املقدِّمة األكثر عبوديًة 
لله، األعظم التزاماً، اسـتقامة، تطبيقاً 
ملنهـج الله وتعليمـات الله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَلـى». 
هـو الذي ُوِصَف يف القـرآن بعبوديته 
لله، حتى أنه ليكفي ألن يقوَل يف القرآن 
الكريـم: {تَبَاَرَك الَِّذي نَـزََّل اْلُفْرَقاَن َعَىل 
َعبِْدِه}[الفرقـان: من اآلية١]، لينرصف 
هـذا املعنـى إىل رسـول اللـه «صلـوات 
اللـه عليه وعىل آلـه»؛ ألَنَّه عبَّد نفسـه 
بشـكٍل تاٍم لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، 
وعىل أرقى مسـتوى يف الواقع البرشي، 
يكفي يف بعض اآليات املباركة أن يشـري 
إىل الرسـول بهـذا التعبري، بـأن يصفه 
بالعبـد؛ ألَنَّه فعالً عبَّد نفسـه عىل نحٍو 
تام، {يُْؤِمـُن ِباللَّـِه َوَكِلَماِتِه}[األعراف: 
من اآلية١٥٨]، كان يقـول، وعلَّمه الله 
أن يقول، وهو يقولهـا بكل مصداقية: 
َّ}[األنعام: من  {إِْن أَتَِّبـُع إِالَّ َما يُوَحـى إَِيل
اآليـة٥٠]، ملتزماً ُكــّل االلتزام بمنهج 

الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
ـُد واليَة الله «ُسـبَْحانَـُه  ثم هو يجسِّ
َوتََعاَلـى» فيما يحمله تجاه املؤمنني من 
رحمة، من حرص، من اهتمام، روحية 
هـذه الوالية، أثر هذه الوالية يف نفسـه، 
يف عالقتـه باألمـة، يف عالقته باملؤمنني؛ 
ولذلك يقول الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف 
القرآن الكريم: {َلَقْد َجاَءُكْم َرُسـوٌل ِمْن 
أنفسـُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َمـا َعِنتُّْم َحِريٌص 
َعَليُْكْم ِباْلُمْؤِمِننَي رَُءوٌف َرِحيٌم}[التوبة: 
اآلية١٢٨]، تجد هذه مواصفات عظيمة 
ا، ففي إطار  ا، لها دالالت كبرية ِجـدٍّ ِجـدٍّ
والية الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، نعرف 
أنَّ اللـه رحيـم، أنه جلَّ شـأنه يخرجنا 
من الظلمـات إىل النور، أنـه يرعانا، أنه 
ينرصنا، أنه يهدينا، أنه ينعم علينا، أنه 
ا، هكذا  يرعانا برعايته الواسـعة ِجــدٍّ
رسـوله يف امتـداد واليته، وهـو يتَحّرك 
بنـا يف واقع هـذه الحياة، وهـو يصلنا 
بهـذه الواليـة اإللهيـة كامتـداد لها يف 
عملية التبليـغ، ويف عمليـة التَحّرك بنا 
يف إطار هذه الوالية، ومنهجها العظيم، 
هو يحمل هـذه الروحية تجاهنا، وهي 
روحية مرتبطـة بهذه الواليـة اإللهية، 
هي امتـداد لهـا يف نفس الوقـت، {َلَقْد 
َجاَءُكـْم َرُسـوٌل ِمـْن أنفسـُكْم َعِزيـٌز 
ْم}، هو يحمـل تجاهكم  َعَليْـِه َما َعِنتـُّ
هذه الرحمـة، إىل درجة أنـه يعزُّ عليه، 
يؤمله أن يلحق بكـم أي عنت، أي رضر، 
أيـة مشـقة، فهـو بكـم رؤوٌف رحيٌم، 
وعليكـم حريـص، حريـٌص عليكم أن 
تكونـوا أعـزاًء، أن تكونـوا ُكرمـاَء، أن 
ـًة تنَهُض  تكونوا عظمـاَء، أن تكونوا أُمَّ
بمسـؤولياتها املقدَّسة، تدعو إىل الخري، 
تأمـر باملعـروف، وتنهـى عـن املنكـر، 
تنرش الحـق والخري يف ربـوع املعمورة، 
ــة صالحة،  ــة قائمًة بالقسـط، أُمَّ أُمَّ
ـة تسـمو، وتزكو، وتَصلُح، وتُصِلح  أُمَّ
يف أي أرض اللـه وعباد اللـه، هو يحمل 

تجاهكـم هـذه الرحمة، هـذا االهتمام 
الكبـري بأمركم، ال يريد لكـم أن تكونوا 
ـة ضعيفـة، ال يريد لكم أن تضلوا، ال  أُمَّ
يريد لكم أن تقهروا، ال يريد لكم أن يلحق 
بكم أي مشقة، أَو أي رضر، أَو أي عنت. 
وهكذا يأتـي التأكيُد يف القرآن الكريم 
عىل دور النبـي «صلوات الله عليه وعىل 
آلـه» كَهاٍد وكقائـٍد، ويقوُل اللـه: {َوإِْن 
تُِطيُعـوُه تَْهتَُدوا}[النور: مـن اآلية٥٤]، 
يؤّكــُد عىل أهميّة الطاعة لـه، وأنَّ هذا 
جزٌء أََسايسٌّ يف عالقتنا به يف إطار واليته 
علينـا، إىل درجـة أن يقـول: {َمـْن يُِطِع 
الرَُّسـوَل َفَقْد أََطـاَع اللََّه}[النسـاء: من 
اآليـة٨٠]، كان بعض املسـلمني لديهم 
نقٌص كبـريٌ، كان بعُضهم لديهم نقٌص 
كبريٌ يف فهم هذه املسـألة: يف اسـتيعاب 
واليـة الرسـول عليهـم، يف امتـداد هذه 
الوالية يف شؤون حياتهم، يف مواقفهم، يف 
أعمالهم، يف توّجـهاتهم، يف والءاتهم، يف 
عداءاتهم، فـكان عندهم نظرة قارصة، 
يرون دور النبي «صلوات الله عليه وعىل 
ا، فال  آله» يقترص عىل أمور محدودة ِجـدٍّ
يتحرجون من معصيته يف أمور ومسائَل 

كثرية، هذه كانت مشكلة كبرية. 
يف إطـار هـذه الوالية، واليُة الرسـول 
علينا، له علينا حق الطاعة، حق التعظيم 
والتوقري، ولهذا أتى يف ضمن التوجيهات 
اإللهية يف القرآن الكريم، حتى ملن عارص 
النبـي «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله» 
وعاش يف ظله، يقول الله لهم: {َال تَْرَفُعوا 
أصواتُكْم َفْوَق َصـْوِت النَِّبيِّ َوَال تَْجَهُروا 
َلـُه ِباْلَقْوِل َكَجْهـِر بَْعِضُكـْم ِلبَْعٍض أَْن 
تَْحبَـَط أَْعَمالُُكـْم َوأَنْتُـْم َال تَْشـُعُروَن}

[الحجرات: من اآلية٢]، فله علينا الحق 
يف أن نعظمـه، أن نجلـه، أن نوقـره، أن 
نستشـعر وأن نعرف عظمتَه وأهميتَه، 
وكماَلـه العظيم، ومنزلتـه العالية عند 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، ننظر إليه 
بقدسـية، ولذلـك يحذر حتـى من رفع 
األصوات فوق صوته، ويهّدد بأن ذلك قد 
يصل يف أثره السـلبي عىل عمل اإلنسان 
أن يحبط، {أَْن تَْحبَـَط أَْعَمالُُكْم َوأَنْتُْم َال 

تَْشُعرُوَن}. 
يقول أيضاً: {َال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَُّسوِل 
بَيْنَُكْم َكُدَعاِء بَْعِضُكْم بَْعًضا َقْد يَْعَلُم اللَُّه 
الَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمنُْكْم ِلَواذًا َفْليَْحذَِر الَِّذيَن 
يَُخاِلُفـوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم ِفتْنٌَة أَو 
يُِصيبَُهـْم َعذَاٌب أَِليٌم}[النـور: اآلية٦٣]؛ 
ألَنَّ البعض كان يدعوهم النبي الجتماع، 
حتى  فيتهربون من الحضـور، وأحياناً 
بعد أن يكونوا قد حرضوا، يبدأ االجتماع، 
يتحدث إليهم، فيحاولون أن يتسّللوا وأن 
يخرجوا بطريقٍة خفية، دون أن يشـعر 
بهم الباقون واآلخرون، فكان هذا يسبب 
مقتاً لهم من الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، 
كان هذا يدل عىل قصور كبري يف إيمانهم، 

واسـتيعابهم  إدراكهـم  يف  وعيهـم،  يف 
وإيمانهم بطبيعة هـذه العالقة بالنبي 

«صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله». 
الرسـوُل «صلـوات اللـه عليـه وعىل 
آلـه» يف واليته علينا هي والية توجيهية 
شـاملة، نرتبط به من خاللهـا كقائد، 
وكُقـدوة، نتـأىس بـه، {َلَقـْد َكاَن َلُكـْم 
ِيف َرُسـوِل اللَِّه أُْسـَوةٌ َحَسـنٌَة ِلَمْن َكاَن 
يَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر}[األحزاب: من 
اآلية٢١]، نطيعه، نوقره، نعظمه، نعظم 
ما يأتينا منه، نتقبل مـا يُدلُّنا عليه، ما 
يأُمرُنـا به، ما يوجهنا إليه، نسـعى ألن 
نسـري يف نهجـه، وهو يتجـه ليبنينا يف 
ـة قويًة، عزيزًة،  ُكـّل جهوده، لنكون أُمَّ
كريمًة، ولنفوز يف الدنيـا واآلخرة، يريد 
لنا الخـري، يريد لنا أن نكون بمسـتوى 

النهوض بمسؤولياتنا العظيمة. 
بالنسـبة ملوقف الكافريـن من والية 
الرسـول «صلـوات الله عليه عـىل آله» 
فهو موقف معـروف، كفـروا وجحدوا 
ذلك بشـكٍل كامل، لكن -كما قلنا- كان 
هناك بعـُض املنتمـني لإلسـالم لديهم 
نظـرة قارصة تجاه واليـة النبي، فكان 
عندهـم ضعف يف مدى االحـرتام للنبي، 
التوقـري للنبـي، التعظيم للنبـي، حتى 
لربمـا -وهـذا يشٌء أكيـد- يف فهمهـم 
لعظمة رسـول الله، لشـخصية رسول 
اللـه، ملنزلته عند اللـه، لكماله العظيم، 
كان عندهـم نقص يف ُكـّل ذلـك، كانوا 
ينظـرون إليـه، بعُضهـم كان لديهـم 
مالحظـات، مالحظات عىل رسـول الله 
«صلوات الله عليـه وعىل آله»، بعضهم 
يتهمونه ببعـض االتّهامات، يسـيئون 
إليـه، يتعاملـون معـه بطريقـة غـري 
مؤدبة، بعضهم أَيْـضاً -مثل: املنافقني- 
كان لهـم أَيْـضـاً نظـرة مختلفة تجاه 
والية الرسـول «صلوات الله عليه وعىل 
آله»، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم 
يف قول الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {أََلْم 
تَـَر إىل الَِّذيـَن يَْزُعُمـوَن أَنَُّهـْم آَمنُوا ِبَما 
أُنْـِزَل إَِليَْك َوَما أُنِْزَل ِمْن َقبِْلَك}[النسـاء: 
من اآلية٦٠]، فهم عىل مستوى االنتماء 
اإليمانـي يعلنـون انتماءهـم لإليمان، 
اإليمان بما أنزل الله إىل الرسول، اإليمان 
بالرسول، اإليمان بكتب الله، لكنهم مع 
ذلـك، مع هذا االنتماء، مـع هذا اإلقرار، 
قـال عنهـم: {يُِريـُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إىل 
الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد 
ـيَْطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضَالًال بعيًدا (٦٠)  الشَّ
َوإذَا ِقيـَل َلُهـْم تََعاَلـْوا إىل َما أَنْـَزَل اللَُّه 
َوإَِىل الرَُّسـوِل َرأَيْـَت اْلُمنَاِفِقنَي يَُصدُّوَن 
َعنْـَك ُصُدوًدا}[النسـاء: ٦٠-٦١]، فهم 
عـىل مسـتوى االحتكام، عىل مسـتوى 
القضايـا وشـؤون الحياة، يريـدون أن 
يحتكمـوا فيهـا إىل مـن؟ إىل الطاغوت، 
بعيًدا عن الرسـول، إىل من هو منفصل 

عن الرسـول «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه»، عن منهـج الله الحـق، إىل آخرين 
يريـدون أن يرتبطـوا بهـم يف ذلـك، من 
ليـس لهم هذا االرتباط بمصادر الهداية 
اإللهية، ال بمنهج الله، وال برسـول الله، 
يريدون أن ينفصلوا عن ذلك، وأن يكون 
لهم تعليماٌت وحاكميـٌة أُخرى، تفصُل 
يف شـؤون حياتهـم وقضاياهـم، بعيًدا 
عن ذلك، هذه نظـرة، نظرة البعض من 
املنافقني، ورثها املنافقون يف ُكـّل عرص، 

ــة.  يف ُكـّل جيل من أجيال األُمَّ
هنا عندمـا نُْكِمُل الَحديـُث عن والية 
النبـي «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله» 
كامتداد لوالية الله، وبهذا االختصار، عىل 
ضوِء بعـض اآليات القرآنية، نسـتكمُل 
عـىل ضوِء اآليِة القرآنيـة املباركة: {إِنََّما 
َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسـولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن 
ـَالَة َويُْؤتُوَن الـزََّكاَة َوُهْم  يُِقيُمـوَن الصَّ
يكِف  لـم  اآليـة٥٥]،  َراِكُعوَن}[املائـدة: 
هنـا يف الحديث عن والية الله وامتدادها 
أن يقترص عىل قوله: {َوَرُسـولُُه}، {إِنََّما 
َوِليُُّكـُم اللَُّه َوَرُسـولُُه}، ثـم يكفي ذلك، 
فيكون رسـول الله «صلـوات الله عليه 
وعىل آلـه»، مع منهـج اللـه الحق، هو 
االمتداد للوالية اإللهية يف واقعنا البرشي، 
لم يكِف ذلك، أضاف قوله «َجلَّ شـأنُه»: 
َالَة  {َوالَِّذيـَن آَمنُـوا الَِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّ

َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}. 
يذكر املفرسون أن اآليَة يف هذا النص، 
قولـه: {َوالَِّذيـَن آَمنُـوا الَِّذيـَن يُِقيُموَن 
ـَالَة َويُْؤتُوَن الـزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}،  الصَّ
ـَالُم»،  تتحدث عن اإلمام عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
الـذي تصـدق بخاتمه وهو راكـٌع وهو 
يصيل صالة النافلة، يف مسـجد رسـول 
الله «صلـوات الله وسـالمه عليه وعىل 

آله». 
اآليُة القرآنيُة باألكيد أنها تتحدث عن 
مناسـبة معينـة، وعن شـخص معني، 
سـياقها يشـهد عـىل ذلـك، ثـم أَيْـضاً 
مـا ارتبط بهـا مـن كالم الرسـول؛ ألَنَّ 
الرسـول «صلوات الله عليـه وعىل آله» 
بعد نزول هذه اآلية بنيَّ أن مصداقها هو 
ــَالُم»، مصداقها  اإلمـام عيلٌّ «َعَليِْه السَّ
الـذي نزلت فيه وقصدتـه يف هذا النص: 
َالَة  {َوالَِّذيـَن آَمنُـوا الَِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّ

َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن}. 
طبعاً سـنتحدث عن بعض ما يفيده 
قولـه: {َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهـْم َراِكُعوَن}، 
بعض ما يعرب عنه، ما يدل عليه، ولكننا 

نركز هنا عىل نقطتني:
يف اآليـة املباركة ركَّـزت اآلية أن تقدَم 
االمتـداد للواليـة اإللهية، وهـي يف إطار 
اإليمانـي،  بالعنـوان  إيمانيـة  مسـريٍة 
وباملعيار اإليمانـي، وبالكمال اإليماني، 
فاالمتـداد، امتداد هـذه الواليـة ما بعد 
محطة الرسالة {َوَرُسولُُه} هو يف عنوان، 
امتداد هـذه الواليـة يف عنـواٍن إيماني، 
يف إطـار الكمـال اإليمانـي، واإلمام عيلٌّ 
ُد هذا الكماَل  ـَالُم» كان يجسِّ «َعَليِْه السَّ
اإليمانـي عـىل أرقى مسـتوى، وهذا ما 

سنتحدث عنه بتفصيٍل أكثر. 
لـم يكف -كما قلنا- أن يقـوَل: {إِنََّما 
َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسـولُُه}، ملـاذا؟؛ ألَنَّ والية 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى» يف امتدادها 
التوجيهـي  امتدادهـا  يف  الهدايـة،  يف 
واإلرشـادي، يف امتدادهـا بحركـة هـذا 
الديـن، وباألمـة يف إطـار هـذا الديـن، 

خطاب السيد
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والقيـام بهـذا الـدور املهم، يف تجسـيد 
مبادئها وقيمهـا وأخالقها، ال بدَّ له من 
االستمرارية، وإال فالفراغ نتيجًة لرحيل 
النبي «صلوات الله وسـالمه عليه وعىل 
ــة الصلة برسـولها  آلـه» سـيفقد األُمَّ
نفسه، برسولها نفسه، بواليته نفسه. 

ولهـذا نجـُد أنه قـال يف نـص حديث 
الغديـر، حديـث الواليـة: ((فمـن كنت 
مواله، فهذا عيلٌّ مواله))؛ ألَنَّ علياً يؤدي 
دوَر حلقـة الوصـل برسـول اللـه، دور 
ــة،  االمتـداد لوالية رسـول اللـه يف األُمَّ
يصلنا برسـول الله، بتوجيهات رسـول 
الله، باملبادئ التي أعلن عنها رسول الله، 
ــة،  يواصـل هذا الـدور يف مسـرية األُمَّ
ــة، يف  ــة، يف هدايـة األُمَّ يف تزكيـة األُمَّ
ــة، يف تجسـيد تلـك املبادئ،  قيادة األُمَّ
تلـك القيـم، يف الحفـاظ عليهـا نقيًة ال 
يشوبها التحريف، وال يشوبها التزييف، 
ا، إن فقد  وهذا دوٌر محوريٌّ ُمـِهـمٌّ ِجـدٍّ
ا، الفراغ  هذا الدور، فالفراغ الرهيب ِجـدٍّ
الكامل، الذي يفرتضه البعض، سـينتج 
ــة،  ا يف واقع األُمَّ عنـه كارثة كبرية ِجـدٍّ
سـينتج عنه انفصال عن االرتباط بهذه 
الوالية، يف أشياء كثرية، يف جوانَب كثرية. 
لـو كاَن باإلْمـَكان االكتفـاء عن هذا 
الـدور، ملـا أضيف أصـالً، لـو باإلْمَكان 
االكتفـاء عـن هـذا الـدور، وأن نكتفي 
بقوله: {اللَُّه َوَرُسولُُه}، ملا كان هناك من 
حاجة إىل أن يقول يف هذه اآلية: {َوالَِّذيَن 
آَمنُوا}، ويقدم تلك املعايري واملواصفات، 
ثم يقول ثانيًة: {َوَمْن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه 
َوالَِّذيـَن آَمنُـوا}، ملـا كان بحاجـة إىل أن 
يقـول يف نـص حديـث الغديـر: ((فمن 
كنـُت مواله، فهذا عيلٌّ مـواله))، إال؛ ألَنَّ 
املطلوب أن يستمر هذا الدور يف الحركة 
باألمة عىل أََساس الهداية اإللهية، بشكٍل 
مضموٍن ووثيٍق ونقيٍّ وسليٍم وتامٍّ؛ ألَنَّ 
ا، وألنها يف غاية  هذه مسألة مهمة ِجـدٍّ
األهميّـة أتى: {َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه}؛ ألَنَّ 
املطلوب هو االسـتمرارية، اسـتمرارية 
ــة،  مسـرية الهداية اإللهية يف واقع األُمَّ
اسـتمرارية الديـن اإللهي بـكل نقائه، 
اسـتمرارية إقامته يف واقع هذه الحياة 
بشـكٍل سليم، بشكٍل صحيح، بعيًدا عن 

التزييف والشوائب التي تؤثر عىل ذلك. 
فلذلـك؛ ألَنَّ واليَة اللـه ممتدةٌ يف واقع 
عباده، ومسرية حياتهم، يف هذا الجانب 
الذي يقوم بـه الرسـول يف الهداية، وما 
يتعلـق بها مـن رعايـة، وامتدادها أمٌر 
رضوريٌّ يف سـنة اللـه يف عبـاده، وإال 
ا ما  فسـيكون للفراغ أثره السـلبي ِجـدٍّ
بعـد النبوة، فيأتي االسـتمرار ليس من 
موقـع النبوية، ليس مـن موقع النبوة، 

وإنما من موقع الوالية. 
ونجد أَيْـضاً النصوَص التي لها أهميٌّة 
ا، وتؤّكـد عىل هذا املعنى، نٌص  كبرية ِجـدٍّ
ُمـِهـمٌّ، نـٌص نبوي مهـم، معروٌف بني 
ــة، ثابٌت  ا، مشهوٌر بني األُمَّ ــة ِجـدٍّ األُمَّ
ــة، هو ما يعرف بحديث املنزلة،  بني األُمَّ
عندمـا قال النبي عن اإلمام عـيلٍّ «َعَليِْه 
ـَالُم»، عندما قال رسول الله «صلوات  السَّ
الله وسالمه عليه وعىل آله» لعيلٍّ: ((أنَت 
مني بمنزلـة هارون من مـوىس، إال أنه 
ال نبيَّ بعدي))، وهـذا النصُّ أتى يف أكثر 
من مقام، يف مقام أُخـرى يقول: ((عيل 
مني بمنزلة هارون من موىس، إال أنه ال 
نبي بعدي))، هذا النص املهم يفيدنا عن 

ــَالُم»، عن  منزلـة اإلمام عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
موقعه، هذا املوقع املهم، الذي يمثل دوراً 
ا يف استكمال هذه املسرية،  أََساسـياً ِجـدٍّ
يف النهوض بهـذه املسـؤولية، يف القيام 
بهذا الدور، يف اسـتمرار مسـرية الهداية 
اإللهية، يف كماله أَيْـضـاً، أنه أكمل هذه 
ــة بعد نبيها، كما كان هارون أكمل  األُمَّ
ـة موىس يف كماله اإليماني، هل يمكن  أُمَّ
ـة  ألحـد أن يقـول كانت هنـاك مـن أُمَّ
موىس من هـو أكمل إيماناً من هارون؟ 
ال. أَو مـن دوره يف النهـوض بالرسـالة 
اإللهية مع موىس يف مسـتوى هارون يف 

ـة موىس؟ ال.  أُمَّ
ولذلـك نجد أن هـذا النـصَّ العظيم، 
ــة،  املهـم، الثابت، املعرتَف به بـني األُمَّ
وذات  متعـددًة  دالالٍت  لنـا  يقـّدُم  هـو 
أهميّة كبـرية؛ ألَنَّه يبني لنـا دور اإلمام 
ــَالُم» من جوانَب كثرية،  عيل «َعَليِْه السَّ
إسهامه الكبري والعظيم يف نرصة رسول 
اللـه «صلوات اللـه عليه وعـىل آله»، يف 
منارصتـه، ومعاضدتـه، والقيـام معه 
بدور كبري يف نرصته، والحركة باإلسالم، 
كمالـه  وعـن  اإلسـالم،  عـن  والدفـاع 
اإليماني العظيم، ثـم أَيْـضاً عن موقعه 
امُلستمّر واملكمل للدور ما بعد وفاة النبي 
«صلوات الله عليـه وعىل آله»، ليس من 
موقـع النبوة: ((إال أنـه ال نبي بعدي))، 
ولكـن من موقـع الواليـة: ((فمن كنُت 

مواله، فهذا عيلٌّ مواله)). 
ـَالُم» عىل  كمال اإلمام عيل «َعَليِْه السَّ
ا،  املستوى اإليماني مسألة معروفة ِجـدٍّ
ولو تحدثنا عنها، فالحديث عنها يطول 
ا، إال أننا يمكن أن نشـري بإشـارات  ِجـدٍّ

مخترصة:
ــَالُم»  الكل يعرُف أن علياً «َعَليِْه السَّ
كانت له ميزةٌ يف مسريته اإليمانية: هي 
باالختصاِص بالنبي «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه»، أنه تربى منـذ طفولته عند 
رسول الله «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
ورباه عىل مكارم األخـالق ليله ونهاره، 
وأنه لم يسـبق إيمانـه أي رشك، وال أي 
شـائبة، ولم يتأثر بـأي يشٍء من خارج 
اإلسـالم، وال مـن دنـس الجاهلية، ويف 
نفس الوقـت كان لديه -بإعـداٍد إلهي، 
ا، أن  وبتهيئٍة إلهية- قابليـة عالية ِجـدٍّ
يحظى بتلك الرتبية املبارشة، امُلستمّرة، 
من رسـول الله «صلوات الله عليه وعىل 
آله»، منـذ الطفولة، وبذلـك اإلعداد من 
جانب النبي، يف ُكـّل تلك املراحل إىل حني 
وفاة النبي، ومع ذلك ماذا؟ كان لديه هو 
ا،  فيما هيأه اللـه له قابلية عاليـة ِجـدٍّ
لالسـتفادة ممـا يربيه النبـي، ويعلمه 
النبي «صلوات الله وسـالمه عليه وعىل 

آله». 
ثـم فيما يأتـي يف القـرآن الكريم من 
حديـث، البعـض منـه يف آيـات عامـة، 
مصداُقهـا األعظُم واألوُل هو اإلماُم عيلٌّ 
ــَالُم»، نموذُجهـا املتكامل  «َعَليْـِه السَّ
ــَالُم»،  واألول هو اإلمام عيلٌّ «َعَليِْه السَّ
فتقـدم أَيْـضـاً تعريفـاً عنـه، وتقدمه 
كنمـوذج، وتقدمه كُقـدوة، وتكّرر هذا 
يف القـرآن الكريـم، وتحـدث املفرسون، 
وأسـباب  واملؤرخـون،  واملحدثـون، 
أصحـاب النزول، عن ذلـك، عن عالقتها 

ـَالُم».  باإلمام عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
يف بعـٍض مـن اآليـات  فنجـد مثـالً 
التـي  النبويـة،  والنصـوص  القرآنيـة، 

تتحدث لنا عن كمال عيلٍّ، وتجمع ما بني 
الحديث عـن رسه وباطنه، مع عالنيته 
وظاهـره، وعىل نحـٍو قاطـع، خربٌ من 
الله، ومن رسول الله عن الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، فمـن ضمن ذلك قـول الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {َوِمَن النَّاِس َمْن 
ي نَْفَسـُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه  يَْرشِ
اآليـة٢٠٧]،  ِباْلِعبَاِد}[البقـرة:  رَُءوٌف 
الكل يقر بأن املصـداَق األوَل لهذا النص 
ـة  القرآني، لهـذه اآلية املباركـة، من أُمَّ
ــَالُم»،  محمد، هو اإلمام عيلٌّ «َعَليِْه السَّ
النموذج األكمـل واملصـداق األول، فهو 
الـذي باع نفسـه من اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى»، باع نفسـه بشكٍل كامٍل من 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، واتجه يف ُكـّل 
مسـرية حياته وقد باع نفسـه من الله، 
يعمل ُكـلَّ ما يعمله؛ ِمـن أجِل الله، ويف 
سـبيل الله، وإلعالء كلمة الله، ولنرصة 
دين اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، وهو 
حاٌرض يف ُكـّل لحظة، وبدون اسـتثناء، 
ألَن يلقى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، وأن 
يضحي بحياتـه؛ ولذلك انطلق عىل نحٍو 
عظيـٍم ومتميز لنرصة الله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَلـى». 
ثم تبنّي لنـا اآليُة إخالَصه العظيَم لله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {ابِْتَغاَء َمْرَضاِت 
اللَّـِه}، فهي تتحدث لنا عن مكنون عيل، 
ـا يف أعماق قلب عـيل، عيلٌّ الذي عقد  عمَّ
العزم يف نفسـه، يف قرارة نفسه، عىل أن 
يضحي بنفسه يف سبيل الله، وأن يجعل 
ُكــّل حياته يف سـبيل الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، يعمـل ليلـه ونهـاره، يقف 
ُكــّل املواقـف مهمـا كانـت خطورتها 
وحساسـيتها، وهو يف تمام االسـتعداد 
والجاهزيـة العالية للتضحيـة بروحه، 
للتضحيـة بحياتـه، وبإخالص تـاٍم لله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
{ابِْتَغـاَء َمْرَضاِت اللَّـِه}، فهو يف ُكـلِّ 
مسـرية حياته يتَحّرك ابتغـاء مرضات 
اللـه، رضـوان الله هو هدُفـه الرئييس، 
ليست له أيُة أهداف أُخرى، ليست هناك 
أيُة شـوائب أُخرى، أية دوافع أُخرى، أية 
عوامـل أُخرى، تؤثر عـىل مقصده، عىل 
هدفه، عـىل نيته، عـىل اتّجاهـه، وهذا 
إيماٌن خالص، هذا توّجـه صادٌق يشهد 

به القرآن الكريم. 
فكانت تضحياته، مواقفه، بطوالته، 
التي اشـتهرت يف التاريخ، التي أصبحت 
مـن أشـهر املشـهورات، ومن أبـرز ما 
وتضحياتـه  بطوالتـه  التاريـخ،  نقلـه 
العظيمـة، فـكان معروفاً باستبسـاله 
العظيم، وتفانيه العظيم، يف سـبيل الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، ودوره املتميز يف 
ُكـّل مواطن االستبسال، يف ُكـّل مواطن 
التضحيـة، يف ُكــّل مقامـات الجهاد يف 

سبيل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى». 
فربز هو كجنـديٍّ أول يف نرصة النبي 

واإلسالم:
• يف بَْدر. 
• يف أُُحد. 

• يف الخندق. 
يف ُكـّل املقامات. 

فلذلك كان هو الخصم املخاصم األول 
يف قول الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {َهذَاِن 
َخْصَماِن اْختََصُموا ِيف َربِِّهْم}[الحج: من 

اآلية١٩]، يف واقعة بدر. 
ذلـك  اسـتحق  الـذي  كان  هـو  ثـم 

الوسـام الكبري يف غزوة أحد، عندما قال 
جربيـل عن ذلك املسـتوى مـن التفاني 
واالستبسال: ((إن هذه لهي املواساة))، 
وحني هتـف الهاتف: ((ال سـيف إال ذو 

الفقار، وال فتى إال عيل)). 
ثم كان من أعظم ما يعرب عن املوقف 
العظيم، عـن املوقف اإليماني الذي يعرب 
ـد مبـادئ اإليمان يف  عـن اإليمان، يجسِّ
ـد قيـم اإليمان يف  كمالـه العظيم، يجسِّ
مستواها العظيم، عندما قال النبي عن 
خروجه يـوم الخندق، وهو يلقى عمرو 
بن عبد ود: ((برز اإليمان كله، إىل الرشك 
كله))، هكذا هـو عيل، يعرب عن اإليمان 
ُكــّل اإليمـان، يف كمـال اإليمـان، وعىل 

أرقى مستوى من اإليمان. 
ثـم يف دوره املحوري يف غـزوة خيرب، 
أَيْـضاً يتحدث عن عمق عيل: ((ألُعطنَيَّ 
الرايـَة غـداً رجالً يُِحـبُّ اللَه ورسـوَله، 
ه اللُه ورسـولُه، كـراٌر غري فرار،  ويُِحبـُّ
يفتُح اللُه عىل يَديه))، يتحدث بخٍرب عن 
اللـه، بما أخربه الله بـه، عن عمق عيل، 
عـن محبة عيلٍّ للـه ولرسـوله، ومحبًة 
إيمانيـًة عظيمـة، كان لها ذلـك األثر يف 
روحية عيل، يف استبسال عيل، يف فاعلية 
ا، فيما يفتح  عيل، يف دوره العظيـم ِجـدٍّ
اللـه به عىل يديه، فيمـا تحّقق عىل يده 

من نتائج وثمار عظيمة. 
ثم نجد أَيْـضاً يف الحديث عن إخالص 
عـيل، عن مكنون عيل، عـن عطف عيل، 
عن حنان عيل، ما يجسد القيم اإليمانية 
يف جوانب أُخرى، يف مثل قوله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى» وهو يتحدث عن عيل وفاطمة 
الزهراء، تلك األرسة املباركة: {َويُْطِعُموَن 
الطََّعاَم َعَىل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسريًا 
(٨) إِنََّمـا نُْطِعُمُكـْم ِلَوْجِه اللَّـِه َال نُِريُد 
ِمنُْكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا (٩) إِنَّا نََخاُف ِمْن 
َربِّنَا يوماً َعبُوًسـا َقْمَطِريًرا}[اإلنسـان: 
٨-١٠]، نجد هنا الحديث عن إخالصهم، 
إخالصهم العظيم، عـن أن الهدف دائماً 
هو رضـوان الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» 

بالنسبة لهم. 
ــَالُم» هكذا  اإلمـاُم عـيلٌّ «َعَليْـِه السَّ
كان، تتجسـد الحالـة اإليمانيـة لديه يف 
ُكــّل مـا يعملـه، يف ُكـّل مـا يقدمه، يف 
ُكـّل مـا يعطيه، وهو يقدمـه؛ ِمن أجِل 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، دون أيـة 
شـائبة، مـن ريـاء، أَو مقاصـَد أُخرى، 
مقاصـَد معنوية، مقاصـد... حتى عىل 
مستوى الشـكور: {َال نُِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء 
َوَال ُشُكوًرا}، يقدم ما يقدمه خالصاً؛ ِمن 
أجِل اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، بدافٍع 
إيمانيٍّ خالٍص، ليس عنده أي اسـتغالل 
لآلخرين، أي أهـداف من اآلخرين، ليس 
عنـده أي توظيـف شـخيص، ملكاسـب 
شـخصية، وأطماع وأهداف شـخصية، 
ألي يشٍء كان أبداً، فهو يقدم ما يقدمه، 
يعمل مـا يعمله، خالصاً؛ ِمـن أجِل الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، بروحيٍة إيمانيٍة 
عظيمـة، تصل بـه حتى عىل مسـتوى 
اإليثـار عىل نفسـه، يف طعامـه الذي ال 
يمتلك غـريه، يف قوته الـذي ال يتوفر له 
سـواه، يف أن يقدم ما يقدمه وهو يحمل 
حالة اإلخالص عىل أرقى مسـتوى، عىل 
نحٍو كامـٍل وعظيم، الخوف والخشـية 
من اليوم اآلخر، محاسـبة حسـاب هذا 
اليوم: {إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّنَا يوماً َعبُوًسـا 

َقْمَطِريرًا}. 

فيتحدث لنـا عن أعماق عيل، حتى يف 
قوله: {َويُْؤتُـوَن الزََّكاَة َوُهـْم َراِكُعوَن}

[املائدة: من اآلية٥٥]، هذا مؤرش واإلمام 
عـيلٌّ يف أعظم مقام، مقـام العبادة لله، 
مقـام الصـالة التـي يقيمهـا، يقيمها 
بخشـوع، بتوّجــه ذهنـيٍّ نحـو اللـه 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، يف موقٍف عظيم، 
ومقاٍم عظيم، وبالنسبة له يختلف الحال 
عن غـريه، قيامه للـه يف صالته يختلف 
عن قيام أي منا يف صالته لله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى»، حتى يف تلـك اللحظة األهم، 
حتى يف ذلك املوقف األعظم، ال يغيب عن 
االهتمام بسـائٍل يدخل املسـجد، يطلب 
الناس، ال أحد يعطيه شـيئاً، فيؤرش له 
بخاتمـه، ليسـتلمه، ويتصدق بـه، هذا 
االهتمـام الكبـري بأمـر الفقـراء، بأمر 
ـــة، بأمر النـاس، بروحيٍة إيمانيٍة  األُمَّ
عاليـة، بدافٍع إيمانيٍّ خالـص، هذا هو 
الذي يقدمه القـرآن كمؤهل لإلمام عيلٍّ 
ــَالُم»، مؤهٍل إيماني، للقيام  «َعَليِْه السَّ
بهـذا الدور، لالسـتمرار بهذا الـدور، يف 
ــة.  العناية باألمة، يف االهتمام بأمر األُمَّ
كما يقدم لنا هناك رسـول الله: {َلَقْد 
َجاَءُكْم َرُسـوٌل ِمْن أنفسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه 
ْم َحِريـٌص َعَليُْكـْم ِباْلُمْؤِمِننَي  َمـا َعِنتـُّ
رَُءوٌف َرِحيٌم}[التوبـة: اآليـة١٢٨]، هنا 
يقـدم عليـاً يف كمال إخالصـه، يف كمال 
إسـهامه  العظيـم،  دوره  يف  محبتـه، 
الكبـري، يف قيام هذا الدين، يف نرصة هذه 
الرسـالة، يف الرحمـة باألمة، يف الحرص 

عليها، يف االهتمام بأمرها. 
مـن  تأتـي كثـريٌ  مـع ذلـك أَيْـضـاً 
النصـوص ذات األهميّـة الكـربى، التي 
تكشـف لنا أَيْـضـاً جوانـب أُخرى مما 
ــَالُم»،  يتعلـق باإلمـام عـيلٍّ «َعَليِْه السَّ
ـــة،  األُمَّ تطمـنئ  ضمانـات  وتمثـل 
ضمانـات كافية يقدمهـا النبي، يبلغها 
عن الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى» يف نصوص 
ــة، تطمئنها  نبويـة، تطمنئ هـذه األُمَّ
عن أن هذا الرجـل -الذي هو اإلمام عيلٌّ 
ــَالُم»- يف جانب اإليمان هو  «َعَليْـِه السَّ
أَيْـضـاً عىل مسـتوى الهدايـة اإللهية، 
عىل مستوى عالقته بهدى الله، معرفته 
بهدى الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»، معرفته 
بالحـق، والتزامه بهذا الحق، وتمسـكه 
بهـذا الحق، عىل نحٍو ال ينفـك عنه أبداً، 
فال هو ممن قد يجهـل الحق، يف موقٍف 
من املواقـف، أَو موضوٍع من املواضيع، 
أَو قضيٍة مـن القضايا، وال هو ممن قد 
يجهـل ما يرشـد إليه القـرآن، أَو يهدي 
ــة  إليه القرآن، يف مقاٍم تحتاج فيه األُمَّ
إىل هدايـٍة لها بالقرآن الكريم، من خالل 

القرآن الكريم يف ذلك. 
فيأتي الحديُث عـن اإلمام عيل «َعَليِْه 
ــَالُم» يف علمـه بالحـق، يف علمـه  السَّ
ا، يف هدايتـه، يف ارتباطه  الواسـع ِجــدٍّ
بالقرآن، يف ارتباطه بالحق، بشكٍل وعىل 
نحـٍو يفيد أن املقام ليس املقام عن دوٍر 
محدود، دوٍر شخيص لإلمام عيل «َعَليِْه 
ــَالُم»، عن مسـألة عاديـة يف إطار  السَّ
ــَالُم»،  شـخصية اإلمام عيل «َعَليِْه السَّ
بل بحديٍث يقدم املسـألة عـىل عالقتها 
باألمـة، وعـىل أنـه دوٌر يرتبـط بهـذه 
ـــة، واألمة عىل عالقٍة به، وهو أمٌر  األُمَّ
يعنيهـا هي، هـي املخاطبـة بذلك، هي 

ضمانات تقدم إليها هي. 
فالرسـوُل «صلـوات اللـه عليه وعىل 
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ـة وهـو يقول  آلـه» عندمـا يعلـن لألُمَّ
لهـا: ((عيلٌّ مـع القـرآن، والقـرآُن مع 
عيل))، ليـس ألمٍر يَُخصُّ عليـاً يف إطار 
فرديٍّ شـخيصٍّ يعيشه بمفرده، كعضٍو 
عـاديٍّ مـن أعضاء املجتمع اإلسـالمي، 
، كواحٍد من الصحابة، املسألة  وكصحابيٍّ
ــة  ـة، األُمَّ ليست كذلك، هو خطاٌب لألُمَّ
تَُقدَّم لها ضمانة: بـأن هذا الرجل الذي 
ــة،  سـيواصل هذا الدور يف هدايـة األُمَّ
يف الحركة باألمة عىل أََسـاس هدى الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى»، هو مع القرآن، 
هو يعرف القرآن، هو عالٌم بالقرآن، هو 
الذي أتى عنه التعبري يف آيٍة أُخرى يف قول 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {َوَمْن ِعنَْدُه 
ِعْلـُم اْلِكتَاِب}[الرعد: مـن اآلية٤٣]، هو 
اهتدى بالقـرآن، هو يتمسـك بالقرآن، 
هـو ال يفارق القـرآن يف أي قراٍر يتخذه، 
ال يفـارق القـرآن يف أي عمـٍل يعمله، ال 
يفـارق القـرآن يف أي هدًى يقـدم، وأي 
مفاهيـم، أي تعليمـات، أي توجيهات، 
هو مع القـرآن دائماً، مـع القرآن وهو 
ــة عىل ضوء ما تضمنه  يعلم هـذه األُمَّ
ــة،  القرآن الكريم، وهو يرشد هذه األُمَّ
ــة، مع  مع القرآن وهو يوجه هذه األُمَّ
القرآن يف املواقف التي يقف بها، ويدعو 
ـــة إىل أن تقفها، مـع القرآن  هـذه األُمَّ
يف ُكـّل أحوالـه، يف ُكـّل مواقفه، يف ُكـّل 

قراراته، يف ُكـّل توّجـهاته. 
ــة: ((عيلٌّ مع  النبـيُّ عندما قال لألُمَّ
الحق، والحق مع عيل))، هو كذلك يف هذا 
السـياق، يف إطار هذا الدور الذي يتَحّرك 
ــة التـي يراد لها أن  ــة، األُمَّ بـه يف األُمَّ
تكون متمسكًة بالحق، أن تكون عارفًة 
بالحـق، أن تكـون ثابتًة عـىل الحق، أن 
تقـف املواقف الحق، أن تكون عىل الحق 
يف مسـرية حياتها، أن تكـون عىل الحق 
يف مواقفهـا، يف ُكــّل توّجـهاتهـا، عيلٌّ 
يتَحّرك بها عىل هذا األََسـاس، ((والحق 
مع عيل)) بـكل ما يعنيه ذلك، كما قال: 

((والقرآن مع عيل)). 
ــَالُم»  عندما قال عن عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
أنـه يقاتل عـىل تأويل القـرآن، وذلك يف 
ــة، قاتل مـع النبي عىل  مسـتقبل األُمَّ
ــة، وما بعد  تنزيلـه، ويف مسـتقبل األُمَّ
وفاة النبي «صلوات الله وسـالمه عليه 
وعىل آلـه»، أنه يقاتل عىل تأويل القرآن، 
هـو يبنُي طبيعـَة هذا الـدور املرتبط يف 
الحفـاظ عـىل املفاهيـم القرآنيـة، بعد 
أن عجـز املحرفون عـن تحريف النص 
يف  التحريـف  إىل  يتجهـون  القرآنـي، 
التأويـل، يف املضمـون، يف املفاهيـم، يف 
املعانـي، يف الـدالالت، فيأتي هـذا الدور 
ـَالُم»: ((فمن كنت  لإلمام عيل «َعَليِْه السَّ
مواله، فهـذا عيلٌّ مـواله))، وهو يحمي 
هذه املفاهيم، وهـو يتَحّرك باألمة وفق 
املفاهيـم القرآنيـة الصحيحـة، التي ال 
لآلخرين،  ويتصـدى  تحريف،  يشـوبها 
ا، ثـم يـربّرون  الذيـن ينحرفـون عمليّـٍ
انحرافهـم العمـيل مـن خـالل تزييـف 
للمفاهيـم، للتأويل، فقاتـل عىل تأويل 

القرآن. 
ُوُصــوالً إىل نـصٍّ ذي أهميّـٍة كبرية 
ا هـو: قـوُل النبـي «صلـوات الله  ِجــدٍّ
وسـالمه عليـه وعـىل آلـه» عـن اإلمام 
ــَالُم» أنه: ((ال يحبه إال  عـيلٍّ «َعَليِْه السَّ
مؤمن، وال يبِغُضه إال منافق))، الرسوُل 
«صلواُت الله عليـه وعىل آله» يف اإليمان 

بـه واملحبة لـه كان عالمـًة فارقًة بني 
الكفـر واإلسـالم، واإلمـام عـيلٌّ «َعَليِْه 
ـَالُم» يف داخل االنتماء اإلسالمي هو  السَّ
عالمة فارقة بـني اإليمان والنفاق، بكل 
ا يف داخل  ما لذلك مـن أهميّة كبرية ِجـدٍّ
الساحة اإلسالمية، وهذا ما يفيده النص 
النبوي، فيما يتعلق بحب اإلمام عيل أنه 
من اإليمان، ويف بغضه أنه نفاق، مؤرش 
عىل النفاق، عالمة واضحة عىل النفاق، 
داللـة بينة عـىل النفاق، بـكل خطورة 
النفـاق، الذي يعـرب عن حالـة انحراف 

ــة.  كبري يف داخل األُمَّ
ا لإلمام عـيل «َعَليِْه  الـدوُر امُلِهمُّ ِجـدٍّ
ــَالُم» فيمـا يتعلـق بهذه املسـألة  السَّ
يذكرُنا يف سياق اآلية املباركة، آية الوالية: 
{إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا}، 
وقد أتت بعد التحذير الشـديد من التويل 
لليهودي والنصارى، وما يشكله ذلك من 
ــة يف إيمانها،  ــة، األُمَّ خطورة عىل األُمَّ
ويف دينهـا، ويف ثباتهـا عـىل دينها، ويف 
سـالمة دينها، يف سالمتها عىل املستوى 
املعنـوي، عـىل املسـتوى الرتبـوي، ويف 
سالمتها عىل املستوى الثقايف والفكري، 
ويف سـالمة دينها عىل املستوى العميل، 
يف اآليات املباركة من سـورة املائدة، أتت 
آية الوالية يف هذا السـياق؛ لتبني لنا كم 
أن مبـدأَ الوالية يمثل ضمانـًة، ضمانًة 
ــة مـن االنحراف  مهمة، لحمايـة األُمَّ
الداخيل، الذي يشكل ثغرًة كبرية لصالح 
من؟ لصالح اليهود والنصارى، ولصالح 
حركة النفـاق، التي تسـعى لالنحراف 
ـــة تحت والية  باألمـة، وإخضـاع األُمَّ
اليهود والنصارى، وهذه مسـألة مهمة 
ا، مسألة  يف عرصنا هذا بشكٍل كبري ِجـدٍّ

تعنينا نحن يف هذا الزمن. 
ولذلك نلحظ هنـا أهميّة والية اإلمام 
عيل، فيمـا تعنيه من حمايٍة لنا نحن يف 
هذا الزمن، وأن املسـألة ليسـت وقتية، 
تجاه هذا الخطر الكبري، الذي يهّددنا يف 
اإليمان، يهّددنا يف االسـتقامة عىل دين 
الله، يف الثبات عىل دين الله، وفق اآليات 
املباركة من سورة املائدة، تشكل مسألة 
الـوالء لليهود والنصـارى حالة خطرية 
ـــة يف واقعهـا الديني،  ا عـىل األُمَّ ِجـدٍّ
ـًة  وبالتايل يف واقع حياتها، يف أن تبقى أُمَّ
قويًة مسـتقلًة، تعيش ثمرة اإلسالم يف 

واقع الحياة. 
والحالُة التي هـي حالُة انحراف هي 
َ عنها القـرآُن الكريم يف قول  حالة عـربَّ
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {َفَرتَى الَِّذيَن 
ِيف ُقلُوِبِهـْم َمـَرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهـْم}
[املائدة: من اآلية٥٢]، حالة اختالل عىل 
املسـتوى الرتبوي، يَُعربَّ عنـه باملرض، 
ــة سـالمتها الرتبوية، تنشأ  تفقد األُمَّ
يف داخل القلوب مظاهر سـلبية، تنشـأُ 
أشياُء سـلبيٌة فتاكة، تتعارض كليٍّا مع 

األثر الرتبوي لإليمان، يف نفسية اإلنسان، 
تخرس تلك القلوب الزكاء، تخرس أَيْـضاً 
ا، التي  املعانـي اإليمانيـة الراقيـة ِجــدٍّ
تسمو باإلنسان وتزكو باإلنسان، تنشأ 
آفات وعلل تربوية خطرية، تسـاعد عىل 
االنحراف باإلنسـان، مـن ثمراتها، من 
نتائجها السلبية جداً: املسارعة يف الوالء 

لليهود والنصارى. 
وبالتايل ينشـأ عن ذلك -عىل املستوى 
العميل- حالُة ارتداد عن الدين، قد يصل 
بالبعض إىل مستوى الخروج عن اإلسالم 
بشكٍل كامل، والبعض ال، قد يأتي ارتداد 
عن الدين يف مبادئ مهمة من هذا الدين، 
يف قيـم مهمة، بحيـث يبقى فقط حالة 
شكلية روتينية، وبعٍض من الطقوس، يف 
نفـس الوقت تتحول تلك الجماهري، تلك 
ــة، التي تنحرف  الفئات من أبنـاء األُمَّ
هـذا االنحـراف، يف حالـٍة مـن الطاعة، 
يف حالـٍة من الـوالء لليهـود والنصارى، 
فتتجـه -وهي تحمل عنوان اإلسـالم يف 
انتمائها- تتجُه يف الواقع العميل لطاعة 
اليهود والنصارى، ولتقديم ما يخدمهم، 
وللعمل فيما هو مصلحٌة لهم، فتتحول 
الحالـة إىل حالة نفاق، تتحول الحالة إىل 

حالة نفاق، ينحرف عن اإليمان. 
هنـا نجـُد كـم مسـألة واليـة اإلمام 
ــَالُم» ذات أهميّة كبرية  عيل «َعَليِْه السَّ
ا؛ ألَنَّ حبه عالمة فارقة بني اإليمان  ِجـدٍّ
عالمـة فاصلة  والنفـاق، وألنـه أَيْـضاً 
بني الزيـف والحق، والحقيقة واألصالة، 
تبقى أصالة اإلسالم متمثلًة باإلمام عيلٍّ 
يف منهجه، يف مواقفه، يف مسريته، يمثل 
هـو حلقة الوصـل السـليمة، املوثوقة، 
التي تصلنا برسول الله، فتقدم لنا الدين 

نقياً، سليماً من ُكـلِّ الشوائب. 
يبقى مبدأُ الوالية يف الوالء لإلمام عيلٍّ 
ــَالُم»، وبالتمسـك بالثقلني،  «َعَليِْه السَّ
يصوننا عىل مستوى الوالء، فال ننحرف 
يف والئنا، وعىل مستوى املنهج، واملوقف، 
والعمل، واملسـرية العملية، فال ننحرف، 
وال نعيش حالة الفوىض واالنفالت فيما 
يتعلـق بالـوالء، أَو الفـوىض واالنفالت 
فيمـا يتعلق بالجانب الثقـايف والفكري 

والعناوين الدينية. 
البديل عن مبـدأ الوالية هو ماذا؟ هو 
ذلك الفراغ، هي تلك الفوىض، هي حالة 
ــة ضحية لكل  االنفالت، التي تجعل األُمَّ
االنتهازيني، لكل املضلني، لكل املفسدين، 
حينها حتى املعيار اإليماني، إذاً لم يكن 
لـه نموذجـه، إذاً لم يكن لـه من يمثله، 
حتى هـو ممكـن أن يتقمـص بخداع، 
ولذلك تأتي مسـألة العناويـن اإليمانية 
ـــة عرب تاريخها  والدينيـة يف واقع األُمَّ
يحكـي  املنافقـني  حتـى  اليـوم،  وإىل 
عنهـم القـرآن أنهـم يتحدثـون أحياناً 
تحـت عناوين إيمانية: {َمـْن يَُقوُل آَمنَّا 

ِباللَِّه َوِباْليَْوِم اآلخر َوَمـا ُهْم ِبُمْؤِمِننَي}
[البقرة: من اآلية٨]. 

بـل فيمـا يأتي عـن النبـي «صلوات 
الله وسـالمه عليه وعىل آلـه» أنه يأتي 
تحت العناوين الدينية، وتحت العناوين 
اإليمانيـة، مـن يصلـون إىل درجة ((أن 
تحِقروا صالتَكم عند صالتهم، وقراءتَكم 
للقرآن عند قراءِتهم للقرآن))، يعني: من 
هم أكثر منكم حتى يف مسألة الطقوس 
الدينية، حتى يف مسألة القراءة والتالوة 
للقرآن الكريم، مـن يتفوقون عليكم يف 
ذلك، إىل درجـة أن تحقروا صالتكم عند 
صالتهم، فرتون صالتكـم ال يشء أمام 
صالتهم، وقراءتكم للقرآن ال يشء أمام 
قراءتهم، إىل هذا املستوى يمكن التزييف 
للعناوين الدينية، واالستغالل للطقوس 
والشعائر الدينية، من الفئات املنحرفة، 
ثـم -يف نفس الوقـت- تنحرف باألمة يف 
والئها، وتنحـرف باألمـة يف منهجيتها 
العمليـة عـن منهـج الله، فـال تصلها 
بوالية الله يف الهداية، وهنا تفتح الثغرة 
الكبرية، التي يمكن أن يسـتغلها اليهود 

والنصارى. 
اليهوُد -يف الدرجة األوىل- هم قديرون 
عـىل َلبِْس الحق بالباطـل، هم ماهرون 
يف عملية التزييف عىل املسـتوى الديني، 
وعـىل مسـتوى املفاهيـم والثقافـات، 
الرموز والوالءات،  وعىل مستوى أَيْـضاً 
فيمثـل هذا ثغـرًة ينفذون مـن خاللها 
ــة، مع وجود االنتماء  إىل استغالل األُمَّ
اإليمانـي والديني؛ ألَنَّ ُمَجــّرد االنتماء 

اإليماني والديني ال يكفي. 
ـــَة معرَّضٌة ألن  هـو يحذرُنا أن األُمَّ
تتخذَ اليهود والنصارى أولياًء مع وجود 
االنتماء اإليماني، حينما يقول: {يَا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى 
أولياء}[املائـدة: من اآليـة٥١]؛ ألَنَّ ذلك 
ممكـن، ممكـن مـع وجـود االنتمـاء 
اإليمانـي أن تتخـذ اليهـود الصهاينـة 
أوليـاء، يف الوقـت الـذي ال تـزال -عـىل 

مستوى االنتماء- تنتمي لإليمان. 
يمكن أن يحصَل االرتـداُد عن الدين، 
عـن مبـادئَ مهمـٍة مـن الديـن، عـن 
أََساسياٍت من هذا الدين، عن مسؤوليات 
مهمة يف هـذا الدين، عن أشـياء مهمة 
يف هـذا الديـن، وأنت -يف نفـس الوقت- 
تنتمـي لإليمان، ولهـذا يقول: {يَـا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكـْم َعْن ِديِنِه}، 
ثـم بعدها يقـول: {َفَسـْوَف يَأِْتـي اللَُّه 
ِبَقـْوٍم يُِحبُُّهـْم َويُِحبُّونَُه}[املائـدة: من 
اآليـة٥٤]، ويأتي بسلسـلة مواصفات 
تعرب عن الثبات واالسـتمرارية بشـكٍل 
صحيح عىل أََسـاس هذا الدين يف كماله 
ونقائه، يختمها باآلية: {إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه 

َورَُسولُُه}. 
فـإذا بنـا نـرى أن املسـألة تعنينا يف 

هذا الزمن، وأكـرب تهديد يف هذا العرص، 
ــة  وأكرب خطر يف هذا العرص، يهّدد األُمَّ
ــة يف  يف دينها واسـتقاللها، ويهّدد األُمَّ
دينهـا ومبادئهـا وقيمهـا العظيمة، يف 
املبـادئ والقيم ذات األهميّـة الكبرية يف 
الدين، الخطر الذي يهّددنا من أعدائنا يف 
سعيهم للسـيطرة علينا، وهم يسعون 
للسـيطرة علينـا عـن طريـق االخرتاق 
الثقـايف والفكـري، واالخـرتاق الداخيل، 
الـذي يمّهُد السـبيَل أمامهم للسـيطرة 
التامة علينا، واالستغالل لنا، واالستغالل 
لـكل ما لدينـا مـن إْمَكانيـات وقدرات 
وثـروات، هنـا منبـع الخطـورة علينا، 
فتمثل الوالية مسألًة مهمة يف أن تحمينا 
من هـذا االخرتاق، ومما يلحـق به، من 
إْمَكانية السيطرة علينا واالستغالل لنا. 

ولذلك يأتي أَيْـضـاً بعد ذلك قول الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى»: {َوَمْن يَتََولَّ اللََّه 
َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم 
اْلَغاِلبُوَن}[املائدة: اآلية٥٦]، لكي نحظى 
بهـذه الرعايـة اإللهية، التـي تحمي لنا 
مبادئنـا وقيمنـا، بنقائهـا وأصالتهـا، 
ويحمينـا مـن النفـاق، واالنحـراف يف 
الوالء، واالنحراف عىل املسـتوى العميل، 
ولكـي نحظـى برعايـة اللـه ونـرصه 
وتأييـده، ولكي نكون من حزبه الغالب، 
ال بدَّ لنا من هذا: أن نتوىل الله، ورسوله، 

والذين آمنوا. 
أََساسـياً  فيكون التـويل للـه مرتكزاً 
ــُة من خاللـه بنرص الله،  تحظـى األُمَّ
ــة،  مرتكزاً أََساسياً لتصحيِح واقع األُمَّ
ملعالجـة وضعها الداخـيل، للعناية بكل 
متطلبات التقويم والتصحيح، واإلصالح 
لكل مجاالت الواقع وعىل نحٍو متكامل، 
ويف ُكــّل املجاالت، وبفاعلية، فاملسـألة 
مهمـة لنا، ِمــْن َحيُث التهديـدات التي 
ـــة، واملخاطـر التي  تعانـي منهـا األُمَّ
تعنينا كأمة، يف ضل الوقت الذي يسـعى 
فيه أعداؤنا من اليهود الصهاينة، تسعى 
قـوى الطاغـوت -عـىل رأسـها أمريكا 

وإرسائيل- لفرض واليتها علينا. 
نحـن أمـام هـذا التهديد، أمـام هذا 
الخطر الواضح: تسعى قوى الطاغوت يف 
عرصنا -وعىل رأسها أمريكا وإرسائيل- 
لفرِض واليتها علينا، للتحكم بنا يف ُكـّل 
شـؤون حياتنا، للتدخل يف ُكـّل مجاالت 
حياتنا، للتحكم بنا يف ُكـّل واقع حياتنا، 
للسيطرة الكاملة علينا، وعىل ُكـّل ما يف 
أيدينا، وما معنا من ثـروات وإْمَكانات، 

البرش، والجغرافيا، وما معهم. 
التي ينُفـذُون من  الكبـريةُ  والثغـرةُ 
حالـة  الفـوىض،  حالـة  هـي  خاللهـا 
االنفـالت، التـي تؤثـر عـىل اإلنسـان، 
وتجعله قابـالً ألن يتجَه بوالئه نحوهم، 
وحالة االخرتاق الثقايف والفكري، عندما 
ال نتصـل بهـذا الوصـل، الـذي يصلنـا 
برسـول الله «صلوات الله وسالمه عليه 
وعىل آله»، وفـق ما تدل عليه النصوص 
القرآنيـة، اآليـات املباركـة، والنصوص 
النبويـة عن رسـول الله «صلـوات الله 
عليه وعىل آله»، الحديُث عن هذه املسألة 

ا.  يمكن أن يطوَل ِجـدٍّ
نكتفي بهذا املقدار.

َونَْسأَُل اللَه ُسـبْـَحـانَـُه َوتَـَعـاَلـى 
َقنَا َوإِيَّاُكْم ِلَما يُْرِضيْـِه َعنَّا.  أَْن يَُوفِّ

اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  َوالسَّ
َوبَرََكاتُه..

خطاب السيد
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واحتفـاَل  إحيَـاَء  إن 
الواليـة  بيـوم  اليمنيـني 
ملـا يمثِّلُـه هذا اليـوم من 
ُقدسيٍة وأهميٍّة يف قلوبهم 
لحبهم الكبـرِي لإلَمام عيل 
ــَالُم وارتباطهم  َعَليِْه السَّ
الوثيـق بواليـة مـن أمـر 
اللـه بتوليهـم واتِّباعهـم 
واالقتـَداء  ومناَرصتهـم 
بسريتهم ومآثرهم العظيمة، وهو ما يغيظ املوالني 
ألعـداء الله وأعداء رسـوله واملسـلمني، والشـعب 
اليمني قد اعتاد وعىل مـر التاريخ وعرب األجيال أن 
يحيَي هذه املناسـبة العظيمة وليست بجديدٍة عىل 
واقعـه بل هـي مناسـبة كان يحتفل بها أسـالُفنا 

وأجداُدنا عرب التاريخ.
وبينمـا بعُض األعراب يطبّعـون ويوالون اليهوَد 
يف وقتنـا الحارض، بقـي اليمنيـون محافظني عىل 
التطبيع واملواالة لله ولرسـوله ولإلَمام عيل وألعالم 
الهـدى مـن آل بيتـه، ويـوم الوالية هو مـن األيّام 
العزيزة عىل جميع املسـلمني وعىل اليمنيني بشكل 
ــَالُم ويقتدون  خاص؛ ألَنَّهم يحبون علياً َعَليِْه السَّ
بالنبي صلوات الله وسـالمه عليه الذي نادى فيهم 
بـأن عليـاً ويل ُكـّل مؤمـن ومؤمنـة وال يبغُضه إالَّ 
منافق وال يحبه إالَّ مؤمن، وهي ما تشري إىل دالالت 
كبـرية لتحديد االتّجـاه الصحيح الـذي يجب علينا 

أتباعه والتمسك به. 
والهـدُف والثمرة الحقيقية من إحيَاء يوم الوالية 
ــَالُم يف واقعنا  ـَد والية اإلَمام عيل َعَليِْه السَّ أن نجسِّ
العمـيل والتـي تأتي من خـالل االقتَداء به والسـري 
عـىل نهجه واسـتلهام العـرب والدروس مـن قيمه 
وشـجاعته وعدلـه وأخالقـه وتضحياته يف سـبيل 

الدفاع عن الدين ومحاربة أعدائه. 
ـَالُم يأتي التمكنُي  وبمواالتنا لإلَمام عيل َعَليِْه السَّ
والنـُرص من اللـه (اللهم انُرصْ من نـرصه، واخذل 
من خذله) لذلـك نحن عىل ثقٍة بالنرص عىل تحالف 

العدوان ومن يف صفهم بإذن الله وبوعده. 

ربغُع العقغئربغُع العقغئ
غتغى المتطعري

بعد عرش سـنوات عىل حلول الربيع العربي عىل منطقتنا 
العربية، والذي استحال إىل صيٍف ملتِهٍب يف بعض البلدان، أَو 

إىل صقيع شتاء متجمد يف بلدان أُخرى. 
وبـني وصفـه باملؤامـرة الغربيـة مـن الكثـري ووصفـه 

بالصحوة اإلسالمية من أطراف أُخرى.
وبعـد ما حدث مؤّخـراً يف تونَُس من أحداٍث مشـابهٍة ملا 
حـدث يف مرص، أجُد مـن املهم الكتابَة عن ربيـع اليمن وما 

تميز به عن غريه من الدول قيادة ومرشوعا وشعبا. 
فرغـم العدوان الكوني عىل اليمن منذ سـبعة أعوام، لكن 
القـوى اإلقليميـة لم تتمّكـن مـن وأد الثـورة اليمنية التي 
تميض ُقُدًمـا يف التغيري عىل ُكـّل املسـتويات فكريا وثقافيٍّا 

واجتماعيا رسميٍّا وشعبيا
وإضافًة إىل الحفاظ عىل مؤّسسات الدولة من االنهيار الذي أراده الخارج 
بعـد انتصار الثورة يف 2014م، فقد نجحت الثورُة يف اليمن يف امليض ُقُدًما يف 
إصـالح وتفعيل مؤّسسـات الدولة بما يحّقق طموحاِت الشـعب ويحد من 
نفوذ القوى االنتهازية التي تسلطت عليه منذ عقود ونهبت ثرواته وجعلته 

تحت هيمنة الوصاية الخارجية. 
وحافظـت الثورُة يف اليمن عىل تصاُعِد الزخِم الشـعبي املؤيد لها بموازاة 
املحافظة عىل تماسك الجبهة الداخلية والتوافق مع بقية املكونات ملواجهة 

العدوان كأولوية
وما شـهدناه باألمس من احتفاالت مليونية بذكـرى والية أمري املؤمنني 
ــَالُم بالشـكل الذي لم يسـبق له مثيل يف تاريـخ اليمن يعترب  عيل َعَليِْه السَّ
من أبرز الدالئل عىل التحام الثورة اليمنية بالشـعب يف ُكـّل املحافظات، وأن 
قيادَة الثورة وطليعتَها من النخب والقيادات لم تعزلهم مواقع املسؤولية يف 
سلطات الدولة عن التَحّرك الشعبي الذي كان من أبرز عوامل القوة يف نجاح 

الثورة يف قيامها ويف تصديها للعدوان الكوني ملدة سبعة أعوام. 
يف مرص وتونـس وصلت ثورُة اإلخوان بجماهريهـا ومكوناتها إىل مآزَق 
كبـرية، رغـم أنها لم تواجْه مـا واجهته ثورة اليمن من تآمـر دويل وعدوان 

عاملي. 
الثـورُة يف اليمـِن تميـزت عـن بقيـة النمـاذج بقيادتها الحكيمـة التي 

اسـتطاعت التدرج يف خطوات التغيري للواقع سـواء يف بنية الجيش اليمني 
ونقلـه مـن موقـع الدفاع السـلبي املرتاجـع يف بدايـة السـنوات إىل موقع 
الصمـود والقدرة عـىل فرض معادالت الردع، أَو يف اسـتمرار 
التَحّرك الشعبي الثوري بموازاة الحفاظ عىل تماسك الجبهة 

الداخلية والتوافق مع بقية املكونات األُخرى. 
لقد تميزت طليعة الثـورة اليمنية وقيادتها بالحرص عىل 
مصالح الشعب ولم يرتسـخ يف ذهنياتهم وتربيتهم التنافس 

عىل املناصب أَو البحث عن املصالح الشخصية.
ولديهم القدرة عىل التأثري شعبياً سواء يف مناصب السلطة 
أَو مـن خالل عالقتهم الوطيدة بالشـعب، عىل عكس توّجـه 
اإلخوان املعروف عنهم بالعشـق للسـلطة وعـدم القدرة عىل 

التماسك والثبات واالستمرار بعيًدا عنها.
لـم تركز قيـادُة اليمن عىل االسـتئثار بمؤّسسـات الدولة 
بقـدر ما رّكزت عىل اسـتصالحها، وهذا أثّر بشـكل كبري عىل 

إعادة تفعيلها يف تعزيز عوامل الصمود والتماسك الداخيل. 
رّكـزت الثورة يف اليمن عىل العمل عىل صناعـة القناعات الحقيقية لدى 
جماهري الشـعب، والعمل الثقايف والتوعوي يف أوسـاطهم، وهذا أثّر بشـكل 
كبري عـىل ثبات خطواتهـا يف التغيري املتـدرج، وعدم قدرة النظام السـابق 
بجناحيـه وبـكل الدول اإلقليمية املسـاندة لهمـا عىل االلتفـاف عليها من 
جديـد، أَو خداع الشـعب ورضب معنوياته، وإلهائه عـن تَحّركه الصحيح 

نحو التغيري املنشود. 
ورغم ما شنه األعداُء من الدعايات والتضليل عىل مناسبة ذكرى الوالية، 
وأنها طائفية وأنها تخص فئة دون غريها، إال أن الشـعَب اليمني أثبت من 
جديٍد انسـجاَمه الكامـَل مع مبادئ ثورتـه القرآنية وعقيدتها اإلسـالمية 
وُهـِويَّتها اإليمانية، وأثبت حكمة قيادته التي تَحّركت يف تصحيح الثقافات 
واملفاهيم قبل الرتكيز عىل شـكليات السـلطة أَو شـكل النظام أَو أي تغيري 

سطحي ينهار رسيعا بُمَجـّرد تغري الظروف اإلقليمية املحيطة به. 
إنها ثمرة بسـيطة من ثمار مبدأ الوالية وشـاهد أكيد عـىل أنه الخالُص 
الوحيـُد لـكل الشـعوب العربية مـن سلسـلة الهزائـم النفسـية والثورية 

والفكرية التي ُمِنيَت بها طوال العقود املاضية.. 
والعاقبة للمتقني.. 

* افطغظ السام المساسث لتجب السمض الغمظغ


