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 : خاص
مـع اقرتاِب الُهدنة اإلنسـانية والعسـكرية من نهايِة 
فرتِة التمديـد يف ظل إرصار تحالف العـدوان عىل التعنت 
ورفـض تنفيذ بنود االتّفاق، أّكــدت صنعاء عىل أن هذه 
التجربـة غـري قابلـة للتكـرار يف املسـتقبل، وأن حديـَث 
الرئيـس األمريكي عن التمديد مجـّدًدا ال قيمة له يف ظل 
املعطيـات الصادمـة وغـري املشـجعة عىل الواقـع، كما 
جّددت التأكيَد عىل التمسـك بمعادلة السـالم الرئيسـية 
كطريٍق وحيٍد للحل الشـامل، ال بديَل عنه سوى استمرار 
املواجهـة، يف إنـذار جديـد يأتـي بالتزامن مـع محاولة 
أمريكية سـعوديّة لرتتيـب الصفوف؛ ِمن أجـِل مواصلة 

العدوان والحصار. 
وكان الرئيـُس األمريكي جو بايدن تحـدث مؤّخراً عن 
«موافقة السعوديّة عىل تمديد الُهدنة يف اليمن» يف محاولة 
لتضليـل الـرأي العـام وتلميع صـورة اململكـة والواليات 
املتحـدة، والتغطية عىل اسـتمرار معاناة الشـعب اليمني 
جراء تعنت تحالف العدوان ورفضه لتنفيذ بنود االتّفاق. 

وجاء ترصيُح بايدن خالل زيارته للسـعوديّة مؤّخراً، 
والتـي حمـل فيها أجنـدة عدوانيـة فيما يتعلـق باليمن 
ـة وباملنطقـة بشـكل عام، َحيـُث هدفـت الزيارة  َخاصَّ
بوضوح إىل ترتيب صفوف قوى العدوان ورعاتها ملواصلة 

استهداف بلدان املنطقة وعىل رأسها اليمن. 
ورداً عـىل ذلك، أعلـن املجلُس السـيايس األعىل رفَضه 
أليـة مخرجات تصـُدُر عن زيـارة بايدن وتمس سـيادة 
وأمن واستقرار اليمن، مستنكراً حديث الرئيس األمريكي 
عن تمديـد الُهدنة التي «لم يتلزم طـرف العدوان بتنفيذ 

بنودها». 
َوأََضـاَف بياُن املجلس أن الُهدنَة «مثّلت تجربة صادمة 
ومخيبة لآلمال وال يمكن تكرارها يف املسـتقبل»، مؤّكـداً 
«االسـتعداد الدائم لتعزيـز أية جهود تتسـم باملصداقية 
وتقود عىل نحو مضمـون إىل معالجات حقيقية وعملية 

يف الجانبني اإلنساني واالقتصادي». 
وأّكــد أن «السـالَم يف اليمـن يتطلَّـُب إراَدًة واضحـًة 
وجـادة واسـتعداد عميل من قبـل دول العـدوان الحرتام 
سيادة واسـتقالل اليمن واالنخراط بشكل عميل يف وقف 
العـدوان ورفـع الحصار وإنهاء االحتالل وأي شـكل من 
أشكال التواجد العسكري يف اليمن إىل جانب معالجة ُكـّل 
آثار وتداعيات الحرب ويف مقدمة ذلك اإلفراج عن األرسى 
وإعـادة اإلعمـار والتعويـض وجرب اإلرضار» ُمشـرياً إىل 

أن «التدخـالت الخارجية يف الشـأن الداخـيل لليمن تمثل 
اإلعاقة الكربى للسالم».

وأوضـح املجلـُس أن املعطيـاِت عىل الواقـع تدل عىل 
انعـدام مصداقيـة أي حديـث أمريكـي أَو سـعودّي عن 
السالم ومن ذلك «رفض املبادرات والتنازالت التي قدمتها 
صنعـاء للتخفيـف من معانـاة املواطنني، وتمسـك دول 
العدوان بالحصار وإعاقة تدفق السفن إىل ميناء الحديدة 
وإغالق األجواء اليمنيـة يف الوقت الذي تفتح فيها أجواء 

العدّو للكيان الصهيوني».
وأّكـد البياُن أن «أمريكا ليست يف صدِد تعديل سلوكها 
تجاه اليمن واملنطقـة ككل مما يجعل من زيارة الرئيس 
األمريكي محل إدانة وشجب ورفض لدى الشعب اليمني 

ــة».  وكل أحرار األُمَّ
َوأََضـاَف أن اليمن يتمسـك بحقـه الكامل يف مواصلة 
النضـال واتِّخاذ ما يـراه من اإلجـراءات والخيارات التي 
تضمـن حقـوق الشـعب اليمنـي كاملة غـري منقوصة، 

ويرفض ُكـّل محاوالت االنتقاص منها أَو االلتفاف عليها 
بأي شكل من األشكال. 

البياُن حمل رسـائَل واضحًة ومبـارشة لدول العدوان 
والواليات املتحدة، مفادها أن الوقت لم يعد يتسع للمزيد 
من املراوغات والحلول الشكلية والجزئية التي تُبِقي عىل 
معاناة الشـعب اليمني، وتنطوي عىل اسـتمرار العدوان 
واالحتـالل، وهو مـا يعني رضورَة االقـرتاب من معادلة 
السـالم الرئيسـية التي أعلنتها القيادة الوطنية أكثر من 
مـرة، والتي تمثل البديـل الوحيد عن اسـتمرار وتصاعد 

العمليات العسكرية املرشوعة للرد والردع والتحرير. 
ويف هـذا السـياق أَيْـضاً، أّكــد رئيُس الوفـد الوطني 
املفاوض محمد عبد السـالم، أن «السـالم يف اليمن ال يتم 
إال بوقف شامل للعدوان وسـحب القوات األجنبية ورفع 
شامل للحصار، واإلفراج عن األرسى، ُوُصـوالً إىل معالجة 

شاملة لتداعيات العدوان من تعويضات وغريها».
َوأََضـاَف أن «أيَة إجراءات ال ترقى إىل السالم الحقيقي 
ال قيمـة لهـا»، يف إشـارة إىل إغالق الباب أمـام محاوالت 
املسـاومة التي يسـعى العدّو من خاللهـا للحصول عىل 

مكاسب عسكرية وسياسية مقابل أوراق إنسانية. 
وأّكــد عبـد السـالم أنـه «ال اسـتقراَر للمنطقة دون 
استقرار اليمن» يف إشارة إىل أن الواليات املتحدة األمريكية 
لن تسـتطيع أن تحمي قوى العـدوان -كما تزعم- إذَا لم 

يتم تحقيق متطلبات السالم العادل يف اليمن. 
هـذا أَيْـضاً ما أّكــده عضو املجلس السـيايس األعىل 
محمـد عيل الحوثي الـذي أوضح أن «الُهدنـة الحالية لم 
تؤِت ثمارها ولسـنا راضني عنها»، وأضاف: «لن نقبل أن 
تنتهَي األمـور إالَّ بوقف العدوان وفك الحصار واال فنحن 

مستعدون للمواجهة حنى النهاية». 
وكان وزيُر الدفاع اللواء الركن محمد نارص العاطفي 
ام أن القـوات املسـلحة «جاهزة لقلب  قـد أّكـد قبـل أَيـَّ
الطاولة والتعامل مع ُكـّل املتغريات» يف حال أرصت دول 

العدوان عىل االستمرار بالحرب والحصار. 
وتحـاول دول العـدوان والواليـات املتحـدة األمريكية 
االلتفاف عىل متطلبات السالم من خالل محاولة تحويل 
الُهدنـة إىل حالـة «ال حرب وال سـالم» ُمسـتمّرة لتقييد 
خيـارات صنعاء العسـكرية، بالتـوازي ترتيب الصفوف 
ملواصلـة العـدوان والحصار، لكن تحذيـرات صنعاء منذ 
بدايـة الُهدنـة تؤّكــد بوضوح عـىل أن هذه املسـاعي ال 
مسـتقبل لها وأن عواقب هذا السـلوك سـتكون صادمة 

للعدو ورعاته. 

 : خاص
بـارشت صنعـاُء تنفيـذَ مبادرتهـا بفتِح 
ُطـُرٍق يف محافظـة تعـز، من جانـب واحد، 
ا واضًحا يؤّكـد حرصها  لتقِدَم بُرهاناً عمليّـٍ
عىل تخفيـِف معانـاة أبنـاء املحافظة، لكن 
قوى العدوان ومرتِزقتها واجهوا ذلك بتعنت 
إجرامي أثبت باملقابل حرصهم عىل استمرار 
املعاناة السـتثمارها واملتاجرة بها سياسـيٍّا 

وإعالمياً. 
الوطنيـة،  العسـكرية  اللجنـة  وأعلنـت 
السبت، انتهاَء أعمال فتح طريق (الخمسني 
-الستني) املؤدي إىل مدينة تعز والذي يقلص 
وقت التنقـل من وإىل املدينة من 5 سـاعات 
إىل نصـف سـاعة، يف إطار املبـادرة األحادية 
التي كان املجلس قـد أعلن اعتزامه تنفيذها 
يف حـال وصلت مناقشـات عّمـان إىل طريق 

مسدود؛ بَسبِب تعنت مرتِزقة العدوان. 
ورفـض املرتِزقُة خالل مناقشـات عّمان 
فتح ثـالث طرق رئيسـية يف تعـز، كمرحلة 
أوىل، وأرصوا عـىل طريـق واحـد يقع ضمن 
منطقة تماس رئيسية، يف محاولة الستغالل 

ذلـك؛ ِمـن أجِل تحقيق مكاسـب عسـكرية 
تحت غطاء الُهدنة. 

وعقـدت اللجنة مؤتمراً صحفياً لتدشـني 
فتـح الطريق، بحضـور عدة وسـائل إعالم 
محلية وخارجية وقيادات رسـمية وممثلني 

عن املجتمع املدني وحشد من املواطنني. 
وأَفـاد بياٌن للجنـة الوطنية بـأن «الفرق 
امليدانيـة والطواقـم اإلعالميـة التي أرشفت 
ورافقت عملية نزع الحواجز، عند آخر ساتر 
ترابي عىل بعـد 500 مرت من مواقـع العدّو، 
تعرضـت إلطالق نار كثيف مـن قبل قناصة 

يتبعون مليشيات املرتِزقة». 
وأَشاَر البيان إىل أن مراسَل قناة الُهــِويَّة 
الزميـل عبـده عطـا كاد أن يصـاَب بإحدى 
طلقـات املرتِزقة أثناء تغطيتـه لعملية فتح 

الطريق. 
وأوضحت اللجنة أن «مليشـيات العدوان 
واملرتِزقـة قامت بمنـع حافالت أجـرة كان 
يسـتقلها مواطنـون حاولـوا العبـور عـرب 
طريـق مدينة النور- الخمسـني – السـتني، 
وعنـد وصول الحافالت إىل آخر نقطه باتّجاه 
سـيطرة املليشـيات، قامـت بمنعهـم مـن 

الدخول إىل تعز وإرجاعهم وتوعدتهم بالقتل 
إذَا حاولوا العبور عرب هذا الطريق». 

ويكشـف هـذا السـلوُك بشـكل جيل عن 

إرصار قوى العدوان ومرتِزقتها عىل استمرار 
معاناة أبناء تعز واسـتخدامها كورقة ابتزاز 
للحصـول عىل مكاسـب عسـكرية عدوانية 

خارج إطار الُهدنة. 
وأّكــدت اللجنُة الوطنيـة أن تعنت العدّو 
ورفضـه للمبادرات واسـتخدام القـوة ملنع 
فتح الطريق يكشـف بوضـوح زيف مزاعم 

حرصه عىل رفع معاناة أبناء تعز. 
وأوضحت أنها «سـتواصُل بـذَل جهودها 
لفتـح الطرقات يف محافظة تعـز، وعدد من 
املحافظـات التي يواصل العـدوان ومرتِزقته 
العـدوان  محملـة  فتحهـا»  عـن  التنصـل 
ومرتِزقتـه مسـؤولية عرقلة هـذا التوّجـه، 

واالعتداء عىل املواطنني واملسافرين. 
ودعت اللجنة أبنـاء املحافظة إىل الضغط 
عـىل العـدوان ومرتِزقتـه وكشـف عرقلتهم 

وتعنتهم ورفضهم لفتح الطرقات. 
ويؤّكـد العديد من أبناء املحافظة أن فتح 
الطرقات التي تضمنتها مبادرة صنعاء يمثل 
انفراجـًة كبـريًة ومعالجًة حقيقيـًة ملعاناة 
املواطنـني، لكـن قـوى العـدوان ومرتِزقتها 
تتجاهـل مطالب ومصالـح املواطنني وتركز 
عىل مطامعها بتحقيق مكاسب عسكرية يف 
مناطق التماس، بدالً عن فتِح طرق إنسانية 

آمنة. 

أخبار

السغاجغ افسطى غساظضر زغارَة باغثن لطسسعدّغئ وتخرغتاِته بحأن «الامثغث»

الطةظئ العذظغئ تفاح ذرغص (الساني) باسج طظ جاظإ واتث 
والسثو غرد بالرخاص وغعثد املعاذظني

خظساء: ظاائب العثظئ غري طحةسئ وق صغمئ فغئ 
إجراءات ق تتّصص السقم الفسطغ

الغمظ  اجــاــصــرار  ـــثون  ب لطمظطصئ  ــصــراَر  اجــا ق  ــســقم:  ال سئث 
ــئ  ــعــاغ ــظ ــئ تـــاـــى ال ــع ــعاج ــم ــط ـــغ: طـــســـاـــســـثون ل ـــعب ـــت ال
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 : خظساء
عكسـت الجموُع الغفرية التي توافدت إىل السـاحات 
بأمانـة العاصمة، يوم أمس األحـد، عمق ارتباط اليمنني 
الوثيـق بأمري املؤمنني اإلَمـام َعِيلّ بن أبي طالـب -َعَليِْه 
ــَالُم-، وأهميّـة إحياء عيد الغدير، يف مشـهد جسـد  السَّ

عظمة املناسبة وروحانيتها. 
وخرجت الحشود الجماهريية املحتفية بيوم «الوالية» 
ــَالُم- إىل ٣ سـاحات للرجال يف  لإلَمـام َعـِيلّ -َعَليْـِه السَّ
(ميـدان التحريـر، وجنـوب الكليـة الحربية والسـاحة 
الرتابيـة رشق جامـع الشـعب)، فيما خرجت مسـريات 

نسائية يف ساحتي جامع الشعب وغرب حديقة الثورة. 
َد املشـاركون واملشـاركات يف املسـريات البيعة  وجدَّ
والعهـد والـوالء ألمـري املؤمنـني عـيل بـن أبـي طالب 
ــَالُم- مسـتمدين من عزمه وإرادته وثبات  -َعَليِْه السَّ
مواقفـه يف مواجهة قوى الظلـم والطغيان، صمودهم 
وثباتهم وعزمهم املتجدد يف مواجهة العدوان األمريكي 
السـعودّي عـىل شـعبنا اليمنـي العظيـم، مؤّكـديـن 
مواصلتهـم للسـري عـىل دربـه يف مواجهة أعـداء الله 
ـــة ودينها ومقدسـاتها  وأعداء رسـوله وأعـداء األُمَّ

مهما كان حجم التضحيات. 
وأَشـاَر املشاركون إىل أهميّة مبدأ الوالء وأثره يف تعزيز 
صمـود وثبـات شـعبنا اليمني منـذ ٨ أعـوام، الفتني إىل 
أن من يتـوىل الله ورسـوله والذين آمنـوا الذين يقيمون 
الصالة ويؤتـون الزكاة وهم راكعـون، ال يمكن ألي قوة 
فـوق األرض أن تخضعهـم أَو تنـال مـن عزائمهم، وأن 
النـرص حليفهم كما كان حليف أمـام املتقني عيل -َعَليِْه 

ـَالُم-.  السَّ
وأّكـد املشاركون استمرارهم يف رفد الجبهات بقوافل 
املـال والرجـال حتـى تحريـر كامـل الـرتاب اليمني من 
دنـس الغزاة واملحلتـني، وأدواتهم العميلـة، فيما أّكـدت 
املشاركات اسـتمراَرهن يف الدفع بأبنائهن وأزواجهن إىل 

ميادين خيرب املحيطة بأرض الوطن لتطهريها من عمالء 
الكيان الصهيوني واملطبعني معه، داعيات أحرار شـعبنا 
ـَالُم- يف  اليمني لالستفادة من نهج اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

التعامل مع اليهود واملرشكني. 
وبقيـة  صنعـاء  العاصمـة  أمانـة  أبنـاُء  ويحتفـي 
املحافظـات اليمنية الحرة بعيد الغدير؛ باعتبَاره من أهمِّ 
األعياد التي أتـم اللُه بها النعم عىل عباده وأكمل لهم بها 
الديـن، شـاكرين الله عـز وجل أن جعلهم من الشـعوب 
ــَالُم- ومن  األكثـر ارتباطاً ووالًء لإلَمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
الشـعوب الثابتـة عىل الحـق الذي وقف معـه عيل وكان 
الحـق معه كمـا هو متجليٍّا يف ثبات أبناء شـعبنا اليمني 
مـع الحق ويف خندق الحـق وأهل الحـق ملواجهة الباطل 
ومـن يقفون يف خندق الباطل منـذ بدأ العدوان والحصار 

عىل شعبنا اليمني. 
وشـّدد الحارضون عىل أهميّة عيد الغدير وما يستفاد 
ة يف زمننا هذا الذي يسـارع  فيه من الدروس والعرب َخاصَّ
فيه املنافقون ملواالة اليهـود والنصارى والتطبيع معهم 
وعىل رأسـهم دول تحالـف العـدوان ومرتِزقتهم، وكيف 
تتكشـف الحقائق ليزداد أهل الحق يقيناً وإيَمـاناً وثباتاً 
عـىل ما هم عليه من التضحيات يف دروب الحق والتصدي 
ــة يف دينها  ألهل الباطل ومؤامراتهم التي تسـتهدف األُمَّ
وُهــِويَّتهـا وقيمهـا ومبدأهـا وتريـد عزلها عـن أعالم 

الهداء ومصابيح الهداية يف هذا الزمان. 
واألناشـيد  الشـعبيّة  األهازيـَج  الحـارضون  ورّدد 
ــَالُم- وآل البيـت، وأدوا  يف ُحـبِّ اإلَمـام َعـِيلّ -َعَليِْه السَّ
الـربع الشـعبي، وُهتافات الحرية، والوالء لله ولرسـوله 
وللمؤمنني، مؤّكـدين رفضهـم لزيارة الرئيس األمريكي 
جو بايدن إىل أرض الحرمني إلعالن والية املطبعني الخونة 

من األنظمة العربية للكيان الصهيوني الغاصب. 
ت الكلماُت خالل املسـريات عن حب وتويل اإلَمام  وعربَّ
ـَالُم- وآل بيته، مؤّكـدًة السريَ عىل نهج آل  َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
البيت واالقتَداء بهم وتضحياتهم يف سبيل الحق، ورافضة 

تويل غري املؤمنني وأعداء األمه. 

 وحظيـت فعاليات عيـد الغدير األغـر باهتمام أمني 
كبـري، انترشت فيه دوريـات الرشطة يف معظم شـوارع 
العاصمة، ومداخل السـاحات، لتأمـني االحتفاالت بهذه 
املناسـبة العظيمـة، بتعـاون شـعبي ومجتمعـي غـري 

مسبوق. 
وأشـاد الناطُق الرسمي باسـم وزارة الداخلية العميد 
عبـد الخالـق العجـري بجهـود رجـال األمـن يف تأمـني 
السـاحات التـي أقيمـت فيهـا الفعاليـات الجماهريية 
الكبرية يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات بمناسبة 
يوم الوالية «عيد الغدير»، ُمشـرياً إىل أن مختلف الوحدات 
واألجهزة األمنية قد شاركت يف تأمني الفعاليات، مؤّكـداً 

نجـاح خطة التأمني وخلو الفعاليات من أية مشـاكل أَو 
حوادَث أمنية. 

كما أشـاد العميد العجـري بالجهود العظيمة لضباط 
وصـف وجنـود رشطة املـرور يف تسـهيل حركـة مرور 
املركبـات واملواطنني من وإىل السـاحات التي توافد إليها 
أعداد كبرية من املشاركني يف إحياء هذه املناسبة الجليلة. 
وعـرب الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الداخليـة عن 
شـكره للمواطنني لتعاونهـم اإليجابي مـع رجال األمن 
والذيـن كان لهم دور كبري يف إنجـاح الفعاليات، كما هنأ 
قائد الثورة والقيادة السياسـية والشـعب اليمني واألمة 

اإلسالمية بهذه املناسبة الدينية العظيمة. 

أخبار

الثاخطغئ: خطُئ تأطغظ الفسالغات ظةتئ وخطئ طظ أغئ طحاضض َأو تعادث أطظغئ

ـَقُم- ُد الئغسَئ فطري املآطظني سطغ -َسَطْغِه السَّ الساخمُئ تتافغ بسغث الشثغر وتةثِّ

ترائُر افطاظئ غتاحثن يف جاتاني لاةثغث العقء فطري املآطظني سطغ
 : خظساء

عىل غرار عرشاِت السـاحات التـي مألها مئاُت اآلالف 
من أحرار الشـعب اليمني يف صنعـاء األمانة واملحافظة، 
احتفـت حرائُر أمانة العاصمة، أمس، يف سـاحتي ملعب 
الثورة وجامع الشعب بذكرى يوم والية اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه 

ـَالُم-.  السَّ
ويف الفعاليتـني التـي أقيمتـا تحت شـعار «من كنت 
مـواله فهذا عيل مـواله»، جددت حرائـُر أمانة العاصمة، 
ـَالُم-،  العهَد والوالَء لله ولرسـوله ولإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
ـك بتويل مـن أمر اللـه بتوليهم من أعـالم الهدى  والتمسُّ
والسـري عىل نهجهم يف مواجهة الطغاة وقوى االستكبار 

العاملي وإفشال مؤامراتها. 
وأّكــدنَّ تمسـَكُهنَّ بواليـة اإلَمام َعِيلّ بـن أبي طالب 
ــَالُم-، وترسـيخ حب وارتباط أبناء الشـعب  -َعَليِْه السَّ
اليمني به واسـتلهام الدروس والعرب من سـريته ونهجه 
وشـجاعته وتضحياتـه يف مواجهـة أعداء الله ورسـوله 

واألمة. 
وألقيـت يف الفعاليتـني كلمتـني ألقتها بسـاحة غرب 
حديقـة الثورة رئيسـة اللجنة الوطنية للمـرأة الدكتورة 
غادة أبـو طالب، وبسـاحة جامع الشـعب وكيلة قطاع 
الفتاة بوزارة الرتبيـة والتعليم برشى املحطوري، باركتا 

ـة اإلسـالمية وللشـعب اليمنـي ولقائد الثورة  فيها لألُمَّ
السـيد عبدامللك الحوثـي واملجلس السـيايس األعىل بعيد 

والية اإلَمام َعِيلّ بن أبي طالب. 
وأشارتا إىل أهميّة محتوى مبدأ الوالية وثماره وفوائده 
التي هي مفرتضة من دين الله، وكيف جسـد اإلَمام َعِيلّ 
االمتـداد ملبدأ الوالية يف أبهى صورها والشـواهد عىل ذلك 

ـَالُم-.  كثرية من واقع حياة اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
كمـا ألقيت العديـد من الكلمـات املعربة عـن عظمة 
ــَالُم- وما لها  الوالية ألمري املؤمنني اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

ــة اإلسالمية.  من فضل عىل األُمَّ
وأّكـدت الكلماُت والفقراُت أهميَّة إحياِء ذكرى الوالية 
لتجديد العهـد والوالء لله ولرسـوله واإلَمام َعـِيلّ -َعَليِْه 

ــة من  ـة يف ظـل ما تتعـرض لـه األُمَّ ــَالُم-، َخاصَّ السَّ
مؤامـرات من قبل دول االسـتكبار التي تريد فرض والية 

ــة العربية واإلسالمية.  اليهود والنصارى عىل األُمَّ
تضمنت الفعاليتان فقرات وعروض إنشادية لزهرات 
املسـرية، جسـدت يف مجملها مكانة اإلَمام َعِيلّ وسـريته 

العطرة. 
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 : خسثة
أّكــد العالمُة محمـد عبدالله الهـادي، أن والية اإلَمام َعـِيلّ -َعَليِْه 
ــَالُم- لم تكن ُمَجـّرد والية سـلطة انتهت باستشـهاده، بل والية  السَّ
ــة أن تبقى مرتبطـة بها عىل مدى الزمن  اقتـَداء واهتـداء، داعياً األُمَّ

يف ُكـّل األجيال. 
جـاء ذلـك يف الفعاليـة املركزية التي شـهدتها مدينـة صعدة و11 
سـاحة مختلفة يف عموم مديريات املحافظة، أمس األحد، إحياًء ليوم 
ــَالُم-، وذلك بحضور محافظا محافظتي  واليـة اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
صعـدة محمد جابر عوض ولحـج أحمد حمود جريـب ورئيس هيئة 
األوقـاف العالمة عبد املجيد الحوثي ورئيس اللجنة العسـكرية يحيى 
الرزامـي وقـادة عدد مـن املناطـق العسـكرية وعلماء وشـخصيات 

عسكرية وأمنية واجتماعية أُخرى، وعرشات اآلالف من املواطنني. 
وأَشاَر العالمة الهادي إىل أن االحتفال بهذِه الذكرى لُه أهميّة كبريٌة 
ا؛ ألَنَُّه عمليٌة توثيقيٌة وتبليغيٌة تتناقلها األجيال لذلَك البالِغ املهِم،  ِجــدٍّ
وأُسـلُـوب عظيـٌم يف الحفاِظ عىل نٍص من أهم النصوِص اإلسـالميِة، 
ــَالُم- جّسـد االمتداد ملبـدأ الوالية يف  مبينًـا أن اإلَمـام َعِليٍّا -َعَليِْه السَّ
أبهـى صورهـا، الفتـاً إىل أن الشـواهد عىل ذلك مـن واقع اإلَمـام َعِيلّ 
ا، وعىل سـبيل املثال: عهده ملالك األشـرت الذي تضمن الكثري  كثرية ِجـدٍّ
مـن التوجيهـات التي تبني كيف هي الدولة يف اإلسـالم التي تقوم عىل 
أََسـاس التكريم لإلنسان، والرحمة به، والحرص عىل هدايته وتزكيته، 

والتفاني يف خدمته، والحذر من ظلمه. 
وأوضـح العالمـة الهادي أنه مـن الواجب علينا تجسـيد املصاديق 
العمليـة لهـذا املبدأ العظيـم من خـالل التزامنا وسـلوكياتنا، ُمضيفاً 
أن مبـدأ الواليـة هو املبدأ الذي يمكن أن يحفظ ألمتنا املسـلمة كيانها 
ــة  وعزتها واسـتقاللها، َوإذَا سقط هذا املبدأ َفـإنَّ وراءه سقوط األُمَّ
ــة يف ماضيها  واخرتاقها وهيمنة أعدائها عليها، مؤّكـداً أن جهل األُمَّ
وحارضهـا بمفهوم واليـة األمر يف اإلسـالم هو الـذي جعلها ضحية 
لسالطني الجور، وأصبحت اليوم تنتظر من أمريكا واليهود أن يحّددوا 

والة أمرها. 
َوأََضـاَف أن التويل الصادق والعميل لله ولرسوله ولإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه 
ــَالُم- وألعالم الهدى من أهل بيت رسـول اللـه (صلوات الله عليه  السَّ
ــة من تويل اليهود والنصارى (أمريكا  وعىل آله) هو الذي يحصن األُمَّ

وإرسائيل). 

 : سمران
شـهدت محافظـُة عمـران، أمـس األحـد، فعاليـاٍت 
خطابيًة وثقافيًة يف عموم املديريات وذلك بمناسـبة يوم 

ـَالُم-.  والية اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
ويف الفعالية الجماهرييـة التي أقيمت يف مدينة خمر، 
بحضور قيـادات ومشـايخ وأبناء مديريتـي خمر وبني 
رصيـم، شـّدد محافظ عمـران الدكتور فيصـل جعمان 
ووكيـل املحافظة محمد املتوكل، عىل أهميّة إحياء ذكرى 
 ٍّ يـوم الوالية بما يجسـد ارتبـاط أهل اليمن باإلَمـام َعِيل
ــَالُم-.  وأشـارا إىل أهميِّة اسـتلهام الدروس  -َعَليْـِه السَّ
والعرب من سـرية وشـجاعة اإلَمام َعـِيلّ يف مواجهة قوى 

الطغيان واالستكبار. 
مـن جانبـه، أوضح أمني عام محـيل املحافظة صالح 
املخلـوس، يف الفعاليـة التي شـهدتها مدينـة عمران، أن 
إحياء هذه املناسبة التي تعكس حب اليمنيني لإلَمام َعِيلّ 

ـَالُم- وتمسكهم بواليته.  -َعَليِْه السَّ
فيما أشار وكيل أول املحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة، 
يف الحفل الذي احتشـد فيه أبناء مديريتي خارف وذيبني، 
إىل دالالت االحتفـال بذكرى يوم والية اإلَمـام َعِيلّ -َعَليِْه 
ــَالُم-، منوًِّها إىل دور أبناء اليمن يف منارصة رسـول  السَّ

الله منذ بدايات اإلسالم ومنارصة اإلَمام َعِيلّ. 
ويف الفعاليـة التي أقيمت بمديرية حوث، أشـار وكيل 
املحافظـة عبد الغني الـربويش، إىل دالالت ومعاني إحياء 
يـوم الوالية لتجديد الـوالء لله والرسـول الكريم واإلَمام 
َعِيلّ، الفتاً إىل دور أبناء اليمن يف منارصة اإلسـالم واإلَمام 

ـَالُم- عىل مر التاريخ اإلسالمي.  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل
بـدوره، أّكـد وكيـل املحافظة عبدالرحمـن الغويل، يف 
الفعاليـة التي نظمها أبنـاء مديرية عيال رسيح، حرص 
أبنـاء اليمـن عىل إحيـاء يوم واليـة اإلَمـام َعـِيلّ -َعَليِْه 
ـُد ِسـرَيَهم عىل نهجـه والتأيس  ــَالُم-، والـذي يجسِّ السَّ

بأخالقه وشمائله. 
ويف الحفـل الـذي أقيـم بمديريـة ريـدة، أّكــد وكيل 
املحافظة أمني فراص، أهميّة تنظيم مثل هذه الفعاليات 

ــَالُم-، ُمشرياً  التي تجسـد الوالية لإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
إىل أهميّة االقتَداء بأخالق وشـجاعة اإلَمام َعِيلّ وغرسها 

يف نفوس األجيال. 
فيمـا لفـت وكيـل املحافظـة حسـن االشـقص، يف 
االحتفال الذي أقيم بمديرية العشة، إىل أن االحتفال بيوم 
الواليـة له دالالتـه ومعاني كثـرية ويجسـد ارتباط أهل 

اليمن باإلَمام َعِيلّ. 

إىل ذلك، أشـار وكيل املحافظة عـيل مغرم، يف الفعالية 
التي أحيتها مديرية حرف سـفيان، إىل أهميّة االستفادة 
من هـذه املناسـبة يف تحصـني األجيـال من تـويل أعداء 
 ٍّ ـــة، مشـّدًدا عىل أهميّة التمسـك بنهـج اإلَمام َعِيل األُمَّ
ــَالُم- يف مواجهة التحديات واملخّططات التي  -َعَليِْه السَّ

ــة.  تستهدف األُمَّ
ويف السـياق، أقيمت احتفـاالت جماهريية بمديريات 

جبـل يزيد وقفلة عـذر واملدان وصوير وشـهارة وحبور 
ظليمة ومسـور وثالء بحضور أعضاء مجلس الشـورى 
وقيادات محلية يف ُكـّل مديرية، كما ألقيت يف االحتفاالت 
الجماهرييـة، كلمات أّكــدت عىل عظمة هذه املناسـبة 
ــة من مواالة األعداء،  وأهميّة إحيائها لتحصني أبناء األُمَّ
مشـرية إىل أهميّة التحيل بأخالق وشـجاعة اإلَمـام َعِيلّ 

ـَالُم- يف مقارعة قوى االستبداد والطغيان.  -َعَليِْه السَّ

بتدعر طتاشزغ خسثة ولتب ورئغج عغؤئ افوصاف ورئغج الطةظئ السسضرغئ

خسثة تتغغ ذضرى غعم العقغئ يف 11 جاتئ بمحارضئ حسئّغئ ورجمغئ واجسئ

ـَقُم- سمران تتغغ غعم العقغئ وتساطعُط الثروَس والسرب طظ جرية وحةاسئ اإلَطام َسِطغٍّ -َسَطْغِه السَّ
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 : تةئ
َد أبنـاُء محافظـة حّجـة الـوالء لله  َجـدَّ
ٍّ -َعَليِْهمـا  َعـِيل واإلَمـام  األكـرم  والرسـول 
ــَالُم-، مؤّكـدين عىل متانة العالقة التي  السَّ
تربط أبنـاء الحكمة واإليَمــان باإلَمام َعِيلّ 

كرم الله وجهه. 
الجماهرييـة  الفعاليـات  يف  ذلـك  جـاء 
الحاشـدة التي شهدتها 27 سـاحة مختلفة 
يف املدينـة وعمـوم املديريـات، أمـس األحد، 
ٍّ -َعَليِْه  بمناسـبة ذكـرى واليـة اإلَمـام َعـِيل
ـَالُم-، بمشاركة شعبيّة غفرية ورسمية  السَّ
واسـعة يتقدمهـا محافـظ املحافظة هالل 
الصويف، ووكالء املحافظة ورؤسـاء وأعضاء 
املحاكم والنيابات والشـعب الجزائية ومدراء 

املكاتب التنفيذية واملديريات. 
ويف االحتفـال الذي أقيـم بمديرية املدينة، 
أشـار املحافظ الصـويف إىل أن إحيـاء ذكرى 
الواليـة تأكيـد عـىل االلتـزام بالتوجيهـات 
املحمديـة واالقتـَداء بمـا كان يحييـه اآلباء 
واألجداد، مبينًا العالقة التي تربط أهل اليمن 
باإلَمـام َعـِيلّ وتوليهـم لـه، مؤّكــداً حاجة 
ـــة لالقتَداء بشـجاعة ومواقـف اإلَمام  األُمَّ
َعـِيلّ يف الوقت الـذي تهرول فيـه العديد من 
األنظمـة العربية واإلسـالمية لتـويل أمريكا 

والتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
إىل ذلك، لفت مدير أمـن املحافظة العميد 
نايـف أبـو خرفشـة، إىل دالالت إحياء ذكرى 
اإللهيـة  باألوامـر  االلتـزام  يف  الواليـة  يـوم 
الكتمال الدين بشـموليته وفرائضه، ُمضيفاً 
أن إحياء ذكرى يوم الوالية يعزز من الصمود 
يف مواجهة قوى االسـتكبار وأعداء اإلسـالم 
التـي تسـعى لفصـل النـاس عـن مصـادر 
الهداية، مستعرضاً مناقب اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه 

ـَالُم- وفضائله.  السَّ
وبـنّي أبـو خرفشـة رضورة إحيـاء يوم 
الوالية الستلهام الدروس والعرب من شجاعة 
وتضحية اإلَمام َعِيلّ كّرم الله وجهه، ُمشـرياً 
ـة من  إىل أن مبـدأ الوالية يشـكل حماية لألُمَّ
توليهـا لليهود والنصـارى، ال سـيَّما يف ظل 
تهافت بعض األنظمـة العميلة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني. 
ويف مديريـة املحابشـة، نـّوه نائب وزير 
اإلعالم فهمي اليوسـفي، إىل أن إحياَء ذكرى 
يوم الوالية يعرب عن الشكر لله بإكمال الدين 
وإتمام النعمة والوالء، لله ورسـوله واإلَمام 
َعِيلّ، موضًحا أن اليمنيني تولوا الله ورسوله 
واإلَمـام َعِيلّ يف الوقت الـذي تولت فيه بعض 
الدول اإلسـالمية والعربية أمريكا وإرسائيل 

ــة.  وأعداء األُمَّ
وأشـاد اليوسـفي بتفاعـل أبنـاء حّجـة 
الكبـري مع إحياء ذكرى يوم والية اإلَمام َعِيلّ 
ــَالُم-، مبينًا أن ذلك ليس بغريب  -َعَليِْه السَّ
عىل محافظـة قّدمت وما تزال التضحيات يف 

مختلف الجبهات. 

فيمـا أّكــدت الكلمـات التـي ألقيـت يف 
يف  الذكـرى،  بهـذه  االحتفاليـة  الفعاليـات 
مديريـات املحافظـة، أهميّة إحيـاء الذكرى 
واسـتلهام الدروس  لالقتـَداء باإلَمـام َعـِيلّ 

من سـريته ومواقفه وبطوالتـه، منّوهة إىل 
ٍّ كـّرم الله وجهه، وحادثة  مناقـب اإلَمام َعِيل
غديـر خـم التي أعلـن فيها الرسـول األكرم 
-صـىل اللـُه عليه وآله وسـلم- يف الـ 18 من 

شـهر ذي الحّجـة، أثناء عودتـه من حّجـة 
ـَالُم-.  ٍّ -َعَليِْه السَّ الوداع الَوالية لإلَمام َعِيل

واسـتدلت الكلمـاُت بالعديـد مـن اآليات 
ٍّ ومبدأ الوالية  القرآنيـة يف خصال اإلَمام َعـِيل

كامتداد للواقع البرشي، مشـّددة عىل أهميّة 
ـــة بمبـدأ الواليـة عىل مدى  أن ترتبـط األُمَّ
ـة  الزمـن، مبينة أن مبدأ الواليـة يحفظ لألُمَّ

اإلسالمية كيانها وعزتها واستقاللها. 

 : رغمئ
 أشـاد أحـراُر محافظة ريمة بمناقـب ومكانة اإلَمام 
ــَالُم- وشـخصيِته وشجاعته يف مواجهة  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل

قوى الظلم والطغيان ونرصة املستضعفني. 
جاء ذلك يف الفعالية الخطابية املركزية التي شـهدتها 
مدينـة الجبـني بمحافظـة ريمـة، أمـس األحـد، إحياًء 

لذكـرى يـوم الوالية، تحت شـعار «وانرص مـن نرصه»، 
وذلك بحضور مـدراء املكاتب التنفيذية واألجهزة األمنية 
فقـرات  تخللتهـا  اجتماعيـة،  وشـخصيات  ومشـايخ 

إنشادية وقصيدة شعرية. 
ويف الفعالية، أشـار عضو مجلس الشورى حسن طه، 
إىل أهميّـة إحيـاء هذه الذكـرى السـتلهام دروس الحرية 
ٍّ -َعَليِْه  والتضحيـة والفداء من سـرية وحيـاة اإلَمام َعـِيل

ـَالُم- يف مواجهة اليهود والنصارى والطغاة والظاملني.  السَّ
مـن جانبه تطـرق وكيل املحافظة فهـد الحاريس، إىل 
ٍّ كـرم الله وجهه، هـي امتداد لوالية  أن واليـة اإلَمام َعِيل
اللـه ورسـوله والتمسـك باملنهـج القويم، مشـّدًدا عىل 
أهميّة إحياَء ذكرى يوم الوالية كمحطة تعبوية إيَمـانية 
تصحح املفاهيم املغلوطة وتعزيز الصمود واالستمرار يف 

رفد الجبهات ملواجهة العدوان ومرتِزقته. 

بـدوره، قـال عضو رابطـة العلمـاء باملحافظة أحمد 
عبدالرحيـم النهـاري: إن احتفـال الشـعب اليمني بهذه 
ٍّ -كرم الله وجه-  املناسبة، يعكس مدى حبهم لإلَمام َعِيل
ومكانته يف قلوبهم والسري عىل نهجه، الفتاً إىل أن نهضة 
ـــة وعزتها لن يكـون إال بتمسـكها بمنهج القرآن  األُمَّ
الكريم وسـنة النبي -صىل الله عليه وآله وسـلم- ووالية 

ٍّ كرم الله وجهه.  اإلَمام َعِيل

ــُئ بتاجئ الغعم لقصاَثاء بحةاسئ وطعاصش اإلَطام َسِطّغ شغ طعاجعئ الطشغان الخعشغ: اُفطَّ

طتاشزُئ رغمئ تتغغ ذضرى غعم العقغئ تتئ حسار «واظُخْر َطظ ظخره»

طتاشزئ تّةـئ تتغغ سغث الشثغر يف 27 جاتئ 
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 : التثغثة
بالـوالء  تمسـكها  الوفـاء  تهامـة  تؤّكــد  مجـّدًدا 
ألعـالم الهدى والسـري عـىل ُخطاهم يف مقارعـة الطغاة 
واملسـتكربين، ويف يوم الغدير ذكـرى والية أمري املؤمنني 
ــَالُم- نظـم أبنـاء ووجهـاء مديريات  عـيل -َعَليْـِه السَّ
املربعات الشمايل والرشقي والجنوبي والغربي بمحافظة 
الحديدة، أمس األحد، أربع فعاليات مركزية أحتشد فيها 
عـرشات اآلالف مـن األحرار التهاميني وسـكان السـهل 

التهامي. 
ويف فعاليـة مديريـات املربـع الشـمايل بحضـور عدد 
مـن أعضاء مجليس النواب والشـورى، اعتـرب وكيل أول 
املحافظـة أحمد البـرشي، االحتفال بذكرى يـوم الوالية 
تجديد الوالء لله ورسـوله واإلَمـام َعِيلّ وأعالم الهدى من 

بعدهم. 
وأَشـاَر إىل أن االحتفال اليـوم له دالالته الكبرية، َحيُث 
يحتفـل اليمنيون هذا العـام وقد تحّقق لهـم الكثري من 
االنتصارات يف مختلف الجبهات العسـكرية واالقتصادية 
والزراعيـة.. الفتـاً إىل ما يعيشـه الوطن يف ظـل القيادة 
الربانية من أمن واسـتقرار، ونهضـة يف الجانب الزراعي 
واسـتقرار يف الجانب االقتصادي بعكس ما تعيشه باقي 

املحافظات املحتّلة. 
وأّكـد البرشي أن االحتفاء بيوم الوالية، يؤّكـد تمسك 
أبناء اليمـن بمنهجية اإلَمـام َعِيلّ وحبهـم ووالئهم له.. 
ُمشـرياً إىل الدالالت واملعاني الكبـرية لهذه الذكرى ومنها 
ـَالُم- يف  استلهام الدروس من سرية اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

مواجهة الظلم واالستكبار ونرصة الحق. 
فيما أشـار مديـر مديرية الزيدية حسـن األهدل، يف 
الفعالية التي حرضها وكيل املحافظة املسـاعد غالب 
حمـزة، إىل أهميّة إحياء يوم الوالية وذكراها الجليلة يف 
ــة اإلسـالمية، ليكونـوا يف مأمن من  نفوس أبناء األُمَّ
ُكـّل املخّططات الهادفة إىل طمس الُهــِويَّة اإليَمـانية. 
ويف مدينـة باجـل نظم أبناء مديريـات املربع الرشقي 
فعالية أّكـد فيها وكيل املحافظ عبد الجبار أحمد محمد، 
أهميّة التمسـك بمبـدأ الوالية وترسـيخها؛ كونها قضية 
ــة العربيـة واإلسـالمية، ُخُصوصاً يف ظل  أََساسـية لألُمَّ

املؤامرات التي تحاك ضدها. 
ولفـت إىل أهميّـة االحتفاء بيـوم الواليـة للتذكري بما 
ـــة من ظلم وانكسـار جـراء ابتعادهم عن  تعانيـه األُمَّ
اللـه وكتابه الكريم.. مؤّكـداً أهميّة ترسـيخ ثقافة مبدأ 
الوالية يف أوساط املجتمع، بمختلف رشائحه االجتماعية، 
وثباتـه يف مواجهـة  وتعريفهـم بمسـرية اإلَمـام َعـِيلّ 

املستكربين والطغاة. 
بدوره، أشـار الشـيخ محمد جعوان، يف كلمة العلماء 
إىل أن االحتفـاء بذكـرى يوم الوالية احتفـاء باإلَمام َعِيلّ 
كـرم الله وجهـه، وملكانته، والتذكـري بصفاته، وأخالقه 

وشجاعته يف نرصة الحق. 
إىل ذلـك أقيمـت بمضمـار الحسـينية مديريـة بيـت 
الفقيه، الفعالية املركزية ملديريات املربع الجنوبي، أشاد 
يف كملة خاللها املحافظ محمد عياش بالحضور الحاشد 
إلحياء هذه املناسبة التي تدلل عىل مدى ارتباط اليمنيني 
بيوم الوالية والتويل لله ولرسـوله ولإلَمام َعِيلّ وكل أعالم 

الهدى. 
وأّكــد املحافـظ عـىل أهميّـة اسـتلهام الدروس 
ة  الُهــِويـَّ تأصيـل  يف  الذكـرى  هـذه  مـن  والعـرب 
اإليَمـانيـة وإعـادة أمجاد أهـل اليمـن يف منارصة 
ونـرصة اإلسـالم وتعزيـز دورهـم يف مواجهة قوى 

الغطرسة واالستكبار.
فيمـا اسـتعرض وكيـُل املحافظـة املسـاعد مطهـر 

الهـادي، أبرز املفاهيم والـدالالت حول الواليـة وارتباط 
اليمنيـني بهذه املناسـبة، الفتـاً إىل أن ذكرى يـوم الوالية 
توثـق ُعـرى التماسـك والثبـات والصمـود ومواجهـة 

التحديات واألخطار من قبل العدوان ومرتِزقتهم. 
وأَشاَر الوكيل مطهر الهادي، إىل ما يتعرض له الشعب 
اليمنـي من عـدوان وحصـار وتصعيد لحـرب ممنهجة 
يسـعى إليها مرتِزقـة العدوان يف ُهدنة هشـة تم خرقها 
مـن يومها األول، فيما أّكـد مدير مكتب اإلرشـاد باملربع 
الجنوبـي مجاهـد الجـرب، أهميّة إحيـاء هذه املناسـبة 
للتذكري بأهم مبـادئ العقيدة اإلسـالمية، وجهاد اإلَمام 
ـَالُم- وترسيخ مبدأ الوالية يف نفوس أبناء  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل

ــة.  األُمَّ
واعتـرب أن يـوم الواليـة محطـة فارقـة يف التاريـخ 
اإلسالمي، ُمشرياً إىل رضورة التمسك بالنهج الذي رسمه 
ــة  اإلَمام َعِيلّ يف مواجهة التحديات التي تتعرض لها األُمَّ
من قبل أعدائها، والهادفة إىل طمس الُهــِويَّة اإليَمـانية 
وترسيخ مفاهيم الخنوع واالستسالم لقوى الرش أمريكا 

وإرسائيل ومن واالها. 
وإىل مديريتـي الحـوك واملراوعـة باملحافظـة، أقيمت 
فعاليتان ثقافيتان تحت شعار «من كنت مواله فهذا عيل 

مواله». 
ففـي الفعالية، التي نُظمـت يف مديرية الَحَوْك أشـار 
مدير عـام املديرية، جماعـي كليب، إىل أهميّـة الذكرى؛ 
باعتبَارهـا محطة السـتلهام الدروس والعرب من سـرية 

اإلَمام َعِيلّ كرم الله وجهه. 
ولفـت إىل النهـج الذي رسـمه اإلَمام َعـِيلّ يف مواجهة 
ـــة والهادفـة إىل طمـس  التحديـات التـي تواجـه األُمَّ
الخنـوع  مفاهيـم  وترسـيخ  اإليَمـانيـة  ة  الُهــِويـَّ

واالستسالم. 
ـــة سـتبقى يف مأمن مـن أعدائها إذَا  وأّكــد أن األُمَّ
فهمـت معنى الواليـة بصـورة صحيحـة، وطبقته عىل 
الواقـع العميل، بمـا يف ذلك الصمود والثبـات يف مواجهة 

العدوان. 
فيمـا تطـرق نائـب مدير عـام فـرع الهيئـة العامة 
لـألرايض أحمد املروني، إىل دالالت إحياء الذكرى يف رفض 
الوصايـة والتبعيـة، وأبعاد ذكرى يـوم الوالية ومدلوالت 

خطبة الرسول األكرم أمام آالف املسلمني. 
ويف الفعاليـة التـي نظمتها السـلطة املحلية بمديرية 
املراوعـة، أشـار مدير عـام املديرية عبداللـه املروني، إىل 
أهميّة هذه الذكرى يف حياة املسلمني الستحضار الدروس 

من يوم الغدير وغرسها يف نفوس األجيال. 
ولفت إىل أهميّة فهم معنى الوالية باإلسالم، مبينًا أنه 
لـم يكن اختيـار اإلَمام َعِيلّ موىل للمسـلمني بعد النبي –

ــَالُم- بالقرب والنسب؛ بل ألَنَّه األجدر  َعَليِْه الصالة والسَّ
بذلك قوالً وعمالً. 

وأّكــد املرونـي أن والية اإلَمام َعِيلّ امتـداد لوالية الله 
ورسـوله وهي ُمستمّرة حتى قيام السـاعة، وأنها والية 

رحمة وعدل وإحسان وإيَمـان وجهاد. 
فيما أّكـد رئيس فرع مجلس التالحم الشـعبي القبيل 
باملحافظة الشـيخ راجحـي زليل أنه ال يمكـن أن يكون 
ـَالُم- وهو  اإلنسـان متولياً لعيل بن أبي طالب -َعَليِْه السَّ

ــة.  يطبع مع اليهود وأعداء األُمَّ
بـدوره، أّكــد مسـؤول وحـدة العلمـاء واملتعلمني 
باملديريـة مهيم األهدل، أن يوم الوالية يوم إكمال الدين 
وأن رسـول اللـه -صىل الله عليـه وآله وسـلم- اختار 
ــَالُم- بأمر من الله سـبحانه  اإلَمـام َعـِيلّ -َعَليْـِه السَّ
وتعاىل الذي قال: (يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إَِليَْك ِمن 
رَّبَِّك، َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه، َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن 

النَّاِس). 

تتئ حسار «طظ ضظئ طعقه شعثا سطغ طعقه»:

تعاطئ العشاء تتاحُث يف خمج جاتات لاةثغث العقء 
فطري املآطظني سطغ بظ أبغ ذالإ
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 : الئغداء
اسـتمراراً للزخم الشـعبي املـوايل ألولياء 
الصالحني بعد تحريرهـا من براثن االحتالل 
محافظـة  شـهدت  التكفـريي،  األمريكـي 
البيضـاء، أمـس األحد، فعاليتني حاشـدتني 
احتفـاًء بعيـد الغديـر «ذكـرى واليـة أمـري 

املؤمنني عيل بن أبي طالب». 
ويف الفعاليـة املركزيـة نُظمـت بمدينـة 
البيضاء، فعالية خطابية بذكرى يوم الوالية، 
بمشـاركة أبناء مديريات البيضـاء والزاهر 
والصومعة ومكرياس وذي ناعم تحت شعار 

«من كنت مواله فهذا عيل مواله». 
املحافظـة  وكيـل  أشـار  الفعاليـة  ويف 
للوحـدات اإلدارية عبدالله الجمايل، إىل أهميّة 
إحياء ذكرى يوم الوالية وغرسـها يف نفوس 
األجيـال لتعزيز الـوالء لله ورسـوله واإلَمام 

َعِيلّ. 
يـوم  ذكـرى  ودالالت  معانـي  إىل  ولفـت 
ـة يف ظـل  الواليـة وأهميّـة إحيائهـا، َخاصَّ
سقوط األنظمة العميلة يف مستنقع الخيانة 

والتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
فيما تطـرق وكيل وزارة اإلرشـاد صالح 
الخوالنـي، إىل مكانة اإلَمام َعِيلّ وشـخصيته 
وجهاده وتصديه للطغـاة والظاملني وحاجة 
ـــة اليوم لثقافتـه يف ظل ما تتعرض له  األُمَّ
من مؤامرات تسـتهدف ُهــِويَّتها وثقافتها 

وتاريخها. 
وأوضـح أن الشـعب اليمنـي، يف ظـل ما 
يتعـرض له من عدوان وحصـار منذ ثمانية 
أعـوام، يُحيـي هـذه الذكـرى، مـن منطلق 
تمسـكه بُهــِويَّتـه اإليَمـانيـة وتوليـه لله 

ورسوله واإلَمام َعِيلّ. 
مـن جانبه، أّكــد رئيس جامعـة صعدة 
الدكتور عبدالرحيم الحمران، أن َواليَة اإلَمام 
ــَالُم-، هي امتداد لوالية الله  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل
ورسـوله واالقتـَداء بنهـج املصطفى -صىل 

الله عليه وآله وسلم-. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عـدد مـن 
وكالء املحافظـة وقيـادات السـلطة املحلية 
والتنفيذيـة ومـدراء املديريات وشـخصيات 
اجتماعية وعلماء وأكاديميني، تطرق مفتي 
محافظة تعز الشـيخ علوي سهل بن عقيل، 
إىل معنى الوالية بمفهومها العام يف اإلسـالم 
وأهميتهـا كمـا أمـر اللـه تعـاىل بالـوالء له 
ولرسـوله وأوليائه وبما يسـهم يف استقامة 

ــة والسري يف الطريق الصحيح.  األُمَّ
جامعـة  رئيـس  بحضـور  الفعاليـة  ويف 

البيضـاء الدكتـور أحمـد العرامـي وأمنـاء 
الجامعة، أشار مدير مديرية مدينة البيضاء 
أحمـد الرصـاص، إىل رضورة غـرس القيـم 
ــَالُم- يف  ٌّ -َعَليِْه السَّ التي تحىل بها اإلَماُم َعِيل
نفوس األجيال واستلهام الدروس والعرب من 

شجاعته وتضحيته ومواقفه. 
وبنّي أن أهميّـة إحياء هذه الذكرى تكمن 
يف التأكيـد عىل الـوالء لله والرسـول الكريم 
ـَالُم- وما كان يحمله  واإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ

من روحية يف الجهاد وإعالء كلمة الله. 
وفيمـا تخلـل الفعالية كلمـات أّكـدت يف 
مجملها أهميّـة االحتفاء بذكرى يوم الوالية 
السـتلهام الدروس والعرب من مكارم أخالق 
اإلَمـام َعِيلّ وشـجاعته وجهـاده يف مواجهة 
الطغاة والظاملني، نظمت بمديرية السـوادية 
يف املحافظة فعالية خطابية بمشـاركة أبناء 

مديريات السـوادية، املالجم، ناطع، نعمان، 
ردمان، الطفة، والرشية. 

مجلـس  عضـو  بحضـور  الفعاليـة  ويف 
الشـورى عيل الجربي، أّكــد وكيل املحافظة 
أحمـد الشـيبة، أهميّـة إحياء هـذه الذكرى 
السـتلهام الـدروس والعرب من سـرية اإلَمام 
َعـِيلّ واالقتـَداء بمنهجـه وسـلوكه يف العدل 

ومقارعة الظلم ونرصة املستضعفني. 
وأَشاَر إىل أن إحياء هذه الذكرى، تأكيد عىل 
والء الشـعب اليمني لله ورسوله وارتباطهم 
ــَالُم-.. مبينًا  الوثيق باإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
أن بعـض األنظمـة العميلة ارتهنـت ألعداء 
اإلسـالم وتولـت اليهـود والنصـارى وأعداء 

ــة.  األُمَّ
من جانبـه، أّكـد عضو املكتب السـيايس 
ألنصـار الله حسـن الصعـدي، أن االحتفاء 

بهـذه الذكـرى، يمثـل فرصة للتذكـري بتويل 
ـَالُم- واالقتَداء بسريته.  اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
واسـتعرض املؤامـرات التـي تُحـاك ضد 
الصهيونية  األمريكيـة  واملشـاريع  ـــة  األُمَّ
والحرب الناعمة التي تشنها قوى االستكبار 
ـــة ودعمها للعنـارص التكفريية؛  عـىل األُمَّ

ــة وتمزيق وحدتها.  بَهدِف إضعاف األُمَّ
فيما أشار مدير مكتب اإلرشاد باملحافظة 
بشـري الريامي، إىل دالالت إحيـاء ذكرى يوم 
الواليـة، ما يتطلب اسـتلهام الدروس والعرب 

ـَالُم-.  من سرية اإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
بدوره، اسـتعرض عضـو رابطـة علماء 
اليمـن إبراهيم املسـتكا، جوانب من سـرية 
اإلَمـام َعـِيلّ -كّرم اللـه وجهه- وشـجاعته 
وبطوالته وعلمه وحلمه ودوره يف إرساء قيم 

العدالة. 

 : إب
اسـتمراراً لالندفاع اليماني الواسـع نحو 
تجديـد الـوالء ألمـري املؤمنـني عيل بـن أبي 
طالب، نّظم أبناُء املربعني األوسط والرشقي 
بمحافظة إب، أمس، فعالية خطابية بذكرى 
يوم الوالية تحت شعار «من كنت مواله فهذا 

عيل مواله». 
ويف الفعاليـة التي حرضهـا نائب رئيس 
الجماعـي  عبدالرحمـن  النـواب  مجلـس 
ومحافـظ إب عبدالواحـد صـالح وأعضـاء 
مجلـس الشـورى أمـني مخـارش وأحمـد 
باعلـوي وعبدالخالـق املتوكل، أشـار وكيل 
املحافظة قاسـم املسـاوى، يف كلمة السلطة 
املحليـة إىل أن اليمنيـني الـذي يتولـون اللـَه 
بالنـرص  يحَظـون  َعـِيلّ  واإلَمـام  ورسـوَله 
والتأييـد والغلبـة عـىل عدوهـم رغـم كثرة 

عددهم وعتادهم. 
ولفـت إىل أن دول العدوان ال يمكنها النيل 
مـن أبناء الشـعب اليمنـي الذيـن يرتبطون 
بأعـالم الهـدى وامللتزمـني بتوجيهـات الله 

ورسوله يف التويل لإلَمام َعِيلّ. 
وأّكـد الوكيل املساوى أن االحتشاد إلحياء 
هذه املناسبة والحرص عىل الحضور الفاعل 
فيها رغم الظروف التي تعيشـها البلد نتيجة 
العـدوان والحصـار، دليـل عىل مـدى الحب 
والوالء واالرتبـاط بأمري املؤمنني عيل بن أبي 

طالب. 
فيما حيا العالمة مقبـل الكدهي يف كلمة 
هيئـة اإلرشـاد والعالمة ياسـني العبادي يف 
كلمـة العلماء باملحافظـة، الحضور الفاعل 
واالحتشـاد ألبناء املحافظة يف هذه املناسبة، 

.ٍّ تجديًدا للوالء والسري عىل درب اإلَمام َعِيل
ورضورة  الذكـرى  أهميّـة  إىل  وأشـارا 
إحيائها وتجسـيد مفهوم الوالية لإلَمام َعِيلّ 
مـن خالل السـري عىل نهجه واالقتـَداء به يف 

الواقع العميل. 
واسـتعرض الكدهـي والعبـادي، جانبـاً 
مما حـدث يف يوم الغديـر ودالالت ذلك اليوم 
ــة جمعاء.. مشـريين إىل أن أعداء  عـىل األُمَّ
ــة عن ُهــِويَّتها  ــة يحاولون سلخ األُمَّ األُمَّ
ومعالم هدايتها مـن خالل محاوالتهم إبعاد 

املسلمني عن هذه املناسبة الجليلة. 
مـن جانبـه، أّكـد مديـر مكتب اإلرشـاد 
االحتفـاء  أن  الحمـران،  أحمـد  باملحافظـة 
مسـتوى  يعكـس  الواليـة  يـوم  بمناسـبة 
األصالة واالنتماء لإلسالم ومستوى التمسك 

بالُهــِويَّة اإليَمـانية. 
وأَشـاَر إىل أن الشـعب اليمنـي يف الكثـري 
مـن املناطق معتـادون عىل االحتفـال بهذه 
وابتهـاج  بحفـاوة  واسـتقبالها  املناسـبة 
والقصائـد  الشـعبيّة  والزوامـل  باألهازيـج 
ورسـوله  للـه  والئهـم  املؤّكــدة  الشـعرية 

واإلَمام َعِيلّ. 
إىل ذلـك، نُظمت يف مديرية يريـم، فعالية 

خطابية شـاركت فيهـا جمـوع غفرية من 
مديريـات املربـع الشـمايل «يريـم، السـدة، 
النـادرة، الرضمـة» إحياًء ليـوم والية اإلَمام 

َعِيلّ كرم الله وجهه. 
ورّدد املشاركون الشعارات التي أّكـدت أن 
االحتفال بيـوم والية اإلَمام َعِيلّ يأتي امتداداً 
لالجتماع التاريخي يف حرضة الرسول محمد 

-صىل الله عليه وآله وسلم- يف يوم الغدير. 
ويف الفعالية التي حرضها أعضاء مجلس 
الشـورى محمـد التويتـي ونايـف حيـدان 
وعبدالله الفـرح، أوضح وكيل محافظة إب، 
راكان النقيـب، أن االحتفـاء بيـوم الواليـة 
مناسـبة مهمة يف حياة املسـلمني.. ُمشـرياً 

إىل أن تجسـيد هـذه الذكـرى والعمـل بهـا، 
ـــة قادرة عـىل أداء املسـؤولية  يجعـل األُمَّ
التـي كلفت بهـا.  وأّكـد أن مبـدأَ الَوالية هو 
ــة مـن أيِّ اخرتاق من  ضمانـة لحماية األُمَّ
قبل أعدائها واقتَداء وتجديد العهد والوالء لله 

ورسوله واإلَمام َعِيلّ. 
أن  إىل  اليوسـفي،  يحيـى  أشـار  فيمـا 
االحتفال بهذِه الذكرى لها أهميّة كبرية؛ ألَنَّه 
عمليـة توثيقيـة وتبليغية تتناقلهـا األجيال 
لذلك البالغ املهم، وأُسلُـوب عظيم يف الحفاظ 

عىل نص من أهم النصوص اإلسالميِة. 
وأّكــد أهميّـة اسـتغالل هـذه املناسـبة 
واسـتلهام الدروس والعرب من خالل السـري 

عىل منهـج اإلَمام َعـِيلّ قوالً وعمالً، ُمشـرياً 
إىل أن مبـدأ الواليـة هو املبدأ الـذي يمكن أن 

ـة كيانها وعزتها واستقاللها.  يحفظ لألُمَّ
بـدوره، نـّوه محمـد الحسـني، يف كلمة 
أبناء املديريات املشاركة بالتفاعل مع ذكرى 
يـوم الوالية وحضورهم مـن كافة مديريات 
 َ املربع الشـمايل إلحيائها.  وأَشاَر إىل أن التويلِّ
ُن  ٍّ يحصِّ الصـاِدَق لله ورسـوله واإلَمام َعـِيل
ـــة مـن تويل اليهـود والنصـارى، حاثٍّا  األُمَّ
عـىل أهميّة الوالء واالرتباط بنهج اإلَمام َعِيلّ 
كرم الله وجهه، واالقتَداء بسريته وشجاعته 
وتضحياتـه يف نـرصة الحق واملسـتضعفني 

ومقارعة الطغاة واملستكربين. 

شغ جاتاغظ تاحثتغظ بمحارضئ سثد طظ السطماء وصغادات الثولئ:

الئغداء ترشع راغئ العقء لقطام سِطغ وتآّضـث الامسك بظعةه يف طصارسئ املساضربغظ

الطعاء افخدر غتافغ بعقغئ أطري املآطظني -سطغه السقم- بفسالغات 
ــئ واملساضربغظ تاحثة أّضـثت طعاخطئ السثاء فسثاء اُفطَّ
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أخبار 

 : طتمث ظاخر تاروش
شـهدت 19 سـاحًة بمحافظـة صنعاء، أمـس األحد، 
زخًما شـعبيٍّا غريَ مسـبوٍق؛ احتفـاًء بعيـد الغدير األغر 
ـَالم-، َحيُث  ٍّ -َعَليْـِه السَّ «ذكـرى يـوم واليـة اإلَمام َعـِيل
احتشـد أبناء املحافظة من مختلـف املديريات تعبرياً عن 

عظمة الذكرى ومكانتها يف قلوب اليمنيني. 
مديريـات  وعـزل  قـرى  كافـة  مـن  اآلالُف  وتوافـد 
املحافظـة، حاملني الشـعارات املعربة عـن أهميّة ذكرى 
الواليـة واالحتفـاء بها؛ كونها امتـداداً لواليـة الله تعاىل 

والرسول -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه َوَسلََّم-. 
وأّكــد أبنـاُء محافظـة صنعـاء يف مختلف سـاحات 
االحتفـاالت، عىل أهميّـة التويل وتعزيز االرتبـاط باإلَمام 
ٍّ وحبهم له من خالل إحيَاِء ذكرى يوم الوالية والدعوة  َعِيل
ــة إىل مسارها الصحيح كمنارة للحق والعدل  إلعادة األُمَّ

والسالم. 
َوأقيمت بمديرية سنحان، فعالية جماهريية بحضور 
وزيـر العدل القـايض نبيل العزانـي، ومحافظ املحافظة 
عبدالباسـط الهادي، وعضو مجلس الشورى عبدالقادر 

الشاوش، ومدير املديرية مجاهد عايض. 
ويف الفعاليـة، اعتـرب مديـر مديرية صنعـاء الجديدة 
أحمـد عثمـان، ذكـرى الوالية محطـة مهمـة يف تاريخ 
اإلسـالم ملا تحمله من دروس ودالالت عميقة تسـتوجب 
ــة االسـتفادة منها لتصحيـح ما أصابها  مـن أبناء األُمَّ
من هوان ونكسات جراء التنصل عن األوامر والتوجيهات 

التي حث عليها النبي الكريم. 
كمـا أحيا أبنـاء مديريـة أرحب ذكـرى يـوم الوالية، 
بمهرجـان احتفايل ركـز عىل مضامني أبعـاد ذكرى يوم 
ٍّ ومدلوالت خطبة الرسـول األكرم -صىلَّ  والية اإلَمام َعِيل
اللُه عليه وآله وسـلم-، وذلك بحضور وزيـر الدولة نبيه 

أبو نشطان. 
َوتطـرق مستشـار رئيـس املجلـس السـيايس األعىل 
العالمـة محمد مفتاح، إىل املفاهيم التي تشـري إىل أهميّة 
ـــة واألجيال من  إحيَـاء هـذه الذكـرى يف تحصـني األُمَّ
ــة واإلسـالم وفق مرجعية  االنزالق يف مـواالة أعداء األُمَّ

القرآن الكريم. 
فيما أّكـد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان 
أبـو نشـطان، رضورة تثقيـف الفرد واملجتمـع بمعاني 
الوالية وترسـيخ القيـم الرتبوية الصحيحـة يف النفوس 
حـول أهميّـة االرتباط بيـوم الواليـة اسـتناداً إىل اآليات 
القرآنية واألحاديـث النبوية الصحيحة الدالة عىل أحداث 

الوالية وما أشار إليه النبي الكريم يف غدير خم. 

ويف مديريـة همـدان، أقيمـت فعالية خطابيـة بهذه 
املناسـبة، َوألقيت كلمـات وقصائد عربت عـن االحتفاء 
ٍّ يف نفوس  واالبتهـاج بهـذه الذكرى ومكانـة اإلَمام َعـِيل

اليمنيني. 
وعـىل صعيد متصل، أقيمت بمديرية بني مطر فعالية 
احتفاليـة بذكـرى يوم الواليـة، بحضـور عضو مجلس 
الشورى محمد سلمان، أَشاَرت إىل أهميّة االقتَداء باإلَمام 
ٍّ واسـتلهام الدروس من سريته الجهادية يف مواجهة  َعِيل
الظاملـني واملسـتكربين ونـرصة الحق والنهـوض بواقع 

ــة اإلسالمية.  األُمَّ
واحتفى أبناء مديريـة بالد الروس بذكرى يوم الوالية 
بحضور رسـمي وجماهريي لتجديد الوالء لله ولرسـوله 
ـَالم-، َحيُث اسـتعرضت الكلمات  ٍّ -َعَليِْه السَّ ولإلَمام َعِيل
اآليـات القرآنيـة حـول يـوم الواليـة ودورهـا يف تعزيـز 
االصطفـاف ملواجهة صلف وغطرسـة تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي. 

ونُظم يف مديرية جحانـة حفل جماهريي بذكرى يوم 
ــة إىل أخالق وشـجاعة  الواليـة، مؤّكـديـن حاجـة األُمَّ
ٍّ وأهميّة غرسـها يف نفوس األجيال وأنموذجه  اإلَمام َعِيل
الراقي يف إرسـاء العدل.  واسـتعرضت فعاليـة خطابية 
ــة  بمديريـة الحيمة الداخلية عالقة ارتبـاط مصري األُمَّ
بيـوم الواليـة وأثرهـا يف إصـالح حالهـا وتعزيـز قوتها 
وكرامتها وعزتها وانتصارها.  ولفت إىل أهميّة اسـتلهام 
ٍّ كرم الله  دروس الحرية والتضحية من سـرية اإلَمام َعِيل

وجهه وتعزيز االرتباط بنهجه. 
واحتفـل أبناء مديرية الطيـال بهذه الذكرى يف فعالية 
خطابيـة، تناولت أهميّـة يوم الوالية كمحطـة تاريخية 
ــة تجسـيداً لقيم االنتماء لإلسـالم وتعزيز  يف حيـاة األُمَّ

التمسك بالُهــِويَّة اإليَمـانية. 
َوأشـار وكيل املحافظة لقطاع الرتبية والشباب طالب 
ــة وحاجتها للنهج  دحان، إىل حالة الضعف يف واقع األُمَّ

ٍّ إلعالء كلمة الله وراية اإلسالم.  الذي رسمه اإلَمام َعِيل

ويف السـياق، أحيا أبناء بني بهلول ذكرى والية اإلَمام 
ٍّ بفعالية خطابية، تناولت مخاطر االبتعاد عن منهج  َعِيل
الرسول وتهافت العديد من األنظمة العربية للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني ومآالت التخيل عن التوجيهات اإللهية 

والنبوية. 
كمـا نظمـت يف مديريـة الحصـن، فعاليـة خطابيـة 
ثقافيـة بحضـور وكيل املحافظـة جربان غوبـر ومدير 
املديرية خليـل أبو عالمة، تطرقـت إىل أهميّة إحيَاء هذه 

ــة من مواالة األعداء.  الذكرى لتحصني األُمَّ
وعـىل صعيد متصل نظمت يف مديريـة مناخة فعالية 
خطابيـة، ركـزت كلماتهـا وفقراتها عىل مكانـة اإلَمام 
ٍّ وشـخصيته وجهـاده وتصديـه للطغـاة والظاملني  َعـِيل
ــة اليوم لثقافته.  وتناولت فعالية خطابية،  وحاجة األُمَّ
بمديريـة الحيمـة الخارجيـة، الـدروس املسـتوحاة من 
إحيَـاء يوم الوالية كمبدأ إيَمـانـي أصيل ال يقبل التزييف 

وال التحريف. 

 : طأرب
أن  التاريـخ  مـأرُب  تؤّكــُد  جديـد  مـن 
موروثَها الديني والتاريخـي العريق يجعلُها 
ــة واملعادين  يف صـدارة املوالني ألوليـاء األُمَّ
َحيُث  واملسـتكربين،  وللمجرمـني  ألعدائهـا 
شـهدت، أمـس األحـد، فعاليـات احتفالية 
واسعة بذكرى يوم الوالية يف خمس ساحات 
تحـت شـعار «مـن كنـت مـواله فهـذا عيل 

مواله». 
التـي  الجوبـة  بمديريـة  الفعاليـة  ويف 
حرضها محافُظ مأرب عيل محمد طعيمان، 
وعضـَوا مجلـس الشـورى عبداللـه نمـران 
ومحمد بلغيث، ووكيَال الهيئة العامة للزكاة 
عيل السقاف واملحافظة سعيد بحيبح وعدٌد 
من مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، جدد 

 .ٍّ املشاركون الوالء لله والرسول واإلَمام َعِيل
ورّددوا  الالفتـات  املشـاركون  ورفـع 
الشـعارات واألهازيـج املعـربة عـن الفرحة 
واالبتهـاج بهـذه الذكـرى التي تجسـد حب 
 ٍّ اليمنيـني وارتباطهـم الوثيـق باإلَمـام َعِيل

َالم-.  -َعَليِْه السَّ
وأّكــد محافظ مأرب أهميّة إحيَاء ذكرى 
يـوم الواليـة السـتلهام الـدروس والعرب من 
ٍّ كـّرم اللـه  شـجاعة وتضحيـة اإلَمـام َعـِيل
وجهـه، ُمشـرياً إىل أن مبـدأ الواليـة يشـكل 
ـة من توليها لليهود والنصارى،  حمايـة لألُمَّ
ال سيَّما يف ظل تهافت بعض األنظمة العميلة 

للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ونّوه بتفاعل أبناء مـأرب وحضورهم يف 
مختلف الساحات إلحيَاء هذه الذكرى كتعبري 
عن حبهـم ووالئهـم لإلَمـام َعِيلٍّ، تجسـيداً 

ملواقفهـم املرشفة وتضحياتهـم يف مواجهة 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

فيمـا اسـتعرض وكيل هيئة الـزكاة عيل 
السـقاف والشـيخ عبداللـه وعـه، مناقـب 
ٍّ كّرم الله وجهه وحادثة غدير خم  اإلَمام َعِيل
التـي أعلن فيها الرسـول األكـرم -َصىلَّ اللُه 
َعَليْـِه وََعَىل آِلِه َوَسـلََّم- يف الـ 18 من شـهر 
ذي الحّجــة أثناء عودته مـن حّجـة الوداع 

َالم-.  ٍّ -َعَليِْه السَّ الوالية لإلَمام َعِيل
وشـهدت مديرية بدبدة فعالية احتفالية، 
أّكـد فيهـا وكيل املحافظة نارص الشـندقي 
ومديـر املديريـة درعـان السـقاف، أهميّـة 
إحيَاء هذه الذكرى التي تعّزز ارتباط الشعب 
ـَالم-  ٍّ -َعَليِْه السَّ اليمنـي بواليـة اإلَمام َعـِيل
وأعـالم الهدى يف وقت يسـارع فيه صهاينة 

العرب للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
إىل ذلك، نظم أبنـاء مديرية مجزر فعالية 
خطابيـة بذكرى يوم الواليـة بحضور عضو 

مجلس الشورى صالح خميس عميسان. 

وأُلقيـت يف الفعاليـة كلمـات مـن مدير 
والعمـل  االجتماعيـة  الشـؤون  مكتـب 
باملحافظة حسـني أبوناب ومديـر املديرية 
محسـن غفينة ونائب مدير مكتب الصحة 
إىل  أَشـاَرت  الرشيـف،  شـكر  باملحافظـة 
رضورة التمسـك بالنهج الذي رسمه اإلَمام 
َعـِيلّ يف مواجهة التحديات التي تتعرض لها 
ــة من قبل أعدائها والهادفة إىل طمس  األُمَّ
مفاهيـم  وترسـيخ  اإليَمـانيـة  ة  الُهــِويـَّ
االسـتكبار  لقـوى  واالستسـالم  الخنـوع 

أمريكا وإرسائيل ومن واالها. 
ويف مديرية حريـب القراميش، أحيا أبناء 
املديرية هذه الذكرى، بحضور عضو مجلس 

الشورى ذياب القرمويش. 
ويف الفعاليـة أشـار وكيـل أول املحافظة 
محمد علوان ومدير املديرية صادق هيسان، 
إىل أهميّة استلهام الدروس والعرب من ذكرى 
ة اإليَمـانية  يـوم الوالية يف تأصيـل الُهــِويـَّ
وإعادة أمجاد أهل اليمن يف منارصة ونرصة 

اإلسـالم وتعزيـز دورهـم يف مواجهـة قوى 
الغطرسة واالستكبار. 

فعاليـة  رصواح  مديريـة  أبنـاء  ونظـم 
خطابيـة، بذكـرى يوم الوالية أشـار خاللها 
مديـر املديريـة مرعـي العامري وعـدد من 

املشـايخ، إىل دالالت إحيَـاء الذكرى يف رفض 
الوصايـة والتبعية.  وتطرقوا إىل أبعاد ذكرى 
يوم الوالية ومدلوالت خطبة الرسـول األكرم 
-َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه َوَسلََّم- يف غدير خم 

أمام آالف املسلمني. 

أترار ذعق خظساء غتغعن غعم العقغئ

شغ أضبر طظ خمج جاتات اتاحثت إلغعا صئائض ووجعاء وأبظاء المتاشزئ:

جمعع غفرية يف 19 جاتئ بمتاشزئ خظساء إتغاًء لسغث الشثغر افغر

ــئ وتتافغ بسغث وقغئ أطري املآطظني طأرب الاارغت تامسك بالعقء فولغاء اُفطَّ
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االثنني

العدد

19 ذي الحجة 1443هـ..
18 يوليو 2022م

(1438)
أخبار 

 : الةعف
َد أبناُء ووجهـاء محافظة الجوف  َجـدَّ
ٍّ كـرم اللـه وجهـه،  والئهـم لإلَمـام َعـِيل
واحتشدوا، أمس األحد، إىل ساحتي الحزم 
واملـرايش لالحتفـاء بعيد الغديـر «ذكرى 

 .«ٍّ والية اإلَمام َعِيل
وفيما شـهدت مدينـة الحـزم فعالية 
احتفاليـة جماهرييـة، بمشـاركة أبنـاء 
مديريات الحـزم، الغيل، الخلـق، الزاهر، 
املطمة، املتون، املصلوب، وخب والشعف، 
بحضـور محافـظ املحافظـة فيصل بن 
حيدر وقيـادات يف السـلطة املحلية، جدد 
الحارضون الـوالء لله والرسـول واإلَمام 

ٍّ كّرم الله وجهه.  َعِيل
مناقب  اسـتعرضت  كلمـات  وأُلقيـت 
ــة بمبدأ  ٍّ وأهميّة أن ترتبط األُمَّ اإلَمام َعِيل
الواليـة للحفـاظ عـىل مكانتهـا وكيانها 
وعزتها واستقاللها.  وأَشاَرت الكلمات إىل 

دالالت إحيَاء ذكرى يوم الوالية يف االلتزام 
باألوامر اإللهية الكتمال الدين بشموليته 

وفرائضه. 
إىل ذلك، شـهدت ساحة املرايش فعالية 
احتفاليـة شـارك فيهـا أبنـاء مديريات 
الحميـدات،  رجـوزة،  العنـان،  املـرايش، 

ورحوب. 
واُلقيـت يف الفعاليـة كلمـات اعتربت 
ذكـرى الواليـة، محطـة مهمـة يف تاريخ 
اإلسـالم ملـا تحملـه مـن دروس ودالالت 
ـــة  األُمَّ أبنـاء  مـن  تسـتوجب  عميقـة 
االسـتفادة منها لتصحيح ما أصابها من 
هوان ونكسـات جراء التنصل عن األوامر 
النبـي  عليهـا  حـث  التـي  والتوجيهـات 

الكريم. 
شـعرية  قصائـد  الفعاليـات  تخللـت 
وأهازيـج شـعبيّة وفقـرات مـن الرتاث 
الشـعبي، عكسـت ارتبـاط أبنـاء اليمن 
ـَالم- وفرحتهم  ٍّ -َعَليْـِه السَّ باإلَمام َعـِيل

ــة.  بهذه الذكرى الفارقة يف تاريخ األُمَّ

 : المتعغئ
عىل غرار ُكـّل املحافظـات اليمنية الحرة 
ــة والرباءة  املتمسكة بنهج الوالء ألولياء األُمَّ
من أعدائها، شهدت محافظة املحويت، أمس 
األحد، عدداً من الفعاليات الحاشـدة احتفاء 
بعيد الغدير ذكرى والية اإلَمام َعِيلٍّ، وتجديًدا 
للوالء له والتمسـك بنهجه القرآني املحمدي 

الرباني. 
ويف الفعالية التي اقيمت بمركز املحافظة 
أّكـد محافظ املحويـت حنني محمد قطينة، 
أهميّـة إحيَاء ذكرى الواليـة لالقتَداء باإلَمام 
ـَالم- والسـري عـىل نهجه يف  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعـِيل

مقارعة املستكربين ونرصة الحق. 
وأَشـاَر إىل دالالت إحيَـاء هـذه الذكرى يف 
االرتبـاط بالله والرسـالة املحمدية، ورفض 
والتَحـّرك  الخارجيـة  والهيمنـة  الوصايـة 

للتصدي ألعداء اإلسالم واملسلمني. 
ولفـت إىل أن يوم الواليـة محطة مهمة يف 

تاريخ اإلسـالم ملـا تحمله مـن دروس وعرب 
يجب االستفادة منها لتعزيز وحدة الصف يف 

مواجهة التحديات الراهنة. 
كما أقيمت فعاليات احتفالية بمديريات 

سـعد  وبنـي  َوالطويلـة  كوكبـان  شـبام 
وحفاش وملحان والخبت أَشاَرت الكلمات 
خاللهـا إىل أن يـوم الوالية سـيظل حارضاً 
عـرب األجيـال، متطرقة إىل مـا يتعرض له 

الشـعب اليمني اليوم من عـدوان وحصار 
 ٍّ جـاء نتيجـة تمسـكهم بوالية اإلَمـام َعِيل
والهيمنـة  الَوصايـة  ملشـاريع  ورفضهـم 

الخارجية. 

واعتـربت الكلمـاُت إحيَـاَء ذكـرى يـوم 
الوالية رسـالًة للعالم بأن الشعب اليمني لن 
يخضع ولن يركع إالَّ لله َوأن اليمن سـتظل 

حرة أبية. 

 : تسج
خـرج أبناء محافظـة تعز، أمس األحد، يف مسـريات 
حاشـدة لالحتفـاء بعيد الغديـر األغر يوم واليـة اإلَمام 
ـَالم- وإكمال دين الله ونعمه عىل عباده،  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل
معربين عن جزيل شكرهم وامتنانهم لله عىل هذا اليوم 
ـــة، وملا له مـن أثر عىل  العظيـم واملهـم يف تاريخ األُمَّ
واقعهـا ومسـتقبلها يف مسـرية الرصاع مع أعـداء الله 

وأعداء دينه. 
وخالل املسريات العيدية التي خرجت يف 7 ساحات 
يف مديريـات مقبنـة واملخـاء وجبل حبـيش، ومفرق 
ماوية والتعزية وصالة، َوخدير وصرب املوادم وسامع 
والصلـو واملرساخ، ورشعب السـالم ورشعـب الرونة 
وحيفان، عرب أبناء وأحرار محافظة تعز عن فرحتهم 
الكـربى بذكـرى يوم الوالية، وبمناسـبة عيـد الغدير 
الـذي أكمل الله به الدين وأتم به النعم وحّدد فيه مبدأ 

َالم-.  الوالية ألمري املؤمنني عيل -َعَليِْه السَّ
ورّدد املشاركون األهازيج واملدائح الشعبيّة والصوفية 
َالم- وترحيبهم الحار بعيد  ٍّ -َعَليِْه السَّ يف مديح اإلَمام َعِيل
الغدير، معربين بذلك عن عمق حبهم وتوليهم وارتباطهم 

َالم-.  الوثيق به -َعَليِْه السَّ
ورفـع املشـاركون رايـات الـوالء وعبـارات التـويل، 
والتجليـات  والحقائـق  والعـرب  الـدروس  إىل  مشـريين 
والباطـل،  الحـق  بـني  الـرصاع  مسـرية  يف  الواضحـة 
ومؤّكـدين اسـتمرارهم يف ذات النهـج مهما كلفهم ذلك 

من التضحيات. 
وألقيت كلمات معربة عـن ارتباط أبناء محافظة تعز 
بآل البيت -عليهم السـالم- ومدى حبهم وتوليهم لإلَمام 
ـَالم- واتباعهم له وأعالم الهدى يف عرصنا  ٍّ -َعَليِْه السَّ َعِيل
الحديث، تحت راية قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين 

الحوثي، الذي هو امتداد لتلك الوالية. 
وأّكــدت الكلمـات أهميّـة يـوم الوالية واالسـتمرار 
يف الوقـوف إىل جانـب الحـق ويف خندق أهـل الحق ورفد 
الجبهـات بقوافل الرجال واملـال حتى تحرير كامل أرض 
اليمن مـن دنس الغزاة واملحتّلني ومن يمثلون مشـاريع 

ٍّ وأعداء أعالم الهدى.  أعداء الله ورسوله وأعداء اإلَمام َعِيل
كما خرجت حرائر تعز يف مسـرية حاشـدة يف سـاحة 
ملعـب الشـاعر حبيل أسـود بمديريـة التعزيـة، أّكـدن 
خاللهـا صمودهن وثباتهن عىل مبـدى الوالية، ومعربات 

عن فرحتهن الغامـرة بعيد الغدير األغـر، داعيات قبائل 
اليمـن إىل االسـتمرار يف التصـدي ألهل الباطل وإفشـال 
مؤامراتهـم برفد الجبهـات بقوافل املـال والرجال حتى 

تحقيق النرص. 

وشهدت املسريات حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً عّرب 
ـَالم- وملن هم  ٍّ -َعَليِْه السَّ عـن والء أبناء تعز لإلَمـام َعِيل
امتداد له يف زمننا الحارض من آل بيت النبوة السيد القائد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله-.

الةعف تتافغ بسغث وقغئ اإلَطام َسِطّغ يف جاتاني تاحثتني بالتجم واملراحغ

املتعغئ تتافغ بسغث الشثغر يف سثد طظ الساتات التاحثة وتةثد العقء لقَطام َسِطّغ

َقم- 7 طسريات تاحثة تآّضـث وقَء أبظاء تسج لقَطام َسِطّغ -َسَطْغِه السَّ
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(1438)
خطاب السيد 

+++++++++++++
يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم
الَحْمُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد 
أْن َال إلَه إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، 
ــًدا َعبْـُده  َدنا ُمَحمَّ وأشَهُد أن َسيـِّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعىل آِل  الّلهم َصـلِّ عىل ُمَحمَّ
ــٍد وعىل  ــٍد وباِرْك عىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت  آِل ُمَحمَّ
عىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك 

َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَاِر امُلنْتََجبني، وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك 

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
أيُّها اإلخوة واألخوات.

اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ـَالُم  السَّ
َوبََرَكاتُُه.

والتهانـي  باملباركـِة  ــُه  نَتََوجَّ
العزيـز،  املسـلم  اليمنـي  لشـعِبنا 
يف  واملؤِمنـات  املؤِمنـني  ولكافـِة 
مختلِف بقاِع األرض، بهذه املناسبِة 
يوم  مناسـبة  العظيمـة:  املباركـِة 

الغدير (يوم الوالية). 
وشـعبُنا العزيـُز احتفـل بهـذه 
املناسـبة يف هذا اليوم احتفاالً َكبرياً 
يف كثرٍي مـن املحافظات،  وعظيمـاً 
وكان الحضـور الشـعبي حضـوراً 
َكبرياً، ويحتفل شـعبنا يف هذا العام 
كمـا هـي العـادة يف ُكــّل األعوام 
األجيـال  مـدى  وعـىل  املاضيـة، 
والقـرون املاضيـة، فهي مناسـبٌة 
أصيلة يحتفل بها شعبنا، ويتوارثها 
اإليَمـاني؛  موروثـه  شـعبنا ضمن 
ألَنَّه يمن اإليَمــان والحكمة، فمن 
اإليَمـانـي -الذي  موروثـه  ضمـن 
ورثـه جيالً بعـد جيل- هـو إحياُء 

هذه املناسبة. 
وإحيـاُء هذه املناسـبة له أهميٌّة 

كبريٌة من جوانَب متعددة:
فهو أوالً من الشكِر لله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»؛ ألَنَّها مناسبٌة عظيمٌة، لها 
صلـٌة بكمال الدين وتمـام النعمة، 
ففـي هذه املناسـبة نزل قـول الله 
«تبـارك وتعـاىل»: {اْليَـْوَم أَْكَمْلـُت 
َلُكْم ِدينَُكـْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي 
ِدينًا}[املائدة:  اْإلسالم  َلُكُم  َوَرِضيُت 
من اآليـة3]، وأيُّ نعمـٍة أعظم من 
َوتََعـاَىل»  «ُسـبَْحانَـُه  اللـه  نعمـة 
بالديـن، وبكماله، وبتمـام النعمة 
به، فهي نعمٌة عظيمة، فواحٌد مما 
نعربِّ به عن شـكرنا لله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل»: أن نحتفَل، وأن نعرتَف لله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» بنعمته، وعظيم 

فضله، وأن نتوّجـه إليه بالشكر. 
هـذه  يف  مـا  أهـمِّ  مـن  أنَّ  كمـا 
يفيـده  مـا  أهـم  ومـن  املناسـبة، 
إحياؤها، هو: أَيْـضاً الحفظ للنص 
والبـالغ النبوي العظيـم، الذي نزل 

بشـأنه آيٌة عظيمة، هـي قول الله 
«تبارك وتعـاىل»: {يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل 
َك َوإِْن  بَلِّـْغ َمـا أُنْـِزَل إَِليَْك ِمـْن َربـِّ
َلـْم تَْفَعْل َفَمـا بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه َواللَُّه 
يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه َال يَْهِدي 
اآلية67]،  اْلَكاِفِريَن}[املائدة:  اْلَقْوَم 
هذا البالغ النبـوي العظيم، الذي له 
هذه األهميّـة التـي وردت يف اآلية، 
والتـي سـنتحدث عـن بعـٍض مما 
تدل عليه وتفيده يف نصها الواضح، 
الذي يلفت النظر بشـكٍل مبارش إىل 

األهميّة القصوى لهذا البالغ. 
الحفـاظ عىل هذا البالغ، وإعالنه 
ــة جيـالً بعد جيل،  يف أوسـاط األُمَّ
من الحفظ لنٍص مهٍم ومبدأ عظيم 
من مبـادئ الدين، ومـن النصوص 
النبويـة، التـي تمثل أََساسـاً مهماً 
يف الديـن، الحفاظ عليـه، والتبليغ 
له، بـالغ حرص النبي «َصَلَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعـَىل آِلــِه» إىل أن يصـل إىل 
ــة، قال للحارضين، وهم  ُكـّل األُمَّ
كانـوا عـرشات األلوف، قـال لهم: 
((أال هـل بلغـت؟))، وعندما أقروا 
له بالبالغ، قال: ((اللهم فاشهد))، 
ثم قال لهم: ((فليبلغ الشاهد منكم 
أن  عـىل  حريصـاً  كان  الغائـب))، 
ـة، وأن تسمع  يصل هذا البالغ لألُمَّ
ــة؛  ـــة، وأن تعرف به األُمَّ به األُمَّ
نفسـها،  ــة  لألُمَّ لهـا،  ألهميتـه 
فالحفـاظ عىل هذا البالغ، وإعالنه، 
وإيصالـه إىل النـاس، والتأمل فيه، 
سـيما  وال  دالالتـه،  يف  والتأمـل 
وهو محـارب، محـارٌب بالكتمان، 
محارٌب يف داللتـه ومعناه، محارٌب 
فيما يفيده، حرٌب شـعواء موجهٌة 
ضـده عـىل مـدى أجيـال وقـرون 

ـــة، فالحفـاظ عىل  يف داخـل األُمَّ
هذا النـص والتبليغ لـه أَيْـضاً من 
األعمـال العظيمـة، مـن األعمـال 
الدينية، مما يؤجر اإلنسـان ويثاب 
عليـه، إن انطلق فيـه بنيٍة خالصٍة 

لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
مما يفيـُد إحياُء هذه املناسـبة، 
ممـا يفيـُده إضافة إىل ذلـك، هو: 
الرتسـيخ ملبـدأٍ عظيـم، هـو مبـدأ 
ــة من  الواليـة، الـذي يحمـي األُمَّ
أعدائهـا،  جانـب  مـن  االخـرتاق 
ويحصنهـا مـن داخلها مـن تأثري 
املنافقـني فيهـا، واألمـة يف، أمـس 
الحاجـة؛ ألَنَّ األعـداَء يسـَعون إىل 
بالواليـة،  يتعلـق  فيمـا  اخرتاقهـا 
الواليـة ألمرها من جانـب، والوالء 
يف املوقـف أَيْـضـاً من جانـٍب آخر، 
الكبـرية،  أهميتهـا  لهـا  فاملسـألة 
وسـنتحدث عن هذه املسألة بشكٍل 

أكرب يف إطار الكلمة إن شاء الله. 
ـا مضمـوُن املناسـبة، وقصُة  أمَّ
فالرسـوُل  الوالية،  وحديُث  الغدير، 
«َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه وََعـَىل آِلـِه» 
-طبعاً ومن أهم ما يف املناسـبة أن 
يُعلـن هذا البـالغ، أن يتـم الحديث 
عنـه، أن تتم قراءته، هذه مسـألة 
ا، ولو تكّرر هـذا، ولو  مهمـة ِجــدٍّ
اسـتغرب الناس كيف يقـرأ عليهم 
ُكــّل عـام، هـذه مسـألة مهمـة، 
األمـور املهمـة يف الديـن تحتاج إىل 
إىل  تأمـل،  إىل  ترسـيخ،  إىل  تكـرار، 
تفهـم؛ ولذلـك ال ينبغـي امللـل من 
مسـألة أن اإلنسان يسـمع يف ُكـّل 
عام، يف ُكـّل مناسبة، ما ورد، األمر 
يف غاية األهميّة- الرسول «َصَلَواُت 
نة  اللِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» يف أواخر السَّ

العـارشة من الهجرة النبوية أعلمه 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» أن أجله قد 
اقرتب، وأن رحيلـه من هذه الحياة 
قـد اقرتب، ورسـول اللـه «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليْـِه وََعَىل آِلــِه» يفكر بهذه 
ـــة، ويهمه أمرها، ليس فقط  األُمَّ
يف عـرصه، ويف زمنـه، وللجيل الذي 
عايشـه وعارصه؛ ألَنَّه رسـول الله 
ام الدنيا، ويهمه  للعاملني، إىل آخر أَيـَّ
أمته يف مسـتقبلها، مـا بعد وفاته، 
ولألجيال الالحقة، هو رسـوُل الله 
إليهـا جميعاً، وهو بمـا أخربه اللُه 
بـه، وبلغه الله بـه، وبما عرَّفه الله 
بـه أَيْـضاً عن مـايض األمم ما بعد 
أنبيائهـا، يعنـي: ما عّرفـه اللُه به 
عن مسـتقبل أمته من جانب، وما 
بلغـه وأخربه به يف القـرآن الكريم، 
ويف غـري القرآن الكريـم عن طريق 
ـا حدث لألمـم املاضية  الوحي، عمَّ
بعد أنبيائهـا، ومن ضمن تلك األمم 
بنـو إرسائيل، ما حـدث يف واقعهم 
بعد أنبيائهـم، ما حصل يف املجتمع 
ــة عيـىس «َعَليِْه  البـرشي، ويف أُمَّ
ـَالُم» بعـده، وهكـذا كان النبي  السَّ
«َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه وََعـَىل آِلـِه» 
ــة، ويتألم  يهمه مستقبل هذه األُمَّ
ويقلـق عـىل هـذا املسـتقبل، بمـا 
يحـدث فيه مـن الفتـن، والفرقة، 
ــة من  واالختالف، وما تواجهه األُمَّ
مخاطر وتحديات، وكان يلفت نظر 
ــة إىل هذه املخاطر، إىل طبيعة  األُمَّ
واقـع  يف  اآلتيـة  التحديـات  هـذه 
ــة  ــة، وأكرب املخاطر عىل األُمَّ األُمَّ
ــة، األمـم  مـا بعـد نبيهـا، أي أُمَّ
املاضيـة، وأمتنـا بعد نبيهـا خاتم 
األنبياء رسـول الله محمد «صلواُت 

الله وسـالُمه عليه وعـىل آله»، هي 
الفتُن، ومخاطـر االنحراف والزيغ، 
والتحريـف يف الديـن، هـذه تمثـل 

ا.  قضية خطرية ِجـدٍّ
ولهـذا كان النبـيُّ «َصَلـَواُت اللِه 
ــة  َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» يلفت نظَر األُمَّ
إىل هـذه املخاطر، من ضمن ذلك ما 
ورد عنـه أنه قـال: ((أيهـا الناس، 
رت النار، وأقبلت الفتُن كِقَطِع  ُسـعِّ
الليـل امُلظلم))، وكذلـك تحدث عن 
االنحراف، فقال يف الحديث املعروف 
بمختلـف  ـــة  األُمَّ روتـه  عنـه، 
ومذاهبهـا: ((لتحـذن  اتّجاهاتهـا 
حـذو من قبلكـم))، قالـوا: اليهود 
والنصـارى يـا رسـول اللـه، قال: 
((فمـن؟))، وكذلك يف روايٍة أُخرى، 
قال: ((لتحذنَّ حذَو بني إرسائيل))، 
ا مـن االنحراف،  حالـة خطرية ِجـدٍّ
ــة يف مسـتقبلها ما بعد  تهـّدد األُمَّ
وفاة رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وََعـَىل آِلــِه»، إىل درجـة رهيبة، إىل 
ا، إىل درجة أنَّ  درجـة رهيبـة ِجــدٍّ
الجيل الذي عارص الرسول «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليْـِه وََعـَىل آِلـِه»، وسـمعه، 
وعايشـه مـن املسـلمني، معـرٌَّض 
لهـذا الخطر، ويواجه هـذه الحالة 
ا، فمـن املعروف بني  الخطـرية ِجـدٍّ
ـــة يف مصادرهـا املعتـربة أنَّ  األُمَّ
رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
 َّ آِلــِه وسـلم» قـال: ((لـريدنَّ َعَيل
الحـوض))، يعني: يـوم القيامة يف 
ساحة القيامة، يف ساحة الحساب، 
َّ رجاٌل ممن َصاَحبَني،  ((لريدنَّ َعَيل
قـد  يعنـي:  رأيتهـم))،  إذَا  حتـى 
ورفعوا  منـي، ((رأيتهـم،  اقرتبـوا 
إيلَّ، اُختُِلُجـوا دوني))، يعني: يحال 
بينهـم وبـني التقـدم إيلَّ، ويُذَهـب 
بهم يف االتّجـاه اآلخر، االتّجاه الذي 
هـو إىل أصحاب النار، ((فأقول: أي 
رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك 
ال تدري مـا أحدثوا بعـدك، فأقول: 
بُْعداً بُْعـداً))، ويف الروايات األُخرى: 

((سحقاً سحقاً)). 
هذه الحالـة الخطرية، التي تهّدد 
ــة يف مسـتقبلها ما بعد  هـذه األُمَّ
رحيل النبي «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
ا،  آِلــِه» منهـا، حالة خطـرية ِجـدٍّ
تهم رسـول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وََعَىل آِلـِه»، الـذي هو كما قال الله 
اًجا ُمِنريًا}[األحزاب: من  عنه: {َوِرسَ
ـة،  اآليـة46]، نور، نور، وهـاٍد لألُمَّ
يحـرص عـىل هداية النـاس، يقلق 
عليهم، ويخاف عليهم من الضالل، 
ومن الزيغ، ومن االنحراف؛ لعواقبه 
السـيئة عليهم يف الدنيا ويف اآلخرة. 

ولذلك اتجه رسـوُل الله «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليِْه وََعَىل آِلــِه» -بهدايٍة من 
وأمـٍر  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه  اللـه 
من اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»- إىل 

 الرجــعُل -َخطَّى اُهللا َسـَطْغـِه َوَسـَطى آِلـــِه- صّثم بعثا اإلسقن طا 
ــَئ بسث رتغطه ووشاته غتض طحضطَئ الثطر الضئغر الثي غعّثُد اُفطَّ

صائُث البعرة السغث سئث المطك بثر الثغظ التعبغ شغ خطاب غعم العقغئ:

ــئ سظ اإلَطام َسِطغٍّ  افسثاء واملظاشصعن ترغخعن سطى شخض اُفطَّ
ــئ طظ اقخرتاق  ـَقُم- َوطئثأ العقغئ غتمغ اُفطَّ -َسَطْغِه السَّ
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القيـام برتتيبـاٍت مهمـة، تسـاعد 
وتهيِّئ  ملسـتقبلها،  ـــة  األُمَّ هـذه 
لها سـبيل الفوز، والنجاة، واألمان 
مـن الضـالل، واألمـان مـن الزيغ 
واالنحـراف، فهيَّأ يف ذلك العام الذي 
هو السنة العارشة للهجرة النبوية، 
الذي لم يلبث بعـده النبي «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه» إالَّ شـهرين 
وأيـام قالئل يف العـام الحادي عرش 
اللـه  فرسـول  النبويـة،  للهجـرة 
املسـلمون  اها  سـمَّ لحّجــة  أ  هيـَّ
بـ (حّجــة الـوداع)، وأعطى هذه 
الحّجــة اهتمامـاً خاصاً، فحرص 
ــة من مختلف  عىل أن يستنفر األُمَّ
بلدان املسـلمني، ليحـرضوا يف ذلك 
الحـج عـىل نحـٍو غـري مسـبوق، 
وبأقـىص قـدٍر ممكن، فاسـتدعى 
اسـتدعاًء عاماً إىل مختلف البلدان، 
وطلـب من املسـلمني بأن يحرضوا 
كان  بأقىص َحـــّد ممكـن، وفعالً 
الحضـور يف ذلـك العـام للحج مع 
رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
آِلـِه» يف حّجـة الوداع عىل نحٍو غري 
مسـبوق -ربما- من بعد وفاة نبي 
ـَالُم» حتى  اللـه إبراهيم «َعَليِْه السَّ
ذلـك العام، يف واقع العرب ألول مرة 
يكـون الحـج بذلـك العـدد الهائل، 
بالنظر إىل عدد السـكان يف الجزيرة 
العربيـة، والبلـدان التـي كانت قد 
ا  أسـلمت، فالعـدد كان َكبـرياً ِجـدٍّ
مقارنـًة بعـدد السـكان، وبالعـدد 
املألوف يف الحج، وبالعدد الذي كان 

يحج فيما قبل ذلك من األعوام. 
وحج رسـول الله «َصَلـَواُت اللِه 
َعَليِْه وََعـَىل آِلـِه»، ويف الحج حرص 
عـىل أن يُشـِعر املسـلمني باقرتاب 
أجله، وبأنَّ تلك الحّجـة هي حّجـة 
الـوداع، أنَّ ذلك الحج سـيودِّع فيه 
ـة؛ ألَنَّه  أمتـه، وأنَّ لـه أهميّة َخاصَّ
ـة فيه أهم التوصيات  سـيقدِّم لألُمَّ
بعـني  تأخذهـا  أن  ينبغـي  التـي 
االعتبـار يف مسـتقبلها، ومـا بعـد 
رحيلـه «َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلـِه وسلم» عنها؛ ولذلك قال لهم يف 
حّجــة الوداع يف خطابه يف عرفات: 
((ولعيل ال ألقاكم بعد عامي هذا))، 
وكان يقـول لهـم يف مقـاٍم آخـر: 
((إني أوشـك أن أدعـى فأجيب))، 
فكان يشعرهم بقرب رحيله، وهذه 
ا، كبرية، ومؤملة،  مسألة هامة ِجـدٍّ
اسـة، وتربز عندها  ومقلقة، وحسَّ
عالمات االستفهام: ماذا بعد رحيل 
رسـول اللـه «َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه 
ــة؟؛  وََعَىل آِلـِه»؟ كيـف تفعل األُمَّ
ألَنَّ الـدور العظيـم الـذي يقوم به 
الرسـول «َصَلَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل 
ـــة، وهدايـة  آِلــِه» يف قيـادة األُمَّ
ــة، دوٌر أََسـايس، ومعنى ذلك:  األُمَّ
أنَّ النبـي «َصَلَواُت اللـِه َعَليِْه وََعَىل 
آِلـِه» برحيله سـيرتك فراغـاً َكبرياً 
ـــة، فراغـاً يف  ا يف واقـع األُمَّ ِجــدٍّ
ــة،  هـذا املوقع: موقع هدايـة األُمَّ
ــة عىل أََسـاس منهج  وقيـادة األُمَّ
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ووحيه، 
وترشيعاته، وهديه، فاملسألة كانت 
يف غايـة األهميّـة، ومسـألة كبرية 

ا.  ِجـدٍّ
عندما عاد رسـول الله «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليِْه وََعـَىل آِلـِه» مـن الحج، 
ووصـل يف الُجْحَفـة إىل وادي خـم، 
منطقـة قريبة مـن مكـة، هي ما 

قبل مفـرتق الطـرق للحجاج، هي 
املنطقـة األخرية قبيل مفرتق طرق 
الحجـاج، التـي يتجهـون منها إىل 
إىل  ويتفرَّقـون  بلدانهـم،  مختلـف 

مختلف بلدانهم. 
واالختيار لذلك املكان كان بتدبرٍي 
، بتدبـرٍي من الله «ُسـبَْحانَـُه  إلهيٍّ
َوتََعاَىل»؛ ألَنَّ الرسـول «َصَلَواُت اللِه 
َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» يف تبليغه لرساالت 
الله، سـواًء يف املضمون، أَو الوقت، 
أَو الطريقة، كان يعتمد عىل أمر الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وتوجيهات الله 
تدبري  ووفق  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه 
الله وأمـره؛ ولذلك فمن العجيب أن 
يكـون ذلك املوقـع، أن تكـون تلك 
املنطقـة مـا قبـل مفـرتق الطرق، 
وكأن فيها إشارة إىل مفرتق الطرق 
ــة،  التي ستحدث يف داخل هذه األُمَّ
ـــة، يف اتّجاهات  يف واقـع هذه األُمَّ
ــة، ومـا الذي يضمن لها  هذه األُمَّ
أن يكون اتّجاهها اتّجاهاً صحيحاً، 
قبيل مفرتق الطرق، إشارة عجيبة، 

ا.  ولفتة عجيبة ِجـدٍّ
يف ذلـك املوقـع، يف تلـك املنطقة، 
نزل عليه قول الله «تبارك وتعاىل»: 
{يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ َمـا أُنِْزَل إَِليَْك 
ِمـْن َربَِّك َوإِْن َلـْم تَْفَعْل َفَمـا بَلَّْغَت 
ِرَسـاَلتَُه َواللَُّه يَْعِصُمـَك ِمَن النَّاِس 
إِنَّ اللَّـَه َال يَْهِدي اْلَقـْوَم اْلَكاِفِريَن}، 
هـذه اآلية املباركـة -وهي من آخر 
اآليـات القرآنيـة التي نزلـت يف تلك 
الفرتة األخرية من حياة رسول الله 
«صلـوات الله وسـالمه عليه وعىل 
نت  آلـه»- آيـٌة عجيبة؛ ألَنَّهـا تضمَّ
التأكيـد عـىل النبـي «َصَلـَواُت اللِه 
َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» بإبالغ أمٍر يف غاية 
األهميّـة، أهميته لدرجـة أنه لو لم 
يُبَلَّغ، فأثر ذلك عىل الرسالة بكلها، 
وكأنَّ رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وََعـَىل آِلـِه» لم يُبَلِّغهـا أصالً، {َوإِْن 
َلْم تَْفَعـْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه}، مع 

أنـه يف تلـك الفـرتة، تلك األسـابيع 
األخـرية من حياتـه «َصَلـَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعـَىل آِلـِه»، قـد بلَّغ مبادئ 
اإلسـالم الكربى: يف مسألة التوحيد 
لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وما يتصل 
بمعرفة اللـه، والفرائـض اإللهية، 
وأركان اإلسـالم... وغـري ذلـك من 
األمور الكثرية، والتفاصيل الكثرية، 
التـي أتى بهـا عن الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، لكنَّ هذا األمـر له أهميّة 
ا، يرتبط به اسـتقامة  كبـرية ِجــدٍّ
أمـر الديـن، حيوية الديـن، فاعلية 
محتـوى الرسـالة اإللهيـة يف واقع 
وتتجمد  تتعطـل  وبدونه  ـــة،  األُمَّ
يف  فاعليتهـا،  يف  اإللهيـة  الرسـالة 
أثرها املفرتض، يف دورها الكبري، يف 
أثرهـا الفاعل يف حياة الناس، {َوإِْن 

َلْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَساَلتَُه}. 
إضافـة إىل أنَّ هـذا األمـر يمثـل 
حساسـيًة كبريًة لدى النـاس أكثر 
من أية مسـألٍة أُخرى، يعني: ليس 
عليهـا  اسـة  حسَّ مسـألة  هنـاك 
تنازع، عليها تركيز، عليها تشـّدد، 
تمثل حساسـية كبرية لدى الناس، 
مثـل هذا األمـر، موضـوع يف غاية 
الحساسـية لدى الناس، ولهذا أتى 
مـا يعربِّ ويـدل عىل هـذا األمر بكل 
وضوح، قوله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
{َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس}، املسألة 
يف حساسـيتها وتأثرياتها إىل درجة 
أن يتخوَّف النبي «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وََعـَىل آِلـِه» عىل التأثريات السـلبية 
التـي يمكـن أن تحصـل يف واقـع 
ـــة، يف واقـع النـاس، نتيجـًة  األُمَّ
إلبالغ هذا األمر، مـا قد يحصل من 
ا يف الواقع،  ردة فعـٍل سـلبية ِجــدٍّ
فاللـه طمأنه تجاه هـذا األمر؛ ألَنَّه 
ـــة، يخـاف عىل  يخـاف عـىل األُمَّ
اإلسـالم،  عـىل  يخـاف  املسـلمني، 
فطمأنـه اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
تجاه هذا األمر؛ ألَنَّ الله سـيتدخل، 

ولن تكون هناك أية ردة فعل تواجه 
هذا البالغ يف تلـك املرحلة، فطمأنه 

الله بذلك. 
{َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه 
َال يَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَكاِفِريَن}، يعني: 
سيسـلبهم الله التوفيـق والهداية، 
فلـن يهتـدوا إىل أي طريقـة لـردة 
فعٍل يواجهـون بها ذلك البالغ أثناء 
تبليغـه، ومـا بعـد تبليغـه يف ذلـك 

املقام. 
رسـوُل اللـه «َصَلَواُت اللـِه َعَليِْه 
وََعـَىل آِلــِه» بعـد نزوِل هـذه اآلية 
املباركة، بهـذا التعبري القوي، الذي 
يُدلُّ عـىل أهميّـة املسـألة األهميّة 
القصوى، تعامل مع عملية التبليغ 
بقـدر األهميّـة التـي تـدل عليهـا 
اجتماعـاً  فعقـد  املباركـة،  اآليـة 
النـاس  أوقـف  طارئـاً،  اسـتثنائيٍّا 
ما قبـل الظهـرية، يف وقـت حرارة 
ا،  الشـمس الالهبة والشـديدة ِجـدٍّ
يف ذلـك اليـوم، أوقف النـاس، وأمر 
بمن قد تقدَّمـوا أن يعودوا، وانتظر 
بالالحقـني ليصلـوا، حتـى اجتمع 
الجمع بكلـه، ُكـّل أُولئـك الحجاج 
الحـج،  يف  برفقتـه  كانـوا  الذيـن 
اجتمعـوا بأجمعهـم، أمـر املنادي 
أن ينـادي: (الصـالة جامعة)، هذا 
النداء كان يأتي ليس فقط للصالة، 
كان يأتي أَيْـضاً لكل أمٍر مهم، لكل 
دعـوٍة يدعو الرسـول «َصَلَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعَىل آِلــِه» إىل االجتماع؛ ِمن 
أجِلها، أَو موضوٍع معني استثنائي 
يدعـو الناس لالجتماع من شـأنه، 
اجتمع الـكل، وكان النبي «َصَلَواُت 
اللِه َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه» قد هيَّأ مكاَن 
شجريات)  دوحات (عدة  االجتماع، 
كانت موجودًة يف مـكان االجتماع، 
مـن  تحتهـن  مـا  ينظـف  أن  أمـر 
الشـوك، ُقمَّ ما تحتهن من الشوك، 
وصىلَّ تحتهـن، صىلَّ بالناس صالة 
الظهـر، وبعد صالة الظهـر التفت 

إليهم، وقام يخاطبهم، فقال:
 ((أيهـا النـاس إن اللـَه أمرنـي 
بأمٍر، فقـال: {يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ 
َما أُنِْزَل إَِليْـَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَعْل 
َفَمـا بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه َواللَّـُه يَْعِصُمَك 
اِس إِنَّ اللََّه َال يَْهـِدي اْلَقْوَم  ِمـَن النـَّ
اآليـة67]))،  اْلَكاِفِريَن}[املائـدة: 
معـه،  بيـده  وأخـذ  عليـاً،  ونـادا 
وأصعده معه عىل أقتاب اإلبل، التي 
كان قـد أمر أن ترص لـه وأن تهيأ 
كمنـرب، ليظهر مـن عليـه فيكون 
واضًحـا أمـام ُكــّل الجمـع، أمام 
أُولئك العرشات اآلالف من الحجاج، 
فظهر عىل ذلـك املنرب وبدأ خطابه، 
مـن  مقتطفـات  اقتطفنـا  نحـن 
خطـاب الغدير من املصادر املعتربة 
ــة بمختلف مذاهبها؛ ألَنَّ  لدى األُمَّ
هـذه النصـوص وردت يف مصـادر 
وليست  مذاهبها،  بمختلف  ــة  األُمَّ
فقط لـدى مذهٍب واحـد؛ ألَنَّ هذه 
املسألة ثابتة قطعاً، ال شك يف ذلك. 

كان يف مقدمـة خطابه «صلوات 
اللـه وسـالمه عليـه وعـىل آله» يف 
ذلـك االجتمـاع، يف املقدمـة قولـه 
«َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم» وقد أقام عليٍّا عن يمينه: 
((الحمد لله))، طبعاً بعد البسـملة 
هذه مقدمـة ((الحمد لله، نحمده، 
ونسـتعينه، ونؤمـن بـه، ونتـوكل 
رشور  مـن  باللـه  ونعـوذ  عليـه، 
أعمالنـا،  سـيئات  ومـن  أنفسـنا، 
الـذي ال هادي ملن أضـل، وال مضل 
ملـن هـدى، وأشـهد أالَّ إلـه إال الله، 
عبده ورسـوله، يا أيها  وأن محمداً 
الناس، إني قد نبأني اللطيف الخبري 
أنـه لـن يعمر نبـيٌّ إال مثـل نصف 
عمـر الذي يليه من قبلـه، وإني قد 
ويف  فأجيـب))،  أدعـى  أن  يوشـك 
بعـض الروايات يف بعـض املصادر: 
((أال وإنـي أوشـك أن أفارقكـم))، 
قولـه: ((أن أدعـى فأجيب)) يعني 
هذا، داعي الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: 
الرحيـل من هـذه الحيـاة، ((وإني 
مسـؤولون،  وإنكـم  مسـؤوٌل، 
يوجـه  قائلـون؟))،  أنتـم  فمـاذا 
هذا الخطـاب إليهم: ((فمـاذا أنتم 
قائلـون؟))، قالـوا: نشـهد أنك قد 
بلَّغت، وجاهدت، ونصحت. شهدوا 
لـه بالبـالغ وإقامة الحّجــة، قال: 
((أليـس تشـهدون أالَّ إلـه إال الله، 
عبـده ورسـوله، وأن  وأن محمـداً 
جنته حـق، وناره حـق، وأن املوت 
حـق، وأن البعـث حـٌق بعـد املوت، 
وأن السـاعة أتيٌة ال ريب فيها، وأن 
الله يبعث مـن يف القبور، وتؤمنون 
بالكتاب كله؟))، فقالوا: بىل. أقروا 

بذلك. 
املوضـوع  إىل  وصـل  قـال،  ثـم 
الرئييس للخطاب: ((يا أيها الناس، 
إن الله موالي، وأنـا موىل املؤمنني، 
أوىل بهم مـن أنفسـهم، فمن كنت 
مـواله، فهذا عيلٌّ))، وأخـذ بيد عيلٍّ 
ـَالُم» ورفع يده مع يده،  «َعَليِْه السَّ
رؤَي  حتـى  الروايـات،  بعـض  يف 
بياض أبطيهما، ((فهذا عيلٌّ مواله، 
اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه، 
وانـرص مـن نـرصه، واخـذل مـن 
خذله))، ثم قـال: ((يا أيها الناس، 
إنـي َفَرُطُكـم، وإنكـم واردون عيلَّ 
الحـوض))، يعني: يـوم القيامة يف 
سـاحة املحـرش، ((وإني سـائلكم 

 افســثاء والمظاشصعن سمطعا شغ المعجــِط افخغر لطتب أن 
جسطعا ذلك الحــثَص المحــععَر بالاطئغع الضئغر طع الغععد 

خطغئًا شغ غعم سرشئ
 ظرى وظحــاعث ضغش بثلعا جعَثعط لمــا غصّثطعن لطاطئغع 
تتــئ سظاوغَظ دغظغئ بثءًا باّتفاق السار والثغاظئ الثي جــمعه 
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حني تردون َعيلَّ يف الثقلني، فانظروا 
الثقـل  فيهمـا،  تخلفونـي  كيـف 
»، سبٌب  األكرب: كتاب الله «عزَّ وجلَّ
طرفه بيـد الله، وطرفـه بأيديكم، 
وال  تضلـوا،  ال  بـه،  فاستمسـكوا 
تبدلوا، وعرتتـي أهل بيتـي، َفـإنَّه 
قد نبأنـي اللطيف الخبري، أنهما لن 

يفرتقا حتى يردا عيل الحوض)). 
ثم يف ذلك الخطاب، ويف ذلك املقام 
السامعني  يستشـهد  يستشهدهم، 
والحارضيـن: ((أال هـل بلغت؟))، 
فيقـول،  بـىل.  اللهـم  فيقولـون: 
((اللهم فاشـهد))، ويكّرر ذلك، ثم 
قال لهم: ((أال فليبلغ الشاهد منكم 
الغائـب))؛ ألَنَّه يريـد أن يصل هذا 
ـــة بكلهـا، ثم نزل  البـالغ إىل األُمَّ
قوله اللـه «تبارك وتعـاىل»: {اْليَْوَم 
أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكـْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم 
ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلسـالم ِدينًا}

[املائدة: من اآلية3]. 
وهكذا قدَّم رسـول الله «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليِْه وََعَىل آِلــِه» بهذا اإلعالن 
ما يحل مشكلة الخطر الكبري الذي 
ـــة ما بعـد رحيله، وما  يهـّدد األُمَّ
بعـد وفاته «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 

آِلـِه»، من خالل هذا اإلعالن. 
مبـدأ الوالية يف اإلسـالم هو مبدأٌ 
مهم، اإلسـالم بكله  عظيم، ومبـدأٌ 
مبنيٌّ عىل هذا األََسـاس، مبنيٌّ عىل 
أن الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» هو ويل 
الذيـن آمنـوا، هـو ويل هـذا الكون 
بكلـه، خالقـه، ومالكـه، ومدبره، 
ولكـن له أَيْـضاً عىل عبـاده الوالية 
الترشيعيـة، واليـة الهدايـة، والية 
األمـر والنهي، واإلسـالم مبنيٌّ عىل 
«ُسـبَْحانَـُه  اللـه  األََسـاس،  هـذا 
الكريـم:  القـرآن  يف  قـال  َوتََعـاَىل» 
ُّ الَِّذيـَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن  {اللَُّه َوِيل
وِر َوالَِّذيـَن َكَفُروا  الظُّلَُمـاِت إىل النـُّ
أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن 
وِر إىل الظُّلَُمـاِت أُولئك أصحاب  النـُّ
اِر ُهـْم ِفيَهـا َخاِلُدوَن}[البقرة:  النـَّ
ُّ الَِّذيَن آَمنُوا}،  اآلية257]، {اللَّـُه َوِيل
هـم يف مسـرية حياتهـم يعتمدون 
عليه، يؤمنون بـه، يتوكلون عليه، 
هـو يرعاهـم، هـو يهديهـم، هـو 
َوتََعاَىل»  هو «ُسـبَْحانَـُه  ينرصهم، 
الـذي رشع لهـم منهـج حياتهـم، 
الـذي يعتمـدون عليـه يف مسـرية 
لهـم  يحـّدد  الـذي  هـو  حياتهـم، 
رموزهم وهداتهـم، فلذلك هناك يف 
اإلسـالم هذا االرتبـاط، هذه الصلة 
باللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، التـي 
تبنى عليها مسـرية الحيـاة، تبنى 
عليهـا مسـرية الحيـاة يف منهجية 
الذين آمنوا التي يعتمدون عليها يف 
مواقفهم، يف والئهـم... إىل غري ذلك 

من التفاصيل. 
أهميّـة هـذا املبـدأ أنـه يحمـي 
ـــة مـن االخرتاق مـن جانب  األُمَّ
املنافقـني  جانـب  ومـن  أعدائهـا، 
يف داخلهـا؛ ألَنَّهـم يحرصـون عىل 
ـــة يف ُكـّل  أن يسـيطروا عـىل األُمَّ
يف  وجهتهـا،  يف  حياتهـا،  مسـرية 
مواقفهـا، يف والءاتها، ويف منهجية 
حياتها، ولذلك رسول الله «َصَلَواُت 
اللـِه َعَليِْه وََعَىل آِلــِه» بإعالنه هذا 
ـة أن الذي يصلها كما كان  بنيَّ لألُمَّ
واقعها يف حياته مبنياً عىل أن تسري 
وفـق توجيهاتـه، وفـق تعليماته، 
وفـق الهدي الذي يقدمـه إليها من 

الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وأن تكون 
متبعـًة لرسـول الله «َصَلـَواُت اللِه 
َعَليِْه وََعَىل آِلــِه»، ملتزمًة بأوامره 
وتوجيهاته، بنيَّ لها أن الذي يصلها 
بمنهجـه، بهديـه، بمـا كان عليه، 
يواصل مشوارها عىل هذا األََساس، 
«َعَليْـِه  عـيلٌّ  املؤمنـني  أمـري  هـو 

َالُم».  السَّ
وهـو مـا قبـل هـذا املقـام كان 
يخربها عن عيل، وعيلٌّ كان معروفاً 
ــة، معروفاً بكماله  يف أوسـاط األُمَّ
اإليَمـاني، معروفاً بتميزه، معروفاً 
بما قاله الرسول عنه «َصَلَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه»، ومـا كان يقوله 
عنـه لـه صلـٌة بهـذا املوقـع، بهذا 
املقـام، بهـذا الدور؛ ألَنَّ هـذا الدور 
الـذي يواصـل مـن خالله مسـرية 
ـــة عـىل مـا كانـت عليه مع  األُمَّ
رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
آِلـِه»، باإلتِّباع لهدي الله، والتمسك 
بمنهـج الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف 
مسـرية حياتها، هـو موقٌع ومقاٌم 
ال بُــدَّ أن يكـون الذي فيـه مهتدياً 
بالقـرآن الكريم، مسـتنرياً بالقرآن 
الكريم،  بالقرآن  متمسـكاً  الكريم، 
ــة،  فيتَحـّرك باألمـة، ويقـود األُمَّ
باألمـة  ويقـف  ـــة،  األُمَّ ويهـدي 
عىل أََسـاس القرآن، وما يهدي إليه 
القرآن، وال يفارق باألمة عن القرآن 
يف يشء، ال يف مسـرية حياتها وفيما 
يقـدَّم لهـا، وال يف مواقفهـا، وال يف 

والءاتها، وال يف توّجـهاتها. 
فلذلـك كان يقـول لهـم عن عيلٍّ 
ـَالُم»، كان رسـوُل الله  «َعَليْـِه السَّ
يقـول لهـم: ((عـيلٌّ مـع القـرآن، 
والقـرآن مع عـيل))، ليطمئنهم أن 
عليٍّا يف مواقفه، يف توّجـهاته، فيما 
ــة، فيما يتَحـّرك فيه  يقدمـه لألُمَّ
باألمـة، يف ُكـّل األمـور، يف مختلف 
القضايـا، يف ُكـّل املسـائل، سـواًء 
ـة، كهاٍد  املسـائل التي يقدمها لألُمَّ
ــة، من موقع الهداية لها فيما  لألُمَّ
رشعـه اللـه لهـا، يف عقائدهـا، يف 
مبادئ دينها، يف تعاليم دينها، أَو يف 
مواقفها وتوّجـهاتها، لن يحيد بها 
عن القرآن؛ ألَنَّه ال يحيد عن القرآن 
قيـد أُنُملـه، سيسـري بهـا يف اتّجاه 

القرآن، ومع القرآن. 
بل قـال لهم عـن أمـري املؤمنني 
ـَالُم»: إنـه يقاتـل عىل  «َعَليْـِه السَّ
تأويل القرآن، كما قاتل النبي، وكما 
قاتـل هو مـع النبـي عـىل تنزيله، 
يوم يحـارب القرآن يف تأويله، فيما 
يقدمـه، فيمـا يفيده، فيمـا يدعو 
إليـه، يف تعاليمـه، يـوم تسـتهدف 
ـــة،  تعاليـم القـرآن يف واقـع األُمَّ
تسـتهدف  بالتحريـف،  تسـتهدف 
باالنحراف  وتسـتهدف  بالتزييـف، 
يف مقـام العمل، يف واقـع العمل، يف 
واقع الحياة، يقف عيلٌّ هو لحماية 
هذه التعاليم القرآنية، للدفاع عنها 
ـــة، للحفاظ عليها يف  يف واقع األُمَّ
ــة، كما هو مبلغ ومعلم،  واقع األُمَّ
وكما يقدمها بالهداية، يدافع عنها 
يف واقـع الحيـاة، يف واقـع العمـل، 
حتى بالجهاد، حتى بالقتال، يقاتل 
عىل تأويل القـرآن، كما قاتل النبي 
«َصَلَواُت اللـِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» عىل 

تنزيله. 
مـن يصل باألمة بشـكٍل صحيح 
ويواصـل  وبقرآنهـا،  برسـولها، 
املشـوار عىل هذا األََسـاس بشـكٍل 
صحيح، ال بُـدَّ أن يكون عىل الحق، 
ومع الحق، ويهدي إىل الحق، وعاملاً 
وثابتاً  بالحـق،  ومتمسـكاً  بالحق، 
عـىل الحـق، فـال يميـل إىل الباطل 
أبـداً، يف أي موقف، يف أية قضية، يف 
ـــة، ال بُـدَّ  أي يشٍء يقدمـه إىل األُمَّ
أن يقـّدَم الحـق نقيـاً، سـليماً من 
ُكــّل شـوائب الباطـل، وال بُـدَّ أن 
يكـون من الثابتني عـىل هذا الحق، 
فرسول الله قال لهم عن عيلٍّ «َعَليِْه 
ـَالُم»: ((عيلٌّ مـع الحق، والحق  السَّ
مـع عـيل))، فالحظ كيـف يطمنئ 

ــة.  هذه األُمَّ
من يقوم يف هذا املقام، من يصل 
ـــة بحـقٍّ مـع نبيهـا وقرآنها  األُمَّ
وهدي نبيهـا، ال بُــدَّ أن يكون من 
ذوي العلـم واملعرفة، بـل أن يكون 
ـــة بهـدي رسـول الله  أعلـم األُمَّ
«َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه وََعـَىل آِلـِه»، 
بنور الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ولذلك 
رسول الله يقول: ((أنا مدينة العلم، 
ـــة  وعـيلٌّ بابهـا))، فيطمـنئ األُمَّ

عـىل أنه البـاب إىل علم رسـول الله 
«َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه»، فهو 
ـــة بنبيها يف علمه،  يصل هذه األُمَّ
بنبيهـا يف هديه، بنبيها يف مسـرية 
حياته، فيما كان عليه، فيما يوجه 

إليه، فيما يأمر به. 
بقيـة  إىل  نأتـي  عندمـا  وهكـذا 
األمـور، التـي تحدث بها الرسـول 
«َصَلـَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه»، أَو 
قدمها اللـه يف القـرآن الكريم، من 
العناويـن املهمـة، ذات الصلة بهذا 
املوقع، وبهذا املقـام، وبهذا الدور، 
عندما قال الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
َوِليُُّكـُم  الكريـم: {إِنََّمـا  القـرآن  يف 
اللَّـُه َوَرُسـولُُه َوالَِّذيَن آَمنُـوا الَِّذيَن 
الـزََّكاَة  َويُْؤتُوَن  ـَالَة  الصَّ يُِقيُمـوَن 
اآلية55]،  َراِكُعوَن}[املائـدة:  َوُهـْم 
«َعَليْـِه  عـيلٍّ  واليـة  ليقـدم  يأتـي 
لواليـة  وامتـداد  كصلـة  ـَالُم»  السَّ
الرسـول «َصَلَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلــِه» بالعناويـن اإليَمـانيـة؛ ألَنَّ 
العنـوان العظيم الذي قـدَّم به عليٍّا 
َالُم» هو عنوان اإليَمـان،  «َعَليِْه السَّ
اإليَمـان الذي بلغ فيه عيلٌّ الكمال، 
واملرتبـة العالية، واملنزلة العظيمة، 
بصالـح  القـرآن  يف  ي  ُسـمِّ حتـى 
املؤمنـني، عندما قال الله يف سـورة 
اْلُمْؤِمِنـنَي} {َوَصاِلـُح  التحريـم: 

[التحريـم: من اآليـة4]، فهو يَُقدَّم 
إيَمـانـه،  بكمـال  بـل  بإيَمـانـه، 

باملرتبة العالية يف إيَمـانه. 
وهـو يحمـل ُكــّل تلـك املبادئ 
أرقـى  عـىل  اإليَمـانيـة  والقيـم 
مسـتوى، تحـدث القـرآن الكريـم 
عن إخالصـه العظيـم للـه يف ُكـّل 
أعماله، يف ُكــّل توّجـهاته، يف ُكـّل 
مواقفـه، عن إخالصـه العظيم لله 
وهو يجاهد يف سـبيل اللـه، عندما 
قـال اللـه «جـلَّ شـأنه» يف القرآن 
ي  الكريـم: {َوِمـَن النَّاِس َمـْن يَْرشِ
نَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه}[البقرة: 
من اآلية207]، كان أول وأكرب وأهم 
مصاديـق هذه اآلية من املسـلمني، 
من أتباع رسـول الله «َصَلَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه»، هو أمري املؤمنني 
ـَالُم»، فيشـهد له  عـيلٌّ «َعَليْـِه السَّ
القـرآن أنـه بـاع نفسـه يف سـبيل 

الله ابتغاء مرضات الله، يشـهد له 
بإخالصه الصادق، بإخالصه التام، 
ال يبتغـي إال مرضـات اللـه «جـلَّ 

شأنه». 
شـهد لـه يف إخالصـه يف مقـام 
البذل، والعطاء، والسخاء، يف قصة 
أُولئك (اليتيم، واملسـكني، واألسري) 
يف سـورة اإلنسـان، يف إطعامهـم، 
يف إيثارهـم حتـى بطعامـه وهـو 
صائم، وهـو جائع، {إِنََّما نُْطِعُمُكْم 
ِلَوْجِه اللَّـِه َال نُِريُد ِمنُْكـْم َجَزاًء َوَال 
ُشُكوًرا}[اإلنسـان: اآليـة9]، ومـن 
أهـم أعمـدة اإليَمـان، مـن أهم ما 
يف اإليَمــان، هو: اإلخالص الصادق 
لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، الذي يجعل 
اإلنسان يعمل ُكـّل ما يعمل، ويقف 
يف ُكــّل مواقفـه؛ ِمـن أجـِل اللـه 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ليس له مقصٌد 
آخر، ليس له مطلـٌب آخر، ليس له 
أهداف، وأطمـاع، وأهواء، ورغبات 
أُخرى، يعمل شـيئاً؛ ِمـن أجِلها، ال 
سلطة، وال هوى النفس، وال أطماع 
مادية، وال حتى املكاسب املعنوية، 
التي تتعلـق بالصيت لـدى الناس، 
والسـمعة لـدى املجتمـع، {َال نُِريُد 

ِمنُْكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا}. 
وهكـذا يقدِّمـه القـرآن برحمته 
العجيبـة، يف اهتمامـه الكبري بأمر 
{الَِّذيـَن  تعـاىل:  قولـه  يف  النـاس 
َالَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم  يُِقيُموَن الصَّ
اآليـة55]،  مـن  َراِكُعوَن}[املائـدة: 
وهـو يتصـدَّق بخاتمه وهـو راكٌع 
لذلـك السـائل الـذي دخل مسـجد 
رسـول اللـه «َصَلـَواُت اللـِه َعَليْـِه 
وََعَىل آِلـِه» يسأل الناس فلم يعطه 
أحـد شـيئاً، فيشـري إليـه بخاتمه 
وهـو يف الصالة، والصالة بالنسـبة 
لعـيلٍّ أعظـم مقـاٍم بـني يـدي الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، يتوّجـه إليه 
بـكل قلبـه، ومشـاعره، ووجدانه، 
يعظِّم أمـر الصالة، يقيـم الصالة، 
ولكنـه مع ذلـك ال يفقـد اهتمامه 
بأمـر النـاس، بأمر املسـتضعفني، 
بأمر املحتاجني، حتى يف ذلك املقام 

املهم. 
«ُسـبَْحانَـُه  باللـه  عالقتـه  يف 
َوتََعـاَىل»، يف عمقهـا الوجداني، ويف 
جانـٍب من أهـم جوانبهـا، يتحدث 
الرسـول «َصَلَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلــِه» بما يبنيِّ لنا عـن أعماق عيلّ 
بشـكل قاطع؛ ألَنَّ الذي يخربنا هو 
الرسـول، وهو يخرب عـن الله، عن 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» عالم الغيب 

والشهادة، العليم بذات الصدور. 
يف وقعة خيرب عندما قال رسـول 
الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه»: 
((ألعطـني الرايَة غـداً َرُجـالً يُِحبُّ 
اللـَه ورسـوَله))، إنه هنـا يتحدث 
عن إيَمــان عيلٍّ يف عمقـه النفيس 
أهـم  مـن  جانـٍب  يف  والوجدانـي، 
الجوانـب اإليَمـانيـة، التـي يبنـى 
عليهـا  ويقـوم  اإليَمــان،  عليهـا 
اإليَمـان، وهو املحبة لله ورسـوله، 
املحبة الصادقة التي كانت قد مألت 
قلب عيلٍّ، ووجدان عيلّ، وهكذا ُقدِّم 
لنا عيلٌّ يف القرآن، وفيما قاله رسول 
الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه»، 
بباطنـه يف عمقه  ُقدِّم لنـا أَيْـضـاً 
رسيـرة  يف  بمـا  حتـى  اإليَمـانـي، 
نفسـه، بمـا أخـرب الله عنـه: عن 
حبه لله ورسـوله، عـن حبه لعباد 

خطاب السيد
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اللـه، عن رحمتـه بعبـاد الله، عن 
إخالصه لله، عـن كماله اإليَمـاني، 
عـن صدقه يف إيَمـانـه، عن تفانيه 
يف  أَيْـضـاً  لنـا  وُقـدِّم  إيَمـانـه،  يف 
واقعه العميل، ويف كماله باملؤهالت 
الوثيـق  ارتباطـه  يف  العظيمـة، 
بالقـرآن، هدايًة، ومعرفـًة، وعمالً، 
وتمسـكاً  عمليٍّا،  والتزاماً  اهتـداء، 
صادقـاً، ال يحيد عنه وال يميل أبداً، 
يف معرفتـه بالحـق، يف هدايتـه إىل 
ـكه الدائـم بالحق يف  الحق، يف تمسُّ
ُكــّل األحـوال، يف ُكــّل املواقف، يف 
ُكـّل الظروف ال يحيد عنه وال يميل، 
يف علمه، ونوره، ووعيه، وبصريته، 
ويقينه الذي بلغ فيه مرتبًة عالية، 
هـو القائل: ((ما شـككت يف الحق 
منذ أُِريتُه))، لم يتطرق إليه الشـك 
يف لحظـٍة واحدة، وهكذا يف مختلف 
الجوانب، ثم يف منزلته الرفيعة عند 

الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
يف حديـث الرايـة: ((ويحبه الله 
اللـه  ((يحـب  هـو:  ورسـوله))، 
ورسـوله، ويحبه الله ورسـوله))، 
هو ويل الله الذي يحبه الله، ويحبه 
رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
ـد قيم رسول  آِلـِه»، هو الذي يجسِّ
الله، أخالق رسـول الله، هو أعظم 
الناس تأثراً برسـول اللـه، واهتداء 
برسـول الله، واقتَداء برسول الله، 
وانتفاعاً برسـول الله «َصَلَواُت اللِه 
َعَليْـِه وََعَىل آِلـِه»، إىل درجة أن يعربِّ 
النبي «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل آِلـِه» 
عن هذه الصلة، عـن هذا االرتباط، 
عن هـذه العالقـة، عن هـذا التأثر 
بأكمـل عبـارٍة عندما قـال: ((عيلٌّ 
منِّي، وأنا من عـيلّ))، وحينما قال 
املؤمنـني  ألمـري  مخاطبـاً  أَيْـضـاً 
ـَالُم»: ((أنـت منِّي، وأنا  «َعَليِْه السَّ
منك))، فكأنه نسـخة مصغرة من 
رسول الله «َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وََعَىل 
آِلـِه»، انطبعت بطابع رسـول الله 
يف أخالقـه، يف إيَمـانـه، يف تقـواه، 
يف مـكارم األخـالق... يف بقية أمور 
ه)) يف  الكمـال اإليَمـانـي، ((إالَّ أنـَّ

حديث املنزلة ((ال نبي بعدي)). 
يف مرتبته، ودوره، ومسـؤوليته، 
املنزلـة،  حديـث  أتـى  ومقامـه، 
ـــة يف مختلـف  املعـروف بـني األُمَّ
مصادرهـا املعتـربة لديها بحسـب 
تنـوع مذاهبها، وهو قول رسـول 
اللـه «صلـوت الله عليـه وعىل آله» 
ـَالُم»: ((أنت منِّي  لعـيلٍّ «َعَليْـِه السَّ
بمنزلة هـارون من مـوىس، إالَّ أنَّه 
ال نبـي بعـدي))، لـه هـذه املنزلة 
يف كمالـه، يف مقامـه، يف عظمتـه، 
يف إيَمـانـه، يف مرتبتـه اإليَمـانيـة 
يف  دوره،  ويف  ـــة،  األُمَّ واقـع  يف 
مسـؤوليته، يف جهـده، يف طبيعـة 
ــة، وعىل  الدور الذي له يف هذه األُمَّ
أََساسـه يفـرتض أن تُبنَـى عالقة 

ــة به، ونظرتها إليه.  األُمَّ
هذا هـو أمري املؤمنني عيلٌّ «َعَليِْه 
ـَالُم» يف هذا املقام العظيم، فهو  السَّ
يصـل باألمـة، يصلهـا مـن موقع 
بالهداية،  وجدارتـه  للُقدوة،  كماله 
وأصالته يف االمتـداد، يصلها بوالية 
رسـول الله ووالية الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، يسـري بهـا عىل أََسـاس 
 ، منهـج اللـه الحـق، بشـكٍل نقـيٍّ
بشكٍل صحيح، بشكٍل سليم، وهذا 
ــة؛ ألَنَّها تواجه  ما تحتاج إليه األُمَّ

مخاطر الزيـف، مخاطر االخرتاق، 
عليهـا،  السـيطرة  إىل  ُوُصــوالً 
واالنحـراف بهـا يف واليـة أمرهـا، 
ويف  مواقفهـا،  ويف  والءاتهـا،  ويف 
توّجـهاتهـا، وهذا مـا حرص عليه 
ــة منذ وقٍت مبكر.  أعداء هذه األُمَّ
حرص املنافقـون ابتداًء يف داخل 
مـن  أعداؤهـا  وحـرص  ـــة،  األُمَّ
خارجهـا، إىل السـيطرة عـىل هذه 
ــة يف املوقع املفصيل، يف املوقع  األُمَّ
التوجيهي، يف موقع السـيطرة عىل 
القـرار، يف موقـع التأثـري عىل هذه 
ــة يف ُكــّل التفاصيل، يف إدارة  األُمَّ
والتحكـم  ـــة  األُمَّ هـذه  شـؤون 
بهـا، يف منهجيتهـا، يف مواقفها، يف 
والءاتهـا، وهـو أمٌر خطـري، يمثل 
ــة؛  تهديـداً َكبـرياً عـىل هـذه األُمَّ
ألَنَّ األعـداء حرصوا عىل السـيطرة 
الحاسـمة، يف املوقـع الذي يحسـم 
األمـور لصالحهـم، يتحكمون من 
ــة، بتوّجـهات  خالله بثقافـة األُمَّ
ـــة،  األُمَّ بـوالءات  ـــة،  األُمَّ
ويستطيعون من خالله باالنحراف 

باألمة. 
ولهـذا كان مـن أهـم مـا قالـه 
الرسـول «َصَلَواُت اللِه َعَليْـِه وََعَىل 
آِلــِه» بشـأن أمـري املؤمنـني عـيلٍّ 
ـَالُم»: أنَّ حبـه إيَمـان،  «َعَليْـِه السَّ
مـن  بغضـه  وأنَّ  نفـاق،  وبغضـه 
عالمـات النفـاق، واملنافقـون من 
أهم ما حرصوا عليه يف نشاطهم يف 
ــة، هو: ترسـيخ العداء  داخل األُمَّ
ـَالُم»،  ألمري املؤمنني عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
هـو رسـم نظـرة سـلبية معادية 
ـَالُم»، وكذلك  تجاه عـيلٍّ «َعَليِْه السَّ
التوّجـه بالعداء الشديد ملن له هذه 
الصلـة اإليَمـانيـة بأمـري املؤمنني 
ـَالُم»؛ ألَنَّهم يرون  عـيلٍّ «َعَليْـِه السَّ
يف عـيلٍّ األصالـة، التي تقـف بوجه 
زيفهـم، االمتـداد الصحيـح، الذي 
يحـول بينهم وبـني أن يتمّكنوا من 
ــة، من إفسـاد  إضـالل هـذه األُمَّ
ــة، من االنحـراف بهذه  هـذه األُمَّ
ـَالُم»  ــة، يمثل عيلٌّ «َعَليِْه السَّ األُمَّ
اإليَمـانـي،  كمالـه  يف  أصالتـه،  يف 
ـة، يف خطه يف داخل  فيما قدَّمه لألُمَّ
ــة، عقبًة أمامهم؛ ولذلك  هـذه األُمَّ

ــة  اتجهوا بكل جهـد إىل فصل األُمَّ
َالُم»، فيما يمثله  عن عيلٍّ «َعَليِْه السَّ
مـن أصالة، من امتداد صحيح، من 
ــة عنه؛  ُقدوة كامـل، إىل فصل األُمَّ
ليتسـنى لهـم التحريـف والتزييف 
يف ُكــّل يشء: يف مسـألة املنهج، يف 
مسألة الرموز، يف مسألة املواقف... 
يف ُكــّل يشء، وهـذا مـا حرصـوا 
عليه، فلذلك بلغـوا يف هذا الذروة يف 
ــة،  زمن السيطرة األموية عىل األُمَّ
وما بعـد ذلـك يف زمـن الحكومات 
واألنظمة التـي تبنت نفس االتّجاه 

ــة.  األموي يف داخل األُمَّ
هـذه  أهميّـة  يدركـون  وألنهـم 
ـَالُم»،  الصلة باإلَمام َعِيلّ «َعَليِْه السَّ
لهـذه  الرسـول  قدَّمـه  كامتـداد 
ـــة، وضمانـة حقيقيـة لهذه  األُمَّ
ــة  ــة، حرصوا عىل فصل األُمَّ األُمَّ
لهـذا السـبب، ولسـبب آخـر: هم 
ــة لكي تبقى  يدركون أنَّ هذه األُمَّ
محط رعاية الله، لكي تبقى صلتها 
باللـه، بواليتـه، برعايتـه، بنرصه، 
بتأييده قائمة، هـذا كله مبنيٌّ عىل 
صلتها بدينه عـىل النحو الصحيح، 
بمنهجـه الحق، باالتّجاه الصحيح، 
الذي رسمه الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
لها، صلتها مبنيٌة عىل هذا األََساس، 
ــة،  وهم يريدون أن يغلبوا هذه األُمَّ
ــة، أن يبعدوها  أن يقهروا هذه األُمَّ
عن هـذه الصلة، التـي تحظى من 
خاللهـا بتأييـد الله، كما قـال الله 
«تبـارك وتعـاىل»: {َوَمْن يَتَـَولَّ اللََّه 
َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 
ُهـُم اْلَغاِلبُوَن}[املائـدة: اآليـة56]، 
فحرصـوا وبذلـوا ُكــّل الجهد عىل 
ــة، وال يزالون يحرصون  فصل األُمَّ
عىل ذلك؛ ألَنَّهم يتجهون عىل أََساس 
التزييـف حتـى للعناويـن الدينية، 
ــة، فال  لالتّجاه الديني يف واقع األُمَّ
ــة  ن األُمَّ يكون بالشكل الذي يحصِّ
من سيطرة أعدائها عليها، أعداؤها 
الذيـن يحرصون عىل تزييف دينها، 
مفاهيمهـا، عىل اإلضـالل لها، عىل 
نهـا لهم، بما  اإلفسـاد لها بما يدجِّ
دون  عليهـا  لسـيطرتهم  يهيئهـا 
أن تكون مشـكلة، وهـذا ما يعمل 
عليـه منافقـو العـرص مـع أعداء 

ـــة مـن الكافريـن، من  هـذه األُمَّ
اليهـود الصهاينة ومـن معهم من 
النصـارى، هذا ما يسـعى له أعداء 

ــة.  ــة يف واقع األُمَّ األُمَّ
نحـن نرى ونشـاهد كيـف بذلوا 
جهدهـم ألن يقدِّموا مـا يعنونونه 
بالتطبيع مع إرسائيل، وهو عملية 
بالصهاينـة  ـــة  األُمَّ هـذه  ربـط 
اليهـود، أن يقدِّموه تحـت عناوين 
دينيـة، بـدءاً مـن االتّفـاق (اتّفاق 
أعطـوه  الـذي  والخيانـة)،  العـار 
هم اسـم اتّفاق [إبراهـام]، يعني: 
إبراهيـم، نسـبوا، أَو قدَّمـوا لهـذا 
عـاٍر  اتّفـاق  هـو  الـذي  االتّفـاق، 
ـة،  وخيانٍة لإلسـالم، وخيانـٍة لألُمَّ
قدَّمـوا لـه هـذا العنـوان الدينـي، 
وكيف ينشـطون ما بعـد ذلك، من 
خالل لقاءات، اجتماعات، حفالت، 
مناسـبات تحـت عناويـن دينيـة، 
وباسـم الدين؛ لكـي يخضعوا هذه 
ــة -باسم الدين نفسه- لتوايل  األُمَّ
اليهود والنصـارى، الذين حرَّم الله 
َوالَءهـم، الذيـن قال عنهـم: {َوَمْن 
ُه ِمنُْهْم}[املائدة:  يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنـَّ
مـن اآليـة51]؛ لكـي يجعلـوا هذه 
ـــة تتقبل بـأن يقودها أُولئك،  األُمَّ
أن يصبحـوا هم يف موقـع القيادة، 
موقع القرار، موقـع التوجيه، وأن 
يكونـوا هم من يتحكمـون يف هذه 
ـــة يف ُكـّل مجاالتهـا، يف ُكـّل  األُمَّ
أمورهـا، حتـى يف ثقافتها، حتى يف 
تقديم دينها، فيولفوا من هذا الدين 
مـا يتناسـب معهم مـا ال يعارض 
هيمنتهم، ما ال يثمـر يف واقع هذه 
ــة ال استقالالً، وال كرامًة، وال  األُمَّ
عزة، بل أن يقدِّموا مفاهيم مزيفة، 
ـــة وتخضعهـا  تدجـن هـذه األُمَّ

ألعدائها. 
عندما تلحـظ مثالً حرصهم عىل 
هـذا الجانـب، كيف أنهـم حرصوا 
حتـى يف موسـم الحـج األخـري يف 
أن يأتـوا بشـخص هـو مـن رموز 
التطبيـع مـع إرسائيل، ممـن لهم 
عالقٌة مكشـوفٌة علنيٌة بالصهاينة 
اليهـود، ولـه ارتبـاط ووالٌء ظاهر 
للصهاينـة اليهـود، يأتـون بـه إىل 
الحـج، إىل الحـج بـكل مـا يمثلـه 

الحـج، فريضـة دينيـة، ركـن من 
أركان اإلسالم، ويجعلونه هو الذي 
يتوىل الخطبـة للحجيج يف عرفات، 
يف مقام من أهـم املقامات الدينية، 
يأتون إليـه برمز من رموز الخيانة 
والعار، واالنحـراف، والتويل لليهود 
والنصـارى، ليتـوىل هـو الخطبـة، 
مع أنَّ املناسـبة الصحيحة، املوقع 
املناسـب لذلـك الخطيـب: كان أن 
يذهبوا بـه إىل إحدى الجمار، إما إىل 
جمـرة العقبـة... أَو إىل غريها، وأن 
لريموه  للحجيـج؛  هنـاك  يربطـوه 
املـكان  هـو  ذلـك  كان  بالَحصـا، 
املناسب الالئق به، ولكنهم يجعلونه 
هو الذي يخاطب املسلمني، ويوجه 
يفـرتض أن يوجه للحجيج  خطاباً 
وإىل العالم اإلسالمي قاطبة، وهكذا 
يتجهون من العناوين الدينية، وهم 
ــة عن عيلٍّ، عن أصالة  أزاحـوا األُمَّ
عـيلٍّ، عـن منهج عـيلٍّ، عـن الوالء 
ــة من  ـن األُمَّ النقـي، الـذي يحصِّ

الوالء ألعدائها؛ ليهيئوها لذلك. 
ثـم يأتي [بايدن] يف هـذه األيّام، 
يف هذه األيّـام التي تتزامن مع هذه 
معه  ليتعامل  العظيمـة،  املناسـبة 
الجميـع عـىل أنه هـو الـذي يقود 
البرشيـة، عندمـا أتـى أعلـن عـن 
نفسه أنه صهيوني، وأنه ينتمي إىل 
الصهاينة، وإىل الصهيونية، وأظهر 
يقيمونهـا  ومراسـيم  شـعائر  يف 
هـذا االنتمـاء، هـذا اإلعـالن، ومن 
ذلـك املوقـع، أمريكا التـي تخضع 
لذلـك التوّجـه، تقـدَّم عىل أنها هي 
التـي يقـود البقيـة، يقـود أُولئـك 
الذيـن يقدِّمون أنفسـهم عىل أنهم 
يف  تقودهـم  معهـا،  يتحالفـون 
مواقفهم،  يف  تقودهم  توّجـهاتهم، 
وعىل أََسـاس ذلك ترسم السياسات 
التـي توّجـه حتى الخطاب الديني، 
حتـى  الدينيـة،  العناويـن  حتـى 
الثقافـة الدينيـة؛ ولذلـك اتجهـت 
تلـك األنظمة العميلـة إىل التغيري يف 
ملاذا؟  والتغيري  الدراسية،  مناهجها 
للثقافـة التي تتحدث عن اإلسـالم، 
اإلسـالم،  أعـداء  عـن  تتحـدث  أَو 
وا حتى  وعن قضايا اإلسـالم؛ ليغريِّ
النظرة، وليدرجوا فيها نظرًة أُخرى 
ــة، إىل  إىل الصهاينـة، إىل أعداء األُمَّ
اليهود والنصارى، إىل من يحاربون 
ــة، ويسـعون للسـيطرة  هذه األُمَّ

ــة.  عىل هذه األُمَّ
عـىل  كذلـك  ا  عمليّـٍ واتجهـوا 
مسـتوى  عىل  القوانـني،  مسـتوى 
األنظمـة، وعـىل مسـتوى الربامج 
السـاحة  يف  فيهـا  يعملـون  التـي 
العربيـة  اململكـة  يف  بلدانهـم،  يف 
السـعوديّة، يف اإلمـارات، إىل نـرش 
الفسـاد، إىل الرتويـج للفسـاد، إىل 
مستوى الرتويج للفساد األخالقي، 
إىل نرش الرذيلة بني أوساط الشباب، 
إىل تهيئـة البيئـة املهيأة للفسـاد، 
لـوا حتى القوانني؛ ِمن أجِل ذلك،  عدَّ
بمعنى: أنَّ هذه املسألة تنزل وتصل 
إىل ُكــّل مجـال، حتى إىل املسـتوى 

األخالقي، املستوى القيمي. 
يف  ـــة  األُمَّ إضـالل  إىل  اتجهـوا 
مسـألة مـن أهـم املسـائل، وهي: 
يف تحديـد مـن هـو العـدّو، ومـن 
هـو الصديـق، فقدَّموا أعـداء هذه 
ـــة، الذيـن قال اللـه عنهم يف  األُمَّ
القرآن الكريم: {َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 

خطاب السيد

ث سظ إخقص اإلَطام َسِطغٍّ السزغط هللا شغ   الصــرآُن الضرغط تتثَّ
ُضـّض أسمالــه وتعّجـعاتــه وطعاصفه سظثطا صال تسالــى: (َوِطَظ 

 (ِ الظَّاِس َطظ َغْحِري َظْفَسُه اْبِاَشاَء َطْرَضاِت اهللاَّ
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َعَداَوًة ِللَِّذيـَن آَمنُوا اْليَُهوَد}[املائدة: 
مـن اآليـة82]، قدَّموهم عـىل أنهم 
ـــة لتتوالهم،  هم مـن تتجـه األُمَّ
لتقبـل  بهـم،  لتقبـل  لتحبهـم، 
بقيادتهم، لتعادي من يعاديهم، ثم 
ـة، هو  جعلـوا العدّو الرئيـيس لألُمَّ
من تجعلـه إرسائيل عدواً أََساسـياً 
ـــة، فإذا بإرسائيـل، إذَا  لهـذه األُمَّ
بالصهاينة اليهود، إذَا بأمريكا هي 
ـــة من هو  التـي تحّدد لهـذه األُمَّ
العدّو، وهذا انحـراف كبري وخطريٌ 
ا عن منهـج الله «ُسـبَْحانَـُه  ِجــدٍّ
َوتََعـاَىل»، فاتجهوا ليسـيطروا عىل 
ـــة يف واليـة أمرهـا، يف  هـذه األُمَّ
مختلـف شـؤونها، يف واقع حياتها 
ومسـرية حياتها، ليكونـوا هم من 
يحـّدد السياسـات، من يقـّرر، من 
ـه، ويف  يأمر، مـن ينهـى، من يوجِّ
الـوالءات، ويف املواقـف، ويف تحديد 
من هـو العدّو، ومن هـو الصديق، 

فاملسألة خطرية. 
فنجـــد أهميّة هـذا املبدأ، الذي 
ــة عن سـيطرة أُولئك،  يفصل األُمَّ
ــة  ه يفصل األُمَّ عن تأثرياتهم؛ ألَنـَّ
عـن االرتباط بهـم يف واليـة األمر، 
يف  التعليمـات،  يف  التوجيهـات،  يف 
السياسـات، ويف الوالء يف املوقف، ال 

يتجهوا عىل أََساس توّجـهاتهم. 
مـن  تجــــد  ولـــــــذلـك 
أشـد النـاس كرهـاً وعداًء شـديداً 
ـَالُم»، وملن  لإلَمـام َعـِيلّ «َعَليِْه السَّ
ـَالُم»:  يحب اإلَمـام َعِليّاً «َعَليِْه السَّ
التكفرييني، تجدهم من أشد الناس 
َالُم»  ألمري املؤمنني «َعَليِْه السَّ كرهاً 
وملـن يحبه، ملـاذا؟؛ ألَنَّهـم أَداة من 
مـن  معـوٌل  الصهيونيـة،  أدوات 
معـاول الصهيونيـة للهدم يف داخل 
ــة، فهم يتجهون يف نفس  هذه األُمَّ
االتّجـاه الـذي يخـدم الصهيونية، 
فنجـد أهميّـة هـذا املبـدأ املهـم يف 
ـــة يف هـذه املرحلـة،  حمايـة األُمَّ
ـة  ونجـد أهميّة مبـدأ الواليـة لألُمَّ
يف ُكــّل مراحل تاريخها، وتسـتمر 
أهميّـة هـذا املبـدأ يف ُكــّل املراحل 

واألجيال. 
نكتفي بهـذا املقدار، ولكن نختم 
املناسـبة  هـذه  ويف  الكلمـة  هـذه 
املباركـة ببعٍض مـن نصوص أمري 
ـَالُم»،  السَّ «َعَليْـِه  عـيلٍّ  املؤمنـني 
وتتنـوع تجـاه مواضيـع متعددة؛ 

للتربك واالستفادة. 
ـَالُم»: ((والله لو  قـال «َعَليِْه السَّ
أعطيت األقاليم السـبعة، بما تحت 
أفالكها، عىل أن أعيص الله يف نملٍة، 
أسـلبها ِجْلَب شـعريٍة، ما فعلت))، 
الحظـوا هـذه عدالـة عـيلّ، عدالة 
أمري املؤمنني، هكذا نجد ((عيلٌّ مع 
القرآن، والقـرآن مع عيلّ))، ((عيلٌّ 
مـع الحـق))، هـذه العدالـة التـي 
ي عليهـا، تربَّى عليهـا ويربِّي  يربـِّ
عليهـا، تعلَّمها ويعلِّمها، كانت هي 
له وهـو يحكم  ومنهاجـاً  أََساسـاً 
عـادت  مرحلـٍة  يف  ـــة،  األُمَّ هـذه 
ــة، وهـو يقدِّم هذا  إليـه فيها األُمَّ
ـة فيما بعـد ذلك، عىل  كـدرٍس لألُمَّ
مستوى ِجْلب شعرية لنملة، وتكون 
((األقاليـم  قـال:  كمـا  املكاسـب 
السبعة بما تحت أفالكها)): اليشء 
ا، يف مقابل أن يظلم هذا  الكبري ِجـدٍّ
املسـتوى البسـيط من الظلـم؛ َلَما 

َفَعـل، ((وإنَّ دنياكـم عندي ألهون 
من ورقٍة يف فم جرادٍة تقضمها، ما 
لعيلٍّ ولنعيٍم يفنى، ولذٍة ال تبقى))، 
طبعـاً لن نكثر من التعليق؛ حتى ال 

نطيل يف الوقت. 
قال ابن عباٍس: (دخلت عىل أمري 
ـَالُم» بذي قار)،  املؤمنني «َعَليِْه السَّ
منطقة هذه ذي قار، (وهو يخصف 
نعله)، وهو يصلح حـذاءه، (فقال 
يل: مـا قيمـة هـذا النعـل؟ فقلت: 
ال قيمـة لهـا)، كان أمـري املؤمنني 
مقتنياتـه،  يف  حتـى  متواضعـاً 
مقتنيـات بسـيطة، (فقـال: والله 
لهي أحـبُّ إيلَّ مـن إمرتكـم، إالَّ أن 
أقيـم حقاً، أَو أدفـع باطالً)، يعني: 
اإلمرة والسلطة ال تساوي عند أمري 
ـَالُم» كسـلطة،  املؤمنني «َعَليِْه السَّ
كإمرة، كمنصب، ال تساوي مفردة 
نعله، واحداً من حذائه، ال تسـاوي 
هذه القيمة، ليس لها هذه القيمة، 
قيمتها فقـط عندما تكون إلحقاق 
الحق، وإلقامة العدل، ولدفع الظلم 
ودفـع الباطـل، هذه هـي قيمتها، 
عندما تكون مسؤولية لهذا الهدف 

املقدَّس والعظيم. 
ـَالُم»:  ومن خطبـٍة له «َعَليِْه السَّ
ـا بعد َفــإنَّ الدنيا قـد أدبرت  ((أمَّ
وآذنت بوداع، وإنَّ اآلخرة قد أرشفت 
باطِّالع، أََال وإنَّ اليوم املضمار، وغداً 
ـبََقة الجنة، والغاية  السـباق، والسَّ
ـام أمل من  النـار، أََال وإنكـم يف أَيـَّ
ورائـه أجل)): أنتـم يف مهلة وأمل، 
لكن له نهاية، له َحــّد، هو األجل، 

((فمن عمل
ـام أمله قبـل حضور أجله؛  يف أَيـَّ
نفعه عمله، ولم يرضره أجله، ومن 
ـام أملـه قبـل حضور  قـرصَّ يف أَيـَّ
أجلـه؛ فقـد خـرس عملـه، ورضه 
أجلـه، أََال فاعملـوا يف الرغبـة، كما 
تعملـون يف الرهبـة. أََال وإني لم أر 
كالجنة نـام طالبها، وال كالنار نام 
هاربها، أََال وإنَّ من ال ينفعه الحق؛ 
يرضره الباطل، ومن لم يسـتقم به 
الهدى؛ يجر به الضالل إىل الردى)). 
((مـا  ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  وقـال 
خـريٌ بخـرٍي بعـده النـار))، يعني: 

ـا تحصل  لـو تحصل مـن الدنيا كمَّ
موقـٍف  يف  املكاسـب  مـن  عليـه 
ذلـك  وعاقبـة  بحـرام،  أَو  باطـل، 
النار؛ سـتنىس ُكـّل يشء، سينتهي 
ُكــّل يشء، عاقبة رهيبة، غمسـة 
واحـدة يف جهنم ستنسـيك ُكـّل ما 
كنت قـد حصلت عليه مـن امللذات 
واإلْمَكانات يف هذه الدنيا، ((ما خريٌ 
بخرٍي بعده النار، وما ٌرش بٍرش بعده 
الجنـة))، لو واجهت يف هذه الحياة 
مـن الصعوبات، واملشـاق، واآلالم، 
واألوجـاع، واملعانـاة، والرشور من 
جانـب أعـداء اللـه، مـا واجهتـه، 
وعاقبتك الفوز بالجنة، والسـعادة 
الخالص؛  العظيم  والنعيـم  األبدية، 
ستنىس ُكـّل يشء، ُكـّل تلك املعاناة 
تهون، ال يشء، هي ليسـت ال يشء، 
أول ما تصل إىل الجنة سـتنىس ُكـّل 
واملشـاق،  واآلالم،  املتاعـب،  تلـك 
واملعانـاة، ((ومـا ٌرش بـٍرش بعـده 
الجنـة، وكل نعيـٍم دون الجنة فهو 
محقـور))، لذلك لو ُعِرض عليك ما 
عـرض يف مقابل أن تخـرس الجنة، 
أن تخـرس العمـل واملوقـف الحق، 
الـذي يصل بك إىل الجنـة، ال ينبغي 
ك خارس، ((وكل نعيٌم  أن تقبل؛ ألَنـَّ
دون الجنـة فهو محقور، وكل بالٍء 

دون النار فهو عافية)). 
ـَالُم»: ((اللهم  وقـال «َعَليْـِه السَّ
إنـك تعلم أنـه لـم يكن الـذي كان 
منا منافسـًة يف سلطان))، ما كان 
منـه مـن جهـاد ومواقـف وعمل، 
((لم يكـن الذي كان منا منافسـًة 
يف سـلطان، وال التمـاس يشٍء من 
فضول الحطـام، ولكن لنرد املعالم 
من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك، 
عبـادك،  مـن  املظلومـون  فيأمـن 
وتقـام املعطلة من حـدودك، اللهم 
إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم 
يسبقني إال رسـول الله «صىل الله 
عليـه وآله» بالصـالة))، فكان هو 

أول من استجاب لرسول الله. 
َالُم» وهو يتحدث  وقال «َعَليِْه السَّ
عن األعـداء، عـن املضلـني: ((إني 
والله لو لقيتهـم واحداً، وهم طالع 
األرض كلها))، يعني: ملئ األرض، 

بكل قوتهم، وحشـدهم، وعتادهم، 
((إنـي والله لو لقيتهم واحداً، وهم 
طـالع األرض كلهـا، مـا باليت وال 
ضاللهم  مـن  وإنـي  استوحشـت، 
الـذي هم فيـه، والهـدى الـذي أنا 
عليـه، لعـىل بصـريٍة مـن نفـيس، 
ويقنٍي من ربي، وإنـي إىل لقاء الله 
ملشتاق، ولحسن ثوابه ملنتظٌر راج، 
ــة  ولكننـي آىس أن يـيل هـذه األُمَّ
سـفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال 
الله دوالً، وعباده خوالً، والصالحني 
حرباً، والفاسـدين حزباً))، هذا ما 

ــة.  كان يؤمله عىل هذه األُمَّ
ـَالُم»: ((إنـه  السَّ يقـول «َعَليْـِه 
ليس ألنفسـكم ثمـٌن إال الجنة، فال 
تبيعوهـا إال بهـا))، يلفـت نظرنا، 
يلف نظـر ُكـّل منا، نفسـك غالية، 
ثمنهـا كبـري، ثمنهـا عظيـم، هو 
الجنـة، ال تبعهـا بأقل مـن الجنة، 
ال يسـتهويك أهـل الضـالل، أهـل 
الباطـل، بيشٍء مـن حطـام الدنيا 
التافه، عاقبته جهنم والعياذ بالله. 
((أشـد  ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  قـال 

الذنوب ما استخف به صاحبه)). 
ـَالُم»: ((بئس  وقـال «َعَليْـِه السَّ
عـىل  العـدوان  املعـاد،  إىل  الـزاد 

العباد)). 
ـَالُم»: ((يف تقلب  وقال «َعَليِْه السَّ
األحـوال، علـم جواهر الرجـال))؛ 
ألَنَّ البعض مـن الناس قد يكون يف 
بعـض األحـوال، إذَا كانت الظروف 
رجالً  مريحـة،  واألجواء  متيـرسة، 
ًدا، ووفيـاً، لكـن يف  صالحـاً، وجيـِّ
الظـروف الصعبة، أَو الظروف التي 
فيها مخاطر، أَو تحديات، قد يتغري 
تماماً، فاإلنسان الذي يثبت يف ُكـّل 
األحـوال، هو إنسـان مبدئي تظهر 
أخالقـه، يف مختلـف األحـوال، بـل 
يتبني حاله بشكٍل أفضل يف الظروف 

الصعبة والتحديات واملخاطر. 
ـَالُم»: ((مـن  السَّ وقـال «َعَليْـِه 
اسـتبد برأيـه هلـك، ومـن شـاور 
الرجال شاركها يف عقولها))، يرشد 

إىل أهميّة املشورة. 
ـَالُم»: ((إضاعُة  السَّ وقال «َعَليِْه 
ة))، يلفـت إىل أهميّة  الفرصة ُغصَّ

اغتنام الفرص. 
ـَالُم»: ((ال يقيم  وقال «َعَليِْه السَّ
وال  يصانـع،  ال  مـن  إال  اللـه  أمـر 

يضارع، وال يتبع املطامع)):
 ((ال يقيـم أمـر اللـه إال مـن ال 
يصانـع)): من ال يداهـن ويجامل، 

فيضيع الحق بذلك. 
يضعـف  ال  يضـارع)):  ((وال   

ويتوانى ويفرت. 
 ((وال يتبع املطامع))، ال يخضع 

لألهواء واألطماع. 
((ال  ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  وقـال 
يـرتك الناس شـيئاً من أمـر دينهم 
لدنياهـم، إال فتح الله  اسـتصالحاً 
عليهـم ما هو أرض منـه))، يعني: 
فيترضرون أكثر؛ ألَنَّهم تركوا شيئاً 
من الدين لصالح الدنيا، يترضرون 
أكثـر ممـا كانـوا يتوقعونـه مـن 
الرضر، فضحوا بالدين؛ ِمن أجِله. 

ـَالُم»: ((مـن  السَّ وقـال «َعَليْـِه 
أصلح ما بينه وبني الله، أصلح الله 
مـا بينه وبـني النـاس، ومن أصلح 
أمر آخرته، أصلح الله له أمر دنياه، 
ومن كان له من نفسه واعظ، كان 

عليه من الله حافظ)). 
ـَالُم»: ((بقيت  وقـال «َعَليْـِه السَّ
السـيف أبقى عدداً، وأكثـر ولداً))، 
ــة املجاهدة ال تفنى، ال تنتهي،  األُمَّ

بل إنها تكثر، يمنحها الله الربكة. 
َالُم»: ((ما أضمر  وقال «َعَليِْه السَّ
أحد شـيئاً إال ظهر يف فلتات لسانه 

وصفحات وجه)). 
((إذا  ـَالُم»:  السَّ «َعَليْـِه  وقـال 
وصلـت إليكم أطـراف النعـم، فال 

تنفروا أقصاها بقلة الشكر)). 
نكتفي بهـذا املقداِر مـن أقواله، 

للتربُّك واالستفادة. 
ـَالُم»،  املؤمنـني «َعَليِْه السَّ أمـريُ 
ومـا قّدمه، وما هو فيه من الكمال 
ـة  يف موقِع الُقـدوة، وما قدمه لألُمَّ
من موقع الهداية، هو يشٌء عظيم، 
ـة هذه الصلة املطلوبة:  يحّقق لألُمَّ
وباللـه  برسـولها،  الواليـة  صلـة 
وبُقرآنهـا،  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه 
وبإسـالمها، يمثل االمتـداد األصيل 
ــة من  ــة، الـذي يحمـي األُمَّ لألُمَّ
االخـرتاق مـن ِقبـل املضلـني مـن 
وهـذا  منافقيهـا،  ومـن  أعدائهـا، 
ـــة، ما قدمه  مـا تحتاج إليـه األُمَّ
أمـري املؤمنني هـو الـيشء الكثري، 
يف مآثـره، يف سـريته، يف جهاده، يف 
ـة، وهي  املعـارف التي قدمهـا لألُمَّ
نـوٌر وهدى، يف عهده ملالٍك األشـرت، 
وهـو أعظـم وثيقـٍة بشـأن إدارة 
ـة من  ــة، ُقِدمت لألُمَّ شـؤون األُمَّ
بعد وفاة رسـول الله «َصَلَواُت اللِه 

َعَليِْه وََعَىل آِلـِه وسـلم» وإىل اليوم. 
نَْسأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن 
َقنا وإيِّاكم ملـا يُْرِضيه عنا، وأَْن  يوفِّ
يرَحَم شـهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشفَي 
َج عن أرسانا، َوأَْن  جرحانا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ ينُرصَ
اللهم إنَّا نتوالك، ونتوىل رسـولك، 
ونتـوىل اإلمـام عليٍّا، ونتـوىل أعالم 
الهـدى أولياءك، ونـربأُ إليك من ُكلِّ 
أعدائك، مـن املضلـني، والكافرين، 
والفاسقني، واملنافقني، اللهم تقبَّْل 

منا، إنَّك أنت السميع العليم.
اللِه  َوَرْحـَمُة  َعَلـيُْكْم  ــَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه.

خطاب السيد

 افسثاُء والمظاشصعن غثرضعن أعمّغَئ عثه الخطئ باإلَطام َسِطغٍّ 
ـــَقُم- ضاطاثاد صثطه الرجــعل باقّتةاه الختغح الثي  -َسَطْغِه السَّ

ــئ رجمه اهللا جئتاظه وتسالى لعثه اُفطَّ



15
االثنني

العدد

19 ذي الحجة 1443هـ
18 يوليو 2022م

(1438)
كتابات 
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طتمث أطغظ سجالثغظ التمغري*  

اللـُه ويلُّ الذيـن آمنوا، والذين كفروا ومـن دار يف فلكهم 
وليهم الطاغوت، بكل مسمياته وأشكاله. 

اللـُه يُحثُّنا أن نتـواله ونتوىل رسـوَله ونتـوىل املؤمنني، 
وهؤالء املؤمنون لهم مواصفاتُهم العالية، فهم متمسكون 
بالقـرآن مقتدون برسـوله محمـد -صىل اللـه عليه وآله 

وصحبه وسلم. 
يف ذات الوقت يرشـُدنا إىل مواجهـة الطاغوت وأعوانه، 
ويبـنّي لنا أن عاقبَة التويل السـليم هو النـرص (َوَمن يَتََولَّ 
اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّـِه ُهُم اْلَغاِلبُوَن)، 
وعاقبـُة تويل الكفار هي الهزيمـُة والخرسان، وعاقبُة من 

يتوالهم من املنافقني والعمالء هو الندامة والتحرس. 
ومن هذا املنطلق، وبعيًدا عن التفاصيل: 

ال يسُع ُكـلَّ مسلم عاقل متجرد من العقد الطائفية إال أن يعلَن تولِّيَه 
لله ورسوله وتوليَه للمؤمنني الصالحني املتقني. 

وبكل بسـاطة فمن هؤالء املؤمنني، اإلمام عيل -ريض الله عنه-، وهو 
من هو يف العظمة والسمو واملتحيل بأرقى صفات أهل اإليَمـان، باتّفاق 

ُكـّل املسلمني الصالحني يف القديم والحارض. 
كيـف وقـد نال الرشَف وحـاز الفضل بتأكيد رسـول اللـه، يف خطابه 
الشـهري: (من كنـُت مواله فهذا عيل مواله، اللهـم واِل من وااله وعاد من 
عاده، وانرص من نرصه، واخذل من خذله) يف حادثة غدير ُخم، التي مع 
األسـف ال يزال الكثري من املسلمني يتعامل معها أنها حادثة عادية، وما 
أعلن عنه الرسـوُل يف ذلك الجمع الكبـري من أصحابه بعد حّجـة الوداع، 
ال يعـدو أن يكـون بيانـاً يف فضل عيل َوإظهـار منزلتـه، دون أي اعتبار 
ألبعـاد ذلك النـص النبـوي الرشيف، املتواتـر واملجمع عليـه يف مختلف 
الكتب الحديثية سنة وشيعة، وهناك من الشواهد الحديثية يف فضل عيل 

ومكانته ما يجعله نصاً ذا قيمة نظرية، ورؤية عملية ُمستمّرة. 
إن مناسـبَة الَوالية مناسبٌة تعنينا كمسلمني بكل توّجـهاتنا، وليست 
ة بالشيعة فقط، كما أن علياً وآل بيته األطهار، هم رموز  مناسـبة َخاصَّ
ــة كلهـا: (أذكركم اللَه يف أهل بيتـي، أذكركم اللـَه يف أهل بيتي...)  لألُمَّ

حديث صحيح. 
وتبعاً لذلك: 

فُحـبُّ عيل وتوليه من اإليَمـان: «يا عيل ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك 
إال منافق» حديث صحيح. 

 - والتـويل لعـيل ال يجـوز بأية حـال أن يكـون باعثـاً لالنتقاص من 
صحابة رسول الله األخيار. 

- كما أنه ال يصح أن يكون سبباً يف تفريق املسلمني. 
- بل ال بُـدَّ أن يكوَن عىل العكس من ذلك، فهو يعني املحبة لكل مؤمن 
صالح ويف مقدمتهم صحابة رسول الله األخيار ريض الله 
ـــة واجتماع  عنهـم، ويعني الذهـاب لتوحيد صـف األُمَّ

كلمتها يف الحق والخري. 
- ويعنـي الرباءة مـن أعداء اللـه ورسـوله واملؤمنني، 
ـة يف ظـل ما تمر به أمتنا من تخبط وتيه، وسـعي  وَخاصَّ
الحـكام املجرمـني فينـا، مـن تنصيـب ألُولئـك األعـداء 

ــة، ولهم يبيعون ُكـّل غال ونفيس.  كمهيمنني عىل األُمَّ
- بعيـًدا عن غلو متشـّددي الشـيعة وتطرفهم، وبعيًدا 
عن جفاء حمقى السنة ودورانهم يف فلك املطبعيني اليوم، 
ندعـو إىل التحـيل بالوعـي والبصـرية، يف سـلوك الطريق 
املسـتقيم، وعدم التحريف للنصوص والتزييف للحقائق، 

ة يف هذه املسألة الشائكة والخطرية.  وَخاصَّ
وهنا، نحذر من سـوق أمتنا كالقطيع يف نفق مظلم، نهايته سـقوط 
ــة وارتكاسـتها، ونعتربُ أن النجاَة من ذلك يكون بتويل األخيار، ويف  األُمَّ
الصدارة اإلمام عيل -ريض الله عنه-، وتويل عيلٍّ هو ارتباٌط بمنهج وهذا 
املنهـج هو القـرآن، وارتباط بقيادة وهذه القيادة هي رسـول الله صىل 

الله عليه وسلم. 
االرتبـاُط بعيل هـو ارتباٌط بمـرشوع متكامل، يؤسـس لوحدة صف 
املسلمني، وتوجيه العداء ألعدائهم الحقيقيني، مرشوٌع يؤسس للصحوة 
والنهوض عىل ُكـّل املسـتويات ُوُصـوالً إىل تحقيق العدالة واالستقاللية 

والرخاء، واالكتفاء والتنمية والرقي الدائم. 
ومن يرى غري هذا نقول له: َمـا هو البديل؟! 

أليس البديـل يف ظل غياب الهدف واملرشوع مـن واقعكم هو الهرولة 
وراء اليهـود وعمالئهم يف املنطقة والتصفيق واملباركة لهم، وهذا هو ما 

نراه بأم أعيننا؟! 
هذه هي الحقيقة التي مع األسف ال تريدون أن تعرتفوا بها!

وعليه: فلسنا مستعدين أن نداهن أَو نجامل عىل حساب ما نقتنع به، 
فبحمـد الله وفضله نفهم جيًِّدا ماذا يعني التويل يف القرآن والسـنة، وما 
أّكـدته وتؤّكـده سـنن الله عىل الدوام دافعاً قوياً إىل أن نذهَب للتصحيح 
وإماطـة اللثام عن ُكــّل انحراف واعوجـاج، ونوايل ُكـّل مـن يوايل الله 
ورسـوله ويوايل علياً ويسـري يف دربه، كما نلتزم االلتزام، الذي؛ بَسـبِبه 

بإذن الله يرىض الله عنا.
ولسان حالنا ومقالنا: «َربَّنَا اْغِفْر َلنَا َوِإلِْخَواِننَا الَِّذيَن َسبَُقونَا ِباإلِيَماِن 

َوال تَْجَعْل ِيف ُقلُوِبنَا ِغالً لِّلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم». 

* كاتب وداعية سلفي- صنعاء 

سئثالفااح تغثرة

تحدث السـيد القائد عن أهميّة مبـدأ الوالية لإلَمام َعِيلّ 
ــة من  ــَالُم- يف عيـد الغديـر أنه يحمـي األُمَّ -َعَليْـِه السَّ
االخـرتاق، وأن إعالن الرسـول -َصىلَّ اللُه َعَليْـِه وََعَىل آِلِه-

، هـو امتداد وصلـة أن من يصل الرسـالة بهديه هو أمري 
ــَالُم-، له صلة باملوقـع والدور الذي  املؤمنـني -َعَليِْه السَّ
ة باالتبـاع ملنهج الله، وهو  يواصل من خالله مسـرية األمَّ
موقـع ومقام ال بُـدَّ أن يكون الذي فيه متمسـكاً بالقرآن 
الكريـم ويقف باألمة بالقرآن، وال يحيد باألمة عن القرآن، 
ويقاِتل عىل تأويل القرآن كما حارب مع النبي عىل تنزيله، 
يقف عيل لحماية التعاليم القرآنية، وكما يقدمها بالهداية 
حتـى بالجهاد، مـن يصل باألمة بشـكل صحيح ويواصل 

املشـوار بشـكل صحيح ثابتـاً عىل الحق ومـع الحق ويقـدم الحق نقياً 
وسـليماً من شـوائب الباطل، والرسول -صىل الله عليه وسلم وعىل آله- 
ــة بهدي نبيها بأن عليٍّا هو باب علم رسـول الله فيما  كان يطمـنئ األُمَّ

كان عليه ويوجه به ويأمر به.. 
ــَالُم- بعنوان اإليَمـان، وسـمي  القـرآن قدم الواليـة لعيل -َعَليِْه السَّ
بالقـرآن بصالـح املؤمنني، يقـدم بكمـال إيَمـانه ويحمل ُكــّل املبادئ 
والقيم اإليَمـانية بإخالصه العظيم يف ُكـّل توّجـهاته، وشـهد له القرآن 
بإخالصـه الصـادق والتـام ابتغاًء للـه، ومن أهـم أعمـدة اإليَمـان هو 
اإلخـالص الصادق، الذي يجعل اإلنسـان يف ُكـّل مواقفـه لوجه الله، ويف 
عالقته بالله سـبحانه تحدث الرسول -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه-، قدم يف 
ُعمقه اإليَمـاني وما يف رسيرة نفسـه عن حبه لله ورسـوله وصدقه يف 
إيَمـانه، وقدم يف واقعه العميل وارتباطه الوثيق بالقرآن وبتمسك صادق 
وعمـيل، يف معرفته بالحق وتمسـكه بالحق يف ُكــّل املواقف والظروف، 
ويف منزلتـه الرفيعـة يف حديث الراية: (يحـب الله ورسـوله ويحبه الله 
ورسـوله)، هو أعظم الناس تأثراً واقتَداًء برسـول اللـه -َصىلَّ اللُه َعَليِْه 
ـَالُم - منزلته  وََعَىل آِلِه- الذي قال: (عيلٌّ مني وأنا من عيل)، له -َعَليِْه السَّ

ومقامه ودوره وجهده من الرسول -َصىلَّ اللُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه-. 

ــة ملواجهـة مخاطر  إن الواليـة لإلَمـام َعـِيلّ هـو مـا تحتاجـه األُمَّ
الزيف واالنحراف، واألعداء يحرصون عىل السـيطرة الحاسـمة للتحكم 
ة، ولهذا كان من أهم ما قاله الرسول -َصىلَّ  بتوّجـهات األمَّ
ــَالُم- أن  ٍّ -َعَليِْه السَّ اللـُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه- بحق اإلَمام َعِيل
بغضه نفاق، واملنافقني يتجهون بالعداء الشديد ملن يقف 
ــَالُم-؛ ألَنَـه االمتداد الصحيح  مع اإلَمـام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
الذي يقـف أمامهم، ليتسـنى لهم التحريـف َوالتزييف يف 
ُكــّل يشء؛ َوألَنَهم يدركون أهميّـة االمتداد األصيل لإلَمام 
ــة عن صلتها  ـَالُم- حرصوا عىل فصل األُمَّ َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
ــة  بالله، وهذا ما يعمـل عليه منافقو العرص وأعداء األُمَّ
بالتطبيـع مـع إرسائيـل الـذي يقدمونه باسـم العناوين 
الدينية باتّفاق العار (اتّفاق إبراهام)، وحرصوا يف موسـم 
الحـج األخـري ليخطـب يف خطبـة الحـج وهـو املعروف 
بالتطبيـع وهو رمز لالنحـراف والتويل لليهـود والنصارى، 

وكان املكان الالئق به هو مكان رمي الجمرات.. 
ــة عـن صلتها بدينهـا وربها،  وهكـذا يتجـه املنافقون لفصـل األُمَّ
وبحضـور الرئيس األمريكي بايدن يف هذا التوقيت الذي حرض ليعلن أنه 
صهيونـي، واتجه الخونة عمليٍّا إىل نرش الفسـاد َوالرذيلة وتهيئة البيئة 
ــة عىل  ة، وقدمـوا أعداء األُمَّ للفسـاد وعدلوا حتى القوانني إلضالل األمَّ
أنهـم األصدقـاء ويعادون مـن يعاديهـم، وهذا انحراف خطـري يف واقع 
ــة عن والية األمر  ــة، ولهذا نجـد أهميّة هذا املبدأ الذي يفصل األُمَّ األُمَّ
والسياسـات والوالء يف املوقف، ولهذا تجد أشـد الناس كرهاً لإلَمام َعِيلّ 
ــَالُم- هم التكفرييون؛ ألَنَهـم أدوات، ولهذا َفـإنَّ مبدأ الوالية  -َعَليِْه السَّ
ــة، لنالحظ  ــَالُم- هو الصلة األََساس لقيادة األُمَّ لإلَمام َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
ــَالُم- التي تربـى عليها ويربينـا عليها ولو عىل  عدالـة عـيل -َعَليِْه السَّ
مسـتوى جلب شـعرية لنملة، َواإلمارة والسـلطة ال تسـاوي فردة نعل 
ــَالُم- وقيمتها فقـط عنده كانت لدفـع الظلم والباطل  عـيل -َعَليِْه السَّ
ــَالُم-: (ما خري بخري بعده النار وما رش  وإقامة الحق، وقال -َعَليِْه السَّ
ــَالُم-: (يف تقلب األحوال علم جواهر  بـرش بعده الجنة) وقال -َعَليِْه السَّ
ــة  الرجال) وهذا هو الصلـة املطلوبة واالمتداد األصيل الذي يحمي األُمَّ

من االخرتاق. 

(باغثن) شغ 
(طضَّئ)!

الحغت سئثالمظان السظئطغ  
 

رساً  أخفيكـم  ال 
أننـي -ومنـذ أن حط 
األمريكـي  الرئيـس 
(جـون بايدن) رحاله 
(جـدة)  مطـار  يف 
وحتى هـذه اللحظة- 
قـد تعمـدت أن أتتبع 
السـعوديَّة  القنـواِت 
واحـدًة  والخليجيـة 
واحـدًة ونـرشًة نرشة 
وتقريراً تقرير، فلم أجد قناًة أَو مذيعاً أَو مراسالً أَو 
حتى مداخالً واحداً ذكر أَو أورد أن الرئيس األمريكي 

قد وصل إىل منطقة (مكة). 
الجميع يف الحقيقة -وبال استثناء- ذكروا أنه قد 

وصل إىل مدينة (جدة) الساحلية. 
مـع أن مدينـة جدة تعتـرب واحدًة مـن أهم املدن 
التابعـة إداريـاً ملنطقـة (مكة) بحسـب التقسـيم 

اإلداري السعودّي طبعاً!
طبعاً بالنسـبة للكثرييـن، َفـإنَّ هـذا األمر يبدو 
ا.. يعني (مـش فارقة معاهـم) أن يتم  عادي ِجــدٍّ

تناول هذا الخرب بهذه الصيغة أَو بأُخرى! 
لكنه بالنسـبة يل ولـكل من لم يخنـه (عقله) أَو 
(ذاكرتـه) ال يبـدو كذلـك، فقـد أعادني هـذا األمر 
ببسـاطة إىل حوايل سـت سـنواٍت خلـت، تحديداً إىل 
نهاية شـهر أُكتوبر من العام (2016) حني خرجت 
وسـائل إعالم السـعوديّة والـدول املتحالفـة معها 
أَيْـضـاً وقد مـألت الدنيا ضجيجاً ونواحـاً ورصاخاً 
وعويـالً بخٍرب يقـول: (الحوثيـون) يقصفون مكة 

بصاروٍخ باليستي!
مـع أن اليمنيـني يومها يف الحقيقـة لم يقصفوا 
سـوى مدينـة (جـدة) الواقعـة أصالً عـىل بعد 70 
كيلومـرت تقريبًـا غربي (مكـة) املكرمـة بصاروخ 
باليسـتي من نوع (بركان1) أبى يومها إال أن يصل 
ويحط رحالة بأمٍن وسالم يف ذات املطار الذي وصل 
إليـه (بايدن) اليـوم - مطار جدة أَو كما يسـمونه 

مطار امللك عبدالعزيز!
فلماذا إذن ادَّعوا يومها زوراً وبهتاناً أن (بركان1) 
قد وصل مسـتهدفاً (مكة) بينما يؤّكـدون اليوم أن 
(بايدن) وصل (جدة) مع أن الوجهة ومقر الوصول 

واحدة؟!
هل؛ ألَنَّهمـا لم يجتمعا عـىل ذات الغاية والهدف 
كما اتفقا عىل ذات الوجهة ومكان الوصول مثالً؟! 

أم ماذا يا تُرى؟!
وملـاذا لم نـَر أُولئك الذين اعتلـوا املنابر وتصدروا 
مراكز اإلفتاء وأصموا مسامع العالم أجمع بفتاوى 
وبيانـات التكفـري والتجريـم لهـؤالء (الحوثيـني) 
(الروافض) َو(املجوس) بما قاموا به وأقدموا عليه 

بحسبهم من جريمة استهداف وقصف (مكة)؟! 
أين هـم اليـوم مـن وصـول الرئيـس األمريكي 

(بايدن) وحط رحاله يف (مكة)؟!
ملاذا لم نسـمع لهم اليوم (بكاًء) وال (عويالً) وال 
(رصاخـاً) أن وطأت أرض (مكـة) قدما (زائٍر) غري 

مسلٍم وال مسالٍم وال موحد؟!
أم أنه ال يحرضهم ذكر (مكة) إال عىل وقع أقدام 
(بـركان يف جدة) فقـط، أما (بايـدن يف جدة) فذلك 
مـا هـو إال عنواٌن ملسلسـل من مسلسـالت الرتفيه 

النصف أَو الربع موسمية يف جدة ليس إال..! 
ملاذا برصاحة لـم يتعاملوا مع (بايدن) عىل األقل 

كما كانوا يتعاملون من قبل مع (بركان)؟!
عىل األقل كانوا سـيضفون عىل أنفسـهم شـيئاً 

قليًال من الشفافية واملصداقية..!
قللك (بركان) يف مكة.. 

قللك بايدن يف (جدة).. قال. 




 
 
 

 
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1438)

االثنني 
19 ذي الحجة 1443هـ  
  18 يوليو 2022م

ضطمئ أخغرة

تفغُث سطغ
غتغى المتطعري 

 
ٍّ -َعَليِْه  تال علينا توجيهاِت َعِيل
ــَالُم- وجّسـدها يف واقعنـا  السَّ

فعالً وعمالً وتطبيقاً وسلوكاً.
ربْطنا بأخالِق اإلسالم وِقيَِمه، 
أَو  ذاتـه،  حـول  يتمحـوْر  ولـم 

يربْطنا بشخِصه وصفاته.
نَهَض باملسـؤولية منذ بزوغ 
ُل  فجِر املسرية.. القْرآنية.. يتحمَّ
أَو  ملـٍل  أَو  كلـٍل  دوَن  أعباَءهـا 

تضجر أَو شكوى.
رغم ما مر بهـا من الصعاب، 
ومـا مىض مـن املعاناة واالسـتضعاف وقلـة الحيلة، وضعف 

النارص وغياب املساند واملؤازر
منذ سنني.

وهـو يربينا ويرشـدنا ويدلنـا عىل الـرصاط القويم، وينري 
دروبنا ويهدينا ببينات القرآن الكريم.

يـزرُع فينـا بـذوِر التقـوى ويسـقيها باملوعظـِة البالغـِة 
واملتابعة الحثيثة والنصح املتكّرر؛ حرصاً عىل نجاتنا وسالمة 

ديننا وأمالً يف أن يؤدِّي ُكـلٌّ منا مسؤوليتَه بما يريض اللُه. 
إنـه واللـِه قائُد سـفينة النجاة، الصـادُع بأمر اللـه، املبلُِّغ 

لرساالته وهداه 
أنعـم اللُه بـه قائـًدا لليمنيني، وَمـنَّ به عليهم دوَن سـائِر 
املسـلمني، حامالً لراية الدين متمسكاً بمنهج آبائه الطاهرين 
وسائراً عىل درب األولياء والصالحني وطريق األنبياء واملرسلني

يتلو عليهم قوَل الله:
يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا َال تَتَِّخـذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصـاَرى أَْوِليَاَء � 
نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم، إِنَّ اللََّه َال  بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض، َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي.
فال عَجَب

إن عميـت عنه عيـوٌن رأت يف أعدائه مـن اليهود والنصارى 
أولياًء، واتخذتهم دونَه قادًة وزعماَء، ممن قال اللُه فيهم: 

َرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهـْم يَُقولُوَن  َفـَرتَى الَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهـم مَّ
ْن  نَْخَىش أَن تُِصيبَنَا َداِئَرٌة، َفَعَىس اللَُّه أَن يَأِْتَي ِباْلَفتِْح أَْو أَْمٍر مِّ

وا ِيف أَنُفِسِهْم نَاِدِمنَي. ِعنِدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ
فقد سـارت خلفه جموُع املؤمنني، يف زمـِن االرتداد العربي 
امُلِبـني والتطبيـع والوالء املعَلـن للمجرمني من بنـي إرسائيل، 
ينرصون ديَن الله تحت رايته، ويقاتلون يف سبيله تحت لوائه، 

ويجّسدون يف واقعهم قوَل الله تعاىل:
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَأِْتي اللَُّه 
ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَـُه أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن 
يَُجاِهُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال يََخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم، ذَِلَك َفْضُل اللَِّه 

يُْؤِتيِه َمن يََشاُء، َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم.
ـَالُم- الذي قال الله فيه: متمسكني بوالية عيل -َعَليِْه السَّ

َالَة  إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن.

وسـيتحّقُق عـىل يديـه وأيديهم أمـُر الله الغالـب، ووعُده 
الصادُق الذي ال خلَف له وال تبديَل.

َوَمـن يَتَـَولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ ِحـْزَب اللَِّه ُهُم 
اْلَغاِلبُوَن.

والعاقبة للمتقني.

الغمظ بني صمئ ِجّثَة وجاتاِت الشثغر والَعقغئ 
سطغ الثرواظغ   

 
مـع بـدِء التنسـيق لزيـارة الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 
للمنطقة، قبل عدة أشهر، كانت اليمُن واحدًة من أهم املِلفات يف 
أجندات الزيارة، إىل جانِب ِملف النفط والطاقة، وِملف التطبيع 
مـع العـدّو اإلرسائيـيل، واملحـاوالت األمريكيـة لدمـج الكيان 

الغاصب يف املنطقة، لحمايته وتامني تحصينه. 
لم يُخِف الرئيُس بايدن رغبته يف الحفاظ عىل سـوق الطاقة، 
وتدفق آمـن للنفط من منطقة ارتفعت فيهـا التوترات األمنية 
والعسـكرية، وأصبحت إمَداداُت الطاقة أقلَّ أمناً إىل أسوأ درجة 
يف تاريخهـا، وانعكاسـاتها الخطرية أسـعار الوقـود يف أُوُروبا 
وأمريـكا، التـي تحـاول اإلدارُة األمريكيـة الحاليـة تجاُوَزها، 
النفـط  حظـر  مـع  األُوُروبيـني،  حلفائهـا  حاجـات  وتأمـنَي 
الـرويس عىل خلفيـة الحـرب يف أوكرانيـا، باإلضافـة إىل رغبة 

بايـدن بتخفيض أسـعار الطاقة للناخب األمريكي عىل مشـارف 
االنتخابات النصفية يف البالد. 

بالَعـودِة للحديـث عن اليمن، َفـإنَّ البياَن الختامـيَّ لقمة جدة، كان واضًحا 
يف رغبة املؤتِمِرين عىل اسـتمرار الُهدنة، بحيث جاء حديُث بايدن عنها واتّفاقه 
مـع امللك لتمديدها وتعميقهـا كدليل إضايف عىل أن قراَر الحـرب والعدوان عىل 
اليمن، كان قراراً أمريكياً قبل أن يكون سعوديٍّا، وأن قرار السلم وإنهاء الحرب 
والعدوان ووقف الحصار، هو كذلك بيد واشـنطن، وأن قادة ما يسمى التحالف 
العربـي، وعىل رأسـهم الريـاض وأبوظبي ُمَجــّرد مطايا ورواحـل للمرشوع 
األمريكي، مهما اختلف سـاكُن البيت األبيض، من أوباما ثم ترامب واآلن بايدن 

والحقاً بأي شخص. 
الحاجـُة األمريكيـة للهيمنة عىل املنطقـة، وتمكني الصهيونيـة فيها، أمنيٍّا 
ا، وتنصيبهـا عليها عسـكريٍّا، كانـت الدافَع الرئييسَّ لشـن الحرب  واقتصاديّـٍ
ِرها بقوتها الحية الرافضة واملناهضة للسياسـة  والعدوان عىل اليمن؛ ملنع تصدُّ
األمريكية، بعد نجاحها يف ثورة 21 سـبتمرب، وكذلك الحال اليوم بعد أن عجزت 
واشـنطن وأدواتُها العربية لألسف، عن الحسـم والحزم، طواَل ثماني سنوات، 
اليـوم هذه الحاجُة تتعـاَرُض مع توّجـهات واشـنطن للضغط عىل موسـكو، 
وحظـر النفط الرويس، والبحث عن تعويِضه من اآلبار العربية، وهو األمُر الذي 
ال يمكن االعتماُد عليه يف منطقة تتزايد التوتراُت فيها، وتوضُع منابُع النفط يف 

ة اليمنية.  السعوديّة واإلمارات يف مهداِف الصواريخ والطائرات املسريَّ
قبل حرب أوكرانيا، كانت هناك توّجـهاٌت أمريكية معَلنة ملا يسـمونه وقف 

الحـرب يف اليمـن، بل كانـت واحدًة من أهـم أركان الدعايـة االنتخابية لبايدن، 
وكانت هناك أسـباٌب كافيـة لذلك التوّجـه، أبرُزها العجُز والفشـل عن تحقيق 
أي إنجـاز يمكنهم من إنهاء الحرب بشـكل انتصـار، وإلغاء أي 
تهديد فعيل وجّدي مـن اليمن للمخّططات األمريكية الخبيثة يف 

املنطقة. 
يمكُن القـوُل يف ظل هـذه املعطيات: إن هنـاك تراُجعاً َكبرياً 
يف مسـتويات الدعايـة األمريكية والسـعوديّة، وتبعـاً بالتأكيد، 
مسـتوى األهداف مـن حربهـم العدوانيـة وحصارهـم الظالم 
عـىل اليمن، بعـد أن كانت ال تكف عن عبارات الحسـم والحزم، 
والسـيطرة عىل صنعاء، وهي العنـاُرص التي باتت اليوم يف ِعداِد 
األحـالم واملسـتحيالت، فابتلـع املجتمعـون يف جدة ألسـنتَهم، 
ووضعوا الُهدنة عىل طاولة نقاشـهم، وتضمن البياُن املشـرتُك 
حديثـاً عن تمديد الُهدنـة وتعميِقها، وهو ما تطالُب به صنعاء، 
وتضغـُط باتّجـاه تحسـنِي رشوط الُهدنـة، فضالً عـن االلتزام 
الكامـل بهـا، إِْن صدقـت نوايـا العـدوان وهي ليسـت بصادقٍة 

مطلقاً، لتتحوَل فيما بعُد إىل سالم دائم، وحلول مستدامة. 
ـٍه أمريكي جاد إلحالل السـالم  ليـس هناك معطياٌت وال مـؤرشاٌت عن توجُّ
يف اليمـن، إالَّ أن االنعطـاَف نحو الُهدنـة، يؤّكـد أن نجاحاً يمنيـاً تحّقَق بفضل 
الصمـود الكبـري، وتحويـل التهديـد العدوانـي إىل فرصـة للتطويـر السـيايس 
والعسكري، بفضل الله تعاىل، ساهم يف إجبار واشنطن إىل جانِب عوامل إقليمية 
ودوليـة لهذه االنعطافـة، وبمواصلة الصمود والتوكل عىل الله سـيكون النرص 

قريباً. 
عـىل هامش الحديث عن قمة جدة، والتي كانت اليمُن الحاِرضَ الغائَب فيها، 
َفــإنَّ الحديَث عن اتّفاق سـعودّي أمريكي عىل تمديـد وتعميق الُهدنة، لم يرش 
بأدنى إشـارة ملجلـس الخيانة الرئايس الذين نّصبتهم الرياُض كسـلطة يمنية، 
رغم وجود رئيسه املدعو رشاد العليمي يف جدة، ومنعته من ُحُضوِر القمة التي 
حرض لها قادُة مجلس التعاون ومرص واألردن والعراق، بطريقة مهينة ومذلة، 
ها إالَّ مثـُل هؤالء املسـوخ، الذين ال يليقون باليمـن، كما أن اليمَن ال  ال يسـتحقُّ

تليُق إالَّ بمن يحميها ويضّحي ِمن أجِلها ومن أجل شعبها. 
وكمـا حـرضِت اليمُن عىل طاولـة املجتمعني يف جدة، كفاِعـٍل رئييس ومؤثٍِّر 
قوي يف توجيه السياسـة األمريكية، فقد حرض اليمنيون بحشودهم الغفرية يف 
عرشات السـاحات، بمناسـبة يوم الوالية، مؤّكـديـن رفَضهم ملخّططات الضم 
ـة خلف راية أعدائها الصهاينـة، مؤّكـدين أن ال واليَة  واإللحاق األمريكـي لألُمَّ

عليهم إالَّ تلك التي ارتضاها الله لهم، بتوليهم لله ورسوله واإلمام عيل. 


