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أمام.. ا�مام أمام.. ا�مام 
يحتفظ التاريخ يف ضمري الناس ووجدانهم بتفاصيل سري ومآثر 
ــادهم كل طاقاتهم ملحو  ــد اعداؤهم وحس ــاء حتى وإن حش العظم
ــا يمحو من وجدان  ــويه صورتهم ، بينم ــم وطمس اثرهم وتش ذكره
ــني والخونة  ــاة واملجرم ــاعر تجاه الطغ ــف أو مش ــاس أي تعاط الن
ــني  ــده لتحس ــن حش ــا يمك ــدوا كل م ــى وإن حش ــني حت واملخادع

صورتهم وتجميل وجوههم وتزييف تاريخ يخلدهم .
ــهم  ــخ يف العادة ال يلتفتون البتة اىل تخليد أنفس ــاء التاري عظم
ــون ماال وال جهدا ملن يكتب عنهم ، بل ليس ذلك من ضمن  وال يبذل
ــس الذات  ــم عن تكري ــال ، وزهده ــغاالتهم أص ــم وال انش اهتماماته
ــببها ، فالتاريخ ال  ــود بس ــتحقوا الخل ــن مناقبهم التي اس واحد م
ــغاالته  ــه ووقته وجهده وتفكريه وانش ــظ اال بمن أوقف حيات يحتف
ــيخ القيم واملبادئ والدفاع عن الحق  ــا يف خدمة الحقيقة وترس كله
ــريتهم أثرا  ــون منهجهم القويم وس ــج القويم ، ويرتك ــدل واملنه والع

واضحا قويا يف مسار التاريخ ال يمكن ان يمحى أو يبىل .
ــت باحرتام  ــخصية عظيمة حظي ــجل التاريخ ش ــادرا ما يس ون
ــات العقائدية  ــداد من أصحاب التوجه ــة وحب وإعجاب االض وثق
ــني عيل بن أبي  ــل اإلمام األعظم أمري املؤمن ــة املختلفة ، مث والديني
ــخصية التاريخية األكرث حضورا يف تاريخ اإلسالم  طالب ، فهو الش
ــي املصطفى صلوات الله عليه  ــرث هيبة وإجالال بني رفاق النب واألك
ــمو والرفعة  ــن يتجاوزه يف جميع صفاته ذات الس ــه ولم يتكرر م وال

احد حتى اليوم .
ــخصية اإلمام عيل عليه السالم  ــع حول ش وبرغم الجدل الواس
ــه ، إال ان املخالفني واملعادين له يرصون  ــني املوالني له واملخالفني ل ب
ــال بهم اىل  ــه بل قد يصل الح ــور بمظهر املحب ل ــا عىل الظه دائم
ــاء بانهم اتباعه وأوىل الناس بحبه ويتهمون املوالني له بانهم  االدع
ــمو  ــه ويخالفون نهجه ، وهذا معاده اىل أن نقاء ووضوح وس يكرهون
ــن املصداقية  ــة تصنيفه بعيدا ع ــو مكانته وصعوب ــخصيته وعل ش
ــم التي يمكن ان  ــجاعة وكل القي ــالص والرقي والحكمة والش واإلخ

يوصف بها برش يف التاريخ .
ــالم كدين  ــابق املنتمني لإلس محبة اإلمام عيل لم تكن موضع تس
وعقيدة وحسب ، بل صار عليه السالم معشوقا لدى تيارات دينية 
وال دينية عدة يف حقب مختلفة من التاريخ وحتى اليوم ، فقد تملك 
ــه ومآثره وبطوالته  ــخصيته وتاريخ حب اإلمام عيل واإلعجاب بش
ــاع الدين  ــات الكثريين من اتب ــوب واهتمام ــه قل ــه وعبقريت وحكمت
ــيحي وكتب عنه مفكرون ومؤرخون ما لم يكتب عنه املسلمون  املس
ــو جورج جودراق الذي  ــيحيني ه ، ولعل ابرز من كتب عنه من املس
ــرح واالنصاف ،  ــلوب والط ــف مجلدات كانت طفرة قوية يف األس أل
ــانية خاصة الثورية  كما كان اإلمام حارضا يف اغلب الثقافات اإلنس

منها حيث ترى فيه أنموذجا للثائر بوجه الزيف والتسلط .
ــيل يف كل تحركاتهما  ــن العداء لإلمام ع ــاران فقط ينطلقان م تي
ــان له الكره واملعاداة كمنهج وطريقة ، وهما تيار اليهود وتيار  ويعلن
ــة ، فتيار اليهود هو تيار النفاق  ــة ، وهذا االلتقاء ليس صدف الوهابي
ــار النفاق داخل  ــة هو تي ــا أن تيار الوهابي ــي إرسائيل كم ــل بن داخ
ــارا  ــم طيلة حياته مس ــة ان اإلمام عيل رس ــالم ، وعندي قناع اإلس
ــاق  ــالم التي كانت جارية عىل قدم وس ملواجهة مرشوع يهودة اإلس
قبل وفاة الرسول األعظم صلوات الله عليه واله وتكشفت أكرث بعد 

وفاته .
ــول صلوات الله عليه واله لإلمام عيل عليه  ولم يكن وصف الرس
ــن يفرق بني  ــاق وأنه م ــني اإليمان والنف ــه يفصل ب ــالم بان حب الس
الحق والباطل ، لم يكن مجرد وسام منحه لها بن عمه ووالد زوجته 
ليميزه عىل بقية رفاقه ، بل هو مسار ومنهج وتوضيح وتبيني للناس 
ــالم هو  من سيحمل راية مواجهة مرشوع  بان اإلمام عليه الس
ــس طريقة  ــالمي بنف ــودة الدين اإلس ــيطان ومخطط يه الش

يهودة األديان السماوية من قبل .
ــام حرب رضوس  ــه ام ــذه الراية فقد وجد نفس ــه حمل ه والن
ــار  ــة مخططات حرف مس ــيطان وحمل ــاع الش ــنها عليه أتب يش
ــج الرباني الذي نزل رحمة للناس ، الن املخططات تلك كانت  املنه
ــذ وقت مبكر بعد ان  ــلمني من قد تمكنت من التوغل يف صفوف املس
ــت قوى الكفر والضالل من إيقاف الرسالة املحمدية ومحوها ،  يئس
فكان مقتىض مخططات الشيطان اللجوء اىل استهدافه من داخله 
ــيل هو العقبة الوحيدة يف وجهها ولذلك فان مهمته  ، فكان اإلمام ع
ــالم وضحى يف سبيل تلك املهمة  كانت أصعب مهمة يف تاريخ اإلس
ــه ثم بأبنائه وأحفاده حتى حفظ لنا هذا املنهج الذي اليزال  بنفس

أيضا موضع استهداف قوى الرش والضالل اىل اليوم .
ــده  ــالم ، ينبغي علينا ان نجس ــهاده عليه الس ــرى استش يف ذك
ــهاده وال  ــل مهمته التي لم تتوقف باستش ــد منهجه ونواص ونجس
ــج القويم الذي  ــم ، بل هي النه ــالم الله عليه ــهاد أبنائه س باستش
ــذوره وال تهزم جبهته ،  ــتأصل ج ــن أن تنطفئ أنواره وال تس ال يمك

ومادمنا نسلك مسلك الحق فلن نهزم بإذن الله .
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حماقة  • استمرار  عدة  دولية  تقارير  تكشف   
بصدارة  نفسه  وضع  في  السعودي  النظام 

عدوان همجي على اليمن تقوده في الخلفية العائالت الوراثية 
الحاكمة في االمارات التي تقود العمليات العسكرية للعدوان 
احتالل  مشاريع  تتصدر  كما  والجوي  البحري  والحصار 
إدارتها  عن  فضال  والشرقية،  والجنوبية  الغربية  السواحل 
الدعم االميركي االسرائيلي في حين يكتفي النظام السعودي 
تبذل جهدها إلظهار  التي  الفجة  الدعايات  بالحصول على 
نظام آل سعود نظاما متماسكا يحاول لعب أدوار أكبر من هذه 

المملكة الداعشية العاجزة عن حل مشكالتها الداخلية.
 مراسالت السفير االميركي في واشنطن كشفت حقائق بالغة  •

المصالح  معادلة  في  السعودي  النظام  حجم  عن  األهمية 
االميركية في المنطقة، حتى أن المهفوف محمد بن سلمان 
صار يعتمد كليا على الحاكم االنقالبي ورجل الموساد  األول 
في المنطقة  محمد بن +  لتنصيبه حاكما للسعودية وتحقيق 
الذي يعيش منذ سنوات  ابيه  العرش عن  طموحه في وراثة 

خارج  التغطية.
قدم  • لو  وحتى  حماس  عن  القطري  النظام  تخلى  لو  حتى 

السرائيل نصيب االسد من الغاز واالحتياطي النقدي وأصول 
قطر االقتصادية في الخارج فلن يرضى عنه وكيل الموساد 
االسرائيلي االنقالبي االخرق محمد بن +  العازم على اإلطاحة 
بنظام آل ثاني وعليه فان الخيار الذي طرحه قائد الثورة لهؤالء 
الحثالة هو الوحيد القابل للتطبيق فهل يوفرون على أنفسهم 

العناء؟
المشروع االماراتي لفصل الجنوب وتحويل أبناء المحافظات  •

الجنوبية إلى مليشيا عميلة يمضي قدما بشكل منفرد  في 
حين ال تحضر السعودية سوى في هالم ما يسمى الصراع 
الصراع  لعبة  في  السابقة  والتجربة  اإلماراتي    السعودي 

المختلق تعلمنا الكثير.
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ــة  صحيف ــه  نرشت ــر  لتقري ــا  وفق
ــارس النظام  ــية يم "ليموند" الفرنس
ــه   محاوالت ــار  اط ويف  ــعودي  الس
ــىل قطر  ــرض الحصار ع ــتمرة ف املس
ــدول  ال ــن  م ــد  العدي ــىل  ع ــا  ضغوط
ــع  ــا لقط ــعيا إىل دفعه ــة س االفريقي

ــتخدمة  ــة مس ــع الدوح ــا م عالقاته
ــائل عدة من بينها التهديد بمنع  وس
ــدول عىل  ــذه ال ــي ه ــول مواطن حص
تأشريات اداء مناسك الحج والعمرة.

ــه النظام  يضاف إىل ذلك ما يمارس
ــد  بالتهدي ــوط  ضغ ــن  م ــعودي  الس
ــي  الت ــرية  الصغ ــاعدات  املس ــع  بقط

يمنحها لهذه الدول.

السعودية تهدد دوال أفريقية بمنع تأشيرات السعودية تهدد دوال أفريقية بمنع تأشيرات 
الحج والعمرة للمشاركة في عزل قطر الحج والعمرة للمشاركة في عزل قطر 

/ 
ــة يف  ــقاقات الحاصل ــذر االنش ن
ــعود الحاكمة  ــة آل س ــد عائل جس
ــىل خلفية  ــعودية تتصاعد ع بالس
ــلمان يف حرب  ــن س ــورط محمد ب ت

ــدة عىل  ــالن حرب جدي ــن واع اليم
ــورة كبرية  ــة قطر تصاعدت بص دول
ــار  ــاوزت إط ــقاقات تج ــط انش وس
ــلمان  ــن س ــد ب ــني محم ــرصاع ب ال
ــف، إىل  ــن ناي ــد ب ــه محم ــن عم واب

ــة الحاكمة  ــن يف العائل ــراء آخري ام
ــن فرحان  ــم األمري خالد ب يتصدره
ــري فيصل بن  ــعود وكذلك االم آل س
ــريان وآخرون  ــعود واألم بندر آل س
ــة  الوراثي ــة  العائل ــاب  اقط ــن  م
ــة  ــوة إىل واجه ــادوا بق ــة ع الحاكم
ــام  للنظ ــية  السياس ــة  املعارض
ــد  ض ــة  ناري ــف  بمواق ــعودي  الس
ــعودية التي يقودها  ــة الس السياس
ــلمان  ــد بن س ــق محم ــري املراه االم
ــم أعلن دعم حركة  حتى أن بعضه
ــراك الــ ? من رمضان  21 ابريل وح
يف  ــه  مؤيدي ــرة  دائ ــع  تتس ــذي  ال

املناطق الرشقية السعودية.
ــون  يدع ــون  يمني ــيون  سياس
ــام  االنضم إىل  ــقني  املنش ــراء  األم
ــن  ــة يف اليم ــة اإلماراتي إىل املعارض
ــعود  س ــآل  ب ــة  االطاح ــل  لتعجي

والعائالت الوراثية يف االمارات.

انشقاقات في جسد االسرة الحاكمة في السعودية انشقاقات في جسد االسرة الحاكمة في السعودية 
تعزز قوة حركة تعزز قوة حركة ٢١٢١ ابريل المعارضة ابريل المعارضة

 / ماجد الكحالين
ــع  ــة توزي ــد) عملي ــة (اكت ــنت منظم دش
ــرضرة  املت ــألرس  ل ــة  النقدي ــاعدات  املس

واملحتاجة يف محافظة الجوف.
ــي  ــة يف محافظت ــق املنظم ــح منس وأوض
أن  ــدار  جع ــد  محم ــور  أن ــده  وصع ــوف  الج
ــتفيدة من  ــتهدف 2500 أرسة مس املرشوع يس
ــاء مديريات  ــن أبن ــة م ــرية واملعدم األرس الفق
برط العنان ، خراب املرايش ، جوزه والحميدة 

بالجوف. 
وأشار يف ترصيح لـ"الثورة" إىل أن إجمايل 
املبلغ املعتمد لكل أرسة 27 ألف ريال تم رصفه 
بهدف التخفيف من وطأة معاناتهم ومواجهة 

ــل  ظ يف  ــة  اليومي ــاة  الحي ــات  التزام ــاء  أعب
األوضاع االستثنائية التي تعيشها بالدنا.

ــتفيدة  ــا أن آلية اختيار األرس املس مضيف
يف  ــة  املحلي ــلطة  الس ــع  م ــيق  بالتنس ــت  تم
ــاريع  ــات، وان املرشوع جاء ضمن مش املديري
هادفة عدة نفذتها املنظمة وتسعى لتنفيذها 
ــوف للتخفيف من  يف محافظتي صعدة والج

معاناة أبنائه األكرث احتياجا وترضرا.
كما أوضح منسق املنظمة جعدار أن هناك 
ــدم أبناء  ــا وتخ ــار تنفيذه ــطة أخرى ج أنش
ــد مقابل العمل  ــيما يف جانب النق ــوف س الج
ــتفيد منه 220 أرسة إضافة إىل توفري  الذي يس
ــن أبناء  ــدد 800 مزارع م ــنة لع ــذور املحس الب
املديريات األربع املختارة يف محافظة الجوف.

" الثورة " /  
ــزة  اجه ــا  رسبته ــة  وثيق ــفت  كش

ــة  االماراتي ــعودية  الس ــرات  املخاب
ــو 2017 عن  ــخ 6 يوني ــة بتاري مؤرخ

ــغ  ــح مبال ــري من ــام القط أن النظ
ــماه املعارضة  ــا س ــة كبرية مل مالي

السعودية واالماراتية.
ــوان "  ــة بعن ــاء يف وثيق وج

ــات مالية لغري  امر رصف إعان
املواطنني" موجهة من رئيس 

ــري عبد الله  ــوزراء القط ال
ــة آل  ــن خليف ــارص ب ــن ن ب

ــر املالية القطري  ثاني إىل وزي
لرصف مبلغ 395 مليون ريال قطري لحركات 

املعارضة السعودية ومبلغ 96 ميلون ريال لحركات املعارضة 
اإلماراتية عىل صفة االستعجال.

ــورة فقد أمرت العائلة الوراثية القطرية  وبحسب الوثيقة املنش
ــة  ــعودية واالماراتي ــة الس ــىل املعارض ــة ع ــات املالي ــع املعون بتوزي
ــخص يدعى حسن بن أحمد الدقي الذي قالت الوثيقة  بمعرفة ش

أنه يحمل الجنسية اإلماراتية.

"أكتد" تدشن مساعداتها المالية لعدد "أكتد" تدشن مساعداتها المالية لعدد ٢٥٠٠٢٥٠٠ أسرة في الجوف أسرة في الجوف

الحكومة القطرية تصرف زهاء نصف مليار الحكومة القطرية تصرف زهاء نصف مليار 
ريال للمعارضة السعودية وا�ماراتيةريال للمعارضة السعودية وا�ماراتية


