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         عبدالفتاح عيل البنوس 

إيران شماعة 
العدوان 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــد يف القلوب صالح عيل الصماد  ــهيد الخال رحم الله الرئيس الش
وطيب الله ثراه وجعل الجنة سكناه ، فقد أشبع موضوع مقال اليوم 
طرحا وتحليال يف كلمته التي اعتربها تاريخية والتي ألقاها يف حفل 
ــن ضباط قوات األمن  ــة العام الرابع من الصمود لعدد م تخرج دفع
ــق من خاللها عىل ترصيحات  ــزي بالعاصمة صنعاء والتي عل املرك
ــذ بداية عملية  ــة والتي دأبت من ــدوان وأبواقهم اإلعالمي ــوى الع ق
ــعودية  ــية الس ــة واإلجرام والوحش ــة عىل الغطرس ــردع اليماني ال
واإلماراتية واألمريكية عىل اتهام إيران بتزويدنا بالسالح وتدخلها 
ــؤون بالدنا وسعيها للتمدد والسيطرة عىل باب املندب وإقامة  يف ش
ــات الجوفاء  ــن االتهام ــعودية وغريها م ــيعية جنوب الس ــة ش دول
ــة  ــوة الصاروخي ــاح الق ــب نج ــا عق ــي زادت وتريته ــاء والت الخرق
ــتية  ــن ثم تصنيع الصواريخ البالس ــة يف تطوير وتحديث وم اليمني
ــدوان الرياض وإىل  ــل مداها إىل عاصمة الع ــة املدى التي وص طويل
ــتهداف الصاروخ  ــق اإلماراتي باس ــاض ، ورضبت العم ــا بعد الري م
ــووي بالعاصمة اإلماراتية  ــتي مجنح كروز مفاعل براكة الن البالس
ــماعنا و (أدوشونا ) بأن هذه الصواريخ  أبو ظبي ، حيث أصموا أس
إيرانية لدرجة قيام الواليات املتحدة األمريكية بأخذ حطام بعض 
ــورك وذلك لوضعها  ــتية اليمنية ونقلها إىل نيوي ــخ البالس الصواري
ــويش عىل إيران  ــعودي للتش ــد خصيصا بتمويل س ــرض أع يف مع
ــتية ضمن  وإتهامها بالوقوف وراء تزويد بالدنا بالصواريخ البالس
ــتنزاف للبقرة الحلوب التي جعلت من إيران شماعة  مخطط االس

لتربير عدوانها وإجرامها. 
ــا بإيران  ــني تربطهم ــارات اللت ــعودية واإلم ــم أن الس ــىل الرغ ع
ــتثمارية تقدر بمليارات  ــح تجارية واس ــات واتفاقيات ومصال عالق
ــران وتدخلها الرسابي  ــا تعزفان عىل وتر إي ــدوالرات إال أنهم من ال
الوهمي يف اليمن ، رغم أننا ندرك جميعا بأن ال وجود إليران يف اليمن 
ــارب يف بعض وجهات  ــد ، صحيح هناك تق ــب وال من بعي ــن قري ال م
ــض املصالح ، وتناغم يف بعض القضايا ، ودعم  ــر ، وتالقي يف بع النظ
ــف إيجابية إليران فيما  ــدود يف الجانب اإلعالمي ، وهناك مواق مح
ــا يمنع أن تكون  ــا ، وال أعتقد أن هناك م ــق بالعدوان عىل بالدن يتعل
ــران ، وال يوجد ما يحرم علينا  ــك عالقات ثنائية حميمة مع إي هنال
كدولة أن نشرتي أسلحة دفاعية من إيران أو من غريها باعتبار ذلك 
ــرتيان  ــعودية واإلمارات تش ــن الحقوق املرشوعة ، فإذا كانت الس م
األسلحة من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ومن الكيان الصهيوني لقتل 
ــد ، فكيف ننتقد عىل تهمة تزويد  ــعبنا دون أن ينتقدهما أح أبناء ش
ــلحة وصواريخ بالستية ونحن تحت الحصار الخانق  إيران لنا بأس

ويف ظل العدوان الغاشم الذي تجاوز كل الحدود ؟!
ــيجرؤ عىل أن  ــهيد صالح الصماد من الذي س ــا الرئيس الش قاله
ــا مفتوحة  ــيا أو إيران فأيدين ــواء الصني أو روس ــلحة س يبيعنا أس
ــا أن نعزز من قوة  ــذر  ؟! من حقن ــافر وق ــا دمنا نتعرض لعدوان س م
ــا ، لن ننتظر  ــيادتنا وكرامتن ــردع للدفاع عن أرضنا وعرضنا وس ال
ــعودي واإلماراتي ، وال  ــازي الس ــت مجنزرات الغ ــى نداس تح حت
ــش ، وكما قال  ــكاكني عنارص داع ــاق كالنعاج ملقاصل وس حتى نس
رئيسنا الشهيد لن نظل نتلقى الرضبات تلو الرضبات ونحن نتفرج 
ــلحة والذخائر التي  ــة الصواريخ واألس ــددا التأكيد عىل يمني ، مج
ندافع بها عن وطننا وأن العقول اليمنية يف تطوير وتحديث وابتكار 
ــدي ملؤامراتهم  ــدوان والتص ــلحة يف مواجهة الع ــد من األس الجدي

ومخططاتهم الرشيرة . 
ــا ومصالحها ومن لديه  ــرص املفيد، إيران دولة لها حدوده باملخت
خصومة معها فليذهب نحوها لتصفية حساباته معها ، أما يف اليمن 
ــالحه  ــديد البأس الذي يقاتل بس ــود إال للمقاتل اليمني ش فال وج
ــل والخارج  ــة الداخ ــا عىل مرتزق ــايف القدمني متفوق ــخيص ح الش
بأسلحتهم املتطورة ومعداتهم الحديثة ، املقاتل الذي يصد الزحف 
ــة للعدو يف  ــكرية التابع ــرشات املواقع العس ــم ع ــارة ويقتح بالحج
دقائق معدودة ، املقاتل الذي صمد وثبت قرابة األربع السنوات وما 
ــطر املالحم البطولية تلو املالحم يف معركة النفس الطويل  يزال يس

دفاعا عن األرض والعرض والسيادة والكرامة . 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .  

التاريخ يصنع وعينا (١٩):

مشروعية عيد الغدير الفقهية والتاريخية
حمود عبدالله األهنومي

ــَض الروايات  ــتعرض الكاتب بع ــة يس ــذه الحلق يف ه
ات التاريخية التي تدل عىل تعيُّد أهل  ــؤرشِّ الفقهية وامل
البيت عليهم السالم ومحبيهم وأهل اليمن بيوم الوالية 

منذ صدر اإلسالم، وستكون الحلقة تحت عنوانني:
أوال: عيد يعرفه أهل البيت(ع) قبل البويهيني
ــه ليس وليد وعاظ  ــول ببدعية الغدير وعيديت إن الق
الحروب الطائفية، الذين وّظفتهم الحروب وجرناالتها 
ــاملة  ــات اإلبادة الش ل عملي ــهِّ ــواق تس ــون كأب الدموي
ــة للجرائم التي  ــن، وكتغطي ــل البيت يف اليم ــي أه ملحب
شنها النظام السابق يف صعدة، ولكنها شنشنة أخزمية 
ــيُد العالمة  ــم الس ــة قْبَله ــذه املقول ــد رّدد ه ــة، فق قدمي
ــني بن القاسم (ت1111هـ)، وسبقهما  يحيى بن الحس
ــزي (ت845هـ) (1) واملؤرِّخ  املؤرِّخان تقي الدين املقري
شهاب الدين النويري (ت733هـ) (2) حيث قاال: إن أول 
ــنة 352هـ هو األمري معز الدولة  َمن ابتدع عيد الغدير س

أبو الحسن عيل بن بويه (ت356هـ).
ــل كالُمهما عىل أنه أول حاكم من حكام الدولة  وُيْحَم
العباسية جعل االحتفال به احتفاال رسميا اضطلعت 
به الدولة الرسمية السنية، وهذا ال يمنع أن يكون هناك 
ــن قبل، وهو  ــن قد احتفى به م ــن كان يحتفي به، أو م م
ــه خلفية  ــراء بني بوي ــت خلفية األم ــح، إذ كان الصحي
ــذوا علومهم  ــروف تاريخيا، وهم أخ ــة، كما هو مع زيدي
ــل والديلم الذين كانوا عىل  ــدى فقهاء الزيدية يف الجي ل
ــن بن عيل األطروش  مذهب اإلمام النارص الكبري الحس
املتوىف سنة (304هـ) أحِد أئمة أهل البيت العظام ومن 
أبرز أعالم اإلسالم والدعاة إليه، وسيأتي تخصيصهم 
ــد به، وترصيحهم  ــوم بخاصيات تدل عىل التعيُّ هذا الي

بعيديته.
وهناك عدة حقائق تاريخية تبني وتؤكد أن االحتفال 
ــك التاريخ  ــة كان قبل ذل ــوم 18 ذي الحج ــد يف ي والتعيُّ

الذي ذكره املؤرخان املقريزي والنويري، منها:
ــف  ــعودي مؤلِّ ــن املس ــي الحس ــؤرخ أب ــول امل 1 - ق
ــه (التنبيه  ـــ يف كتاب ــنة 346ه ــب املتوىف س ــروج الذه م
ــيعته  ــه وش ــه عن ــيل ريض الل ــد ع واإلرشاف(3)): "وُوْل
ــنة  ــه هذا يف س ــف كتاب ــد أّل ــوم"، وق ــذا الي ــون ه يعظم
ــو كما ترى قبل  ــنة 345هـ (4)، وه ـــ، ثم نقحه يف س 344ه
ــد الغدير من قبل املقريزي  ــخ املزعوم البتداع عي التاري

والنويري.
ــة اليمنية أن  ــادر الزيدي ــيأتي يف املص ــا س 2 - ورد كم
ــنة  ــن بن عيل األطروش املتوىف س ــام النارص الحس اإلم
ــَتَحب لديه صيام يوم 18 ذي الحجة، ولم  304هـ أنه ُيس
يكن تخصيُص هذا اليوم بهذه املزية إال لكونه يوم غدير 
خم، وقد أكد ذلك الفقيهان النارصيان أبو جعفر محمد 
بن يعقوب الهوسمي، والفقيه أبو مرض رشيح بن املؤيد 
ــام والصالة املندوب فعُلُهما  بتعليلهما مرشوعية الصي

يوم الغدير، كما سيأتي.
ــنة  ــوىف س ــي املت ــي الكلين ــّدث اإلمام 3 - روى املح
ــىل اعتبار  ــام الصادق ما يدل ع ــنده إىل اإلم ـــ بس 329ه
ــذا اليوم  ــنة 148هـ له ــر الصادق املتوىف س ــام جعف اإلم
ــن إبراهيم  ــدي فرات ب ــرسِّ الزي ــه روى املف ــدا، ومثل عي
ــابق (5)،  ــىل الكليني الس ــدم تاريخ وفاته ع ــويف املتق الك
ــا روي أن الفياض بن محمد بن عمر الطويس املتوىف  كم
ــاهد اإلمام عيل بن موىس الرضا  سنة 259هـ ذكر أنه ش
ــر فضله، ويروي  ـــ) يتعيَّد يف هذا اليوم، ويذك (ت203ه
ــالم (6).  ــري املؤمنني عيل عليه الس ــك عن آبائه عن أم ذل
ــا أنهم يعرفون  ــاهد يف كالم الكليني ومن بعده هن والش
ــوم (352هـ)  ــن قبل التاريخ املزع ــد بهذا اليوم م التعّي

كبداية للتعيد به أيام األمري معز الدولة البويهي.
ــن قبل عرص  ــن به م ــة اليم ــد زيدي ــا: تعيُّ ثاني

اإلمام املتوكل عىل الله إسماعيل
هناك حقائق تاريخية تؤكد أن زيدية اليمن يتعيدون 
ــماعيل  ــوم الوالية من قبل عرص املتوكل عىل الله إس بي
املتوىف سنة (1087هـ)، الذي ُزِعم أنه هو أول من ابتدع 

التعيد به، وهي كثرية ومنها:
ــام الزيدي  ــام النارص، وهو اإلم ــا تقدم عن اإلم 1 - م

ــوم 18 ذي الحجة،  ــه بندبية الصيام يف ي املعروف وقول
ــد َمن جاء بعده من فقهاء النارصية؛ لكون حادثة  وتأكي

الغدير فيه (7).
ــالم  2 - ما هو معروف عن أئمة أهل البيت عليهم الس
بدءا من أمري املؤمنني عيل عليه السالم، ومرورا باإلمام 
زيد، والقاسم بن إبراهيم، والهادي يحيى بن الحسني، 
وانتهاء بالسيد مجد الدين املؤيدي، وكونهم ال يزالون 
ــه يف املحافل، يف هذه  ــث الغدير ويرددون يذّكرون بحدي
املناسبة وغريها، فهذا أمري املؤمنني عيل يف أيام خالفته 
ــا يذكره من تقديم  ــة بلغه أن قوما يتهمونه فيم يف الكوف
ــد من بقي من  ــواه، فاستنش ــول الله إياه عىل من س رس
ــهد بما  ــمع حديث الغدير إال قام فش ــة ممن س الصحاب
ــهدوا بحديث  ــم وش ــارضا منه ــام من كان ح ــمع، فق س
ــب املحدثني من  ــتهرت يف كت ــة اش ــذه قضي ــر، وه الغدي
ــدة يوم الرحبة. وشعره املشهور يف  ــنة باملناش أهل الس

مصادرهم الذي يقول فيه:
عليكم واليــتــه  يل  فــأوجــب 

ـــول الــلــه يـــوم غــديــرخــّم رس
ــل ـــٌل ثــــّم ويـــــٌل ثــــّم وي ـــوي ف

 .(8) بظلمي  غداً  االله  يلقى  ملن 
ــو التثقف  ــر ه ــوم الغدي ــون يف ي ــه اليمني ــا يفعل ومم

بثقافة الغدير، ورواية الحادثة، واالنتفاع بمضامينها.
ــة اليمنيني  ــارضا يف ثقاف ــر ح ــوع الغدي 3 - كان موض
ــي وهو الدّعام  ــك الزعيم األرحب ــم، ومنهم ذل وزعمائه
ــادي يحيى بن  ــي الهمداني املعارص لإلمام اله األرحب
ــض األحيان،  ـــ) واملناِقض له يف بع ــني (ت298ه الحس
ــعر له موضوع الغدير بما يشري إىل تداول  وقد ذكر يف ش

موضوعه يف ثقافة زعماء اليمن يف ذلك العرص(9).
4 - وقبل ذلك كان هناك القايض عبد الرزاق بن همام 
ــن علماء  ـــ)، وغريه م ــي (ت211ه ــريي الصنعان الحم
ــهورين يف اليمن، ال يزالون يروون حديث  الحديث املش
ــى بنو العباس  ــتخالف وغريهما، وقد نه الغدير واالس
ــبب  ــروا عليه ونالوا منه بس ــرزاق، وأنك ــاَيض عبدال الق
أحاديث رواها يف فضائل عيل عليه السالم (10)، وهو أمر 
ــت يف اليمنيني وعلماء  ــري إىل ثقافة الغدير التي كان يش
ــن حتى من قبل مجيء الهادي إىل الحق يحيى بن  اليم

الحسني (11).
ــد بالله أحمد  ــدي املؤي ــام الزي ــرية اإلم 5 - ورد يف س
ــني الهاروني (ت411هـ) يف الحديث عن أحد  بن الحس
ــتي  ــن أحمد البس ــماعيل ب ــم إس ــه أبي القاس أصحاب
ــذي كان  ــراق، ال ــيخ الزيدية بالع ــو ش ـــ) وه (ت420ه
ــئل يوم  ــول الرواية: إنه س ــَس التذكري، وتق ــد مجال يعِق
ــول الرواية: إنه  ــن أفضلية عيل وأبي بكر، وتق الغدير ع
ــنة والزيدية (12)،  ــاب بجواٍب أثار قالقل بني أهل الس أج
ــؤال بيوم الغدير يشري إىل أن تذكريا ّما  وتخصيص الس
ــل يف يوم الغدير، وهذا هو ما يقوم به الزيدية اليوم  حص
ــيل وأحقيته  ــر أفضلية ع ــوم الغدي ــرون يف ي ــث يذك حي

بالوالية استدالال بحديث الغدير.
ــمي  ــن يعقوب الهوس ــد ب ــر محم ــو جعف ــر أب 6 - ذك
ــام النارص  ــني بفقه اإلم ــد املهتم ــو أح ـــ)، وه (ت455ه
ــروش آنف الذكر، ومؤلف كتاب الكايف يف فقهه، ذكر  األط
ــتحب صيام يوم الغدير، وروى االستحباب  فيه أنه يس
عن أئمة العرتة، كما ذكر أنه يستحب ملن صام أن يصيل 
ــكر لله عىل نعمه (13)، وقد نقل  ركعتني، يدعو فيها بالش
ــد بن أبي الخري  ــا القايض عبد الله بن زي ــك عنه أيض ذل
ــنة 667هـ يف كتابه (اإلرشاد إىل نجاة  العنيس املتوىف س
ــول  العباد) (14)، وذكر فيه أن تلك الصالة مروية عن رس
ــام عيل عليه  ــلم وعن اإلم ــىل الله عليه وآله وس الله ص

السالم وعن األئمة املتقدمني.
7 - قال أبو مرض رشيح بن املؤيد (من أعالم الزيدية يف 
ــن أصحاب اإلمام املؤيد  القرن الخامس الهجري)، وم
ــي (ت411هـ) ذكر أنه  ــني الهارون بالله أحمد بن الحس
ــرتة، ونّص أنه  ــتحب صوم يوم الغدير عند أئمة الع يس
ــالة فيه،  ــر فضال عظيما للص ــد" عندهم، وذك ــوُم عي "ي
ــذا العيد هو  ــر أيضا أن ه ــكر، وذك ــي هي صالة الش والت

"يوم العيد األكرب"، وفيه فضل يطول (15).
ــني  ــن الحس ــى ب ــه يحي ــد بالل ــام املرش 8 - روى اإلم
ــجري (ت499هـ) يف األمايل الخميسية (16) بسنده  الش
ــالم أنه قال: "الثامن  إىل اإلمام جعفر الصادق عليه الس
ــا طلعت عليه  ــه األكرب، م ــن ذي الحجة عيد الل ــرش م ع
ــمس يف يوٍم أفضل عند الله منه، وهو الذي أكمل الله  ش
ــالم  فيه دينه لخلقه، وأتم عليهم نعمه، وريض لهم اإلس
ــا، وما بعث الله نبيا إال أقام وصيه يف مثل هذا اليوم،  دين
ونصبه علما ألمته"، ودعى الصادق عليه السالم يف هذا 
ــَن املرُء يف هذا اليوم إىل نفسه وعياله وما  األثر أن ُيْحِس
ــت يمينه يف ما قدر عليه، وهي أموٌر تدل عىل عيدية  ملك

الغدير عند أهل البيت املتقدمني.
ــنة  ــن بدر الدين املتوىف س ــن ب ــام الحس 9 - روى اإلم
670هـ من أئمة اليمن يف كتابه أنوار اليقني يف إمامة أمري 
ــابق  ــث اإلمام الصادق الس ــني (مخطوط) حدي املؤمن

واملذكور يف األمايل الخميسية.
ــنة  ــني بن بدر الدين املتوىف س ــر األمري الحس 10 - ذك
ــفاء األوام (17) أنه يستحب صيام يوم  663هـ يف كتابه ش
غدير خم، ونقل عن أبي مرض قوله: إنه يستحب صيامه 
عند سائر العرتة عليهم السالم، وقال: "يوم الغدير يوم 
عيد عند أهل البيت عليهم السالم، ويستحب صيامه"، 
ونقل ذلك السيد العالمة حمود بن عباس املؤيد رحمة 
ــنى) ألحاديث  ــور األس ــه (الن ــاه يف تلخيص ــه تغش الل

الشفاء.
ــم الوزير أخو  ــام الهادي بن إبراهي ــا تويف اإلم 11 - مل
ــن إبراهيم الوزير يف يوم 19 من  ــيد الحافظ محمد ب الس
ــة لليمانيني  ـــ وكان موته فاجع ــنة 822ه ذي الحجة س
ــرت بالحداد  ــني آنذاك أم ــة األئمة الزيدي ــى أن دول حت
ــن عتيق  ــد الله ب ــاه الفقيه عب ــد رث ــه، وق ــمي علي الرس
ــزاح، وذكر يف قصيدته  ــافعي املعروف بامل املوزعي الش

أن موته كان يف أرشف األعياد إذ قال:
ثوابه عظيم  عىل  الدليل  أمــا 

(18) األعياد  أرشف  يف  فمماته 
والشاعر هنا لم يكتف بوصف الغدير بكونه عيدا، بل 
ــه" أرشف األعياد"، وكونه يف 19 ذي الحجة ال  وصفه أن
ــبب عادة  ــاَمح فيه بس يرض؛ ألن اليوم الواحد مما يتس

اختالف الناس يف مطالع الشهر.
ــن أحمد مظفر  ــهري يحيى ب ــاء العالمة الش 12 - وج
ــايف) يف  ــر يف كتابه (البيان الش ــنة 875هـ فذك املتوىف س
ــر؛ وعّلله بأنه عيُد  ــتحب صيام يوم الغدي الفقه أنه يس

املسلمني، وورد فيه الحديث يف والية أمري املؤمنني (19).
ــد املؤيدي املتوىف  ــة صالح بن أحم ــذا العالم 13 - وه
ــة يف الفقه أيضا  ــنة 1044هـ ذكر يف كتابه رشح الهداي س
أنه يستحب االغتسال يف يوم الغدير 18 من ذي الحجة 

.(20)

ــن الزيدية الذين  ــدد الكبري م ــد أن هذا الع ــذا نج وهك
ــماعيل بن  ــه إس ــىل الل ــوكل ع ــرص املت ــل ع ــدوا قب ُوِج
ــون بأن يوم  ح ــنني يرصِّ ــم بمئات الس ــم، وبعضه القاس
الثامن عرش عيٌد، ويخّصونه بخصوصية مميِّزة؛ لكونه 
ونه بالتعيُّد، إما بصياٍم  يحمل ذكرى يوم الوالية فيخصُّ
ــاٍل أو احتفاٍل، أو مجلِس تذكٍري أو فرح  أو صالٍة أو اغتس
وه يوما يفرح فيه املؤمنون بفضل الله  ورسور، وأنهم عدُّ
ونعمته؛ امتثاال ملا أمر الله عز وجل به حيث يقول: (ُقْل 
ا  مَّ ــَو َخْريٌ مِّ ــَك َفْلَيْفَرُحواْ ُه ــه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِل ــل الّل ِبَفْض

َيْجَمُعوَن) [يونس: 58]، وهذا غيض من فيض.
عىل أنه لو افرتضنا أنه لم يكن هذا االحتفال معروفا يف 
العصور السابقة فإن فعَله اليوم لن يكون إال سنة حسنة 
ــيئة؛ ألنه يندرج تحت عنوان عام وهو الفرح  ال بدعة س
ــوُله بإبالغه، وإبالغ  ــا أمر الله رس ــة الله، وإبالغ م بنعم
ــالمي،  ــة أمر قرآني، ومقصد إس ــلمني بتلك الوالي املس
ــبات والذكريات الجديدة  ــن االحتفاالت واملناس وكم م
ــا هذا يفعلها الناس وال ينِكر عليهم فيها أحد،  يف عرصن
ــات االنتخابية  ــات الحزبية واملهرجان ــل االجتماع مث
ــدة  ــهداء واملظاهرات ضد األنظمة الفاس والتأبني للش
ــدرج تحت  ــا ذا وجه حميد وين ــا كان منه ــة، فم والظامل

ــنة حسنة،  عنواٍن عامٍّ من الخري والرب واملعروف فهو س
ء مثل املهرجانات  وما كان منها يندرج تحت عنواٍن يسِّ
ــتمل عىل بعض املحظورات الرشعية فهي من  التي تش
ــن لكونها  ــا مهرجانات ولك ــيئة، ليس لكونه البدع الس

مشتملة عىل ما حظره الشارع الحكيم.
وبهذا يتضح ويتبنّي:

ــالم  ــوم الوالية عيد رشعي من أعياد أهل اإلس - أن ي
ــرح بفضل الله  ــوع من الف ــد به؛ ألنه ن ــاٌب عىل التعيُّ مث

وبرحمته.
ــي بويه، بل هو  ــم يكن بدعة حدثت يف أيام بن - وأنه ل
ــالم ومحبو عيل عليه  عيد يعرفه أهل البيت عليهم الس

السالم من قبل ذلك بعقود من الزمن.
ــدى اليمنيني من  ــه يف اليمن معروٌف ل ــد ب -وأن التعي

قبل عرص املتوكل عىل الله إسماعيل.
ــه  ببدعيت ــني  الناعق ــض  تناق ــدى  م ــني  تب ــا  كم  -
ــول  ــنة رس وازدواجيتهم، وأن ذلك ليس حرصا عىل س
ــا هو حرص عىل  ــلم، وإنم ــىل الله عليه وآله وس الله ص
ــنة أعداء اإلسالم املتمثِّلة يف دفن فضائل اإلمام عيل  س
ــتمر  ــالم ومحاربة من يتكلم عنها، وهكذا يس عليه الس
الحق يف رحلته الشاقة والطويلة، ويستمر أهل الباطل 

يف تلوناتهم العليلة.
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ــني  والحس ــن  والحس ــيل  ع ــام  لإلم ــة  الوالي
ــب حديث الثقلني  ــلهما عليهم السالم حس ونس
ــر"  و"الغدي ــي"  بيت آل  ــي  وعرتت ــه  الل ــاب  "كت
ــف ومذاهب  ــاع جميع الطوائ ــاء" بإجم و"الكس
ــالم ومن مختلف املدارس واملشارب، وهذه  اإلس
ــائل  ــدث يف مس ــتثنائية ال تح ــادرة واس ــة ن حال
ــا البعض  ــي أحدثه ــامات الت ــالف واالنقس الخ
ــة الحق،  ــت مصدر الهداي ــن آل البي ــاد ع باالبتع
ــة، وبنظرة إىل  ــرة الديني ــك النظ ــن تل ــداً ع وبعي
املشهد العام يف الوطن العربي والعالم اإلسالمي 
نجد أن شيعة آل البيت يف مقدمة صفوف مقاومة 
ــم  ــتعمارية وأدواته ــة االس ــاريع الصهيوني املش
ــري الوهابي واإلخواني  ــن النظام امللكي والتكف م
ــات العنرصية  ــال والكيان ــلطة وامل ومرتزقة الس
ــان واألرض، وهي أيضاً حالة  الذين مزقوا اإلنس
استثنائية ال ينبغي لها أن تحدث يف ظل انكشاف 
الدور األمريكي واإلرسائييل التدمريي لإلنسانية 
ــة يف  ــم رأس حرب ــىل تصدره ــالوة ع ــاء، ع جمع
ــتعمارية الجاثمة واملستمرة عىل  املشاريع االس
ــكل استثنائي  ــلمني وبش صدر بني العرب واملس

أيضاً وال يحدث بالصدفة. 
وهكذا تجتمع اليوم الفطرة اإلنسانية والقرآن 
ــدرون  ــة يتص ــرام يف كف ــت الك ــم وآل البي الكري
ــكا واليهود  ــوت أمري ــوى الطاغ ــع ق ــة م املواجه
ــون  والبن ــال  امل ــة  أنظم ــم  وأذنابه ــة  الصهاين
ــرز تجليات معجزة  ــك إحدى أب ــم، وتل ومواالته
ــا، وهذه  ــالم إال به ــل اإلس ــي ال يكتم ــة الت الوالي
ــالم مواجهاً لقوى  ــة طبيعية أن يكون اإلس نتيج
ــرش، فهل لعاقل أن يتخيل أن من بني أمة املليار  ال
ــه تعاىل املنزل بالحق  ــلم يعرفون أن كتاب الل مس

ــود والنصارى  ــم حلف اليه ــول أن أعداءنا ه يق
ــن واالهم ومع  ــل وم ــكا وإرسائي ــة أمري الصهاين
ــة ملواجهتهم،  ــد من تلك األم ــك ال يتحرك أح ذل
ــرام ومن معهم  ــيعة آل البيت الك ــن هم غري ش وم
ــالم "ال يحبه  ــه الس ــام عيل علي ــن محبي اإلم م
ــا آية من  ــق"، إنه ــه إال مناف ــن، وال يبغض إال مؤم
ــاهد "عندما  ــات الحق، ويكفي باملقابل خري ش آي
ــة فإنها تفتح  ــادر الهداي ــة عن مص ــل األم تنفص
املجال للطغاة واملستكربين ألن يقدموا أنفسهم 
ــال قائد الثورة  ــع الهداية والقيادة" كما ق يف موق
ــن الحوثي يف كلمة يوم  ــيد عبدامللك بدرالدي الس
ــال أيضاً  ــايض ، وق ــاء امل ـــ الثالث ــة 1439ه الوالي
ــن أدق العبارات يف هذا الزمان وكل زمان  عبارة م
ــي االبتعاد عن  ــن اإلمام عيل يعن ـــ "االبتعاد ع ف
ــا حصل مع من تركوا  ــرآن وعن الحق" وهذا م الق
ــدأ الوالية وانحرفوا عن مصادر الهداية حتى  مب

استبدلوها بالطاغوت.
ــل للذهول  ــكل يص ــىل كل يشء بش ــوم تج الي
ــوله محمد  ــل كان الله تعاىل ورس ــاز، فه واإلعج
صىل الله عليه وسلم يعلمان أن هناك محسوبني 
ــيوف بوجه اإلمام  ــريفعون الس ــالم س عىل اإلس
ــني الحديث عن  ــول ح ــاذا احتاج الرس ــيل، ومل ع
ــام عيل ومواالته، أم أن  الحق أن يقرنه بحب اإلم
اإلمام عيل كان أحد أعظم املعجزات اإللهية التي 
تفرض نفسها واقعاً عىل األرض دون أن تتحدث، 
ــرتط عىل صاحب اإلصابة بمتالزمة  وإّال ملاذا يش
ــاج والحنق لذكر اإلمام عيل مواالة أمريكا  االنزع
ــود، الحلف  ــارى واليه ــف النص ــل، حل وإرسائي
املحرم مواالته بحسب أخطر آيات القرآن الكريم 
ــالم "فهو منهم"،  ــردة والطرد من اإلس املؤدية لل

ــذا الحلف قد  ــات لم يكن ه ــزول تلك اآلي ــد ن وعن
ــا معجزة  ــة بحد ذاته ــود، أي أن اآلي ــر للوج ظه
ــة قرون فقط،  ــدث ظهر منذ قرابة ثالث تنبأت بح
ــد  ومعجزة مرة أخرى حني يكون هذا الحلف أش
أعدائنا وأكرثهم استماتة لهدم وتدمري مقدساتنا 
ــرق،  ــتى الط ــا بش ــا وإهانتن ــا وتقتيلن وترشيدن
ــذا الحلف يف  ــة أن يكون ه ــة ورابع ــزة ثالث ومعج
ــديد ألتباع والية اإلمام عيل، وأن يكونوا  عداء ش
ــن للمواجهة مع  ــم الوحيدين املتصدري هؤالء ه
أعداء األمة واإلنسانية، معجزة معجزة ال مكان 

للصدف هنا.
ــيح  ــذرف دموع التماس ــى وي ــض يتباك والبع
ــل وجوده  ــوري يف ظ ــام الجمه ــوم عىل النظ الي
بأنصار الله، ويقدح بموايل اإلمام عيل، ويستنكر 
ــجب ويندد بإحياء عيد الوالية، وال يتباكى  ويش
ــذرف الدموع عىل النظام الجمهوري يف عدن  أو ي
ــروًال إلعالن  ــن ذلك نراه مه ــأرب، وأكرث م أو يف م
ــيد  ــه، ويش ــالل جمهوريت ــوات احت ــة لق الوالي
ويتباهى مفاخراً بالوالية السعودية واإلماراتية 
ــموع املبادرات، وُتذبح  م لها الدموع وش التي ُتقدَّ
ــا دفاتر  ــوار، وُتفتح معه ــن الج ــني ُحس ــا قراب له
ــاء  ــا أبن ــدة، فيم ــات الجدي ــجالت الصفح وس
البالد ُمحَتلون وميليشيات وكهنة، فيما الكهانة 

والكهنة ال وجود لها يف الدين اإلسالمي.
ــوع  والخن ــاح  االنبط ــوز  رم ــون  جمهوري
ــة واملعتدية،  ــارات الغازي ــوع لدولة اإلم والخض
ــح،  القم ــة  زراع ــن  م ــون  ممنوع ــون  جمهوري
ــالء،  ــاد والعم ــة الفس ــن محاكم ــون م وممنوع
ــون،  طائفي ــالليون  س ــني  الحوثي أن  ــون  ويقول
ــون والرجعيون  ــون واملناطقي ــم الطائفي ــا ه وه

ــعود وآل نهيان  ــالليون نراهم بفنادق آل س والس
ــك، تكفرييون  ــن املل ــرث م ــون أك ــة ملكي وآل خليف
ــه، أصحاب  ــد بن عبدالوهاب نفس أكرث من محم
ــطية والديمقراطية  شعارات الجمهورية والوس
ــة أو  ــة توافقي ــأي صيغ ــون ب ــدال ال يقبل واالعت
رشاكة مع أبناء البلد، ولديهم توافقات ورشاكات 
ــلم  حتى مع مرتزقة كولومبيا، ومع أبناء البلد س
ــرى ملن يتم  ــحب من املدن، ويا ت ــلحة وانس األس
ــز أوًال، أم  ــدن وتع ــاً أنتم يف ع ــل حق ــليمها، ه تس
ــالب العلم يف  ــش والقاعدة، أم لط ــليم لداع التس
ــة وضحاها داعش  ــن أصبحوا بني ليل دماج الذي
ــا أبرز تجليات  ــدم الحوثيني، إنه اإلرهابية وتخ
النفاق، نفاق نفاق نفاق إنهم أعداء الوالية لإلمام 

عيل عليه السالم. 
ــة، هو والية الصندوق  والنوع اآلخر من الوالي
ــدل" وتعطي األغلبية  "للنظام الجمهوري املعت
املريحة للحزب الحاكم والزعيم الواحد وبنسبة 
ــًال  ــل تفصي ــون مفص ــتور والقان 99,9 % والدس
للرئيس مدى الحياة، حتى التوريث، ما لم يقذف 
ــعبية إىل الرفيق  ــكري أو ثورة ش ــالب عس به انق

األعىل أو املنفى. 
ــوري العادل"  ــام الجمه ــة "النظ وهناك والي
ودستوره يحدد الوالية بخمس سنوات قد تجدد 
بخمس سنوات أخرى، وبعدها الرئيس السابق 
ــريي  ــل الخ ــة والعم ــزال السياس ــزل واعت للمن
ــب  ــة، واملذه ــال القادم ــرات لألجي ــة املذك وكتاب
ــواز تقدم  ــدي، يقول بج ــيعي الهادوي الزي الش
املفضول يف ظل وجود األفضل، لكن الوالية حتى 

لو لم تكن عىل الكريس تزعج األعداء.
ــوري الثوري  ــام الجمه ــة "النظ ــاك والي وهن

ــكا  ــاد ألمري ــام مع ــو نظ ــي" وه ــي القوم الوطن
ــة والرجعية  ــة العنرصي ــة والصهيوني اإلمربيالي
ــة ومحارصة  ــم محارب ــادًة ما يت ــعودية، وع الس
ــام جمهوري  ــى يتحول إىل "نظ ــذا النظام حت ه
معتدل" بالوصاية الرجعية السعودية، والنهاية 
ــاح  ــي واالنبط ــت الصهيون ــجود يف الكنيس الس

للبيت األبيض.
وهناك والية "الصندوق" يف الغرب الرأسمايل 
ــيطر عليها  ــالم والتي يس ــة املال واإلع هي والي
ــا وأبداً ينفذ  ــك فالغرب دائم ــال اليهودي، لذل امل

رغبات العدو الصهيوني بامتياز.
ــط وزير  ــداً، قبل عام فق ــب بعي ــى ال نذه وحت
الخارجية األمريكي السابق "ريكس تيلرسون" 
يف  ــض  األبي ــت  البي ــن  م ــة  لجن ــود  بوج ح  رصَّ
ــج التعليمية  ــعودية تعمل عىل تنقيح املناه الس
ــت  والبي ــرف،  التط ــن  م ــة  الوهابي ــعودية  الس
ــبان عىل  األبيض يرشف عىل توزيع أئمة من الش
ــاجد، واملحصلة بالنهاية اليهود الصهاينة  املس
ــاب، وهذه هي والية  ــطني أهل كت املحتلون لفلس
البيت األبيض األمريكي والكنيست الصهيوني، 
ــة امللكية عامة  ــود والنصارى لألنظم والية اليه
ــوان  ــن اإلخ ــم م ــة وأدواته ــعودية خاص والس
ــلطة  ــال والس ــة امل ــري ومرتزق ــات التكف وجماع
ــان  املعتدلة والذين أغرقوا وفرقوا ومزقوا اإلنس

واألرض.
ــون  ــا، واليمني ــذه واليتن ــم، وه ــك واليته تل
ــر عىل مر التاريخ،  ــادوا االحتفال بيوم الغدي اعت
ــا املفكر واألديب  ــيد العلم اليوم، وقاله قالها الس
ــي قبله، فعيد  ــاعر اليمني عبدالله الربدون والش
ــول اليمنيني إىل  ــد دخ ــن رجب عي ــة م أول جمع

اإلسالم، هذه املناسبة الغالية عىل قلوب اليمنيني 
قام بتخليدها اإلمام يحيى حميد الدين، حينما 
أراد أن ُيوِجد تعادًال بني أتباع آل البيت املحتفلني 
ــي، حيث أورد  ــعب اليمن بعيد الغدير وبقية الش
الفقيد الربدوني يف كتابه (قضايا يمنية - صفحة 
ــارة أن  ــص: ((ومن الجدير باإلش ــذا الن 289) ه
ــادًال بني إقامة  ــاول أن يوجد تع ــام يحيى ح اإلم
ــر عيد أول  ــام إىل جانب عيد الغدي ــعائر فأق الش
ــض الروايات  ــادا عىل بع ــن رجب اعتم ــة م جمع
ــل إىل اليمن يف أول جمعة من  أن كتاب النبي وص

رجب ودخل اليمن يف دين الله)).
نعم، إن لم تكن الوالية آلل البيت الطاهرين يف 
ــي صهيون، فما نحن  ــن آل البيت األبيض وبن زم
ــا، اللهم إنا  ــالم ومعتنقيه ــالة اإلس ــيل رس بحام
نتوالك ونتوىل رسولك ونتوىل اإلمام عيل ونتوىل 
ــد عبدامللك  ــيد القائ ــالم الهدى أولياءِك الس أع
بدرالدين الحوثي، اللهم إنا نربأ إليك من أعدائك 

أعداء رسولك أعداء اإلمام عيل أعداء أوليائك.
ــة لإلمام  ــد الوالي ــد الغدير عي ــبة عي وبمناس
ــالم يف هذا اليوم والشهر والزمان،  عيل عليه الس
ــت  ويف ظل عدوان والية البيت األبيض والكنيس
ــوريا  ــراق وس ــىل الع ــم ع ــي ومرتزقته الصهيون
ــإن الحق وأهله  ــا واليمن وحتى ميانمار، ف وليبي
ــد انفضح  ــل وأصحابه ق ــد الح وتجىل، والباط ق
ــورة والقول  ــوت والص ــىل حقيقته بالص وبان ع
ــق  ــاع الح ــوى اتِّب ــر.. والتق ــى العه ــل حت والفع
ــم صلَّ عىل  ــل ومحاربته، والله ــاب الباط واجتن
محمد وعىل آل محمد، صلوا عىل محمد وعىل آل 

محمد، والله ال يهدي القوم الظاملني.

والية الغدير.. والية الصندوق .. والية البيت األبيض 

الوالية الحق وأهلها تتجلى
جميل أنعم العبيس
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