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ملكافحة اإلرهاب 

الطائر

جوهر احلديث

مفرح النومس العنزي

كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل لقاء جمعه 
بولي عهد مملكة البحرين الشقيقة الشهر اجلاري أن مبيعات 
السالح األميركي لدول اخلليج العربية جتاوزت الـ 73٠ مليار 
دوالر، ويعود هذا اإلنفاق الهائل لدول اخلليج على التسلح 
الدفاعي إلى التهديد اإليراني املســتمر لها والتدخل السافر 
في شــؤونها، ومن ذلك تدريب بعض املنشقن من مواطني 
هذه الدول في اجلزر االريترية التي تستأجرها إيران بهدف 
قلب أنظمة احلكم في دولهم، وإعالن الرئيس اإليراني عزم 
بالده على استمرار تواجدها في الدول العربية التي تهيمن 
عليها واستمرار دعمها املطلق مليليشياتها في الدول األربع، 
ومؤخرا إعالنها الســافر بأن حدودها الغربية اجلديدة هي 
ســواحل البحر األبيض املتوسط وأراضيها متتد غربا عبر 

دول اخلليج العربية!
تدرك دول اخلليج ان احتمال شن أميركا حربا شاملة على 
إيران أمر مستبعد وأن اكثر السيناريوهات اخلليجية تفاؤال 
هو قيام قوات أميركية - خليجية مشتركة بتوجيه ضربات 
محدودة األثر إليران الغرض منها طمأنة الشارع اخلليجي، 
فلم يعد خافيا على احد أن أميركا والغرب يريدان من إيران 
لعب دور إسرائيل في املشرق العربي وأنهما تعوالن عليها 
كما تعوالن على إســرائيل في تنفيذ مجموعة من األهداف 
االستراتيجية في املنطقة أولها التمهيد لتقسيم دول املنطقة 
ودخولها في النظام العاملي اجلديد بإشاعة الفوضى اخلالقة 
التي تقوم على االقتتال الطائفي كما حدث في العراق وسورية 
وهو ما كشــفته ووثقته هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية 
األميركية السابقة في كتابها خيارات صعبة الذي نشرته في 
العام ٢٠١4، والثاني، ان ممارسات إيران ضد دول اخلليج من 
أهم أسباب استمرار اعتماد هذه الدول على الغرب وإنفاقها 

على تسلحها واستمرارها سوقا رائجة ملنتجاته.
وأخيرا، فان أميركا حريصة على لعب إيران دور شرطي 
املنطقــة القوي القادر على تدمير أي جتمع ســني كداعش 
وأمثالها إذا ما شكل وجوده خطرا على مصالح أميركا، وبهذا 
حتتفظ بنفسها في منأى عن االتهام بالعداء لإلسالم وحتتفظ 

بقدراتها العسكرية دون خسائر أو أضرار.
ان حتجيم اخلطر اإليراني يتطلب صناعة لوبي ضاغط 
شــعبيا وعلى الكونغرس بتكثيف االســتثمار في اإلعالم 
األميركي املتلفز خاصة، يواكبه إدخال الصن كحليف بديل 
للواليات املتحدة عند انســحابها املرتقب من املنطقة وذلك 
باستعجال تنفيذ مشروع طريق احلرير الذي مير بكل دول 
اخلليج وتنفيذ مشاريع الصن االستثمارية فيها وأن يتزامن 
هذا مــع اإلعالن عن وحدة خليجية كونفيدرالية في مجالي 
الدفاع والسياســة اخلارجية مبدئيا وتعزز قدراتها الدفاعية 
واالســتخباراتية بتنسيق خاص يضم مصر واملغرب، ومن 
املهــم ان تنغلق الدولة احلديثة على نفســها مرحليا وتهتم 

بالتصنيع والبحث العلمي.
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وقفة: أتقدم من آل النفيسي الكرام بأحر التعازي القلبية 
برحيل األخ والصديق العزيز عصام فهد النفيســي سائال 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله جنانه العال 

وأن يلهم ذويه الصبر اجلميل ويعظم لهم األجر.

وتبقى قضية اإلثبات املعضلة التي تواجه جهات االدعاء 
ســواء في املدني والتجاري أو حتى اجلزائي واألحوال 
الشخصية، وذلك ألن القاعدة القانونية تقيد القضاة في 
طرق اإلثبات في كثير من املواضع بحيث رســم القانون 
خطوات ال بد أن تتبع ســواء من قبل الهيئة القضائية أو 
حتى من خالل السير في القضية وتتتبعها في كثير من 
القضايا وذلك حتى يتم اإلثبات بالطرق التي حددها القانون.

وألن اإلثبات في القانون مختلف عن اإلثبات العلمي جند 
أن ما يصدر عن الهيئة القضائية من أحكام من املقرر ان 
يعتبر عنوان احلقيقة حتى لو كان مخالفا للحقيقة الفعلية 
فمادام احلكم حاز حجية األمر املقضي يتعذر على صاحب 

احلق أن يقول لدي حق حتى لو كان مظلوما.
وبالرغــم من أن قانون اإلثبات فــي الكويت يقع بن 
اإلثبات احلر واملقيد، إال أنه مع مستجدات العصر اليوم 
وما باتت تقدمه التكنولوجيا احلديثة من تســهيالت في 
طرق وكيفية اإلثبات أجد أنه من غير املقبول أن يستمر 
التقيــد في طرق اإلثبات في كثير مــن القضايا وجعلها 
مطلقة في القضايا اجلزائية وحســب بل من الضروري 
ان يكون اإلثبات مطلقا في كل القضايا حتى يكون احلكم 
الصادر من الهيئة القضائية في الغالب يعكس الواقع بنسبة 
١٠٠%، وهذا مع تطور العصر اليوم لم يعد مســتحيال بل 
بات ممكنا بالتعاون مع السلطات األمنية التي متتلك كل 

املقومات لتحقيق ذلك األمر.
هذا مع ضرورة تقليص دور الشهادة في اإلثبات مع 
تغليظ العقوبة في حالة الشهادة الزور وذلك ألنه في كثير 
من األحيان جند ان الشــهادة لدينا تتوقف على املعرفة 
والصداقة وتغلب عليها العالقات االجتماعية دون مراعاة 
حق اهلل في الشهادة فنجد أن في كثير من األحيان يتعاون 
األصدقاء في شــهادة الزور وهذا األمر ال يقتصر على 
ســاحات القضاء بل في جوانب حياتنا اليومية نلتمسها 
فنجــد أن الصداقة أهم من الصــدق واألمانة فنجد أن 
األصدقاء يتعاونون على الشــهادة الزور وذلك لتحقيق 
مآرب في انفسهم او بدافع احلسد والبغض لألشخاص 
املتفوقن عليهم وهناك ظلم يحــدث في بعض األحيان 

فنجد أن أبرياء ظلموا نتيجة شهادة الزور.
ومبا أننا نشهد أن الكذب منتشر بشكل كبير حتى ان 
هذا الڤيروس أصاب األطفال فنجد أن األطفال حتى اليوم 
أصبحت ثقافة الكذب لديهم شــائعة، لذا من الضروري 
ان يتم تقييد الشهادة وعدم االستعانة بها إال في أضيق 
احلدود وال تقبل شــهادة األصدقــاء واألقارب ألنها في 

الغالب سيكون بها كذب إال ما رحم ربي.
وأجد أن هذه الظاهرة ال يحد منها سوى أمرين، األول 
هو االستعانة بطرق اإلثبات بالتعاون مع اجلهات األمنية 
أي إعطاء املباحث دورا أكبر في اإلثبات وال ضير من أن 
يكون هناك مباحث أموال ومباحث أسرة ومباحث عمل أي 
أن تنتشر املباحث في شتى املجاالت للتقليص من شهادة 
الزور، هذا فضال على تغليظ عقوبة شــهادة الزور حتى 
تكون رادعــا للعبث بحلف اليمن الزور بدافع القرابة أو 

الصداقة أو املصلحة.
فاليــوم لم تعد املجتمعات غابة حتكمها لغة األســود 
والقوي يغلب الضعيف فاملجتمعات اليوم حتولت لدول 
قانون يحكمها مبادئ وأســس، والتكنولوجيا احلديثة 
سهلت الكثير من العناء على األجهزة األمنية في اإلثبات.

أكثر من  الوزارة جاءني  أثناء 
نائب يطلب تعين أقربائهم )الذين 
ال يــكادون يكملــون تعليمهم، 
ويفتقدون اخلبرة الكافية( ملناصب 
قيادية عليا! وباملثل مت ترشــيح 
كفاءات مستحقة، ووجدت الكثير 
العوائق والعراقيل! وال يزال  من 

األمر:
مهندسة كويتية خبرة 34 عاما 
في امليدان احليوي العملي والفني 
ذات كفاءة وطنية، وعضوة فعالة 
لدى املنظمات الدولية املعنية، تكافأ 
أخيرا من قبل الوزير بتعين أحد 
تالميذها رئيسا عليها! ال لشيء 
إال ألنه جاء عبر »واسطة« نائب أو 
صديق أو وزير زميل! ويجري ذلك 
حتت ما يسمى بالسلطة التقديرية 

للوزير! 
هذا النموذج هو تكرار للفساد 
اإلداري املستشري والذي يقضي 
على طموح شــبابنا ويحبطهم 
ويطردهم مــن مراكزهم املهمة، 
لتتلقفهم املؤسسات األجنبية! وقس 
على ذلك عشــرات الضحايا من 
الكفاءات الطبية والفنية واإلدارية، 
استعملت خاللها »الواسطة« ضدهم 
الوطنية  التنمية  كأداة لقتل روح 
داخلهم. وليس بإمكان كل املواطنن 

املظلومن اللجوء للقضاء. 
و»الواســطة« هي البالء الذي 
عّم البالد، فأصبحنا جميعا نقتات 
عليها، فال نستطيع حتريك ساكن 

إال من خاللها. 
بإمكان للدولة )حكومة وبرملان( 
أن تقضي على هذا املرض الفتاك 
بقرار أممي يجرم »الواسطة« التي 
تنتهك املبدأ الدستوري في املساواة 
والعدالة وتكافؤ الفرص، فال متييز 
بن الناس بسبب اجلنس أو األصل 

أو اللغة أو الدين.
ولكــن أنّى يكــون لهم ذلك! 
واحلكومة املستفيدة األولى عندما 
تستعمل سياسة فتح وغلق حنفيات 
»الواسطة« ملكافأة النواب املطيعن، 
ولتأديــب املتمردين منهم، مثلما 
يستعملها بعض النواب لكسر عيون 
الناخبن عند صناديق التصويت.

يعتبــر اإلرهاب أحــد أنواع 
الصــراع الدولي ومع انه يندرج 
حتت قائمــة الصراع األقل حدة 
إال أنه أخطر أنواع الصراع على 
اإلطالق عند استخدامه لوسائل 
متطورة في تدمير ألهداف حيوية 

مهمة أو شخصيات دولية.
وعلــى الرغم من أن اإلرهاب 
الطائر لم يحظ باالهتمام األمني 
الالزم طوال السنن املاضية، إال أن 
الهجوم اجلوي على احدى منشآت 
شركة ارامكو في ابقيق أكد أن هناك 
ثغرة أمنية جوية ال يستطيع رجال 
اجلمارك وسالح احلدود فعل أي 

اجراء امني وقائي جتاهها.
ومن هــذا املنطلق يجب على 
دول اخلليج العربي تشكيل جلنة 
فنية أمنية ملكافحة اإلرهاب الطائر 
وتعتمد هذه اللجنة على طرح كل 
األفكار وفرض االحتماليات األمنية 
األسوأ وفرض طرق معاجلتها لكي 
يتم حتقيق هدف هذه اللجنة وهو 
وقف اختراقات األهداف اإلرهابية 

الطائرة.
وهنا ال أريد أن أســهب في 
الشرح والتحليل ألسباب أمنية ال 
أريد احلديث عنها ولكنني أرى أن 
هذه الثغرة األمنية لإلرهاب الطائر 
يجب غلقها بأسرع وقت ممكن 
من قبل صناع القرار وتســخير 
كل اإلمكانــات املاليــة والتقنية 
والتكنولوجية الالزمة، وذلك حلماية 
املصالح اخلليجية والتي متثل روح 

احلياة لدول املنطقة.
أســأل اهلل أن يحفظ شعوب 
العربي من كل  وحكام اخلليــج 
مكــروه وينصرهم على كل من 
عاداهم في السر أو في العالنية. 

اللهم آمن.

في الضفة األخرى واخلروج من 
الصندوق.
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فرادة مقالة اليوم ليس بسبب 
العنوان الرقم 555٠ بل ألنها املقالة 
األخيرة التي أنشرها في صحيفة 
»األنباء« نعم فهكذا قضي األمر، 
وآن أوان التوقف عن النشر في 
صحيفة أفخــر بأنني كنت أحد 
فرسانها طيلة أيام طويلة وجميلة. 
حرصت، خاللها، على أن أحافظ 
املهنة  الكتابة وشرف  على سمو 
وأمانة القلم. وفــي هذه اللحظة 
الرحيل وألوح  وأنا أحزم حقيبة 
بكف الوداع، أتقدم بالتحايا الكبار 
واحملبات الكثار إلى جميع الزمالء 
والزميالت في »األنباء«، ســواء 
احلاليون أو الذين غادروها قبلنا.

مخالفة أصبحــت مرتعا للكالب 
الضالة، والقطط السائبة واحلشرات 
العشوائية حتت شجيراتها بال بحث 
بلدي أو فني أو سياحي أو جتاري 
أو فندقــي أو حكومي أو أهلي، 
أمام جون  أنت  »ابتســم  يقول: 

الكويت رئة بالدك بخدمتك!«.
ومثل تلك املشروعات املهلهلة 
تخطيطــا، وتنفيذا، ومتابعة بكل 
نواحي الديرة ال ننسى منها غابة 
وأحراش املغفور له بإذن اهلل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان شمال 
اجلهراء، محافظة الواحات اخلضراء 
املنسية، تواصال وهدية املرحوم 
بوخليفة رحمه اهلل هديته للكويت 
وأهلها تــوازي نضارة وخضار 
مدينة العن رئة أبوظبي العامرة، 
لكن مشــروعها ضاع بالطوشة 
املستحقة دعوات نهضة املشروعات 
املتأخرة تنفيذا ما لها إال رجالها 
لتحريكها وفقكم اهلل لالنتباه لها 

تشريعا وتنفيذا رسميا بالتزام!

تذكر وبالتالي الالعب لم يســتفد 
من خبراتهــم وإمكانياتهم ألنها 
ضعيفة كذلك يؤســفني أن أقول 
إنه ال يوجــد العب »مميز« يلفت 
األنظار وميتلك موهبة متيزه عن 
غيره ســواء باملراوغة أو التمرير 

أو التهديف.
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ســواء باألنديــة أو املنتخب 
باســتثناء النجم »بــدر املطوع« 
وأغلب الالعبن لياقتهم غير مكتملة 
وأجسامهم ليست قوية ومستواهم 
تقريبا »متشابه«!! فأمتنى أن نهتم 
بالقاعدة »الناشئن« بكل ناد لكي 
يصبح عندنــا في كل فريق أكثر 
من جنم وهذا األمر سينعكس على 
النادي ورفع مستوى الدوري والذي 
املنتخب  سينعكس »إيجابا« على 
فتعود أمجاد األزرق وأمتنى أن نرى 
١٠ العبن باستثناء حارس املرمى 
داخل املستطيل األخضر مبستوى 
بدر املطوع بإمكانياته الرائعة، فهل 

سيكون هذا احللم قريبا؟

البيت عليهم  أهــل  أئمة  مواقف 
السالم في حفظ الدولة اإلسالمية 
أيا كان موقفهم من حكامها. طبعا 
هذا إن أغفلنا مواقف هؤالء األئمة 
في إحياء مكارم األخالق وتقوية 
العقائد في نفوس املسلمن وكانوا 
روادا فــي ذلك لم يوقفهم بطش 

حكومة أو قوة سلطان. 
ان هذا يســتدعي من الكتاب 
والباحثن وأصحاب املنابر توجيه 
الكشــف عن تلك  إلى  جهودهم 
املواقف وبيان تلك اجلهود بدال من 
تخصيص مواقعهم للهجوم اللفظي 
على إخوانهم املسلمن وبدال من 
توجيه اتهامات ظاملة مفتراة تفرق 
وحدة املسلمن وتشق عصاهم. 
وحتــى يقوموا أيضا بدراســة 
تاريخنا بشكل صحيح وتنقيته 
من الدرن الذي أحلقته به مصالح 
الفاسدين من  الدنيا وأهواء  أهل 
احلكام الذين لم يكونوا يطيقون 
أن يروا املسلمن ملتفن حول تلك 

الصفوة املباركة من أهل البيت.

املرزوق، الرجل الذي كنت معجبا 
به مذ كنت غّرا. ومضى الوقت وأنا 
)انباوي وأفتخر( وأجتهد في أن 
أكون ترسا في آلة التفكير اليومي 
للمجتمع. احترمت من يعارضني 
الرأي كمثل من يوافقني. كان همي، 
ولم يزل، حث القارئ على التفكير 

الوافدة في كل مواسم  املوسمية 
هجرتهــا تنادي طالبــي الراحة 
والهدوء والرياضة اليومية، وتناغم 
موجاتها وأصوات طيورها يشكل 
لوحة ربانية سياحية ال مثيل لها 
لو جتمل املوقــع مبقاه ومطاعم 
ومركز للعالج الطبيعي كحمامات 
للســباحة، ورياضة مشي يومي 
بعيدا عن إزعاج سيارات، وتلوث 
بيئي ملخلفات بحرية وبرية! بدال 
من مباني مهملة ومواقع عمرانية 

بكل »حــزن« أصبحنا نتمنى أن 
نخرج بأقل اخلسائر أو بالتعادل 
فهو يكفينا!! فأصبح فوز املنتخب 
أغلب  هو ضربة حظ!! فمستوى 
الالعبن ليس كما كان في السابق 
النجم بدر  الالعب  إذا »استثنينا« 
املطوع والــذي أصبح يحمل هم 

الفريق لوحده وهذا أكبر خطأ!
أخيرا.. إن أغلب احملترفن في 
الدوري الكويتي مســتواهم أقل 
من مستوى الالعبن احمللين فلم 
إلى فرقهــم أي إضافة  يضيفوا 

في بعض األزمنة إما بتشجيع من 
بعض احلكام أو بعض الفالسفة 
وقضوا عليها أو منعوا انتشارها 
الفكر اإلسالمي والعقيدة  ليبقى 
اإلسالمية سليمن من كل تشويه. 
وال ميكن أن نغفل الكلمة الشائعة 
عن أمير املؤمنن علي بن أبي طالب 
صلوات اهلل عليه وهو يقول حن 
بلغه تهديد هرقل ملك الروم »واهلل 
لئن فعلها هرقل ألضعن يدي بيد 
معاوية« مــن أجل ردع ورد كيد 
الروم ومليكهــم. وهكذا تتعدد 

في أكثر من صحيفة حتى استقر 
األمــر فيها، حن دعيــت إليها، 
فأتيتها فارســا يجيد الكّر والفّر 
واستعمال القلم. وكان ذلك حدثا 
مهما في حياتي، أن جتري جيادي 
في مضمار الراحل الكبير، املغفور 
له بإذن اهلل، العم خالد يوســف 

لكن خدماتهــا املفروضة صامتة 
كشجيرات أرضها وملوحة تربتها 
األمثل لغرس نخيلها وري عطشها 
من فائض جارتها العمالقة محطة 

الدوح.
أما مــا يطلق عليــه املنطقة 
التجارية احلرة جــوار محطات 
التنقية، وجامعة الكويت العريقة، 
ودرة موقعها جتاه جون الكويت 
وغروبه العجيب، وسطوع أضواء 
ليــال، وطيورها  مستشــفياتها 

وغيرهــم، هــذا التنافس بن 
الكويت والقادسية جعل الالعبن في 
األندية األخرى »يضعف« طموحهم 
فلم يهتموا بحضور تدريبات النادي 
فتركوا النادي رغم مستواهم العالي! 
انعكس على مستوى  األمر  وهذا 
»منتخبنا« والذي كانت كل املنتخبات 
في الســابق تخشاه وترتعب منه 
فكان الالعب »يحلم« بأن يتشرف 
أما اآلن  املنتخب،  إلى  باالنضمام 
فسهل جدا أن ينضم إلى املنتخب 
لضعف مستوى الالعبن، وأقولها 

وحفظ هيبة الدولة اإلسالمية أمام 
أعدائهــا وإن اختلفوا مع حكامها 

اختالفا بيّنا.
فهذا اإلمام علي زين العابدين بن 
اإلمام احلسن )على سبيل املثال( 
يقترح على عدوه اللدود عبد امللك 
النقود  بن مروان ضرب أو سك 
الروم،  في مواجهة تهديــد ملك 
كما أن ابنه اإلمــام محمد الباقر 
بــن علي وأوالده من األئمة بعده 
وقفوا وقفة صارمة في وجه البدع 
واالنحرافات الفكرية التي شاعت 

الرقم الظاهر في عنوان املقالة 
ميثل )على نحــو تقريبي( عدد 
املقاالت التي نشرتها في صحيفة 
»األنباء« طــوال 3٠ عاما. بيد أن 
األمر بالنسبة لي يعني أكثر وأعمق 
مــن )فترة زمنيــة( ذلك أن هذه 
الفترة املديدة لم متض برتابة، أو 
بكتابات مائية، ال لون لها أو طعم أو 
رائحة، بل تخللتها معارك سياسية 
وأدبية، وخصومات، ومشاغبات، 
ومواقف صلبة، وأشعار وطنية 
و)حلمنتيشية( وغزلية، وكتابات 
كلما بعثتها للنشر متنيت أن تكون 
قد احتوت على معرفة ما، وانطوت 
على رأي فيه منفعة وخير للناس.

> > >
لست وليد صحيفتنا »األنباء«، 
فأنا ولدت خارج رحمها، وعملت 

للقــادم مــن خارجهــا بكل 
اجتاهاتها طرقا وشوارع، وحواري، 
أسواقا وبراري، بحارا وصحاري، 
أتربة وحتفير،  الكثيــر  وغيرها 
القار  مطبات وتقشــير، طبقات 
حتسبا ملواسم األمطار املوسمية 
املتوقعة، بإذن اهلل للشهر القادم 
لعلها تكون خيرا للجميع مواطنن 

ووافدين.
وال نقصد باملشروعات احملتاجة 
للدعوات األجدر واألكثر واألكبر 
للحاجــات املطلوبة كشــاليهات 
اخليران وما حولها أهلية ورسمية 
بطريقها املمتد مســافات ميينها 
وشمالها تصحر ال والي له ممن 
هم معنيون بزراعته دون تفاصيل 

وتشره ثقيل! 
والثانــي مشــروع املدينــة 
الدامس رغم  الترفيهية وظالمها 
نهضة املنطقة بجسورها العمالقة، 
وبروز جسر جابر عمالق مشاريعها 
وجمال بحرها ونضــارة برها، 

لقد أصبــح هم وطموح أغلب 
الالعبن حاليــا مبختلف األلعاب 
إلى نادي  الذهــاب  واألعمار هو 
الكبير  الكويت بســبب االهتمام 
و»املكافــآت« الســخية أو نادي 
الكبيرة  القادسية بسبب شعبيته 
الكويت  األولى علــى مســتوى 
واهتمامهم الكبير بقاعدة الناشئن 
بالالعبن  ناد يتحفنا  فهم أفضل 
املميزين، وهذا األمر لألسف »أثر« 
على مستوى الرياضة فانحصرت 
البطوالت فقط بن هذين الفريقن 
ألنهما »تعاقدوا« مع أفضل الالعبن 
باألندية األخرى وأصبحت أنديتهم 
خالية من أي »جنم«!! فغابت القلعة 
»اخلضراء« عن أي منافسة، وفقدنا 
متعة مباراة العربي والقادسية والتي 
كانت حديث الوسط الرياضي آنذاك 
وهذا مؤشر خطير ألن نادي العربي 
كان »منجما« للنجوم وكذلك نادي 
كاظمة الذي كان في السابق أغلب 
الكويتي  املنتخب  العبيه ميثلون 

وكذلك الساملية.

ماذا نعرف عن أئمة أهل البيت 
سالم اهلل عليهم؟ ال نعرف عنهم إال 
النزر اليسير، فلقد أراد األمويون 
والعباسيون للناس أال يعرفوا شيئا 
عن هذه الكوكبة املباركة من الناس 
خوفا من اتباعها وبالتالي ضياع 
احلكم من أولئك. خاصة بعد أن 
تواترت األخبار لديهم واألحاديث 
النبوية املباركة عن النبي صلى اهلل 
عليه وآله باتباع أهل بيته وااللتفاف 
حولهم. وكانت بالنتيجة أن حسب 
األئمة على الشيعة فقط ألن الشيعة 
آمنوا بصدقهم ومنزلتهم وحقهم 
فصار من يحــب أماما منهم أو 
يلتزم بقوله يرمى بالرفض وأحيانا 
أنواع  بالزندقة ويعرض ألقسى 
التاريخ  العذاب. ولو تصفحنــا 
جند رغم ذلــك التعتيم اإلعالمي 
الشديد ان بعضا من الكتاب الذين 
لم ينضووا حتت عباءة حكام بني 
أمية أو بنــي العباس لم يترددوا 
في ذكر بعض أخبار أولئك األئمة 
ودورهم البالغ في حماية اإلسالم 
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