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ِجْيِم ْيَطان الرَّ ُأُعْوُذ بِاهللِ ِمْن الشَّ

ِحْيِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

الحمُد هلل َربِّ العاملين، وَأشَهُد أن ل إلَه إلَّ اهللُ امللُك الحقُّ 

دًا عبُده وَرُسْوُله خاتُم النبيين. امُلبين، وأشَهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمَّ

ٍد  د، وباِرك على ُمَحمَّ ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ على ُمَحمَّ

د، ك�ا َصلَّْيَت وباَرْكَت عل�ى إبراهيَم وعلى آِل  وعل�ى آِل ُمَحمَّ

إبراهيَم إن�ك حميٌد مجيد، وارَض اللَُّهم بِرَض�اك عن َأْصَحابِِه 

األخياِر املنتجبين، وعن سائِر ِعَباِدك الصالحين.

اهللِ  َوَرْحَم�ُة  َعَلْيُك�ْم  �َ�ُم  السَّ واألخ�وات:  اإلخ�وة  أيُّه�ا 

َوبََرَكاُتُه؛؛؛

��م والرحم�ة واملج�د والخل�ود لش�هدائنا األبرار...  والسَّ

��م والرحمة والبركات مش�فوعًة باإلعزاز والتقدير لكل  والسَّ

أسرهم وذويهم...

وبعد :

  بمناس�بة الذكرى السنوية للشهيد يسرنا أن نقدم هذه املادة 

الثقافية املفيدة التي تم جمعها من كلات السيد القائد عبد امللك 

بدر الدين الحوثي حفظه اهلل بهذه املناسبة راجيًا من اهلل سبحانه 
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وتعال�ى أن يوفقن�ا جميع�ًا ل�س�تفادة منه�ا ونح�ن نعيش هذه 

الذكرى العزيزة عل�ى قلوبنا والتي تمثل محطة مهمة للدروس 

والعبر نتعلم منها الوعي والبصيرة نتعلم منها الستعداد العالي 

للتضحية نتعلم منها ثقافة العطاء ونتعلم منها الصمود والثبات 

ومواصلة التصدي للتحديات مها كانت حتى يتحقق لنا النصر 

الكامل إن شاء اهلل . 

واهلل املوفق 
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تأتي ذكرى الشهيد لهذا العام مع الكثير من التطورات 

تأتي هذه الذكرى الســنوية للشهيد في هذا العام مع كثيٍر 
م�ن التط�ورات واألح�داث واملتغي�رات، وخ��ل كل املراح�ل 

املاضية في كل عاٍم منها كانت تأتي هذه الذكرى وقد أتت الكثير 

من التطورات في األحداث، ومن املتغيرات في الواقع، ومنذ أول 

فعاليٍة أقمناها- آنذاك- في ِش�ْعٍب من ِش�َعاب مطرة، في منطقة 

صغيرة محاصرة، وفي مرحلة كنا نعيش فيها واقع املظلومية إلى 

حٍد كبير، مع التضحية في سبيل اهلل -سبحانه وتعالى- وإلى اليوم، 

ف�ي كل محط�ٍة س�نوية كانت املتغي�رات فيها واألح�داث تكبر، 

والتطورات تكبر، لكن املتغيرات فيها كانت تأتي دائًا في مس�اٍر 

تصاعدٍي لصالح عباد اهلل املس�تضعفين واملظلومين، سواًء عندنا 

ف�ي الداخل اليمني، أو في بقية املنطقة، كا في فلس�طين، كا في 

لبنان، كا في العراق... كا في مناطق أخرى.

م بحد ذاته شاهدًا واضحًا على قيمة الشهادة، وأثر   هذا يقدِّ

الش�هادة، وعطاء الش�هادة، وم�ا يكتبه اهلل لعباده املس�تضعفين 

ف�ي جهاده�م، ف�ي صبره�م، ف�ي تضحياته�م، ف�ي عطائه�م، 

ف�ي صموده�م، في توكلهم علي�ه، في ثقتهم به، في تمس�كهم 

باملوقف الحق.
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ذكرى الشهيد محطة مهمة الستلهام الدروس والعبر

  لق�د أصبح�ت ه�ذه املناس�بة محطة س�نوية محط�ًة مهمة 

لس�تلهام ال�دروس والعبر، وللت�زود منها طاق�ًة معنويًة تتمثل 

بقوة اإلرادة للتصميم والعزم بالثبات في هذا الطريق، في توفر 

اإلندفاع أكثر وأكثر ملواصلة املشوار في نفس الطريق، في سبيل 

اهلل -س���بحانه وتعال���ى- مع كثيٍر من املس�ائل املهم�ة ذات الع�قة 

التي يتم التركيز عليها عادًة خ�ل هذه املناس�بة، ومنها: التذكير 

باملسؤولية تجاه أسر الشهداء. 

في سبيل اهلل.. عنوان الشهادة في المفهوم القرآني

الشــهادة في ســبي�ل هللا هــي تضحيٌة بتوفيــٍق من هللا 
-س���بحانه وتعالى- في موقف الحق وفي إطار قضيٍة عادلة، وفق 
توجيهات اهلل -سبحانه وتعالى- وتعلياته، والعنوان المهم: في 

س�بيل اهلل، هو عنواٌن للش�هادة في مفهومها اإلس�مي القرآني 

ا يعبِّر عنه الكثير من الناس في  املق�دس، وهي تختلف كثيرًا عمَّ

عناوينهم وفي قضاياهم، هي تنطلق من مفهوٍم عظيٍم، ومفهوٍم 

مه�م، هــذا المفهوم هــو: أنَّ اإلنس�ان الذي يحتف�ظ بجوهره 

اإلنس�اني القيم�ي واألخ�قي، ه�و أغلى وأعل�ى قيمًة من كل 
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املوج�ودات على هذه األرض، ب�ل أغلى وأعلى قيمًة حتى من 

األرض بكله�ا، قيمته في جوهره اإلنس�اني أعلى من كل قيمٍة 

لكل املوجودات في هذه الدنيا، ولذلك كا ورد عن اإلمام علي 

-عليه الس���ام- في عبارٍة مهمة: )إعلموا أنه ليس ألنفسكم 
ثمــٌن إلاَّ الجنة، فــا تبيعوها إلاَّ بها(، وك�ا أتى في النص 
َ اْشــَتَرى ِمَن  القرآن�ي املب�ارك ف�ي اآلي�ة الكريم�ة:  {ِإناَّ هللااَّ

َة ُيَقاِتُلوَن ِفي  ناَّ َلُهُم اْلَجناَّ
َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
اْلُمْؤِمِنيَن أ

ْوَراِة  ا ِفي التاَّ َيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
َ
ِ ف َسِبي�ِل هللااَّ

اْسَتْبِشُروا 
َ
ِ ف ى ِبَعْهِدِه ِمَن هللااَّ

َ
ْوف

َ
ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أ َواْلِ

ِذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} ]التوبة:  ِبَبْيِعُكُم الاَّ
اآلية111[.

ولذلك عندما نت�أمل في واقع البشــر، نجد الكثير الكثير 
م�ن أبناء البش�ر قاتل�وا وُقتِلوا، ولك�ن أين؟ وكي�ف؟ وفي أيِّ 

سبيل؟ وبأيِّ دافع؟ الكثير من الناس مثًا: بدافع الطمع املادي 

يقات�ل وُيقَتل، وهو يس�عى ليس�يطر على أم�وال اآلخرين بغير 

حق، على ممتلكات اآلخرين بغير حق، تتس�ع املس�ألة بالنسبة 

للدول على مستوى الس�عي للسيطرة على شعب من الشعوب 

بكل مقدراته وثرواته بغير حق، ظلًا، وبغيًا، وطغيانًا، وعدوانًا، 
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وتتف�اوت وص�ولً إل�ى مس�توى الف�رد ف�ي مس�توى حركته، 

وقدراته، وتوجهاته، ومواقفه، وفي مستوى قضيته. 

البعــض قد يقاتل وُيقَتل ولكن بدافع الســتكبار، 
ا من سلطٍة قاهرٍة  ن نفسه: إماَّ والبغي، والتجبر، من أجل أن يمكِّ

بغي�ر حق للظل�م واإلس�تكبار... أو بأي مس�توى، بأي هدف، 

لكن تحت عنوان اإلستكبار، البعض بدافع األحقاد والضغائن 

الباطل�ة، البعض قد يقاتل تح�ت راية ض�لة، البعض قد يقاتل 

تحت راية باطل، ولو كان بعنواٍن دينٍي حتى، لكنَّ هذا العنوان 

)في ســبي�ل هللا( له مضموٌن مهم، يضبط موقف اإلنسان بدءًا 

من دافع�ه، حيث يكون الدافع دافعًا راقي�ًا بقيمة معنوية عالية، 

تنس�جم مع قيم�ة هذا اإلنس�ان في جوه�ره اإلنس�اني، القيمة 

ا، الدافع لي�س طمعًا، ليس اس�تكبارًا، لي�س بغيًا،  العالي�ة جــدًّ

الدافع ليس حقدًا. 

الدافع دافٌع إيانٌي، دافٌع مقدس، دافع نبيٌل، وساٍم، وعظيم، 

ف، داف�ٌع ذو قيم�ة أخ�قي�ة، ذو قيمة معنوي�ة، ذو قيمة  ومش�رِّ

إنس�انية، ذو قيمٍة عند اهلل -س���بحانه وتعالى- الدافع اإلياني دافٌع 

نظيف، ينطلق اإلنس�ان فيه من أجل اهلل -س���بحانه وتعالى- ليس 

في�ه حت�ى الري�ا، لي�س فيه حت�ى الطلب للس�معة عن�د الناس، 
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واملكانة بين أوس�اطهم. |ل| دافٌع نظيف، من أجل اهلل -سبحانه 

وتعالى- اس�تجابًة لتوجيهاته، اس�تجابًة ألوامره، وللتحرك وفق 
تل�ك التوجيهات، وفق ذلك املس�ار الذي يحدده اهلل -س���بحانه 

وتعال���ى- بتعلياته وآياته وتوجيهاته، يقف ذلك املوقف؛ ألن اهلل 
ه بذلك، أرش�د إلى ذلك، في موقف حق، وفي  أم�ر بذلك، وجَّ

قضي�ٍة عادل�ة، ل بغي، ل طغي�ان، ل تجبر، ل تكبر، ل إفس�اد 

ف�ي األرض. |ل| موقف حق يش�هد له القرآن بأنه حق، يش�هد 

ل�ه القرآن بأنه يمثل قضيًة عادل�ة، وحينها يكون لهذه التضحية 

ا، وتمثِّل ش�هادًة في س�بيل اهلل -س���بحانه  ثم�رة وقيمة عالية جدًّ

وتعالى- انطبقت فيها كل هذه العناصر: الدافع، املوقف، القضية 
العادلة. 

أما عندما يكون الدافع دافعًا شــيطاني�ًا، داف�ع الهوى، 
دافع األطاع، أو األحقاد، أو املفاس�د، أو الش�هوات الرخيصة 

والدنيئة، فاملس�ألة مختلفة، عندما يكون املوقف باطً�، املسألة 

مختلفة، عندما تكون الراية راية ض�لة، املس�ألة مختلفة، حتى 

لو حملت عناوين دينية، كا يفعل الدواعش والتكفيريون؛ ألن 

املضمون يختلف، ل يكفي العنوان، بل ل بدَّ من املضمون.

وهكذا نأتي إلى هذا العنوان لندرك من خالــه أيضًا 
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قضيــًة مهمة وحقيقــًة مهمة: التحرك تحت ه�ذا العنوان ل 
يعني أنك تقدم خدمًة هلل -س���بحانه وتعالى- وتس�دي إليه خدمة، 

اهلل هو الغني، التحرك في س�بيل اهلل هو تحرٌك في الطريق التي 

رس�مها اهلل لنس�ير عليها كبش�ر، هي طريق ع�زة، طريق كرامة، 

طري�ق تح�رٍر م�ن كل عبودي�ٍة مل�ا س�وى اهلل -س���بحانه وتعالى- 

تح�رٍر من العبودية للطواغي�ت، طريٌق ل نكون فيه�ا عبيدًا إل 

هلل -س���بحانه وتعالى- نك�ون فيها أحرارًا، أع�زاء، كرماء، نحظى 

بالعدل، نحظى بالرعاية اإللهية، نحظى بالكرامة، طريق رشد، 

وصواب، وخير، وحق، وف�ح، طريٌق نرشد فيها في دنيانا هذه 

وفي مستقبلنا األبدي في اآلخرة، ولذلك يقول القرآن الكريم: 

{َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم}]الصف: من اآلية11[، ليس فيها ش�يٌء يعود إلى 
اهلل، يمثل خدمًة له، أو جميً� إليه، هو الغني -جلَّ شأنه- ولذلك 

َ َلَغِنيٌّ َعِن  َما ُيَجاِهُد ِلَنْفِســِه ِإناَّ هللااَّ ِإناَّ
َ
قال: {َوَمْن َجاَهَد ف

اْلَعاَلِميَن}]العنكبوت: اآلية6[، ف�ي طريق الجهاد واإلستش�هاد 
ندفع عن أنفس�نا الش�ر، العبودي�ة للطاغ�وت، اإلذلل، القهر، 

اإلمته�ان، ونحق�ق ألنفس�نا الخير، الع�زة، الكرام�ة، الف�ح، 

الحياة الطيبة... إلخ.
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ثقافة الشهادة وأثرها الكبير ونتائجها الطيبة

ولذلك ندرك قيمة الشهادة في سبي�ل هللا فيا تمثله من 
قيم�ة معنوية مهمة، وتضحية وعطاء في مس�توى القيمة املهمة 

لهذا اإلنس�ان، ثم ندرك أيضًا أهمية هذه الثقافة، وأهمية حمل 

ه�ذه الروحي�ة فيا تتركه من أثٍر كبير على املس�توى املعنوي في 

نفوس الن�اس؛ فتحررهم من أغ�ل الخوف، ومن قيود املذلة، 

وتجعله�م يتحرك�ون في املي�دان للتص�دي ألعدائه�م، لقوى 

الش�ر، لقوى اإلجرام، لقوى اإلس�تكبار، لق�وى الطغيان بكل 

ع�زة، بكل ش�جاعة، بدون أي خوف، ليس�وا مكبَّلين بالخوف 

من املوت؛ ألنهم يحظون بالبديل عن املوت الذي هو الشهادة، 

وه�م يدركون قيمة هذه الش�هادة في�ا تصنعه من أث�ر في واقع 

مت ش�هداء، وما يكتبه اهلل  الحي�اة، فيا يكتب�ه اهلل لألمة التي قدَّ

للشهداء في أمتهم ثمرًة من ثار عطائهم وتضحياتهم، يدركون 

ه�ذه القيمة، هذه األهمية، هذه الثمرة، هذه النتيجة الطيبة، هذا 

األث�ر العظيم ف�ي واقع الحياة هن�ا في الدنيا، وما للش�هادة من 

فضل ومنزلة رفيعة عند اهلل -سبحانه وتعالى- يحظى به الشهداء، 

لدرج�ة أنهم ل يتجهون نح�و املوت، ل ينتقلون إلى الفناء؛ إنا 

ينتقلون إلى حياة تكريًا لهم، فيا يدل على عظم هذه التضحية، 
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قيم�ة هذه التضحي�ة، أهمية ه�ذه التضحي�ة، كي�ف يقابلها اهلل 

-س���بحانه وتعالى- بهذا الفض�ل العظيم، أن ينتقل الش�هداء إلى 
حياٍة حقيقية عند اهلل -س���بحانه وتعالى- كا قال في كتابه الكريم: 

ْمَواًتا}]آل عمران: 
َ
ِ أ ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبي�ِل هللااَّ {َوَل َتْحَسَبناَّ الاَّ

من اآلية169[.

 ه�م ل�م يتجه�وا إلى حي�ث الفناء وامل�وت الدائ�م إلى يوم 

القيامة. |ل| انتقلوا، املوت بالنس�بة لهم لحظة عابرة وصغيرة، 

ا، ولحظة عابرة سريعة ينتقلون من خ�لها  ا جدًّ فاصٌل قصيٌر جدًّ

ِهْم}]آل  ْحَياٌء ِعْنــَد َربِّ
َ
إل�ى حي�اة لها هذه املي�زة املهمة: {َبــْل أ

عمــران: مــن اآلية169[،  بكل ما يعنيه ه�ذا، هم عند اهلل، هم ضيوفه، 

ه�م في إطار كرامته ورعايته، ل قل�ق عليهم، ل خوف عليهم، 

البع�ض ق�د يطمئن؛ ألن ابن�ه أو قريبه ذهب إلى م�كاٍن يطمئن 

علي�ه فيه، عند بع�ٍض من أقارب�ه، أو عند جهة يطمئ�ن عليه أنه 

ا  س�يحظى عندها بالرعاية، واإلحترام، واإلكرام، واإلهتام. أماَّ

ِهــْم(، حيث نطمئن عليهم كل اإلطمئنان،  هؤلء فهم )ِعْنَد َربِّ

يحظون برعايٍة خاصٍة منه -جلَّ شأنه- في ضيافته، تلك الضيافة 

املس�تمرة، ليس�ت مج�رد ضيافة ث�ث�ة أيام، أو وق�ت محدود. 

ِهــْم ُيْرَزُقوَن}]آل عمــران: من  ضيافة مس�تمرة ودائم�ة،  {ِعْنَد َربِّ



13

اآلية169[، يمنحهم اهلل من أرزاقه، فيا يؤكد لنا أنهم يعيشون حياًة 

حقيقي�ة، ق�د تختلف عن حياتنا هذه عل�ى كوكب األرض، اهلل 

أعل�م بالتفاصيل، لكنها حياٌة حقيقيٌة يعيش�ون فيها هذه النعمة 

من اهلل، هذا التكريم وحتى الرزق، ويعيشون فيها على املستوى 

املعنوي والنفسي حالًة عبَّر عنها فيا يلي ذلك حين قال: {ِعْنَد 

ْضِلِه 
َ
ُ ِمْن ف ِرِحيَن ِبَما آَتاُهــُم هللااَّ

َ
ِهــْم ُيْرَزُقــوَن )169( ف َربِّ

لاَّ 
َ
ِذيــَن َلــْم َيْلَحُقــوا ِبِهْم ِمــْن َخْلِفِهْم أ َوَيْسَتْبِشــُروَن ِبالاَّ

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}]آل عمران: 169-170[، يعيش�ون 
على املس�توى النفسي والوجداني، وعلى مستوى الشعور هذه 

ِرِحيَن}، فرحين با وصلوا إليه، فرحين 
َ
الحالة م�ن الفرح: {ف

ب�ا هم فيه م�ن النعيم، الذي فيه الكثير والكثير ما يفرحهم، ما 

يس�عدهم، ما يسرهم، فهم يعيش�ون فيا وصلوا إليه، وفيا هم 

فيه حالة الفرح، حالة السرور، حالة النعيم، وأيضًا فيا وراءهم، 

في مسيرتهم، في إخوتهم، فيا تركوه وراءهم من أمة مجاهدة، 

من إخوة ورفاق درب، ل يقلقون عليهم، هم يستبش�رون لهم، 

لاَّ 
َ
ِذيَن َلــْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمــْن َخْلِفِهْم أ {َوَيْسَتْبِشــُروَن ِبالاَّ

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن}، هم يستبش�رون بالذين لم 
يلحق�وا بهم؛ ألنهــم قد ش�اهدوا عندما وصلوا ما ه�م فيه من 
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النعي�م، وم�ا أمامه�م من الخير، فه�م يستبش�رون لآلخرين أن 

يلحق�وا، وأن يصل�وا إلى ما وصل�وا إليه؛ ليعيش�وا معهم ذلك 

النعي�م، تل�ك الحي�اة الراقي�ة الطيبة الت�ي يعيش فيها اإلنس�ان 

ب�دون أي منغصات، ترك في ه�ذه الحياة هنا في هذه الدنيا كل 

الهموم، وكل املح�ن، وكل األحزان، وكل املنغصات، وأصبح 

يعي�ش دائًا في كل لحظاته، ف�ي كل أوقاته، في كل حياته تلك 

املمتدة ب� انقطاع حالة الفرح، حالة السرور، اإلرتياح الدائم.

الشهادة فوز عظيم 

 فــإذًا فضيلة عظيمة، منزلة رفيعة، درجة عالية، وحين 

ه الخطاب  } ليوجِّ قال هللا -س���بحانه وتعالى-: {َوَل َتْحَســَبناَّ
إلى نبيه -صلوات اهلل عليه وعلى آله- وإلينا نحن، إلى كل مسلم، 

م�ت أولئك  إل�ى كل قري�ٍب لش�هيد أيض�ًا، إل�ى األمة الت�ي قدَّ

الش�هداء، وحين ق�ال في آيٍة أخرى: {َوَل َتُقوُلــوا ِلَمْن ُيْقَتُل 

ْحَياٌء َوَلِكْن َل َتْشُعُروَن}]البقرة: 
َ
ْمَواٌت َبْل أ

َ
ِ أ ِفي َســِبي�ِل هللااَّ

(: ل يكن في حس�بانك،  اآلية154[، )َل َتُقوُلوا( و )َل َتْحَســَبناَّ

ف�ي تقديرك، ف�ي ظنك، في توهمك، أنهم ف�ي حالٍة من املوت 

والفن�اء. |ل| ب�ل هم انتقلوا إلى حياة حقيقي�ة طيبة، أفضل من 
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ه�ذه الحياة، هم ضي�وف اهلل في كرامته، هم عن�ده في رحمته، 

في حالٍة من الفرح واإلستبش�ار الدائ�م، ل تقولوا أيضًا، وهذا 

مه�م، أولً عل�ى املس�توى النفس�ي، كل أقارب الش�هداء، كل 

أصدقائه�م، كل الذي�ن لهم ع�ق�ٌة بهم، قد يتأمل�ون عليهم، قد 

يش�عرون ببالغ األس�ف والحس�رة على فقدانهم، ه�ذا يطمئن 

الجمي�ع أنه�م انتقل�وا إلى ما ه�و خيٌر لهم، أحس�ن لهم ما هو 

عندن�ا نحن، وأفض�ل لهم من الحياة عندنا نح�ن، حياة أطيب، 

وأهنأ، وأسعد، وأرقى، فلنطمئن عليهم، على حالهم. 

ثم أيضًا يمثل هذا عامًا مهمًا في إدراك فضل الشهادة 
فــي ســبي�ل هللا، أنه�ا ل تمثل خس�ارًة أبدًا، ل خس�ارة للذين 
منحه�م اهلل هذا الوس�ام العظيم، ووفقهم ه�ذا التوفيق الكبير، 

وأكرمه�م بالش�هادة، فهم ف�ازوا، وهم انتقلوا إل�ى تلك الحياة 

الطيبة، وإلى تلك املنزلة الرفيعة والعالية، ول خس�ارًة لذويهم، 

ألس�رهم، ألقاربه�م. |ل| ل تمث�ل خس�ارًة أب�دًا، ب�ل هي فوٌز 

عظي�ٌم، ك�ا عبَّر عن�ه في اآلي�ة املباركة، ث�م م�ا وراء ذلك جنة 

الخل�د، ما بعد يوم القيامة ينتقل الش�هداء إل�ى جنة الخلد التي 

وصفه�ا اهلل في القرآن الكريم الوص�ف الكثير الكثير، عن كل 

أنواع النعيم فيها.
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فالشــهادة فــوٌز عظيــم؛ ألنها ذات أث�ر إيجابي ف�ي واقع 
الحي�اة، يكتب اهلل به�ا في واقع الحي�اة النتائ�ج العظيمة، تثمر 

نص�رًا، وتثمر عزًة، وتثمر قوًة، وهي أيضًا ثقافة تحرر األمة من 

قي�ود الخوف، من أغ�ل املذل�ة، وتجعل من األمة التي تتثقف 

ه�ذه الثقاف�ة، الت�ي تمتلك ه�ذا اإلس�تعداد العال�ي للتضحية، 

أم�ًة ش�جاعة، ل َترَهب األع�داء، ول تخاف منه�م مها كانت 

إمكاناته�م، ومه�ا كان جبروته�م وطغيانهم، يجع�ل منها أمًة 

شجاعًة، قويًة، مستبسلًة، تنزل إلى امليدان بفاعليٍة عالية، وليس 

بخوٍف، وت�ردٍد، واضط�راٍب، وقل�ٍق، وتوتٍر، وذل�ٍة، وخوٍف، 

ا في واقع الحياة،  ورع�ٍب، وذعر. |ل| وهذا له أهمية كبيرة جدًّ

وأثب�ت ه�ذا، نرى ثاره ون�رى نتاجه في هذا الزم�ن، عندنا في 

اليم�ن، عند إخوتنا املجاهدين في لبنان، وفلس�طين، والعراق، 

وفي إيران... وفي غيرها.

 عل�ى م�دى التاري�خ كم له ش�واهد كثيرة وكثي�رة، من أكبر 

وأعظم وأس�مى ش�واهده - إن لم يكن هو األكبر- ما كان في 

حرك�ة رس�ول اهلل محم�د -صل���وات اهلل عليه وعلى آل���ه- عندما 

تح�رك، عندما جاه�د، عندما قدم معه املس�لمون األوائل تلك 

التضحيات، عندما تحرك وفق تلك التوجيهات القرآنية، كيف 
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كانت الثمرة الكبيرة التي غيَّرت مسار التاريخ، وم�مح العالم، 

ا.  وواقع الحياة بكله. فإذًا لهذا أهمية كبيرة جدًّ

الشهداء أساتذة مدرسة الشهادة المعطاءة

والشــهداء هــم فــي هــذه المدرســة املعط�اءة والعظيمة 
واملهم�ة واألخ�قي�ة هم أس�اتذة، نتعلم منهم الس�مو الروحي 

واألخ�ق�ي، نرى فيه�م الواق�ع التطبيقي، عندم�ا حملوا تلك 

الروحي�ة، عندم�ا حملوا تل�ك األخ��ق وتلك القي�م، عندما 

�دوها واقع�ًا وفعً� وعم�ً� والتزامًا، كيف كان�ت النتيجة،  جسَّ

كي�ف كانوا في صبره�م، في صموده�م، ف�ي تضحياتهم، في 

ا، كيف كانوا في مس�توى  عطائه�م، ف�ي أخ�قه�م العالية جــدًّ

فعله�م، صبره�م، أثرهم في الواق�ع، ترجموا ذل�ك في الواقع 

العمل�ي فع�ً�، وصل إلى مس�توى التضحية، كي�ف لم يكونوا 

صغ�ارًا يتأثرون بأبس�ط املؤثرات التافهة الت�ي تؤثر على الكثير 

م�ن الن�اس فيغير موقف�ه، أو يتأث�ر موقفه س�لبًا، أو يتراجع عن 

امليدان ألبس�ط وأتفه األس�باب. |ل| هم كانوا بسموهم العالي 

ا. جدًّ
 ث�م برمزيته�م املهم�ة الت�ي تجعل فيه�م نعم الق�دوة ونعم 
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األسوة، الحديث عنهم، الحديث عن بطولتهم، عن أخ�قهم، 

عن أفعالهم، عن تضحياتهم، عن صبرهم، عن س�يرتهم، يترك 

�دوا تلك األخ��ق العظيمة،  أث�رًا وجداني�ًا عالي�ًا؛ ألنهم جسَّ

تل�ك القيم الرفيع�ة والس�امية، حملوا تل�ك الروحي�ة العالية، 

ا التركيز على هذا  �دوها في الواق�ع، ولهذا من املهم جــدًّ وجسَّ

الجان�ب في مثل هذه املناس�بات، طبعًا هن�اك أحيانًا توثيق عن 

بعض الش�هداء، ول يزال هــذا العمل محدودًا، ل بدَّ إن ش�اء 

اهلل أن يكب�ر، وأن يتوس�ع، وأن يرك�ز على الكثير من الش�هداء 

العظ�اء الذي�ن بس�يرتهم تحي�ا األم�ة، تنتعش األمة، تستش�عر 

العزة واملجد؛ ألن الش�هداء هم لهذه األم�ة تاج عزها، وعنوان 

ا.  مجدها، وحملة رايتها، فهذا مهٌم جدًّ

الصراع.. حقيقة حتمية ال يمكن التهرب منها

ث�م عندما نأتي للحديث عن الش�هادة والش�هداء وعن هذه 

التضحي�ة، فعلين�ا أن نس�تذكر حقيق�ًة مهم�ة: ه�ذه الحياة هي 

ز  ميدان مس�ؤولية، مي�دان اختبار، مي�دان صراع، وه�ذا ما يركِّ

علي�ه القرآن كثي�رًا كثيرًا ليرس�خه؛ ألنه من أه�م املفاهيم على 

اإلط��ق، والكثير من الناس حينا ل يس�توعب ه�ذا املفهوم، 
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تتك�ون في ذهنيته صورة خيالية عن واقع هذه الحياة، ثم يضيع 

ف�ي توجهاته وف�ي مواقفه وراء الوهم والس�راب للوصول إلى 

تلك الحياة الخيالية.

هذه الســاحة على كوكب األرض، هذا امليدان وجد 
فيه اإلنس�ان ومن�ذ وجوده وج�د الصراع، ووجدت املش�اكل، 

ووجدت الخ�فات، حتى عندما وجد أبونا آدم -عليه الس���ام- 

قبل أن يكون له ذريٌة ونس�ل، كان الصراع بدءًا مع إبليس الذي 

ِه}]الكهف: من اآلية50[،  ْمِر َربِّ
َ
َفَسَق َعْن أ

َ
{َكاَن ِمَن اْلِجنِّ ف

واس�تكبر عن الس�جود آلدم، وكان معارضًا بشدة لستخ�ف 

آدم ونس�له الذين هم البشر على األرض؛ ألنها مسؤولية مهمة 

ْرِض َخِليَفًة}]البقــرة: من اآلية30[، 
َ
ي َجاِعــٌل ِفي اأْل وكبيرة، {ِإنِّ

ودوٌر كبي�ر يتيح لهذا اإلنس�ان أن يكون له ش�أٌن كبير كموجود 

ا، وش�أن  مه�م ف�ي ه�ذا العالم ذو كرام�ة، وذو قيم�ة عالية جدًّ

كبي�ر، ودور كبي�ر ف�ي واقع هذه الحي�اة، لهذا اإلس�تخ�ف له 

معن�ًى كبير وكبير وكبير، فكان الص�راع مع إبليس، وحكى اهلل 

لن�ا ف�ي القرآن الكري�م، وتكرر كثي�رًا في الق�رآن الكريم قصة 

هذا الص�راع مع إبليس، وكيف تحرك إبلي�س بكل عدائية بعد 

أن أقس�م قس�ًا، وطلب من اهلل أن ينظره في هذه الحياة ليعيش 
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ْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 
َ
أ

َ
م�دًة طويلة، وزمنًا طويً�، ق�ال: {ف

ِت 
ْ

َك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )37( ِإَلى َيْوِم اْلَوق ِإناَّ
َ
اَل ف

َ
)36( ق

اْلَمْعُلوِم}]الحجر:36- 38[.
إبليس بدأ معركته مع آدم -عليه الس���ام- واستهدفه في تلك 

املعرك�ة بطريقة غفل آدم عنها، نس�ي م�ا كان اهلل قد حذره منه، 

اهلل أخبره أن إبليس عدٌو له ولزوجه حواء، أخبره أنه سيستخدم 

الخ�داع واملك�ر ف�ي معركته، ف�ي عدائ�ه، ولكنه نس�ي كا قال 

َنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما}]طه: من اآلية115[.
َ
القرآن الكريم: {ف

بعدها تكررت واســتمرت هذه المعركة لتأتي أيضًا في 
الجيل األول: أبناء آدم -عليه السام- وحكى لنا القرآن الكريم 
قص�ة ابني آدم عندما قتل أحدها اآلخر بدافع الحس�د، فكانت 

أول معصي�ة، وأول داف�ٍع عدائ�ي هو الكبر، وه�ذه في معصية 

إبلي�س، وف�ي عدائ�ه آلدم، وألبن�اء آدم، ولذري�ة آدم، ث�م كان 

الدافع اآلخر العدائي الذي وصل إلى مس�توى القتل، هو دافع 

الحسد.

في واقع هذه الحياة تســتمر حالة الصراع، لماذا؟ هناك 
على مس�توى الواقع البش�ري، دعك عن واقع الجن، حتى في 

واقع البش�ر أنفس�هم؛ ألن املعركة والصراع في الواقع البش�ري 
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ا، املعركة كبيرة، والصراع كبير، ومس�تمٌر عبر األجيال  كبيٌر جدًّ

في كل زمن، وفي كل بلد، اإلنس�ان فطره اهلل -س���بحانه وتعالى- 

وهي�َّ�أه، وهيَّ�أ لدي�ه القابلية ألن يك�ون في هذه الحي�اة عنصر 

خيٍر، يتحلى بمكارم األخ�ق، أو أن يكون عنصر ش�ر، ولهذا 

ْلَهَمَها 
َ
أ

َ
اَها )7( ف قال في القرآن الكريم:  {َوَنْفٍس َوَما َســواَّ

ُفُجوَرَهــا  ْلَهَمَهــا 
َ
أ

َ
{ف  ،]8-7 َوَتْقَواَها}]الشــمس:  ُفُجوَرَهــا 

َوَتْقَواَها}، يمكن لإلنس�ان أن يس�عى في ه�ذه الحياة ليكون 
عنص�رًا خيِّرًا، فاض�ً�، تقيًا، زكي�ًا، يتحلى بم�كارم األخ�ق، 

يترب�ى عليه�ا، يلتزم به�ا، يرتب�ط بمنه�ج اهلل -س���بحانه وتعالى- 

يعتصم بحبل اهلل -س���بحانه وتعالى- يؤمن ب�اهلل، ويحظى من اهلل 

ِذيَن اْهَتــَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى  مع ذلك بالهداي�ة والتوفيق، {َوالاَّ

َوآَتاُهــْم َتْقَواُهْم}]محمــد: اآلية17[، أو أن يكون عنصرًا ش�ريرًا، 
سيئًا، يؤثر فيه الكبر، الحسد، الغرور، الظلم، الحقد، الطمع... 

تلك األهواء وامليول الس�يئة والشريرة، والتي يستغلها الشيطان 

إن وج�دت لدى اإلنس�ان فيتدخل ليتحرك أكث�ر وأكثر في دفع 

هذا اإلنس�ان في ميادين الش�ر، في ميادين الفس�اد، في ميادين 

اإلج�رام، تحت رايات الض��ل والباطل، فلذل�ك هذه الحياة 

حي�اة ص�راع، الص�راع فيها موج�ود، املش�اكل فيه�ا موجودة، 
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والواق�ع البش�ري هو يعيش ه�ذه الحالة من الص�راع، حتى أنَّ 

األنبياء والرس�ل وهم صفوة البش�ر، وخيرة البشر، وهم الذين 

يمتلكون الخير روحيًة، وأخ�قًا، وقيًا، وهم موصولون برعايٍة 

من اهلل -سبحانه وتعالى- وهدايٍة إلهيٍة دائمة، وهم الذين وصلوا 

املس�توى األعلى في الكال البش�ري على املس�توى اإلنس�اني 

واألخ�قي والقيمي، وعلى مستوى الرشد، والحكمة، والفهم 

الصحيح، وال�ذكاء العالي، واإلس�تقامة العملي�ة واألخ�قية، 

يعني: يتوفر لديهم زكاء النفوس، وصوابية التفكير، والرش�د، 
والفهم الصحي�ح، والهداية اإللهية، ويتحرك�ون في واقع هذه 

الحي�اة في مس�ؤولياتهم م�ن هذا املنطل�ق: من منطل�ق الهداية 

اإللهية، والرعاية اإللهي�ة، والتوفيق اإللهي، والتوجيه اإللهي، 

وب�ا منحه�م اهلل من كال أخ�قي وإنس�اني، وكال في الرش�د 

والتفكي�ر الصائ�ب، والس�لوك الحس�ن، واألداء العال�ي ف�ي 

املس�ؤولية، ل�م يس�لموا م�ن الص�راع، ل�م يكونوا بمع�زل عن 

الص�راع، ل�م يكون�وا بمع�زل ع�ن التحدي�ات، ع�ن مواجه�ة 

املشاكل، عن مواجهة األخطار.

  ب�ل نج�د أن اهلل -س���بحانه وتعال���ى- قال ف�ي كتاب�ه الكريم: 

 ،) }، لحظوا عبارة: )لُِكلِّ َنبِيٍّ {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ
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تش�مل كل األنبياء ب� اس�تثناء، يعني: ما واحد من األنبياء إلَّ 

ا ِمَن  دخ�ل في هذه القاعدة وهي: {َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعــُدوًّ

اْلُمْجِرِميَن}]الفرقان: من اآلية31[، ما من نبٍي من األنبياء إلَّ كان له 
عدو، وعدو ماذا يعمل معه؟ يبتسم له؟ يجامله؟! عدو يحاربه، 

يتصدى له، يواجهه، يكيد له، يمكر به، يس�عى إلعاقته، يسعى 

إلفشال مشروعه الرس�الي، يتحرك بكل ما يمكنه من الوسائل 

ف�ي التصدي للنبي، وه�و النبي، لكن هل اهلل يترك أنبياءه؟ |ل| 

َك َهاِدًيا َوَنِصيًرا}]الفرقان: من  قال -جلَّ شأنه-: {َوَكَفى ِبَربِّ

اآليــة31[، فمعادلة الص�راع في الحياة معادل�ة قائمة موجودة، ل 

يمك�ن الته�رب عنه�ا، ل يمكن أن تك�ون بمعزٍل ع�ن آثارها، 

ع�ن أضراره�ا، عن املس�ؤولية فيه�ا، حتى لو قع�دت، حتى لو 

تنصلت عن املسؤولية يلحق بك أثر الصراع، ضرره، وتلحقك 

تبع�ات تقصيرك في الدني�ا، وتبعات تقصيرك إث�ًا ووزرًا وذنبًا 

تعاق�ب عليه في اآلخ�رة، ل مناص من الص�راع، ل مناص من 

التحديات. 
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الصراع ودوره اإليجابي في بناء األمم

يمكن لهذه التحديات أن تمثل عامًا إيجابيــ�ًا، عامً� 
مهًا في بناء األمة، في قوة األمة، في ارتقاء األمة، حتى إنس�انيًا 

وأخ�قي�ًا وقيميًا، يمكن له�ذا الصراع، يمكن له�ذا التحدي، 

ي  يمكن لهذه املشاكل أن تبني في هذا اإلنسان إنسانيته، أن تنمِّ

ي فيه الخبرة في هذه الحياة، املعرفة  فيه مكارم األخ�ق، أن تنمِّ

ف�ي هذه الحي�اة، أن تكس�به الكثير والكثير م�ن التجارب التي 

�ي فيه ق�وة العزم  تزي�ده رش�دًا، أن تصق�ل ش�خصيته، وأن تنمِّ

واإلرادة؛ ألنه يواجه هذا التحدي يكتس�ب في مواجهته العزم 

وقوة اإلرادة، والص�بة، والتاس�ك، القوة النفسية التي تتنامى 

في روح�ه، في فكره، في معنوياته، ويس�تفيد الرش�د، الخبرة، 

التجرب�ة العملية التي تكس�به معرفة، معرف�ًة صحيحة من واقع 

الحياة، من واقع التجارب، تزيده رش�دًا في تفكيره، س�مًة في 

فهمه، معرفًة صحيحة بالواقع من حوله، وهذا شيٌء م�حٌظ في 

واقع البشر، التحديات هي التي تبنيهم، التحديات والصراعات 

هي التي ابتنت من خ�لها أمم، وس�قطت من خ�لها أمم، هي 

الت�ي تصنع املتغي�رات، حتى في واقع املس�تضعفين، ل يتحقق 

له�م العدل، ول ترتفع لهم راية، ول يدفع عنهم الش�ر والضيم 
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والهوان والقهر إل بالتضحية، إل بتحمل املس�ؤولية، إل عندما 

يتحرك�ون في واق�ع هذه الحي�اة، ويتحملون مس�ؤولياتهم في 

النه�وض بواجبه�م في التص�دي له�ذا الخطر وله�ذا الخطر، 

ُع 
ْ
وله�ذا كانت قاعدًة أساس�يًة ف�ي القرآن الكري�م: {َوَلْوَل َدف

ْرُض}]البقرة: من 
َ
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَســَدِت اأْل ِ الناَّ هللااَّ

َمْت  اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ ِ الناَّ ُع هللااَّ
ْ
اآليــة251[، {َوَلْوَل َدف

 ِ َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم هللااَّ
َكِثيًرا}]الحج: من اآلية40[.

 الص�راع في هذه الحياة حتمي، وأثره يلحق بالجميع، حتى 

بالذي�ن يتنصلون عن املس�ؤولية، وتبعة التنصل عن املس�ؤولية 

في�ا يترت�ب على ذل�ك من عقوباٍت ف�ي الدنيا، وم�ن عقوباٍت 

ف�ي اآلخرة، تن�ال أولئك الذي�ن يتنصلون عن املس�ؤولية، ول 

يس�لمون منها، ول يس�لمهم تنصله�م عن املس�ؤولية من تلك 

التبعات ل في الدنيا ول في اآلخرة. 

الصراع حتمي.. لكن المهم أين يكون موقعنا؟

المهم هو أين يكون موقعنا؟ إذا كان ل بد من الصراع، إذا 
كان ل بد من التحديات، إذا كان ل بد من املشاكل، إذا كان ل بد 
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ا َوُهْم  ْن َيُقوُلوا آَمناَّ
َ
ْن ُيْتَرُكوا أ

َ
اُس أ َحِســَب الناَّ

َ
من الفتن {أ

 ُ َلَيْعَلَمناَّ هللااَّ
َ
ْبِلِهْم ف

َ
ِذيَن ِمْن ق �ا الاَّ َتناَّ

َ
َل ُيْفَتُنــوَن )2( َوَلَقْد ف

ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمناَّ اْلَكاِذِبيَن}]العنكبوت: 2-3[، هكذا  الاَّ
يق�ول اهلل، ل ب�دَّ م�ن هذا اإلختب�ار، ل بدَّ من الفت�ن، ل بدَّ من 

املحن، ل بدَّ من املش�اكل، ل بدَّ من الصراع، ل بدَّ من مواجهة 

التحديات، املهم أين يكون املوقع؟ ماذا تكون القضية؟ موقعنا 

ف�ي ه�ذا الصراع- ك�ا قلنا- أن نك�ون في موق�ف الحق، هذا 

امله�م، أن نكون حيث يأمرنا اهلل أن نكون، حيث يوجهنا اهلل أن 

نكون، أن نكون مع اهلل؛ لكي يكون اهلل معنا، فنكون باهلل أقوياء 

في مواجهة أي تحٍد مها بلغ، وفي مواجهة كل الصعوبات مها 

كان�ت، وفي مواجه�ة كل التحديات مها كب�رت، عندما نكون 

مع اهلل ويكون اهلل معنا.

وهنــا نرى قيمة هــذا العنوان: )في س�بيل اهلل(؛ ألننا نتجه 
اإلتج�اه الح�ق، نحم�ل راي�ة الحق، نتمس�ك باملوق�ف الحق، 

نحرص على أن نتمسك بتوجيهات اهلل -سبحانه وتعالى- ونسير 

في الطريق التي رس�مها اهلل -س���بحانه وتعال���ى- لنكون في ذلك 

املوقع، أولسنا في واقع حياتنا هذه نرى الكثير والكثير من الناس 

يقاتلون، يعانون، يخسرون، يقدمون، ويضحون، ويبذلون كل 
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ش�يء حتى حياته�م تحت رايٍة هنا أو رايٍة هن�اك، تحت رايات 

ض��ل، حتى تح�ت راية أمري�كا، حتى تحت راي�ات املوالين 

ألمري�كا واملوالين إلس�رائيل، نرى الكثير يفعل�ون ذلك، نرى 

الكثي�ر والكثير من الذين يخس�رون حياته�م تحت راياٍت، في 

مواق�ف، في معارك ليس له�ا أي هدف ذو قيمة إيانية ومعنوية 

وأخ�قية وإنسانية. 

عندم�ا اخترن�ا ه�ذا الطري�ق، الطريق ال�ذي نك�ون فيه في 

موقع العبودي�ة هلل، والتحرر من العبودية للطاغوت، نواجه كل 

قوى الش�ر واإلجرام، ونتص�دى لها، ل نقبل ب�أن نخضع لها، 

عندم�ا نعود إلى واقعنا في هذا الزم�ن، ما مضى قد مضى وفيه 

الكثي�ر م�ن ال�دروس والعبر عب�ر كل األجيال، حت�ى في زمن 

رس�ول اهلل -صل���وات اهلل علي���ه وعلى آل���ه - في حركت�ه ونهضته 

بالرس�الة اإللهية، بكل ما ترافق مع ذلك من جهاد، واستشهاد، 

وتضحي�ات، وصراعات هنا وهناك في س�احات متعددة، ومع 

أط�راف متعددة، وحت�ى ما قبل ذلك مع األنبياء الس�ابقين، اهلل 

وَن  يُّ اَتَل َمَعُه ِربِّ
َ

ْن ِمْن َنِبيٍّ ق يِّ
َ
يق�ول في القرآن الكريم: {َوَكأ

ِ َوَما َضُعُفوا  َصاَبُهْم ِفي َسِبي�ِل هللااَّ
َ
َما َوَهُنوا ِلَما أ

َ
َكِثيٌر ف

1( َوَما َكاَن  اِبِريَن )46 ُ ُيِحبُّ الصاَّ َوَما اْسَتَكاُنوا َوهللااَّ
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ْمِرَنا 
َ
َنا ِفي أ

َ
َن�ا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَن�ا َوِإْسَراف اُلوا َرباَّ

َ
ْن ق

َ
ْوَلُهْم ِإلاَّ أ

َ
ق

 )1 َداَمَنــا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن )47
ْ

ق
َ
ــْت أ َوَثبِّ

 ُ ْنَي�ا َوُحْســَن َثَواِب اآْلِخــَرِة َوهللااَّ ُ َثــَواَب الدُّ آَتاُهــُم هللااَّ
َ
ف

.]148-1 ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن}]آل عمران: 46
}، سلس�لة طويل�ة ممتدة م�ع األنبياء  ْن ِمْن َنِبيٍّ يِّ

َ
 {َوَكأ

ْن(: تعبِّر عن كثرة هؤلء األنبي�اء، عن العدد  يِّ
َ
الس�ابقين، )َكأ

الكبي�ر م�ن األنبي�اء الذين حمل�وا راي�ة الحق، وانطل�ق معهم 

الربي�ون، الربي�ون: الذي�ن هم خاضع�ون هلل -س���بحانه وتعالى- 

تابعون لربهم، هلل -س���بحانه وتعالى- عبَّدوا أنفس�هم هلل -س���بحانه 

ك�وا تحت راي�ة رب العاملي�ن، يوم تح�رك الكثير  وتعال���ى- تحرَّ
والكثير تحت رايات الض��ل، والباطل، واألطاع، واألهواء، 

واإلس�تكبار، والظل�م، والطغي�ان، كان�ت رايته�م تل�ك الراية 

املقدس�ة، مع األنبياء في خطهم، ف�ي نهجهم، في طريقهم، في 

َما َوَهُنوا ِلَما 
َ
موقفه�م، فكان طريق جهاد وتضحية وصب�ر {ف

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا}، أول  َصاَبُهْم ِفي َســِبي�ِل هللااَّ
َ
أ

حال�ة يمكن أن تعتري اإلنس�ان ه�ي حالة الوه�ن، حيث يأتيه 

الفت�ور، حيث تلي�ن ص�بته، حي�ث يبدأ في مس�توى تراجعه، 

ثم تأتي الحالة األس�وأ التي ه�ي حالة الضعف، ثم تأتي الحالة 
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األس�وأ بكثي�ر الت�ي ه�ي حال�ة اإلس�تكانة، كل ه�ذا ل�م يكن 

َصاَبُهْم}، مها كان 
َ
َما َوَهُنوا ِلَمــا أ

َ
موج�ودًا في واقعه�م، {ف

مس�توى التضحيات، في بعضه�ا كان املؤمنون يفق�دون نبيهم 

}، فكان  ْن ِمْن َنِبيٍّ يِّ
َ
ش�هيدًا، كان النبي بنفسه يستش�هد، {َوَكأ

أتباعه املخلصون والصادقون يتاس�كون في طريقه، يواصلون 

املش�وار عل�ى نهجه، يتمس�كون بموقف�ه، ل يتراجع�ون، أتت 

هذه اآلية لتش�جع املس�لمين على الثبات، يوم تأثَّر الكثير منهم 

وانهارت معنوياتهم في ُأُحد عندما س�معوا الدعاية باستش�هاد 

النبي -صلوات اهلل عليه وعلى آله- مع أنه لم يكن استشهد آنذاك، 

ولكنه�م تأثروا بتلك الدعاية، فأتت هذه اآلية لتذكرهم بالكثير 

والكثي�ر من الربيي�ن والربانيين الذين كانوا على هذا املس�توى 

من التاس�ك، واملعنوي�ة العالي�ة، والثبات العظيم، والتاس�ك 

الق�وي، لدرج�ة أنهم حتى ل�م يهنوا، حتى الوه�ن لم يعترهم، 

لم يصلوا ل إلى مرحلة الوهن، ول إلى ما هو أسوأ إلى مرحلة 

الضعف، ول إلى ما هو أس�وأ إلى مرحلة اإلس�تكانة والجمود 

والخنوع للعدو.)1( 

فاهلل -جلَّ شأنه- يخبرنا في هذه اآليات املباركة أنه في تاريخ 

)1( من خطاب السيد القائد بمناسبة الشهيد لعام1441ه� 
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 { ِبيٍّ ن ناَّ ن مِّ يِّ
َ
األنبياء، وعلى نحٍو متكرٍر وواس�ٍع وكبير، {َوَكأ

يعنــي: أنها حالة تكررت كثي�رًا وكثيرًا على م�رِّ تاريخ األنبياء 
وف�ي س�يرتهم، واألنبياء ه�م خير البش�ر، وهم صفوة البش�ر، 

وه�م الذين لو كان باإلمكان تفادي الصراع وتفادي املش�اكل، 

وأن يتحقق للناس التجاه بش�كل صحيح في مس�يرة حياتهم، 

أو ألي مجتمٍع ما أن يتحرك بش�كل إيجابي في مس�يرة حياته، 

عل�ى أس�اس التعليات اإللهي�ة، ودون أن يواج�ه الصعوبات، 

والتحديات، واألخطار، واملشاكل، والصراعات... لكان ذلك 

ممكنًا لهم، لكانوا باألولى أن يتحقق لهم ذلك، لكن يأتي نبٌي 

بكل ما هو عليه من قيم وأخ�ق ومبادئ عظيمة وخيِّرة تصلح 

واق�ع ه�ذه الحياة، ف�� يلبث أن يواج�ه الكثير م�ن التحديات 

واألخطار، وأن تتجه ملحاربته قوى الشر والطاغوت واإلجرام، 

وتب�ذل كل جهدها في محاولة القضاء علي�ه، ومحاولة إزاحته 

وإزاحة برنامجه الذي فيه الخير للناس من واقع الحياة، وتسعى 

إلى أن تواجه كل من يلتف حول هذا النبي أو ذاك من أنبياء اهلل، 

وتحاربه�م بكل ما تس�تطيع من قوة، وبكل م�ا أوتيت من قوة، 

وبكل الوس�ائل واألس�اليب، والصراعات- على مرِّ التاريخ- 

ا. ا ساخنة جدًّ كانت ساخنة جدًّ
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 قوى الشر هي من تصنع المأساة للبشرية

نحــن عندما نأتي فــي ظل الوضع الراهن الذي نعيشــه 
كشعٍب يمنٍي مســلم، وفي ظل الواقع على مس�توى أمتنا 
بش�كٍل ع�ام، وش�عوب منطقتنا، وما تعيش�ه ه�ذه املنطقة، وما 

تعيش�ه ه�ذه البل�دان وهذه الش�عوب م�ن محن كبي�رة في هذا 

العص�ر، هي نتيجة ملا تقدم عليه قوى الش�ر والطاغوت، وقوى 

النف�اق والخيان�ة والعالة، التي تواليها وتق�ف إلى جانبها وفي 

صفه�ا، فنت�ج ع�ن ذلك م�آٍس كبي�رة في واق�ع أمتن�ا، والكثير 

والكثي�ر م�ن املش�اكل عل�ى كل املس�تويات: عل�ى املس�توى 

السياس�ي، على املس�توى القتصادي، على املس�توى األمني، 

على املس�توى العس�كري... حتى باتت الوضعية التي تعيش�ها 

أمتنا وشعوبنا - لربا- أقسى وضعية في العالم بكله.

هــذه المأســاة عندما نتحدث عنهــا يج�ب أن نعود من 
واقع انتائنا لإلس��م كش�عوب مسلمة، وكش�عٍب يمنٍي مسلم 

في�ا يعانيه في مقدمة ما تعانيه هذه األمة، وهو في الطليعة على 

مس�توى املعاناة وعلى مس�توى املس�ؤولية، نتح�دث من واقع 

انتائنا لإلس�م، ماذا تعنيه لنا هذه األحداث؟ ماذا يعنيه لنا هذا 

الصراع مع قوى الطاغوت والستكبار املعتدية والظاملة، والتي 
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س�ودت صفحة الحياة بجرائمها البش�عة والش�نيعة والفظيعة، 

والتي أقلقت واقع األمة با جرت إليه وأتت به، وبا حركته من 

مش�اكل وأزمات وفتن، ماذا يعني لن�ا كل ذلك، وما هو موقفنا 

تجاه ذلك؟

عندما نعود من واقع انتمائن�ا لإلســام إلى هللا -س���بحانه 
وتعال���ى- لنعلم منه -جلَّ ش���أنه- م�ن خ�ل ما قدمه لن�ا في كتابه 
املبارك، في كتابه الكريم، في القرآن العظيم ما يوضح لنا حقيقة 

ه�ذا الواقع، وم�ا نعانيه فيه، وم�ا تعنيه لنا كل ه�ذه األحداث، 

وم�ا ينبغ�ي أن نكون علي�ه، وما ينبغ�ي أن تك�ون مواقفنا تجاه 

ذل�ك، نع�ود إل�ى الق�رآن الكري�م فنج�د الكثي�ر والكثي�ر من 

اآلي�ات املبارك�ة، الت�ي تعلمن�ا أن الص�راع مع قوى الش�ر، مع 

قوى الطاغوت، مع قوى الستكبار، مع قوى النفاق- نفسها- 

والخيان�ة والعال�ة أمٌر حتمٌي لب�د منه، وأمٌر واقع�ٌي وموجوٌد 

على مرِّ التاريخ، فلسنا في هذا الزمن أول من نواجه األحداث، 

املشاكل، التحديات... وأول من نرى أنفسنا في موقع املسؤولية 

أن نصبر، أن نضحي، أن نعاني. ل.

على مرِّ التاريخ كان لبد مــن التضحيــة، كان لبد من 
الصم�ود، كان لب�د من الثب�ات، كان لبد م�ن اقتحام املخاطر 
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ومواجهة التحديات، هذه هي الس�احة البشرية التي انقسم فيها 

البش�ر من�ذ بداية وجودهم على كوكب األرض، انقس�موا فيها 

إلى معس�كرين: معس�كر الخير، ومعسكر الش�ر، منذ ابني آدم 

-عليه الس���ام- وهو -عليه الس���ام- أبو البشر، يعني: منذ وقٍت 
مبكر في التاريخ بدأ هذا الصراع، وبدأ هذا النقسام في الواقع 

البشري. 

عندما يأتي البعض من البشر يتجهون في واقع حياتهم 
رة، ليعيشوا في هذه الحياة بناًء على املبادئ  بإرادة صادقة وخيِّ
اإللهي�ة، والقي�م اإللهية، ويعملوا على أن تك�ون حياتهم مبنيًة 

على أس�اس ذلك، فهناك في الواقع البش�ري م�ن يرفض ذلك 

حتًا، هن�اك من يتحرك من واقع الش�ر بعدوانية كبيرة، يرتكب 

أبش�ع الجرائ�م، يتح�رك بالتس�لط، والس�تئثار، والس�تبداد، 

والظل�م، والطغيان؛ ليس�تحوذ على الواقع البش�ري بكله، ول 

يلتزم، ول ينضبط للمبادئ والتعليات التي جعلها اهلل -سبحانه 

وتعالى- لعباده لصالح حياتهم ولستقامة معيشتهم.
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المعاناة واآلالم من منظار قرآني

فنحــن عندمــا نأتــي في هــذا الزمــن ون�رى أنن�ا بمجرد 
إصرارنا على أن نكون أحرارًا في هذه الحياة، وأن ل يستعبدنا 

أحٌد من دون اهلل -س���بحانه وتعالى- ونريد أن نتحرك انط�قًا من 

هويتنا كشعٍب يمنٍي مسلم، وهي هوية إيانية ))اليمان يمان، 

والحكمة يماني�ة((، ونتحرك بناًء على املبادئ اإللهية التي 
علمنا اهلل -سبحانه وتعالى- كمسلمين أن نكون عليها في مسيرة 

حياتنا وفي مواقفنا، س�واًء فيا يتعلق بواق�ع أمتنا من حولنا، أو 

على مس�توى أعم وأش�مل ف�ي حركتنا في ه�ذه الحياة، ونجد 

أن ق�وى الطاغ�وت من جانب، قوى الس�تكبار- من جانب- 

ك علينا ق�وى الخيان�ة والعالة من أبن�اء أمتنا،  تتح�رك، وتح�رِّ

م�ن: املنافقي�ن، والذين في قلوبهم مرض، والفاس�دين، الذين 

اختاروا أن تكون مس�يرتهم ف�ي هذه الحياة قائم�ًة على الولء 

ألمريكا وإس�رائيل، وأن يتحركوا لتنفيذ أجندة قوى الطاغوت 

والس�تكبار، نجد أن هذا الصراع وه�ذه األحداث التي نعاني 

منه�ا إن�ا ه�ي امتداٌد مل�ا كان عبر الزم�ن في واق�ع املؤمنين فيا 

يعانون�ه، في واقع أتباع األنبي�اء وفيا يعانونه، ومن جانب قوى 

الش�ر الت�ي تتحرك في كل عص�ر وفي كل زمن بنف�س التوجه، 
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والعدواني�ة  والظامل�ة  واملس�تكبرة  الش�ريرة  الدواف�ع  بنف�س 

واإلجرامية، وبنفس املارس�ات وبنفس السلوك، الحالة ليست 

جدي�دة، نح�ن في هذا الزم�ن نعيش هذا الختبار الذي عاش�ه 

م�ن قبلن�ا من األمم، من األجي�ال، في هذه الس�احة، على هذه 

األرض، فنحن اليوم معنيون أن نعزز موقفنا- دائًا- با يس�اعد 

عل�ى ثباتن�ا، من خ�ل الس�تناد عل�ى مبادئن�ا اإلياني�ة، على 

توجيهات اهلل -سبحانه وتعالى- وما يقدمه في كتابه الكريم.

لربما من أسوأ ما يؤثر على النسان سلبًا في نظرته تجاه 
األحداث، وتجاه الصراعات، وتجاه املشاكل والتحديات، في 
نظرت�ه إليها، وفي موقف�ه منها، عندما ينظر إليه�ا نظرًة منفصلة 

وبعي�دة عن ه�ذه العتبارات، وعن ه�ذه الحيثيات، وعن هذه 

املس�ائل املهمة والعتب�ارات املهمة؛ فيرى فيه�ا مجرد أحداث 

طارئة في الس�احة البش�رية، ومجرد مشاكل ل يعرف ول يفهم 

ما ه�ي جذورها الحقيقية، وما هي أس�بابها الحقيقية، وما هي 

آثارها على مستوى هذه الحياة، وما بعد هذه الحياة في مستقبل 

اآلخرة، ذلك املستقبل املهم واألبدي والكبير.

هللا -س���بحانه وتعالى- يعلمنا كمســلمين أن ننظر نظرًة 
صحيحــة، نظــرًة قرآني�ة، نظرًة كا علمنا اهلل -س���بحانه وتعالى- 
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ننظ�ر إلى ه�ذا الواقع م�ن جانب، وكذل�ك نتخذ املوق�ف بناًء 

عل�ى هذه النظرة الصحيحة الس�ليمة، على هذه الرؤية الواقعية 

والحقيقي�ة، األح�داث في حياتن�ا، والصراع في واقعن�ا له أثر 

واض�ح في الحي�اة، هذه مس�ألة ل جدال فيها، ول ش�ك فيها، 

معان�اة كبيرة، أضرار كبيرة، وأش�كال هذه املعان�اة معروفة في 

واق�ع الحياة، عندما يحصل مثً� حرب أو يحتدم الصراع تظهر 

الكثي�ر والكثير من أش�كال املعان�اة: القتل، الدم�ار، األزمات 

القتصادي�ة، املجاعات، الفق�ر، املعاناة... كل أش�كال املعاناة 

تظه�ر ف�ي واق�ع الحي�اة، وتكب�ر هن�ا أو هن�اك بحس�ب حجم 

األح�داث، ومس�توى تأثيره�ا، وطبيعة املوقف منه�ا، وهذا ما 

نعانيه نحن كشعٍب يمنٍي مسلم، ما تعانيه معظم شعوب املنطقة 

بشكل أو بآخر، بمستوى متفاوت من بلٍد إلى آخر، والزمن هو 

آٍت بالكثي�ر والكثير في واقع الن�اس، با لم يكن يتوقعه الكثير 

من الناس، بالذات من يس�يرون ف�ي واقع هذه الحياة بعيدًا عن 

فه�م طبيع�ة هذه الحي�اة، وع�ن النظرة إليه�ا من واق�ع الهداية 

اإللهي�ة والتقيي�م اإللهي للواقع البش�ري، حس�ب م�ا ورد في 

الق�رآن الكريم، وفي تعليات الرس�ول -صلوات اهلل عليه وعلى 

آله-.
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األحداث تميز الخبيث من الطيب

بمثل ما لألحداث من تأثير واضح في واقع الحياة: قتل، 
دم�ار، خ�راب، معاناة، أس�ر، تمزيق للش�مل... أش�ياء كثيرة، 

ا، لها ع�قة  أش�كال كثي�رة من املعاناة له�ا اعتبارات مهمة جــدًّ

أساس�ية وع�قة رئيس�ية في التعبير عن حقائق م�ا الناس عليه، 

ه�ي أجل�ى تعبير ع�ن حقيق�ة النت�اء ألي طرف م�ن أطراف 

الصراع في ه�ذه الحياة، ولها أيضًا تأثيره�ا الكبير في اآلخرة، 

األحداث ليست نهايتها في الدنيا أبدًا.

ولذلك يركز القرآن الكريم على أن األحداث بنفسها، 
وعل�ى أن الص�راع بنفس�ه يمثل اختب�ارًا حقيقيًا يكش�ف واقع 

الن�اس، يبين الناس عل�ى حقيقتهم، يكش�فهم على حقيقتهم، 

يوض�ح كل إنس�ان ب�دءًا في خي�اره وموقفه من األح�داث، ثم 

ف�ي مارس�اته وس�لوكياته واتجاهات�ه وتعاطيه م�ع األحداث، 

يبين حقيقة ما هو عليه، ولهذا كانت إرادة اهلل -س���بحانه وتعالى- 

وكان قراره الحكيم أن يجعل -جلَّ ش���أنه- من الصراع مع قوى 

الطاغوت والس�تكبار واإلجرام والخيان�ة والعالة، أن يجعل 

منه أهم ما يجلي حقيقة اإلنسان ويكشف مصداقيته من عدمها. 

عندمــا نأتي إلى القرآن الكريــم وهللا يقول فيــه -جلَّ 
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نُتــْم َعَلْيِه 
َ
ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما أ ا َكاَن هللاهّ ش���أنه-: {ماَّ

ُ ِلُيْطِلَعُكْم  ِب َوَما َكاَن هللاهّ يِّ َى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطاَّ َحتاَّ
َعَلى اْلَغْيِب}]آل عمران: من اآلية179[، هذه اآلية املباركة نٌص مهٌم 
ا، ولو اس�توعبه كل مس�لم با يكفي لكان لهذا أهمية كبيرة  جدًّ
ا في تحدي�د الخيارات واتخ�اذ الق�رارات الصحيحة، اهلل  جــدًّ
-س���بحانه وتعالى- قرر، اتخذ قرارًا أن ل يت�رك املنتمين لإليان، 
املجتمع املس�لم بش�كٍل عام؛ ألن كل املجتمع املسلم هو ينتمي 

لإلي�ان على ما ه�و عليه، في الظروف العادي�ة التي يأتي الكل 

فيها ليقدم نفس�ه وكأنه إنس�ان مؤمن صادق صالح، صادق في 

انتائ�ه اإلياني، إلى ما يعنيه هذا النتاء من: انتاء ملبادئ، انتاء 

لقي�م، انتاء ألخ��ق، انتاء ملواقف واتجاه�ات، ولكن الكثير 

عي ادِّعاًء، ويعبر تعبيرًا ك�ميًا فحسب عن  من الناس قد يأتي يدَّ

هذا النتاء، وفي الواقع هناك خبث في النفوس، هناك خلل.

اهلل -سبحانه وتعالى- هو الغني عن عباده، ل يقبل الغش، ول 

يمك�ن خداعه، ل يمكن التظاه�ر باإلي�ان، والتظاهر بالنتاء 

لهذا اإليان با يعنيه النتاء إلى مبادئ- كا قلنا- إلى قيم، إلى 

أخ�ق، إلى إلى... ثم يكون اإلنسان قد قدم ما يكفي وإن كان 

غي�ر ص�ادق. |ل|، لبد من كش�ف الحقيقة، لب�د من التجلي 
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للحقائق، وباذا تتجلى الحقائق؟ كثير من األمور في اإلس�م، 

مثل بعض الطقوس، وبالذات إذا تعود الناس عليها أو ألفوها، 

يمك�ن أن يؤدوه�ا، ول تمثل هي- بنفس�ها- حقيق�ة الختبار 

الذي يكشف حقيقة اإلنسان، أكبر ما يمكن أن يكشف حقيقة 

اإلنس�ان وأن يبين�ه ه�و ميدان الص�راع، ما م�دى مصداقية هذا 

اإلنس�ان في ادعائه النتاء لهذا الدين، ملبادئ هذا الدين، لقيم 

هذا الدين، لتعليات اهلل -س���بحانه وتعالى- هل س�يكون صادقًا، 

أم سيكون كاذبًا، هل هو ينطلق من واقٍع طيب، تربى تربية هذا 

الدي�ن؛ فبلغ هذا األثر إلى أعاق نفس�ه زكاًء وص�حًا وصدقًا، 

أم أن هناك في العمق خبٌث مخفٌي ومستتٌر، يحاول اإلنسان أن 

يتستر عليه ببعٍض من األعال، وبعٍض من األداء الشكلي الذي 

يتظاهر اإلنسان من خ�له بالص�ح أو بالطيبة.

فاهلل -جلَّ ش���أنه- اتخذ قراره بأنه لن يذر، يعني: لن يترك 
األم�ور بدون تجلي�ات، لينط�وي الكثير من الن�اس على حالٍة 

م�ن الخبث ويغطونه�ا ويخادعون بها، لب�د أن يأتي با يجلي 

الواق�ع، با يكش�ف الناس عل�ى حقيقتهم، با يبينه�م ويبين ما 

هناك في األعاق )في النفوس(.

َى  نُتْم َعَلْيِه َحتاَّ
َ
ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما أ ا َكاَن هللاهّ {ماَّ
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ُ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى  ِب َوَما َكاَن هللاهّ يِّ َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطاَّ
اْلَغْيِب} ]آل عمران: من اآلية 179[، فيخبركم مثً� عن ف�ن وف�ن، 
وف�ن وف�ن، ذلك الش�خص س�يكون خائنًا، وذلك الشخص 

ه�و خبيث، ل�ن يكون وفيًا، س�ترون ك�م أنه مج�رم، وطاغية، 

ومتس�لط، وفاس�د، وخائن، وعمي�ل... إل�خ. |ل|، لكن تأتي 

األح�داث؛ فتك�ون ه�ي التي تكش�ف، يأتي الص�راع، وما في 

ه�ذا الص�راع من أح�داث؛ فيك�ون هو ال�ذي يوض�ح ويبين، 

ويف�رز الناس على حقيقتهم بين الصادق والكاذب، بين الوفي 

والخائن، يفرز في الواقع. 

درس في الثبات والقوة

يقــول هللا -س���بحانه وتعالى- فــي آيٍة قرآني�ٍة أخــرى: {َوَل 
ْؤِمِنيَن}]آل عمران:  ْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ

َ
نُتُم األ

َ
َتِهُنوا َوَل َتْحَزُنوا َوأ

اآليــة139[، وهو يقدم الدرس من أحداث معركة أحد، ل تصابوا 

بالوه�ن نتيج�ًة للتضحي�ات واملعان�اة وما نتج ع�ن األحداث، 

يجب أن تكونوا في موقف القوة والص�بة التي ل تنكسر، ول 
يصيبها الوهن، ول تكونوا أس�رى األحزان؛ فتندموا على أنكم 

في موقف الثبات على الحق، ولو أدَّى بكم ذلك إلى التضحية، 
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أو أن تكس�ر إرادتك�م األح�زان تل�ك؛ فتتحطم�وا، يجب أن 

تكون�وا ف�ي موقفكم وأنتم ف�ي موقف الحق، وأنت�م تمتلكون 

القضي�ة العادلة، أن تكونوا في موقف التاس�ك، أن تكونوا في 

ْعَلْوَن}؛ ألنكم في 
َ
نُتُم األ

َ
حال�ٍة من الص�ب�ة والثبات، {َوأ

موقف الحق، ومع اهلل، واهلل معكم، كلا عززتم ارتباطكم باهلل، 

وكلا أصلحتم واقعكم بناًء على طاعتكم هلل -س���بحانه وتعالى-؛ 

كلا كنتم أقرب م�ن معونة اهلل، ومن نصره وتأييده، {ِإن ُكنُتم 

ْرٌح}، الجراح والشهادة 
َ

ْؤِمِنيَن )139( ِإن َيْمَسْسُكْم ق مُّ
ْرٌح} ما يصيبكم من الحرب، من 

َ
واملعاناة، {ِإن َيْمَسْســُكْم ق

ْثُلُه} حصل لهم أيضًا  ــْرٌح مِّ
َ

َقْد َمساَّ اْلَقْوَم ق
َ
األح�داث، {ف

نصيبه�م من ذلك كله، فيهم القتل�ى، فيهم الجرحى، قتل منهم 

قي�ادات، قت�ل منهم أف�راد، قتل منهم م�ن يعز عليه�م، أصيبوا 

بالجراح، نالهم من ذلك حصتهم. 

ْثُلُه َوِتْلَك  ْرٌح مِّ
َ

َقْد َمساَّ اْلَقْوَم ق
َ
ْرٌح ف

َ
{ِإن َيْمَسْسُكْم ق

ِخَذ  ِذيَن آَمُنوْا َوَيتاَّ ُ الاَّ اِس َوِلَيْعَلَم هللاهّ اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الناَّ األياَّ
َص  1( َوِلُيَمحِّ اِلِميَن )40 ُ َل ُيِحبُّ الظاَّ ِمنُكْم ُشَهَداء َوهللاهّ
ن 

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
1( أ ِذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن )41 ُ الاَّ هللاهّ

ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم  ُ الاَّ ا َيْعَلِم هللاهّ َة َوَلماَّ َتْدُخُلوْا اْلَجناَّ
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1[، في هذه اآلي�ات املباركة  42-1 اِبِريــَن}]آل عمــران: اآليات40 الصاَّ
يوض�ح اهلل -س���بحانه وتعالى- لنا أنَّ من أهم الدروس املس�تفادة 

م�ن األحداث ف�ي ميدان الص�راع مع ق�وى الطاغوت والش�ر 

والس�تكبار، م�ن أهم م�ا فيها أن تتبي�ن حقائق الن�اس، وفيها 

التحمي�ص للذين آمنوا: ما يس�اعد على تنقيتهم من الش�وائب 

على املستوى التربوي والنفسي، وعلى املستوى العملي، وفيها 

أيض�ًا الخذلن أكثر وأكثر للمنصرفين عن نهج اهلل وعن هديه، 

وأن�ه أيض�ًا مثلا ه�ذه األحداث له�ا أهميتها وآثاره�ا في واقع 

الحي�اة، ولها أهميتها في تعبيرها عن حقيقة الناس، وحقيقة ما 

هم عليه، وحقيقة انتاءاته�م ومواقفهم، لها أيضًا امتدادها إلى 

م�ا وراء هذه الحياة، إلى مس�تقبل اآلخ�رة، ل تنتهي األحداث 

هن�ا في هذه الدنيا بنتائجها هنا فحس�ب، بل هي هناك موجودة 

في ساحة القيامة، 

الجهاد وتحمل المسؤولية.. المحك األساس

ِذيَن  ُ الاَّ ــا َيْعَلِم هللاهّ َة َوَلماَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَجناَّ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
{أ

اِبِريَن}، ولربا الكثير من الناس  َجاَهــُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصاَّ
في حس�اباتهم ذلك: يحس�بون - فعً�- أنه يمك�ن أن يدخلوا 
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إل�ى الجن�ة، دون أن يكونوا في هذه الدنيا وقف�وا هذا املوقف: 

املوقف الذي تفرضه عليهم املسؤولية أمام اهلل -سبحانه وتعالى- 

املوق�ف ال�ذي رس�مه اهلل -س���بحانه وتعال���ى- موق�ف التحم�ل 

للمس�ؤولية، التح�رك ف�ي إط�ار املس�ؤولية للتص�دي لق�وى 

الطاغوت واإلجرام، والثبات على الحق. 

َة}، لربا الكثير من املنتمين  ن َتْدُخُلوْا اْلَجناَّ
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
{أ

لهذا الدين يحس�بون- بالفعل- أنهم سيدخلون الجنة من دون 

جهاد، ول تحمل مسؤولية، ول صبر، وأن يقفوا موقف الحق، 

ل أنه س�يدخل الجنة ولو اتخ�ذ موقف الباطل،  ب�ل البعض يؤمِّ

ول�و كان في ص�ف الباطل، ولألس�ف الش�ديد نتيجة ألش�ياء 

ا: قوى ضالة في الس�احة اإلس��مية )ك�ا هو حال  كثي�رة جــدًّ

التكفيريين(، وس�عي دؤوب من ق�وى أخرى لفصل الناس في 

مواقفه�م عن مبادئه�م وأخ�قهم، يعني: النفص�ال باملوقف 

ل  ع�ن املبدأ، وعن األخ�ق، وعن القيم الدينية واإليانية؛ س�هَّ

للكثير م�ن الناس أن ينطلق باعتبارات أخ�رى ودوافع أخرى، 

ويظن املسألة سهلة وعادية وبسيطة، ويظن أنه يمكن أن يدخل 

الجنة إذا كان سيصلي ويصوم، ولو وقف في صف أمريكا، أو 

عم�ء أمريكا، أو عم�ء إسرائيل، ولو كان مع الظاملين الطغاة، 
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واملفسدين في األرض، واملستكبرين، والظاملين، ولو وقف في 

ص�ف البغاة، يتص�ور أنه باإلمكان أن يدخ�ل الجنة، هذه نظرة 

ا وخطيرة، خطيرة، واألعداء ركزوا على أن يرسخوا  فظيعة جدًّ

ف�ي الذاكرة العامة التأثير على الناس س�لبًا في مواقفهم؛ ألنهم 

يريدون من الناس مواقفهم.

القرآن الكريم يعلمنا أن األحداث تمثــل اختب�ارًا كبيرًا، 
وأنه�ا ميدان لتجل�ي الحقائق، وأنها امليدان ال�ذي تعبر فيه عن 

حقيق�ة م�ا أنت عليه: إم�ا أن تكون إنس�انًا صادقًا، وفي�ًا، ثابتًا؛ 

فتتخذ املوقف الذي رس�مه اهلل لك، وتفرضه عليك املسؤولية، 

ويعبر عن حقيقة انتائ�ك لهذا الدين في مبادئه وقيمه وأخ�قه 

ومواقف�ه، وإما أن تتخذ املوقف اآلخر، وهنا يعتبر اتخاذك لهذا 

الخي�ار خروج�ًا وانحرافًا ع�ن تلك املبادئ اإلياني�ة، عن تلك 

التعليات اإللهية؛ وبالتالي ستدفع ثمن هذا الخيار وهذا القرار 

السلبي والسيء في الدنيا وفي اآلخرة.

ِذيَن  ُ الاَّ ا َيْعَلــِم هللاهّ ــَة َوَلماَّ ن َتْدُخُلــوْا اْلَجناَّ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
{أ

اِبِريــَن}، فاملوق�ف الحق في  َجاَهُدوْا ِمنُكــْم َوَيْعَلــَم الصاَّ
اإلس��م، والتحمل للمس�ؤولية ب�أن تنطلق في مي�دان الصراع، 

في إط�ار موقف الحق، متحركًا بهذا الواج�ب، قائًا بهذا الدور، 
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مجاه�دًا تبذل جهدك، وتتحرك في ميدان الصراع تتصدى لقوى 

الطاغ�وت والس�تكبار، وبصب�ر، هذا جزٌء أساس�ٌي م�ن الدين، 

وجزٌء أساسٌي في أن يقبل اهلل منك دينك، وأن يعتبرك صادقًا، هو 

جزٌء أساس�ٌي من الدين، وهو محٌك أساسٌي يجلي حقيقة النتاء 

ا. الصادق والدعاء الذي يدعيه اإلنسان، فاملسألة مهمة جدًّ

بين خيار األحرار وخيار الخيانة والعار

لحظــوا، فــي ظل هــذا العــدوان الظالــم، ه�ذا العدوان 
البرب�ري الغاش�م اآلث�م، هذا الع�دوان الذي لم يترك ش�يئًا من 

املحرم�ات إل وارتكبه�ا بح�ق ش�عبنا العزي�ز املس�لم، هن�اك 

خي�ارات متفاوتة ومتباين�ة، مثً�: األحرار والش�رفاء واألخيار 

م�ن أبن�اء ه�ذا البل�د كان خياره�م وقراره�م التص�دي له�ذا 

العدوان، هذا هو املوقف الحق، املنس�جم م�ع القرآن الكريم، 

واملعب�ر ع�ن مصداقية اإلنس�ان، عن زكاء نفس�ه، عن س��مته 

النفس�ية واألخ�قية والفكرية والثقافية، أنه ليس أنسانًا أعوج، 

متنكرًا للحق، مبطً�، وأنه اتجه املوقف الذي تدل عليه الفطرة 

اإلنس�انية اإللهي�ة الت�ي فطر اهلل الن�اس عليه�ا، واملوقف الذي 

يوجه إليه القرآن الكريم.
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البعض كان خيارهم وقرارهم هو الخيانة، أن يتجهوا في 
صف األع�داء الغزاة، الذين أتوا- ف�ي عدوانهم هذا- غزاًة لنا 

إلى بلدنا، ومعتدين علينا - كش�عٍب يمنٍي مس�لم- ابتداًء بدون 

وج�ه حق، وتح�ت إش�راٍف أمريكي، وبتنس�يق مع إس�رائيل، 

وبتحال�ف وتع�اون م�ع إس�رائيل له أش�كال متع�ددة، وضمن 

مس�يرة ه�ذا الع�دوان- من�ذ بدايته وإل�ى اليوم- ك�م هناك من 

أحداث كان فيها على مس�توى التنفيذ اش�تراك ودور إلسرائيل 

ا، وقرار  معه�م، قرار وخي�ار الخيانة ق�رار خاطئ وخطير جــدًّ

يمثل انحرافًا واعوجاجًا عن مبادئ الدين، عن مبادئ اإلس�م، 

عن قيم اإلس��م، عن أخ�ق اإلس�م، وحتى عن الفطرة التي 

فطر اهلل الناس عليها. 

الذيــن خانوا شــعبهم فــي هذا العــدوان، وانضم�وا إلى 
صف املعت�دي األجنبي، وقفوا مع الظالم ض�د املظلوم، وقفوا 

مع املعتدي ضد املعتدى عليه، وقفوا مع املنافق املوالي ألمريكا 

وإس�رائيل ضد هذا الشعب، الذي ورد في الحديث عن رسول 

اهلل عن�ه: )اليمان يمان(، وقفوا م�ع الباطل ضد الحق، وقفوا 

ف�ي املوق�ف الذي يس�خط اهلل، املوقف الذي ل ينس�جم- بأي 

ح�اٍل من األحوال- مع الحق أبدًا، موقف مبطل، ظالم، باطل، 
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موقف ل يتسم حتى باإلنسانية، فيا هو متعارٌف عليه في الواقع 

البش�ري، فخياره�م وقراره�م يمث�ل انحراف�ًا ع�ن الحق، عن 

املب�ادئ، ع�ن القيم، هو خيان�ة، هو خزي، هو ع�ار، هو دناءة، 

ه�و انحطاط، هو س�فالة، هو نذالة، هو خس�ة، هو تنكر للقيم، 

لألخ�ق اإلنس�انية والدينية، وفي نفس الوقت هو يس�خط اهلل 

-سبحانه وتعالى- وله تبعاته في اآلخرة. 
كم استشــهد في هذا العدوان من المظلومين: سواًء 
في ميدان القتال من الش�هداء األبطال الذين تحركوا دفاعًا عن 

هذا الشعب املس�لم، أو في املناطق نفسها من الذين استشهدوا 

نتيج�ة غارات الطيران، نتيجة القص�ف املعادي... إلخ. هؤلء 

مظلوميتهم س�تكون لعنة إلهية عل�ى كل الذين وقفوا في صف 

هذا العدوان وأيدوه ولو بكلمة، يصبح كل من وقفوا في صف 

ه�ذا العدوان وأي�دوه يصبح�ون بأجمعهم يوم القيامة ش�ركاء 

ف�ي هذا الجرم الكبير والفظيع والش�نيع، ث�م هم في هذه الدنيا 

ا، على  ل�م يس�لموا ولم يرتاح�وا، كلفة ه�ذا الخيار كبيرة جــدًّ

املس�توى امليدان�ي: قت�ل منه�م الكثي�ر والكثي�ر، اآللف منهم 

قتل�وا، واآللف منه�م جرح�وا، وأع�داد كبي�رة منهم أس�روا، 

ونالته�م- ف�ي خياراته�م ه�ذه، واتجاهاتهم ه�ذه، وتحركهم 
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ف�ي إطار خيارهم الخياني- الكثي�ر والكثير من املعاناة، ولكن 

أخط�ر منها م�ا هو في اآلخ�رة )ع�ذاب اهلل الدائ�م واألبدي(، 

ولو منَّاهم اآلخرون وغروهم وس�ولوا لهم ما هم فيه من خيار 

خاطئ ومنحرف وباطل، لن ينفعهم ذلك أبدًا.

الحياد.. استسالم وانحراف عن المبدأ اإللهي 

الذيــن اتخــذوا أيضــًا خيــار الستســام هــم- أيضًا- 
اتخذوا الخيار الخاطئ في تنصلهم عن املس�ؤولية التي أمر اهلل 

ل اهلل الجميع إياها، اتجاههم ذلك، وخيارهم ذلك،  به�ا، وحمَّ

وقراره�م ذل�ك هو يمثل م�ن جانب خدمة للع�دو؛ ألن العدو 

يريــد من الناس: إم�ا أن يقفوا في صفه، أو أن يستس�لموا له، 
العدو يريد من الناس هذا: إما أن يقفوا في صفه جنودًا له، عبيدًا 

له في خدمته، أو مستسلمين له، الذين اتخذوا خيار الستس�م 

اتخ�ذوا خي�ارًا خاطئًا، منحرفًا، وأع�وج، ل يتطابق- بأي حاٍل 

من األحوال- مع التعليات اإللهية، ول مع املبادئ اإللهية، ول 

ُة َوِلَرُسوِلِه  ِ اْلِعزاَّ مع األخ�ق اإلس�مية أبدًا، اهلل يقول: {َوهلِلاَّ

َوِلْلُمْؤِمِنيَن}]المنافقــون: مــن اآليــة8[، البعض من هؤلء يس�مون 
أنفس�هم بالحياديين أو املحايدين، ليس�وا محايدين، التوصيف 
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الصحي�ح الذي يعبر عن حقيقة موقفهم هو أنهم مستس�لمون، 

ويصفون باملستس�لمين للعدو؛ ألنهم اتخذوا قرارًا أن ل يقفوا 

ضد هذا العدوان، وأن ل يتصدوا لهذا العدو الغازي واملعتدي 

واملجرم واآلثم، يعني: مستسلمين، ومتنصلين عن املسؤولية، 

الق�رآن الكريم ل�م يقبل به�ذا أبدًا، ل�م يقبل بهذا أب�دًا، ولهذا 

ا َيْعَلِم  َة َوَلماَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَجناَّ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
عندما يقول اهلل: {أ

اِبِريَن}، لبد من  ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلــَم الصاَّ ُ الاَّ هللاهّ
املوقف، لبد من تحمل املسؤولية، لبد من التضحية، لبد من 

الصبــر: الصبر في إطار العمل، في إطار النهوض باملس�ؤولية، 
في إطار التحمل للمسؤولية.

اتج�اه  واتجه�وا  باملحايدي�ن،  أنفس�هم  يس�مون  والذي�ن 

الستس��م، والذلة، والخنوع، والتنصل عن املس�ؤولية، أيضًا 

موقفهم يكش�ف حقيق�ة ما هم علي�ه، إنهم يعص�ون اهلل، إنهم 

يتنكرون لتلك التوجيهات، توجيهات اهلل التي مألت صفحات 

الق�رآن الكري�م، إنه�م ل�م يصغ�وا لقول�ه تعال�ى:  {اْنِفــُروْا 

نُفِسُكْم ِفي َسِبي�ِل 
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
ِخَفافًا َوِثَقاًل َوَجاِهُدوْا ِبأ

}]التوبــة: مــن اآليــة41[، إنه�م ل�م يلتفتوا إلى س�ور ف�ي القرآن  ِ هللاهّ
الكري�م بأكملها تربينا كأمٍة مس�لمة على النهوض باملس�ؤولية، 
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عل�ى التحم�ل للمس�ؤولية، عل�ى التح�رك الجاد ف�ي مواجهة 

التحدي�ات واألخط�ار، تنكروا ل�كل ذلك، وبرروا ألنفس�هم، 

وه�ذه النوعية موجودة في املجتمع املس�لم عب�ر التاريخ بكله، 

وحت�ى ف�ي زم�ن الرس�ول -صل���وات اهلل علي���ه وعل���ى آل���ه- في 

الس�احة اإلس��مية- آنذاك- كانت توجد أمثال ه�ذه النوعية، 

وكان القرآن الكريم يهاجمها بأش�د العبارات، ويكش�ف سوء 

موقفه�ا، وخطأ خيارها، وغبائها في توجهها، لدرجة أن القرآن 

يصفهم باملطبوع على قلوبهم، يعني: ناس وصلوا إلى مستوى 

عجي�ب م�ن التبلد وعدم اإلحس�اس، ل�م يعودوا ف�ي الوضع 

الطبيعي لإلنس�ان كإنس�ان يحس بالواقع من حوله، يتفاعل مع 

م�ا يجري من حول�ه، مظالم كبيرة، مآٍس كبيرة تحرك مش�اعره 

اإلنسانية، ومخاطر كبيرة وتحديات كبيرة تدفعه إلى أن يتحرك 

ُعوْا}]آل 
َ
ِو اْدف

َ
ِ أ اِتُلوْا ِفي َسِبي�ِل هللاهّ

َ
حتى بالدافع الفطري، {ق

عمران: من اآلية167[.

ُعــوْا( هن�اك خط�ر حقيق�ي عليك�م، عل�ى بلدكم، 
َ
ِو اْدف

َ
 )أ

على ش�عبكم، إم�ا بالدافع اإلياني واستش�عار املس�ؤولية أمام 

اهلل، وإم�ا بالدافع الوطني، الذين اتخذوا خيار الستس��م هم 

اتخ�ذوا خيارًا خاطئًا، اهلل توع�د عليه في القرآن الكريم بجهنم 
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ِليمًا َوَيْســَتْب�ِدْل 
َ
ْبُكْم َعَذابًا أ وبالعذاب: {ِإلاَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّ

ِديٌر 
َ

ُ َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء ق وُه َشــْيئ�ًا َوهللاهّ ْومًا َغْيَرُكْم َوَل َتُضرُّ
َ

ق
 َرُسوِل 

َ
ُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَاف ِرَح اْلُمَخلاَّ

َ
}]التوبة: اآلية39[، {ف

نُفِســِهْم ِفي َســِبي�ِل 
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ن ُيَجاِهُدوْا ِبأ

َ
ِ َوَكِرُهوْا أ هللاهّ

ْو  ًا لاَّ َشــدُّ َحرهّ
َ
َم أ اُلــوْا َل َتنِفــُروْا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهناَّ

َ
ِ َوق هللاهّ

َكاُنوا َيْفَقُهوَن}]التوبة: اآلية81[، فاهلل يخبر -جلَّ ش���أنه- أن عقابه 
مل�ن يتخذون ه�ذا القرار وهذا الخيار، ال�ذي هو لصالح العدو 

ب� ش�ك، لي�س حيادًا، إن�ه قراٌر لصال�ح الع�دو؛ ألن ما يريده 

الع�دو ه�و ه�ذا: إما أن تك�ون في صف�ه، وإما أن تستس�لم له، 

عندما تتخذ خيار الستس�م أنت وافقت للعدو، وأعطيته شيئًا 

أراده، ويري�ده منك، ويطلبه منك، ويس�عى ل�ه منك، هذا بعيد 

ع�ن التربية اإليانية التي تربي على العزة والكرامة، والتي تربي 

عل�ى نحٍو عظيم، تربي على استش�عار املس�ؤولية، وليس على 

التنص�ل عن املس�ؤولية والته�رب منها. |ل|، أن�ت تنتمي لهذا 

اإلس�م، أنظر ما في قرآنه، واقتد برسوله، {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي 

َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر  َمن َكاَن َيْرُجو هللااَّ ْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ
ُ
ِ أ َرُسوِل هللااَّ

َ َكِثيرًا } ]األحزاب: اآلية21[،  َوَذَكَر هللااَّ
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تأمل ما ذكره القرآن الكريم عن رسول اهلل في سورة التوبة، 

وفي سورة اإلنفال، وفي سورة النساء، وفي سورة آل عمران... 

وفي كثيٍر من الس�ور القرآنية، اقرأ س�ورة محمد لتعرف روحية 

محمد، نفسية محمد، خيارات محمد، قرارات محمد، مواقف 

محمد رس�ول اهلل -صل���وات اهلل عليه وعلى آله- هذا هو الس�بيل 

الصحيح. 

وطبعًا هناك نشــاط اســتقطابي واســع، وهناك تحرك 
كبي�ر في الس�احة في كل الخي�ارات وفي كل املس�ارات، قوى 

العدوان منذ بداية هذا العدوان وهي تسعى للتأثير على ضعاف 

النف�وس وضع�اف اإليان لس�تقطابهم نح�و الخيان�ة، ونحو 

العالة، ونحو التنكر لش�عبهم وإليانهم ولقيمهم وألخ�قهم، 

وحتى لقيم القبيلة اليمنية الفطرية التي تتشرف بها عبر التاريخ. 

لألســف الشــديد أصحــاب خيــار الستســام باتــوا 
جون لهذا الخيار، وباتوا دعاًة لهذا الخيار السلبي والسيء،  يروِّ
 ل�م يكفهم أن تقل�دوا هذا العار: ع�ار التنصل عن املس�ؤولية، 

ن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم} 
َ
{َرُضوْا ِبأ

]التوبــة: مــن اآليــة87[، ل�م يكفه�م ه�ذا الع�ار، ول�م يكتف�وا بهذه 

الخطوة الس�يئة التي فيها تخاذل، والتي ل تنسجم ل مع القيم، 
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ول م�ع م�كارم األخ�ق، ول م�ع املبادئ اإلس��مية، ول مع 

التوجيهات اإللهية، والبعض منهم يثبط ويخذل تحت عناوين 

من هنا أو هناك وأساليب متعددة.

ويقف الشــرفاء، واألخيار، والصالحــون، والصادقون، 
واألوفيــاء، والن�اس الحقيقي�ون الذي�ن ل يزال�ون يحتفظ�ون 
بفطرتهم اإلنسانية في الحد األدنى، يقفون في الخيار املشرف: 

التصدي لهذا العدوان، الثبات، الصمود، الص�بة في املوقف، 

الس�تعداد العال�ي للتضحية، اإلب�اء ألن يتمكن الع�دو، أو أن 

نه من السيطرة علينا والستعباد لنا. نمكِّ

أبناء شعبنا والخيار الصحيح

هذا الخيار فيه الكثير والكثير من أبن�اء هذا الشعب، 
في�ه الكثير الطيب م�ن العلاء )علاء الدي�ن(، ويقف معظمهم 

ف�ي هذا الخيار وفي ه�ذا التجاه، ولهم الكثي�ر من اللقاءات، 

واملواق�ف، والنش�اط الفعل�ي في الس�احة، وهن�اك تضحيات 

بفلذات أكبادهم، هناك شهداء من البيوتات العلائية البارزة في 

هذا البلد، ش�هداء في امليدان، وهناك نش�اط مستمر في الساحة 

ف�ي كل التجاه�ات: دع�وة، عظ�ة، تذكير، تحري�ض، تحفيز، 
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تبيين... وأنشطة عملية، أنشطة خيرية، أنشطة متنوعة ومتعددة 

لهؤلء في الساحة.

هناك من وجاهات هذا البلد، من ش�رفائه، من أحراره، 
م�ن مش�ائخ القبائ�ل من يقف�ون- أيض�ًا- في طليع�ة املوقف، 

منهم الش�هداء، ومنهم الذين يتحركون ليً� ونهارًا في الساحة: 

ك�ون الن�اس، يتحرك�ون ف�ي التحش�يد، يدفع�ون الن�اس  يحرِّ

للموقف، وقدموا الشهداء.

هناك من ضباط الجيش وقادته من لهم أشرف املواقف 
ف�ي املي�دان، ومن بات�ت لهم ف�ي التاريخ وف�ي ذاك�رة التاريخ 

مواقف ستسجل وستدرسها األجيال القادمة.

هناك من أبن�اء هذا الشــعب، من كــل المناطق، من كل 
القبائل، من كل املحافظات من يتحركون، ومن قدموا الشهداء، 

والي�وم عندما نأتي إلى هذا الخيار ونرى كم قدم أصحاب هذا 

الخيار، وهم الذين يتجهون اتجاهًا صادقًا، واتجاهًا منسجًا مع 

هوية هذا الش�عب في انتائه اإلياني، نجد أنهم قدموا أعزاءهم 

وأخيارهم ش�هداء في هذا الطريق ب�كل قناعة، ولم يهنوا، ولم 

يتراجع�وا، ول�م يخضع�وا، ولم يخنع�وا، وهم مس�تمرون في 
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نشاطهم وعملهم ومسعاهم الدؤوب في التاسك، والصمود، 

والثبات، والتصدي لهذا العدوان.

شــهداؤنا األبــرار، وفــي طليعتهــم الشــهيد الرئيــس/ 
صالح الصماد، وسائر الش�هداء الذين قضوا نحبهم منذ بداية 
الع�دوان وإل�ى الي�وم، هم يعبرون ع�ن تنوع املناط�ق والقبائل 

واملكون�ات، فيقدمون الش�هادة على حقيقة ه�ذا التوجه الذي 

ه�و الخيار الرئيس�ي في هذا البلد لكل أح�راره، ولكل رجاله، 

ولكل شرفائه.

أساليب العدو في السعي لكسر إرادتنا

اآلخرون الذين لهم اتجاهات أخــرى يحاولون أن يؤثروا 
وأن يضعف�وا م�ن تفاع�ل الن�اس واملجتم�ع م�ع ه�ذا الخي�ار 

الصحي�ح، العدو يبذل أقص�ى جهد؛ ألنه يش�عر بحالة إحباط 

�ل أن يتمك�ن من احت��ل هذا البل�د في فترة  كبي�رة، وكان يؤمِّ

زمني�ة وجي�زة )م�ا بين األس�بوعين، إل�ى الش�هرين(، وها هي 

س�ت سنوات تكاد أن تنقضي وهو ل يزال يفشل، وهو ل يزال 

يص�اب باإلحباط، وهو يرى في كل مرحلة من املراحل وهناك 

مواقف عظيمة وتاريخية، يس�جلها أبناء هذا البلد في الجبهات 
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بتضحياته�م ومواقفه�م واستبس�الهم ، وهو ل يزال في مس�ار 

التنام�ي والتطوير للقدرات العس�كرية، ويرى كيف أن املس�ار 

على مس�توى الق�درات الصاروخية، طائرة ب�� طيار، وكذلك 

في البحرية... في كل املسارات يرى هناك إنجازات، ومن واقع 

املعان�اة، ولكنه يرى إنجازات فعلية، وي�رى أن التوجه في هذا 

البلد هو- دائًا- اإلصرار على الصمود والستبس�ال والثبات، 

وتطوير القدرات، وتعزيز كل ما يساعد على هذا الصمود على 

كل املس�تويات، يش�تغل الع�دو إلضعاف هذا التوجه بوس�ائل 

وأس�اليب كثي�رة، يلع�ب لعبته على املس�توى القتص�ادي إلى 

أقصى ما يس�تطيع )أقصى ح�د(، وعمل على أن يلحق املجاعة 

بهذا الش�عب، ولكنه رأى أنه لم يتمكن- من خ�ل ذلك- من 

كسر إرادة هذا الشعب.

هناك شــغل، وليس جديــدًا، ولكن الع�دو بات يرك�ز عليه 
بش�كٍل كبي�ر، وه�و الس�عي لكس�ر اإلرادة ف�ي الصم�ود والثبات 

وبأس�اليب أخرى: أس�اليب الحرب الناعمة الت�ي تتجه إلى الحالة 

ا،  النفسية وإلى الحالة الفكرية والثقافية، ويشتغل بوسائل كثيرة جدًّ

ول يترك أس�لوبًا من األس�اليب إل ويسعى لستخدامه؛ إلضعاف 

الناس عن تفاعلهم وعن استمراريتهم في التصدي لهذا العدوان.



57

فالحرب على المستوى العامي والثقافي والفكري 
ا: س�واًء على مواقع التواصل الجتاعي، أو  حرب نشطة جدًّ
من خ�ل القنوات الفضائية، أو من خ�ل من يتحركون بشكل 

مباش�ر ف�ي الس�احة، كل أب�واق الض��ل، كل أب�واق العدوان 

الت�ي تنف�خ فيها ش�ياطين اإلنس وش�ياطين الجن؛ في مس�عى 

للتأثير والتش�كيك والتلبيس على الناس في خيارهم للتصدي 

ا، با  للعدوان، في س�عي إلثارة الشكوك تجاه أش�ياء كثيرة جدًّ

فيه�ا صوابي�ة ه�ذا الخيار، الذي ه�و من أوض�ح الواضحات، 

وأبين البينات، الش�غل في هذا التجاه واس�ع، بأشكال كثيرة، 

بش�كل مباش�ر وبش�كل غير مباش�ر، وبش�كل يؤثر من هنا، أو 

يؤثر م�ن هناك، املهم هو كيف يؤثرون على اإلنس�ان فيبعدونه 

عن امليدان، هذا ما يس�عون له، على مس�توى اإلفس�اد النفسي 

واألخ�ق�ي، يرك�زون على ه�ذا الجانب، على مس�توى إثارة 

املش�اكل والنزاع�ات والخ�ف�ات تح�ت كل العناوي�ن، عل�ى 

مس�توى اإلله�اء للناس واإلش�غال له�م ذهنيًا ونفس�يًا وعمليًا 

بقضاي�ا هامش�ية هن�ا أو هن�اك، كل وس�يلة م�ن الوس�ائل التي 

ي�رون فيها أنها يمكن أن تس�هم- بمس�توى أو بآخر- بإش�غال 

الناس عن املوقف الذي يفترض أن يكون هو املوقف الرئيسي، 
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وال�ذي ينبغ�ي أن يمث�ل األولوي�ة للجميع في الهت�ام به، في 

التركي�ز عليه، وفي العناية به، وفي ألَّ يقبل الناس أن يش�غلهم 

عنه ش�اغل هامش�ي، أو أن يفتع�ل لهم األعداء هن�ا أو هناك ما 

يسعون من خ�له إلى إبعادهم عنه.)1(

دورنا في مواجهة أئمة الكفر: أمريكا وإسرائيل

   فــي هذا الزمن نحن أمة كما في كل الماضي، نحن أتى 

دورن�ا في هذه الحي�اة، نواجه تحديات في ه�ذا الزمن، نواجه 

املخاط�ر ف�ي ه�ذا الزم�ن، نواجه هجم�ًة علين�ا كأمٍة إس��مية 

مة أع�داء هذه األم�ة من يحمل  م�ن أع�داء واضحين، ف�ي مقدِّ

راي�ة اإلس�تكبار، م�ن يتج�ه ب�كل ثقله، ب�كل مؤامرات�ه، بكل 

استكباره، بمخططاته الشيطانية لستهداف أمتنا، من يقود هذه 

املؤام�رات من أعداء األم�ة من الكافرين هو الع�دو األمريكي 

مة أعداء األمة، هم أئمة الكفر  واإلسرائيلي، هؤلء هم في مقدِّ

في هذا الزم�ن، هم الذين يحملون راية اإلس�تكبار والطغيان، 

الراية الش�يطانية، هم الذين يمتلكون الرصيد اإلجرامي الهائل 

على مس�توى الواقع البش�ري، أمريكا في اعتداءاتها اإلجرامية 

)1( من كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى الشهيد لعام 1440ه�.
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والوحشية، في تنكيلها بالناس، في ظلمها وجبروتها وطغيانها 

للش�عوب، إمتد ش�رها لينال من الكثير من الشعوب، حتى من 

غير أمتنا اإلس��مية، كا حدث في فيتنام، كا حدث في اليابان 

بإلقائه�ا القنابل النووية على الش�عب الياباني في مدنه، وقتلها 

ل�آللف املؤلفة من الناس حتى من األطفال والنس�اء، في كثيٍر 

م�ن أقطار األرض لها رصيدها اإلجرامي املش�هور واملعروف، 

لكنه�ا تخ�وض معركته�ا املباش�رة وتس�تهدفنا بش�كٍل عدائٍي 

واض�ح، هل يمكن أن ننســى ما فعلته أمريكا في العراق بعد 

غزوه�ا للعراق واحت�له�ا للعراق، وارتكابها ألبش�ع الجرائم 

بكل أنواعها: جرائم القتل بمئات اآللف من الشعب العراقي، 

جرائم اإلغتصاب: اإلغتصاب للنس�اء، واإلغتصاب للرجال، 

واش�تهرت قصة س�جن أب�و غريب كنم�وذج واحد م�ن ناذج 

كثيرة ما جرى في العراق من خ�ل األمريكيين. 

ه�ل يمكن أن ننس�ى م�ا فعلت�ه ول زالت تفعل�ه أمريكا في 

أفغانس�تان البلد املس�لم، الذي يلقى ش�عبه األمّري�ن من الظلم 

والجب�روت واألضطه�اد األمريك�ي؟ ه�ل يمك�ن أن ننس�ى 

فلس�طين؟ وما أدراك ما فلس�طين! ومقدسات األمة، والشعب 

الفلس�طيني ال�ذي هو ج�زٌء من أبناء ه�ذه األم�ة ل يتجزأ، وما 
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لح�ق ب�ه في كل هذه العق�ود من الزمن من الظل�م واإلضطهاد 

بكل أنواع اإلضطهاد والظلم، من قتل، من اغتصاب لألرض، 

م�ن انتهاك للعرض، من تدنيس للمقدس�ات، الدور األمريكي 

حاض�ر في التبني التام إلس�رائيل، والدعم املفتوح إلس�رائيل، 

والتآمر واملش�اركة املباشرة- في كثيٍر من األمور- مع إسرائيل، 

ومن آخر ذل�ك اإلعتراف بالقدس عاصم�ًة للكيان الصهيوني 

اإلس�رائيلي اليهودي، فيا يحمله ذل�ك من دللة واضحة على 

عدائي�ة ش�ديدة، واس�تهتار كبي�ر بهذه األم�ة وبمقدس�اتها، ثم 

ائ�ت إلى ليبي�ا... إذهب إلى بقي�ة أقطار هذه األم�ة، ما من بلد 

من بلدان هذه األمة، وما من ش�عٍب من ش�عوب هذه األمة إلَّ 

وترى ألمريكا حضورًا عدائيًا اس�تكباريًا، مؤامرًة هنا، س�يطرًة 

هن�اك، احت�لً هنا، ونف�وذًا هناك، وتعمل بش�كٍل عدائي ضد 

م عناوي�ن مخادعة ينخ�دع بها  أبن�اء ه�ذه األمة، ول�و أنها تق�دِّ

الس�ذج واألغبياء من الناس، أو يس�تغلها البع�ض من العم�ء 

والخون�ة؛ ليب�رروا ألنفس�هم م�ا ه�م فيه م�ن الخيان�ة والعالة 

والنف�اق، وصولً إلى العدوان على بلدن�ا، العدوان على بلدنا 

الذي يش�رف على اكتال خمس سنوات منذ بدايته، وفيه أبشع 

الجرائم التي ارتكبها املعتدون، تحالف العدوان الذي أشرفت 

عليه، وأدارته، وباشرت فيه الكثير من املراحل أمريكا. 
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أمريكا دورها الرئيسي في هذا العدوان هو ملستوى أنه 
لول تدخلها، ومش�اركتها، وإش�رافها، وإدارتها لهذا العدوان، 

مل�ا كان هذا العدوان، ملا وقع هذا العدوان بحق ش�عبنا اليمني، 

ال�دور األمريك�ي ه�و به�ذا املس�توى، دوٌر أساس�ٌي ف�ي ه�ذا 

الع�دوان، اإلش�راف، اإلدارة، الحاية السياس�ية، الدعم الذي 

قدمته بش�كٍل كبير على مس�توى الس��ح، بقنابلها كم قتل من 

اآللف من أطفال شعبنا، وأبناء شعبنا، ونساء شعبنا؟ كم دمِّرت 

من املنازل، من املنشئات الخدمية في هذا البلد؟ كم دمرت من 

مت من املنازل؟ كم دمرت من املصانع واملتاجر  جسور؟ كم هدِّ

واألس�واق؟ الكثير الكثير، مناسبات إنس�انية: مناسبات عزاء، 

مناس�بات أف�راح، مناس�بات أعراس، فتك�ت بأهله�ا وقتلتهم 

القنابل األمريكية. 

مــع القنابــل األمريكيــة إدارة شــاملة للعمليــة، إدارة 
معلوماتية، إدارة تخطيط، وهذا ش�يٌء اعت�رف به األمريكيون، 

ث عنه المريكيون، وأمٌر معروٌف في واقع الناس، ل خفاء  تحدَّ

في�ه، أمٌر ظاهر، الضحية له�ذه اإلعتداءات، الضحي�ة ملا تعانيه 

أمتنا هي هذه الشعوب بكلها، في كل بلد من بلدان هذه املنطقة، 

وإن تفاوت مس�توى هذه املظلومي�ة، ولكن قد تكون املظلومية 
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في ش�عب هي أنه أصبح يعيش حالة الخضوع لإلستعار التام، 

نت  ش�عٌب هن�اك فيه س�لطة خضع�ت بالكامل ألمري�كا، ومكَّ

أمريكا من الس�يطرة على بلدها، بحيث تحولت هي إلى مجرد 

أداة بي�د أمريكا، هذه املظلومية لذلك الش�عب، الش�عب الذي 

يتصدى للهيمنة األمريكية، ويقدم في س�بيل ذلك التضحيات؛ 

ألنه يريد أن يكون شعبًا حرًا، ل يستعبده أحد، ول يكون عبدًا 
إل هلل، يريد أن يتمس�ك بمبادئه وقيمه التي يبني عليها استق�له 

ف�ي ه�ذه الحياة، ث�م ُيظل�م باإلس�تهداف العس�كري، بالقتل، 

باملؤام�رات، بالحص�ار اإلقتصادي، هو يعان�ي، وهو في موقع 

التضحية، والشعب اآلخر الذي قد نراه ل يعيش حالة الحرب، 

لكن�ه يعي�ش حالة اإلس�تهداف العدائ�ي من نوٍع آخ�ر، أصبح 

بش�كٍل تام تحت الس�يطرة األمريكية، سلطته، حكومته، نظامه 

خض�ع بالكامل ألمريكا، وأخضع ش�عبه معه ألمريكا، لدرجة 

أنَّ هناك ش�عوبًا في أمتنا ل تس�تطيع- ألنها ل�م تمتلك اإلرادة 

وخضع�ت بخضوع حكوماتها- أن تخرج مظاهرة واحدة تندد 

بإس�رائيل، أو تجاه�ر بالعداء إلس�رائيل، مع أنَّ إس�رائيل عدو 

واضح لألمة.
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العدو واضح بأهدافه.. ونحن نعيش االمتحان اإللهي

الحالة التي نعيشــها في هذا العصر، هن�اك عدٌو واضح 
اس�مه األمريك�ي واإلس�رائيلي، يس�تهدفنا كأمة ليس�يطر علينا 

وبعدائية، ليفقدنا اس�تق�لنا، ليفقدنا حريتنا وكرامتنا، ليس�يطر 

علين�ا س�يطرًة تفصلن�ا عن مبادئن�ا األساس�ية، ع�ن قيمنا، عن 

إس��منا الحقيقي، إس��منا املحمدي األصيل، إس�منا الذي 

يعبر عن مضمونه القرآن الكريم، الذي يجعل منا أمًة مس�تقلًة، 

ح�رًة، عزي�زًة، ل تعيش حالة التبعية ألعدائه�ا؛ ألنن�ا لو تحولنا 

لنعي�ش في حياتنا هذه حالة التبعية املطلقة ألمريكا وإس�رائيل، 

وس�لمنا أنفس�نا كأم�ة ب�كل مقدراته�ا، وثرواته�ا، وإمكاناتها 

لتستغلها أمريكا وإسرائيل، ولتكون غنيمًة ألمريكا وإسرائيل، 

ولتك�ون خاضعًة ألمريكا وإس�رائيل؛ لُكنا فقدنا من إس��منا 

جوهره، ومبادئه، وأسس�ه، وألصبحنا أمًة ليس لها من اإلس�م 

إلَّ اسمه، ليس لها إلَّ إس�مًا شكليًا توظَّف فيه بعض العناوين 

لخدمة أمريكا ولخدمة إس�رائيل، كا يفعله البعض من العم�ء 

واملنافقي�ن والخون�ة، الذي�ن يفعل�ون نف�س الش�يء، خضعوا 

ألمريكا، أصبح�وا في حالة تبعية ألمري�كا، مواقفهم مواقفها، 

وسياس�اتهم سياس�اتها، توجهاته�م توجهاته�ا، يع�ادون م�ن 
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تري�د له�م أمريكا أن يع�ادوا، يوالون من تريد منه�م أمريكا أن 

يوال�وا، إع�مه�م يخدمها، أموالهم تصب ف�ي تنفيذ مؤامراتها 

ومش�اريعها، مواقفه�م السياس�ية والعس�كرية واألمني�ة تصب 

حي�ث التوج�ه األمريكي، حي�ث تريد منهم أمري�كا أن يكونوا 

يكونون، هذه حالة البعض. 

فنحن في مرحلة نعيش فيها هذا الختب�ار اللهي، الذي 
ل يمك�ن أن نك�ون في�ه صادقي�ن م�ع اهلل، صادقين ف�ي انتائنا 

لإلس��م الحقيق�ي في جوه�ره العظيم، اإلس��م ال�ذي يبني 

حريًة، واس�تق�لً، وكرامًة، وعزًة، اإلس��م ال�ذي يبني واقعًا 

على أس�اٍس من املبادئ اإللهية، واألخ�ق والقيم العظيمة، ل 

يمكن أن نكون صادقين في ذلك مع التبعّية ألمريكا وإسرائيل، 

ل يمكن أبدًا، يستحيل ذلك. 

الســام فــي مبادئــه اللهية، ف�ي أخ�ق�ه العظيمة، في 
تش�ريعاته اإللهية، ل يمكن أب�دًا أن يكون برنامجًا ألمة تتحول 

إل�ى حال�ة تبعي�ة ألمري�كا؛ ألن ألمري�كا برنامجًا آخر، أسس�ًا 

أخ�رى، إلس�رائيل توجه�ات أخ�رى، مب�ادئ أخ�رى، لديهم 

س�لوكيات وتصرفات وسياس�ات تتناقض كلي�ًا مع مبادئ هذا 

الدي�ن، حالة التبعية ألمريكا هي حالة عبودية للطاغوت، وهي 
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تتنافى كليًا مع مبدأ التوحيد في اإلس��م، الذي يجعلنا أحرارًا 

ل نخضع إل هلل، ل نركع إل هلل، ل نعبِّد أنفس�نا إلَّ هلل -س���بحانه 

وتعال���ى- حال�ة التبعية ألمريكا س�تجردنا من األخ��ق القرآنية 
واإلس��مية، حالة التبعية ألمريكا س�تجردنا م�ن الكرامة التي 

يريدها اهلل لنا، وستفقدنا حتى القيمة اإلنسانية.

 الفطرة والمبادئ اإللهية 
تدفعنا لمواجهة الهجمة األمريكية 

هن�اك أم�م في ه�ذه األرض وه�ي ل تنتمي إلى اإلس��م، 

اإلس��م في مبادئه اإللهي�ة العظيمة، في أخ�ق�ه العظيمة، في 

ش�ريعته العظيم�ة واملقدس�ة واملبارك�ة، لك�ن لديه�ا طموحها 

اإلنس�اني، ل زالت بفطرتها اإلنس�انية تصر عل�ى أن تكون أمًة 

ح�رة، واتجه�ت في ه�ذه الحياة لتفصل نفس�ها ع�ن الخضوع 

ألمري�كا، ع�ن التبعي�ة ألمري�كا، ع�ن اإلستس��م ألمري�كا، 

وتس�عى ألن تك�ون أمًة متحررة م�ن الخض�وع ألمريكا، ومن 

التبعي�ة ألمريكا، نحن نعرف كيف تس�عى روس�يا مثً� للتحرر 

من الهيمنة األمريكية، ولتكون ندًا أمام األمريكي، كيف تسعى 

الصين، كيف تس�عى كوريا الش�الية... كيف تس�عى بلدان هنا 
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وهناك، بعض البلدان ف�ي أمريكا ال�تينية مع قربها من أمريكا 

تس�عى ألن تكون ح�رة، ومنعتقة من الهيمن�ة األمريكية، ملاذا؟ 

ألنهــم يدركون أنَّ الهيمنة األمريكية هي اس�تعباد، هي إذلل، 
ه�ي قه�ر، هي مص�ادرة للحري�ة، ه�ي مص�ادرة للكرامة، هي 

مصادرة لإلس�تق�ل، وه�م ل يريدون أن يعيش�وا هذه الحياة، 

نح�ن باألولى- كأمة مس�لمة- نح�ن باألول�ى أن نكون أعظم 

إص�رارًا، وأكث�ر تصميًا عل�ى أن نكون أمًة حرة مس�تقلة، تبني 

حياته�ا ف�ي ه�ذه الحياة، تبني مش�وارها ف�ي هذه الحي�اة على 

أساٍس من مبادئها العظيمة، وقيمها العظيمة، وأخ�قها اإللهية 

القرآنية اإلس��مية العظيمة، نحن أولى بالحرية، باإلستق�ل، 

بالكرامة. 

ثم نحن نعيش في واقعنا هجومًا علين�ا كأمــة، أمريكا 
ه�ي الت�ي هجمت علين�ا، هي التي أت�ت إلينا، لس�نا نحن كأمة 

مسلمة من ذهبنا في السفن وانتقلنا عبر البحار لنهجم عسكريًا 

عل�ى الولي�ات املتح�دة األمريكي�ة، ولنعت�دي على س�كانها 

ومواطنيه�ا، ونقتح�م عليهم امل�دن، وننهب عليه�م املقدرات 

والث�روات والخيرات، ونقي�م في بلدانهم القواعد العس�كرية 

لإلستئثار بكل ممتلكاتهم، والتحكم بكل قراراتهم، والتدخل 
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ف�ي كل ش�ؤونهم. هم من أت�وا إلينا هم، هم من أت�وا إلينا، هم 

من بدأوا بالتدخل في كل شؤون حياتنا، يتدخلون سياسيًا، أين 

ه�و البلد العربي الذي ل تتدخ�ل الولية املتحدة األمريكية في 

ش�ؤونه السياس�ية، أين هو؟ أين هو البلد اإلس�مي الحر الذي 

ه�و بمنأى عن كل مؤامرات أمريكا، وتحترمه أمريكا، وتحترم 

اس�تق�له، ل تتآم�ر علي�ه، ل تضايق�ه؟ هي تركز عل�ى املنطقة 

بش�كٍل عام، وتسعى للس�يطرة عليها بشكٍل عام، وتتعامل معنا 

كشعوب إس��مية، كأمة مس�لمة عربية وغير عربية... كل هذه 

األم�ة اإلس��مية، تتعامل معه�ا بعدائية ش�ديدة، ه�ي تكرهنا 

كمسلمين، وهي تسعى للسيطرة علينا بعدائية. 

أمريكا وتعاملها مع عمالئها !

ولذلك نجد كيف تتعامل حتى مع عمائها، مع الخانعين 
له�ا، م�ع الخاضعين لها، م�ع املوالين لها، هل ه�ي تحترمهم؟ 

عندم�ا يأتي الرئيس األمريكي ليس�مي النظام الس�عودي الذي 

ه�و يوال�ي- بكل وضوح- أمري�كا ولءًا تام�ًا، يقف معها كل 

املواق�ف، يتبن�ى كل توجهاتها، إع�م�ه ل يختلف عن اإلع�م 

�ا املضمون فه�و واح�د، تجاه أي  األمريك�ي إلَّ ف�ي اللغ�ة، أمَّ
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مس�تجد ف�ي واق�ع ه�ذه األم�ة، إذا توجه�ت أمري�كا لتضرب 

ضربته�ا هنا أو هناك، لتس�تهدف هذا الش�عب أو ذاك الش�عب 

من أبناء أمتنا، لتستهدف ذلك الحر وذلك البطل من أبناء األمة 

هن�ا أو هناك، تجد اإلع�م الس�عودي ل يختل�ف عن اإلع�م 

ا  األمريك�ي إلَّ في اللغة، ليس�ت لغ�ة انجليزية، لغ�ة عربية؛ أمَّ

املضم�ون فواح�د، السياس�ات، التوجهات، املواق�ف... إلخ. 

ه�ل تحترم�ه أمري�كا؟ أولي�س يأتي )ترام�ب بنفس�ه( الرئيس 

األمريكي ليس�مي هذا النظام املوالي، هذه الس�لطة التي والته، 

دته، حتى في أمريكا يسخرون  وقفت معه، أيَّدته، طبَّلت له، مجَّ

له، يمدحه،  ده، يعظِّمه، يبجِّ من ترامب، والنظام السعودي يمجِّ

يتح�دث الن�اس ف�ي أمري�كا ف�ي الولي�ات املتحدة ع�ن غباء 

ترامب، عن حاقته، عن س�لوكه املس�تهتر، عن فقدانه لإلتزان، 

ينتقصون�ه بكثي�ر م�ن النواق�ص امل�حظ�ة في�ه، والب�ارزة فيه، 

�دوه، ويصفونه بأوصاف  فيأت�ي اإلع�ميون الس�عوديون ليمجِّ

ا! فيس�ميهم في املقابل بالبقرة  تعظي�م وتبجيل. حالة غريبة جدًّ

الحلوب، من يس�ميك بالبق�رة هل هو احترم�ك؟! والحلوب 

يحلب�ك، ويرى أن كل م�ا تقدمه له، وكل م�ا حصل عليه منك 

إن�ا هو بمنزلة م�ا يحصل عليه الراعي م�ن بقرته الحلوب، مع 
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م لها خدمة وهو يرعاها؛ أما  فارق أنَّ الراعي للبقرة قد يكون قدَّ

الراع�ي األمريكي فهو ل يقدم خدمة، ليس راعيًا حقيقيًا؛ ألنه 

م أي جهد، ل يحترمون  يحل�ب وليس ه�و الذي رعى، لم يق�دِّ

وَلِء 
ُ
ْنُتْم أ

َ
أح�دًا، يعني: النظرة العدائية، نظرة الكراهي�ة {َها أ

وَنُكْم}]آل عمران: من اآلية119[، هذه الحالة التي  وَنُهْم َوَل ُيِحبُّ ُتِحبُّ
هم عليها. 

فنحــن أمــام هجمة أمريكيــة وإســرائيلية فيهــا قتل 
للماييــن من أبن�اء أمتنــ�ا، فيها احت�ل ل�ألرض، فيها انتهاك 
للعرض، فيها تدنيس للمقدس�ات، فيها مصادرة لإلس�تق�ل، 

فيها مصادرة للكرامة، فيها اس�تعباد، فيه�ا إذلل، فيها امتهان، 

فيه�ا نهب للثروات، هذه هي الحالة القائمة، والش�واهد عليها 

يومي�ة في فلس�طين، ف�ي اليمن، ف�ي العراق، هجم�ة واضحة، 

هجمة اس�تكبارية، هجمة طغيان، األمة فيها في موقف الدفاع، 

وم�ن يتحرك من أبن�اء األمة في مواجهة ه�ذا الخطر الواضح، 

وه�ذا العدو الواض�ح، وهذه الهجم�ة اإلس�تكبارية العدوانية 

الواضح�ة، والتي تتجه لتش�مل كل املج�الت؛ ألن األمريكي 

يتح�رك ف�ي كل املج�الت: عل�ى املس�توى السياس�ي، عل�ى 

املس�توى اإلقتصادي، على املس�توى العسكري، على املستوى 
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األمني... على كل املس�تويات، وفي كله�ا بمؤامرات وبعدائية 

وبخطط اس�تعارية، من يتحرك من أبناء أمتنا بدافع املس�ؤولية، 

بدافع الضمير الحي، بدافع الفطرة اإلنس�انية والقيم اإلنسانية، 

اق للعزة، ويستش�عر املسؤولية  اق للكرامة، توَّ اق للحرية، توَّ توَّ

أم�ام اهلل -س���بحانه وتعال���ى- ف�ي مواجهة ه�ذه الهجم�ة، هو في 

املوقف الصحيح، في املوقف الحق، هذا الذي يريده اهلل لنا. 

أعظم مصاديق الجهاد والشهادة!

عندما أتت كل آيات الجهاد، وكل الحديث عن الشهادة، 
هي لتبني منا أم�ًة ذات منعة تواجه أعداءها، تواجه التحديات، 

تواج�ه األخطار، تتصدى لقوى الش�ر، لق�وى اإلجرام، وليس 

د على  لتبق�ى أمًة مس�تكينة، ولذلك يأت�ي القرآن الكري�م ليؤكِّ

د على  ذلك، تأتي آيات الجهاد في القرآن وآيات الش�هادة لتؤكِّ

ذل�ك، س�بيل اهلل ه�و س�بيل املس�تضعفين، نصرته�م، عزتهم، 

ف�حهم، قوته�م، منعتهم، دفع الظلم عنهم، دفع الش�ر عنهم، 

دف�ع الفس�اد عنه�م، الجهاد في س�بيل اهلل ف�ي ه�ذا الزمن من 

أه�م مصاديقه، وأق�دس مصاديقه، وأعظ�م مصاديقه التصدي 

للهجم�ة األمريكية واإلس�رائيلية الش�املة على أمتن�ا، الهجمة 
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الواضح�ة، الهجم�ة العدوانية، الهجمة اإلس�تكبارية، الهجمة 

املعادي�ة التي ه�ي ذات طابع إجرام�ي، فيه قتل، فيه اس�تباحة، 

في�ه نهب، فيه مصادرة للكرامة واإلس�تق�ل، من أهم مصاديق 

الجه�اد ف�ي س�بيل اهلل هو التص�دي له�ذا الخطر، لهذا الش�ر، 

انط�قًا من تلك املبادئ اإللهية في إس�منا، في قرآننا، ومن أهم 

مصاديق الش�هادة هو اإلستشهاد وأنت تتحرك في هذا الطريق، 

ف�ي هذا اإلتج�اه انط�قًا من تلك املب�ادئ والقيم والتوجيهات 

اإللهية، في هذه الطريقة التي رسمها اهلل -سبحانه وتعالى-. 

األمريكي هو الــذي هو فــي موقع البغــي، والع�دوان، 
واإلجرام، ونش�ر الفتن، َمن الذي نش�ر داعش؟ املمول هو غير 

األمريك�ي؛ ألنه ل يريد أن يدفع املال، لكنه هو الذي يهندس، 

�ه، ويأم�ر، ويرتِّب، ويهندس املس�ألة  ويش�رف، ويتابع، ويوجِّ

لون وقد ينفِّذون. بكل تفاصيلها، اآلخرون قد يموِّ

مساران يترافقان مع الهجمة األمريكية اإلسرائيلية

لألسف الشديد مع هذه الهجمة األمريكية السرائيلية 
الواضحــة علــى أمتنــ�ا، يترافــق معهــا مســاران ســلبي�ان، 

ويشتغل في ِكا المسارين جزٌء من أبن�اء األمة:
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المسار األول هو التبرير والتأيي�د لما تفعله أمريكا، َأَوَل 
نرى السعودي يفعل ذلك؟ َأَوَل نرى اإلماراتي يفعل ذلك؟ ِك� 

النظامين يفع�ل ذلك، إع�مها، مواقفها السياس�ية، تمويلها، 

ودفعه�ا املالي في هذا اإلتجاه، مواقفها العس�كرية في األخير 

وحتى األمنية، وأمثالها مم�ن يؤيد، يبرر، إع�مه واضح، أمام 

أي جريمة، أي توجه أمريكي جديد، يأتي ليواكب ذلك التوجه 

األمريك�ي، أو ليتح�رك ضمن تلك املؤام�رة األمريكية في كل 

املسارات مؤيِّدًا ومبررًا، وهذا واضح.

المســار اآلخر هو مسار تثبيط، وتخذيل، ولوم، وانتقاد، 
ومحاول�ة تكبيل األمة ألَّ تتجه لدفع هذا الش�ر املوجود أصً�، 

ألَّ تتص�دى له�ذا الخط�ر القائم ف�ي الواق�ع، ألَّ تتصدى لهذه 

الهجم�ة التي هي هجم�ة قائمة في الواقع، حرم�ان األمة حتى 

م�ن الدفاع عن نفس�ها، ع�ن اس�تق�لها، عن كرامته�ا، التوجه 

بالل�وم، والنقد، والتجريح، والتثبيط، واإلس�اءة، واإلتهامات، 

ا، لوم كبير بكل الوس�ائل، ب�كل العناوين، بكل  ل�وم كبير جــدًّ

م�ا يمكنه�م م�ن عناوي�ن معين�ة وزائفة مل�ن يتح�رك للتصدي 

ا، كل أحرار  له�ذه الهجم�ة، مع أننا ف�ي املوق�ف الطبيعي جــدًّ

هذه األم�ة الذين حملوا الراية يوم تخل�ى الكثير، ونهضوا يوم 
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قع�د الكثي�ر، ونطقوا يوم س�كت الكثي�ر، وضح�وا وتحركوا 

ف�ي املي�دان يوم جبن اآلخ�رون واس�تكانوا، ثم يتوج�ه اللوم، 

العتاب، التحميل للمس�ؤولية، النتق�اد، نحو ذلك، ملاذا؟ ألن 

أولئ�ك يريدون األمة أن تبقى مدجنة، خانعة، س�اكنة، خاضعة 

بالكامل لألمريكي واإلس�رائيلي، في النهاية هذا هو املطلوب، 

املطل�وب في مقابل هذه الهجم�ة األمريكية القائمة، في مقابل 

املارس�ات العدوانية ألمريكا، عن�د كل جريمة ترتكبها أمريكا 

يأتي من يبرر، ويأتي من يقول لآلخرين: ]أنتم ل تفعلوا ش�يئًا، 

أنت�م توقف�وا، أنتم اس�كتوا، أنتم ل تتحركوا[، هك�ذا يفعلون، 

ى هذه النوعية من الناس  ولهذا تعتبر خيانة كبيرة لألمة، اهلل سمَّ

باملنافقي�ن، من ينتمي منهم لإلس��م ويؤيد أعداءه وأعداء أمته 

ف�ي مراميه�م الواضح�ة للس�يطرة على ه�ذه األمة يس�مى في 

ْوِلَياَء ِمْن ُدوِن 
َ
ِخُذوَن اْلَكاِفِريَن أ ِذيَن َيتاَّ القرآن باملنافق، {الاَّ

اْلُمْؤِمِنيَن}]النساء: من اآلية139[.
ا، األمريكي واإلس�رائيلي  ا، وواضحة جدًّ األمور جلية جدًّ
ف�ي موقف البغ�ي على هذه األم�ة، اإلجرام اليوم�ي بحق هذه 

األم�ة، النتهاك للكرام�ة بحق هذه األمة، الظل�م الذي ترتكبه 

قوى الشر تلك بحق هذه األمة بكل الوسائل وفي كل املجالت، 
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حتى على املس�توى القتصادي وغي�ره، الفتن واملؤامرات التي 

لها أول وليس لها آخر لحد اآلن كثيرة ومعروفة وواضحة. 

الوجود العسكري في هذه األمة هو وجود يخدم هذه 
المؤامرات، يثبِّت هذا الس�تعار، هو وس�يلة قم�ع بحق هذه 
األم�ة، وه�ذا ش�يء واضح، م�اذا أتى ل�ه الجن�ود األمريكيون 

والضب�اط األمريكي�ون؟ م�ا ه�و اله�دف للتواجد العس�كري 

ف�ي كل القواعد العس�كرية في املنطقة إلَّ لتثبي�ت هذه الهيمنة 

والس�يطرة على ه�ذه األمة، ولقم�ع هذه األم�ة، وإلذلل هذه 

األمة، ول�س�تعار والس�تعباد لهذه األمة، والعتداءات التي 

�ذت وانطلقت في املي�دان، وتنطلق ف�ي كل مرحلة واضحة  ُنفِّ

ومعروف�ة، فإذًا املس�ألة واضحة في طبيعة املعرك�ة مع أمريكا، 

والدور األمريكي والدور اإلسرائيلي.

كل هذه العتب�ارات اعتب�ارات تراعى في كل الدول، في 
كل العالم، معترف بها في العالم، اس�تهترت بها جميعًا، ملاذا؟ 

ألن أمري�كا تري�د- وس�عت خ�ل ه�ذه املراح�ل املاضية- أن 
�خ في واقعنا كأمٍة مس�لمة الس�تباحة، أننا أمة مس�تباحة،  ترسِّ

ف�ي واقعنا ل قي�ود، ل اعتبارات ل لقانون دول�ي، ول لعرف، 

ول لدي�ن، ول لنظ�ام، ول لحقوق... ول أي ش�يء يراعى في 
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واقعنا، طاملا والهدف هدف مسلم، إنسان مسلم، شعب مسلم، 

تنتهي كل تلك العتبارات، ول شرعية دولية، ول مجلس أمن، 

ول قرارات أمم متحدة، ول قانون دولي... ول أي اعتبارات، 

كل شيء ينتهي، أمريكا في واقعها املستكبر، واقعها الطغياني، 

واقعها اإلجرامي، سياس�اتها الس�تكبارية الستعارية تريد أن 

خ في واقعنا العربي- بل في واقعنا كأمة مسلمة- أن لها أن  ترسِّ

تفعل ما تشاء بمن تشاء متى تشاء، ول يلومها أحد، ول ينتقدها 

أح�د، بل يأتي الكثير ليطبل لها، ويصفق لها، ويؤيدها، ويبارك 

ما فعلت، ويؤيد ما فعلت، ويأتي البعض ليقول لآلخرين الذين 

ُظِلم�وا، الذي�ن بُغي عليه�م، الذين اضُطِهدوا، الذين س�فكت 

دماء أعزائهم: ]توقفوا، ل تفعلوا شيئًا، ل تفعلوا شيئًا[.

 ه�ذه املعادل�ة ليس�ت معادلة صحيح�ة بأي معي�ار، معادلة 

أن تتح�رك أمريكا لس�تهدافنا كأمٍة مس�لمة ونقع�د، أن تقتلنا 

ونسكت، أن تحتل بلداننا ونسكت، أن تستعمرنا ونسكت، أن 

تتدخل في كل ش�ؤوننا في صغيرها وكبيرها وفي كل مجالتها 

ونذعن ونس�لم ونطيع، هذه معادلة ل يمك�ن أن تكون مقبولًة 

ل�دى األحرار من أبن�اء هذه األمة، لدى املؤمني�ن من أبناء هذه 

األم�ة، ل�دى من احتفظ�وا بإنس�انيتهم وفطرتهم م�ن أبناء هذه 
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األمة، يمكن أن تكون هذه املعادلة مقبولة لدى املنافقين، ولدى 

الخانعين املستكينين، الذين لم يحملوا من هذا اإلس�م مبادئه 

العظيم�ة، أخ�قه العظيمة، لم يعتزوا بعزة هذا الدين الذي قال 

ُة َوِلَرُســوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن}]المنافقــون: من  ِ اْلِعــزاَّ اهلل عن�ه: {َوهلِلاَّ

اآلية8[، يمكن لدى اآلخرين. )1(

هذه الذكرى محطة نتزود منها الدروس والعبر 

 هــذه المناســبة المهمــة والعزيزة، نس�تذكر فيه�ا هؤلء 

الش�هداء الذين ل�م يبرحوا أبدًا م�ن ذاكرتنا، ول م�ن وجداننا، 

 ول م�ن مش�اعرنا، فنح�ن نس�تذكرهم ف�ي كل ي�وم، ونح�ن

- دائًا- نس�تفيد منهم الدروس العظيمة التي قدموها بأفعالهم 

وبأعاله�م وبتضحياته�م، قبل أن يقدموه�ا بأقوالهم، ونحن- 

كذل�ك- نعي�ش معهم الكثي�ر والكثير من الذكري�ات العظيمة 

واملهم�ة واملؤث�رة با كان�وا عليه ف�ي وجوده�م بيننا، م�ا كانوا 

عليه من أخ�ق عظيمة ونبيلة، ومواقف مش�رفة، ومس�ار حياة 

يتس�م باإليجابية والعط�اء، ولكن في هذه الذكرى نتحدث عن 

الش�هداء ونحن نمجد هذا العطاء، الذي هو أسمى عطاٍء قدمه 

)1( من كلمة السيد القائد لعام 1441ه�.
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اإلنس�ان، وأس�مى م�ا يعبر ع�ن حقيق�ة مصداقية اإلنس�ان في 

انتاءه اإلياني، وانتاءه اإلنساني، وانتاءه الوطني.

نحــن عندم�ا نأت�ي لنس�تذكر الش�هداء، ولنس�تفيد من هذه 
املناس�بة كمحطة غنية بالدروس والعبر، ومحطة نتزود منها قوة 

العزم واإلرادة، ونستشعر فيها قداسة املسؤولية، ونستشعر فيها 

مس�ؤوليتنا ونحن نس�ير في ه�ذا الطريق، الذي قدمن�ا فيه هذه 

التضحيات، والذي قدم فيه أخيارنا وصفوتنا وأعزاؤنا وأحباؤنا 

أرواحه�م وحياتهم، وأغلى ما يمتلكونه في س�بيل اهلل -سبحانه 

وتعال���ى- ودفاعًا ع�ن األرض، والعرض، والش�عب، والحرية، 
والستق�ل، والكرامة، وللحيلولة دون أن يتمكن األعداء من 

قوى الش�ر والطاغوت والس�تكبار من الوصول إلى أهدافهم 

بالس�يطرة علينا، والس�تعباد لن�ا من دون اهلل -س���بحانه وتعالى- 

نستش�عر قداسة املس�ؤولية لنواصل املش�وار بعزم، ومسؤولية، 

واهت�ام، وجد، ومثاب�رة، وبذل، وعطاء، وتضحية، واس�تقامة 

في هذا الطريق.



78

إذاً.. ما الذي يجب علينا في هذا الظرف؟

يجب- في ظرٍف كهــذا- أن نتحلى بالمزيد من الوعي، 
إنَّ اهلل ق�د أع�ان عل�ى الكثير، وإنن�ا بحاجة- في ه�ذه املرحلة 

بالذات- إلى أن نس�عى إلى املواصلة والس�تمرار في التصدي 

لهذا العدوان، والعدو قد تعب بأكثر ما يمكن أن يكون الناس 

ق�د تعبوا، وق�د كلفه ه�ذا الع�دوان الكثي�ر والكثي�ر والكثير، 

وفضحت�ه ه�ذه األحداث، الي�وم س�معة النظام الس�عودي في 

العالم هي أسوأ سمعة، ولربا من يتابع ويتحقق ويتبين يدرك أنه 

ليس هناك في الدنيا بكلها س�لطة أو طرف أو جهة أسوأ سمعة 

في الدنيا بكلها من السلطة السعودية والتكفيريين، ُفِضحوا في 

ا وهم في محاولة للتغطية  ا جدًّ العالم بأسره، وباتوا يتعبون جدًّ

أو للتخفي�ف م�ن الحالة التي قد وصلوها، ف�ي حالة الفضيحة 

والخزي والس�معة السيئة، والنكشاف لحقيقة ما هم عليه من 

إجرام ووحش�ية وس�وء وظلم وطغي�ان وعدواني�ة، باتت هذه 

سات عرفوا بها في كل الدنيا، باتوا معروفين بالوحشية، وباتوا 

معروفين بالكراهية، بالعدوانية، باإلجرام، باتت أبرز جرائمهم 

ف�ي ه�ذا العدوان معروف�ة ف�ي كل العالم، وبات�ت وصمة عاٍر 

تقلدوه�ا مخزيًة له�م، ولذلك هم يحاولون- ف�ي املقابل- أن 
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يش�وهوا أحرار هذا البلد وش�رفاءه الذين يتص�دون لعدوانهم، 

وأن يش�غلوا الناس بافتع�ال قضايا هنا أو هناك... أش�ياء كثيرة 

يحاول�ون فيها التهرب م�ا وصلوا إليه، كلفه�م عدوانهم على 

مستوى سمعتهم ما لم يكونوا يتوقعونه، ول يتخيلون أن يصلوا 

إلي�ه أب�دًا، كلفه�م على املس�توى القتص�ادي، على املس�توى 

العسكري بنفسه.

معنيــون اليــوم، وبع�د كل ه�ذه التضحي�ات العظيمة من 
الشهداء األبرار، أن نحرص على أن نزداد عزمًا وثباتًا وصمودًا 

حت�ى يتوق�ف هذا الع�دوان، نح�ن ف�ي موقف الح�ق، ونحن 

املعت�دى علين�ا، ونح�ن الذي�ن ل�م نكن م�ن بدأ الح�رب على 

اآلخ�ر، ول من تص�رف أي تصرف يبرر لآلخ�ر بحق أن يفعل 

ما فعله أبدًا.

ف�إذًا، مظلوميتن�ا، وم�ا نح�ن علي�ه من الح�ق ف�ي موقفنا، 

وتوجيهات اهلل لنا، وانتاؤنا لإلس�م، للدين اإلس�مي، للهوية 

اإلياني�ة، يفرض علينا أن نس�تمر في صمودنا مها اس�تمر هذا 

الع�دوان، وإذا توق�ف املعت�دون علين�ا، نح�ن دائًا م�ن نمتثل 

ــْل َعَلى  اْجَنْح َلَها َوَتَوكاَّ
َ
ــْلِم ف أم�ر اهلل: {َوِإن َجَنُحوْا ِللساَّ

}]األنفال: من اآلية61[، نحن حاضرون دائًا للس��م املش�رف،  ِ هللاهّ
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نح�ن من أثبتنا ه�ذا في الحوار في الس�ويد- مؤخرًا- وفي كل 

الج�ولت املاضي�ة، ونح�ن الذين نؤك�د أن موقفن�ا هو موقف 

الدف�اع املش�روع، املكف�ول بح�ق في ش�ريعة الس�اء، وقوانين 

الطبيع�ي  الفط�ري  املوق�ف  الدني�ا،  أه�ل  وأع�راف  األرض، 

املش�روع بكل العتب�ارات واملقاييس، هذا ه�و موقفنا، ونحن 

نقول لآلخرين: أنَّ األولى لهم أن يكفوا عن عدوانهم.

اليوم بعد كــل هــذه التضحيــات معنيــون أن نواصل 
املش�وار في التصدي لهذا العدوان، وهو يتجه إلى التصعيد في 

كثي�ٍر من الجبهات، ومعنيون على املس�توى الداخلي أن نكون 

أوفي�اء له�ذه التضحيات في كل ش�يء، في: املب�ادئ، والقيم، 

واألخ�ق، والس�تقامة... إن ش�هداءنا ليس�وا مجرد ش�هداء 

صراع، إنهم ش�هداء ينتمون إلى مب�ادئ، إلى قيم، إلى أخ�ق، 

والجميع معني في هذا البلد أن يكون وفيًا لتلك املبادئ، لتلك 

األخ�ق، لتلك القيم.

معنيــون جميعــًا أن نهتــم بأســر الشــهداء، أن نلتف�ت 
إليه�م التفاتًة ج�ادة، الهتام بهم على املس�توى التربوي، على 

املس�توى اإلنساني، على مستوى التعليم، على مستوى الرعاية 

أنفس�هم-  الش�هداء-  التربوي�ة، وأس�ر  الجتاعي�ة والرعاي�ة 
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معنيون أن يجعلوا من ش�هدائهم أس�وة في الثبات على الحق، 

في الس�تقامة على طريق الحق، في الس�تقامة على املس�توى 

الس�لوكي والعمل�ي واألخ�قي، في أن يكون�وا لبنات في هذا 

املجتم�ع تزيد هذا املجتم�ع ص�حًا، وأن يكون�وا كا كانوا في 

ق�وة موقفه�م وتاس�كهم قدوًة ف�ي أوس�اط ه�ذا املجتمع في 

استقامتهم وص�حهم، وأثرهم الطيب في الساحة من حولهم.

اليوم على مستوى المسؤولية في كل مواقع المسؤولية: 
والعل�اء،  الجتاعي�ة،  والوجاه�ات  واملس�ؤولون،  الدول�ة، 

والش�خصيات... ال�كل معن�ٌي أن يواص�ل إس�هامه بجدي�ة، 

باستش�عار للمس�ؤولية، بتوجه جاد، وبشكل كبير، حتى يكتب 

اهلل الفرج، واهلل خير الناصرين، إن اهلل -سبحانه وتعالى- لم يتخل 

عن ش�عبنا، لقد أعان عونًا عظيًا، وأيد تأيي�دًا كبيرًا، ولقد بات 

موق�ف ش�عبنا بعد اتض�اح مظلوميته في كل أقط�ار العالم، في 

الساحة العاملية بش�كٍل عام وإنصافه، بات في املوقف األعلى، 

من موقع املظلومية، ومن موقع الثبات.

معنيون اليوم بالهتمام على مستوى كل المجالت: 
على مس�توى التحرك التوعوي، على مستوى التحريض، على 

مستوى النشاط في الساحة، على مستوى العمل الخيري، على 
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مس�توى التكاف�ل الجتاعي، ك�ا نحن معنيون على املس�توى 

العس�كري واملس�توى األمني أن نتجه هذا التج�اه الصحيح، 

ال�ذي يع�زز الصم�ود والثب�ات والتاس�ك، ويع�زز م�ن حالة 

الروابط والتآخي والتعاون، هذا املطلوب منا، وهذا الذي تمليه 

علينا املسؤولية، يمليه علينا انتاؤنا وهويتنا اإليانية.)1( 

   مســؤوليتن�ا أن نتعاون- إن شــاء هللا- قدمــًا قدمًا في 

مسار الحرية والكرامة والعزة والستقال، حتى ننعم بهذا 
الستقال في أمتن�ا بكلها إن شــاء هللا، بلدنا بكله وأمتن�ا 

بكلها إن شاء هللا.
نسأل هللا -سبحانه وتعالى- أن يرحم شهداءنا األبرار، 
وأن يرحم كل شــهداء أمتن�ا في كل البلدان والمناطق الحرة 
من أمتن�ا المســلمة في فلسطين، وفي لبن�ان، وفي العراق، 
وفي إيران... أن يرحم شــهداءنا األبرار في كل الجبهات، 
وفي كل الميادين، وفي كل الساحات، وأن يشفي جرحانا، 
ج عنا أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. وأن يفرِّ
بتاريخ 1 جاد أول 1442ه�

)1( من كلمة السيد القائد بمناسبة الشهيد لعام 1440ه�.
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