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 : خظساء
دّشــن أعضـاء املجلـس السـيايس األعىل 
محمد عـيل الحوثي ومحمـد النعيمي وجابر 
الوهبانـي وأحمد الرهـوي، أمـس، فعاليات 
الذكرى السـنوية الرابعة الستشـهاد الرئيس 
صالـح الصمـاد ورفاقـه، بزيـارة لرضيـح 

الرئيس الشهيد. 
بالسـالم  التدشـني  فعاليـات  وبـدأت 
الجمهـوري ووضـع إكليـل مـن الزهور عىل 
رضيح الرئيس الشهيد الصماد ورفاقه تعبرياً 
عن الوفاء للرئيس الشهيد وكل شهداء الوطن 

الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن. 
وأشـاد أعضاء السـيايس األعىل ورؤسـاء 
مجالس النواب والشـورى والوزراء والقضاء 
بالصفـات واملآثر القيادية والبطولية للرئيس 

الشـهيد صالح الصمـاد خالل فرتة رئاسـته 
وحرصـه عىل تلبيـة تطلعات الشـعب اليمني 
وبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة مـن خـالل 
مرشوعه «يـد تحمي.. ويد تبنـي»، مؤّكـدين 
أن مواقف وتضحية الرئيس الصماد سـتبقى 
خالـدة يف ذاكرة األجيال تسـتلهم منها معاني 
التضحيـة والفـداء واالستبسـال يف مواجهـة 

العدوان. 
وطـاف أعضـاء املجلـس السـيايس األعىل 
ورؤسـاء وأعضاء مجالس النواب والشـورى 
والوزراء والقضاء األعىل ونجل الرئيس الشهيد 
الصماد وعدد من املسـؤولني بمعرض الصور 

الخاص بالرئيس الشهيد صالح الصماد. 
واطلعـوا عىل ما يحويـه املعرض من صور 
عن حياة الرئيس الشـهيد صالح الصماد وما 
كان يتحـىل بـه من تواضـع وقرب مـن أبناء 

الشعب. 

أخبار

أسداء المةطج السغاجغ افسطى غدسعن إضطغًق طظ الجععر سطى ضرغته

شغما بطشئ طظث 16 غعطًا 1545 خرصًا:

اطاثادًا لطاظخقت الاغ غئثغعا السثوان وأدواته سظ تظفغث الاجاطات اّتفاق الُعثظئ:

تثحني شسالغات الثضرى السظعغئ الرابسئ لطرئغج الحعغث خالح الخماد

طرتجصئ السثوان يف تسج غرشدعن الئثء بفاح املظاشث الربغئ املحمعلئ بالُعثظئ اإلظساظغئ

السثوان وأدواته غعاخطعن اظاعاضات 
الُعثظئ بأضبر طظ 150 خرصًا يف 

سثد طظ املتاشزات
 : خاص

واصلـت قوى العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، أمس االثنني، سلسـلة 
الخروقات الفاضحة التّفاق الُهدنة اإلنسانية واتّفاق الحديدة، وذلك يف ظل استمرار 
مؤرشات التصعيد العدوانية الرامية إىل نسف جهود السالم الجارية، وتبديد الُهدنة 

اإلنسانية بغرض مضاعفة معاناة الشعب اليمني. 
وأوضحـت مصادر عسـكرية لصحيفة املسـرية، أن تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقته ارتكبوا خالل الـ 24 سـاعة املاضية أكثر من 150 
خرقـاً التّفاقي الُهدنة والحديدة، يف ظـل تصاعد االنتهاكات املؤّكـدة من جديد عىل 

استهتار قوى العدوان وأذنابها بجهود السالم العادل واملرشف. 
وأوضحـت املصادر أن قوى العـدوان وأدواتها انتهكت الُهدنة اإلنسـانية بـ 65 

خرقاً خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
وبينـت املصـادر أن خروقـات العـدوان تمثلـت يف 42 عمليـة تحليـق للطـريان 
االستطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجواء محافظات تعز، الجوف، حّجـة، صعدة، 
الضالع، الحديدة وما وراء الحدود، مشـرية إىل أن مرتِزقة العدوان استهدفوا بقصف 
مدفعي مكثّـف مواقع الجيش واللجان الشعبيّة يف حرض بحّجـة واملالحيظ بصعدة. 
وسـجلت املصـادر 17 خرقاً بإطالق نـار عىل منازل املواطنـني ومواقع الجيش 

واللجان الشعبيّة يف محافظات تعز، حّجـة والضالع. 
وإىل الحديدة املشـمولة باتّفاقني وقع عليهمـا العدوان وأدواته برعاية أممية يف 
مسقط والسويد، سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات 

العدوان، 89 خرقاً خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
وأوضح مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق أن من بني خروقات 
قـوى العدوان، اسـتحداث تحصينـات قتاليـة يف الجبلية وحيس، وغـارة للطريان 
التجسـيس عىل حيـس وتحليـق 12 طائرة تجسسـية يف أجـواء الجبليـة وحيس 
ومقبنة.  وأَشـاَر املصدر إىل أن الخروقات شـملت، 12 خرقاً بقصف مدفعي لـ 46 

قذيفة و59 خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 
وتضاف هذه الخروقات إىل أكثر من 1500 انتهاك التّفاق الُهدنة اإلنسانية خالل 
قرابة نصف شـهر، َحيُث أفادت مصادر عسـكرية للمسرية بأنه تم تسجيل 1545 

خرقاً للُهدنة اإلنسانية ارتكبها العدوان وأدواته بشهادة أممية. 
وقد تضمنت الخروقات عىل مدى السـتة عـرش يوماً املاضية انتهاكات فاضحة 
منهـا قصف لطريان األباتـيش والطريان التجسـيس القتايل، فضالً عن اسـتحداث 

متواصل للتحصينات القتالية. 

تثر طظ اجامرار الصرخظئ واظسضاجاتعا الضاربغئ سطى الصطاع الختغ:
وزغر الختئ: املطار طشطص أطام املرضى والسالصني وخطر 

غطال املراضج الختغئ جراء صرخظئ جفظ الثغجل

طسطصًا سطى طساةثات إسادة تحضغض أدوات اقرتجاق والسمالئ:
املشطج: حسئظا ق غظثثع باثوغر افدوات والظفاغات 
وغسرف أن طترَك السثوان والتخار أطرغضغ خعغعظغ

 : خظساء
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يواصـل 
السـعودّي اإلماراتي فرض القيود عىل مطار 
صنعاء ومنع بـدء الرحالت التجارية من وإىل 
املطار عىل الرغم من مرور قرابة 20 يوماً عىل 
توقيع الُهدنـة التي تتضمن تخفيف إجراءات 
الحصـار عن مطار صنعاء ومينـاء الحديدة، 
اللذان ما يزاالن مكبالن بالسالسـل األمريكية 

السعوديّة بغية اإلرضار باملواطنني. 
ويف السـياق نفـى وزيـر الصحـة العامة 
والسـكان الدكتـور طـه املتوكل، بـدَء مطار 
الرحـالت  توديـع  أَو  باسـتقبال  صنعـاء 
أن تحالف العدوان حريص  التجارية، مؤّكـداً 

بشدة عىل استثمار معاناة املواطنني. 

وقال املتوكل، أمـس االثنني، يف ترصيحات 
صحفية: «لم يسافر مريض واحد رغم مرور 

أسبوعني من الُهدنة». 
أضاف الوزيـر املتوكل أن «تحالف العدوان 
يواصـل املماطلة بشـأن فتح مطـار صنعاء 
ويتجاهل معاناة اليمنيني املحتاجني للسفر». 
وأَشاَر املتوكل إىل أن تحالف العدوان يمعن 
يف قرصنة سـفن الديـزل لتسـتمر املعاناة يف 

املستشفيات واملراكز الصحية. 
وحـذر املتـوكل مـن اسـتمرار القرصنـة 
األمريكية عىل سـفن الوقود وباألخص سفن 
الديزل، َحيـُث تعتمد ُكـّل القطاعات الحيوية 
والخدميـة عىل هـذه املـادة األََساسـية التي 
يسـعى تحالف العدوان مـن وراء قرصنتها، 

ملضاعفة معاناة اليمنيني. 

 : خاص
بالتـوازي مـع اسـتمرار التنصـالت التي 
تنفيـذ  بشـان  وأدواتـه  العـدوان  يبديهـا 
االلتزامـات املوقع عليهـا يف اتّفـاق الُهدنة، 
ذكـرت وسـائل إعـالم مواليـة للعـدوان أن 
املرتِزقة يف مدينة تعـز املحتّلة رفضوا، أمس 
االثنـني، البدء بعمليـة فتح املنافـذ والطرق 

املشمولة باتّفاق الُهدنة اإلنسانية. 
وأّكـدت تلك الوسـائل أن أطراف املرتِزقة 
التـي تتمركز وسـط مدينة تعـز، اعرتضوا، 
أمـس، عـىل املسـاعي الرامية لفتـح املعابر 

والطرقات للمدينة. 
وبينـت أن األسـباب التي دفعـت أطراف 

املذكـورة  املسـاعي  إفشـال  إىل  املرتِزقـة 
إعـادة  بعـد  األدوات  خالفـات  يف  تتجسـد 
تشكيلة املرتِزقة وإزاحة حزب اإلصالح من 
املشهد، َحيُث بينت تلك الوسائل أن من أبرز 
املعارضـني ملسـاعي فتح املنافذ املشـمولة 
بالُهدنة هي أطـراف موالية لحزب اإلصالح 
املرتـِزق، التـي تذرعت بـأن اتّفـاق الُهدنة 
ومـا أفرزتـه مرسحيـات الريـاض األخرية 
يعترب ما أسـمته «خيانة لدماء الشـهداء»، 
يف إشـارة إىل أن هنـاك مناهضـة إخوانيـة 
لكل الخطوات التي تقـوم بها دول العدوان 
بمعزل عن حزب اإلصـالح الذي بات خارج 

ُكـّل الحسابات. 
ويف مقابـل ذلك جددت «صنعـاء» التأكيد 

عـىل حرصهـا عىل تنفيـذ التزاماتها بشـأن 
املنافذ يف تعز. 

ويف لقـاء، أمس االثنني، ضم قائد املنطقة 
العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف املهدي، 
ملناقشـة  بجـاش،  صـالح  تعـز  ومحافـظ 
األوضـاع الخدميـة واألمنية والعسـكرية يف 
املحافظة، أّكــد املهدي وبجاش االسـتعداد 
الكامـل للتعاطي مـع خطوات فتـح املنافذ 
املشـمولة باتّفاق الُهدنة وتنفيذ ُكـّل ما من 
شـأنه التخفيـُف مـن معاناة أبناء الشـعب 

اليمني يف ُكـّل املحافظات. 
املتعلقـة  الجوانـب  اللقـاء  واسـتعرض 
بتعزيـز األداء األمنـي والخدمـي ومكافحة 
الظواهـر السـلبية التي من شـأنها اإلخالل 

باألمن العام. 
وتطـرق اللقاء إىل التحديـات التي تواجه 
االحتياجـات  توفـري  يف  املحليـة  السـلطة 
ظـل  يف  للمواطنـني  األََساسـية  والخدمـات 
الظـروف التي تمر بها البالد جراء اسـتمرار 

العدوان والحصار. 
كما تطـرق إىل الجوانـب املتصلة بكيفية 
االستفادة من الشـهر الفضيل يف التقرب إىل 
الله بالطاعات واألعمـال الصالحات وتعزيز 

التكافل املجتمعي. 
ويف اللقاء، أّكـد قائد املنطقة العسـكرية 
املحافظـة  أبنـاء  تحمـل  رضورة  الرابعـة، 
للمسـئولية لتحسـني األداء العام ومساندة 
جهود قيادة املحافظة يف هذا الجانب، مشيداً 

بالجهـود املبذولـة مـن قبل قيادة السـلطة 
يف  الصمـود  تعزيـز  يف  باملحافظـة  املحليـة 

مواجهة العدوان وإفشال مخّططاته. 
 من جانبه، أشـار محافظ تعز إىل الجهود 
تفعيـل  يف  املحليـة  السـلطة  تبذلهـا  التـي 
دور املؤّسسـات لخدمـة املجتمـع، ومتابعة 

القضايا التي تهم أبناء املحافظة. 
عـىل  املحليـة  السـلطة  حـرص  وأّكــد 
التكافـل  وتعزيـز  املجتمـع،  اسـتنهاض 
االجتماعـي وتفعيـل املبـادرات املجتمعيـة 
بمسـتوى  والنهـوض  التنميـة  لتحقيـق 
الخدمـات.. مثمنـاً اهتمـام قائـد املنطقـة 
باملحافظـة وإعطاَءهـا أولويـًة مـن خالل 

املتابعة امُلستمّرة ألوضاعها واحتياجاتها. 

 : طاابسات
عّلق عضو املكتب السـيايس ألنصار الله، سـليم 
املغلس، عـىل املسـتجدات الراهنة بشـأن تعديالت 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  تشـكيل 

اإلماراتي. 
وقـال عضو سـيايس أنصار اللـه املغلس، أمس 
االثنـني، يف ترصيحـات: «مهمـا كانت التشـكيالت 
وعـدن  الريـاض  يف  تحصـل  التـي  واملرسحيـات 

فالعدوان والحصار يظـل أمريكي إرسائييل وتنفيذ 
مبارش سعودّي إماراتي». 

دائـرة  مـن  يخرجـوا  «لـن  املغلـس  َوأََضــاَف 
االسـتهداف إذَا اسـتمروا يف العـدوان والحصار ولم 
يلتزمـوا بالُهدنـة» يف إشـارة إىل تحالـف العـدوان 

وأدواته. 
ويف ختـام ترصيحاته، أّكـد املغلس أن «الشـعب 
اليمني ال يخدع بتدويـر األدوات والنفايات ويعرف 

البوصلة تماماً». 
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 : خاص
بدالً عـن القياِم بمسـؤوليته والضغـِط عىل دول تحالـف العدوان 
لتنفيـِذ التزامـاِت الُهدنة التـي رعتها األمـُم املتحدة، يسـلُُك املبعوُث 
األممـي إىل اليمن، هانـز غروندبرغ، طريَق االنحياز لألعداء ويسـعى 
لتبنـي مؤامراتهم وتصوراتهم التي تطيـل أمد الرصاع، وهو ما يعني 
أنه لن يكون أقدر من سـابقيه عىل تحقيـق أي تقدم إيجابي يف ِملف 
السـالم، وأن ترصيحاتـه «املتفائلـة» بشـأن الُهدنة ليسـت أكثر من 

محاوالت تخدير كما أّكـدت صنعاء مؤّخراً. 
يف هذا السـياق، علمت «املسرية» من مصادر مطلعة أن غروندبرغ 
ــَه إىل عـدَن للقـاء مـا يسـمى بـ»املجلـس الرئايس»  يعتـزُم التوجُّ
للمرتِزقة الذي أعلنته السعوديُّة كبديٍل عن الفاّر هادي؛ بغرض ترتيب 
الصفوف عسـكريٍّا وسياسيٍّا للتصعيد، ومشاركة أعضائه فعالياتهم 

وتَحّركاتهم التي تهدف بشكل معَلن لالستمرار بالحرب. 
هذه الخطوُة من جانب املبعوث األممي من شـأنها أن تمثَِّل مؤًرشا 
واضًحا عـىل أنه ليس أكثَر من «أَداة» أُخرى تسـتخدُمها ُدَوُل تحالف 
ا  العدوان ملنِح تَحّركاتها تأييًدا دوليٍّا وأمميٍّا، وهو ما يمثل انحياًزا تامٍّ

وفاضًحا يقوُِّض مصداقيَة املبعوث بشكل تام. 
ويـرى مراقبـون أن عـىل «غروندبـرغ» أن يتذكَّـَر أن مـا يسـمى 
بـ»املجلس الرئايس» للمرتِزقة ليس أكثر من واجهة رفعتها السعوديّة 

لرتتيب صفوفها عسـكريٍّا وسياسـيٍّا، وال تمتلك أية مرشوعية، حتى 
وفقاً لرواية وحسابات «الرشعية» املزعومة نفسها، فقد بات مؤّكـداً 

أن النظام السعودّي أجرب الفاّر هادي عىل التنازل عن منصبه وتسليم 
«صالحياته» وال زال يحتجُزه كرهينة يف الرياض. 

وبالتايل َفإنَّ سعَي املبعوث األممي للتعامل مع «مجلس» املرتِزقة 
يمثـل محاولًة رصيحًة لاللتفاف عـىل واقع الرصاع وفرض الرواية 
املضللة البديلة التي تسـعى دوُل العدوان لتكريسـها والتي تفرتض 
َل كوسـيط  أن املشـكلة يف اليمن «داخلية» وأن تحالَف العدوان تدخَّ
وليس كطـرف، مع أن الُهدنـة األخرية التي رعاها املبعوث نفُسـه 
تؤّكـُد بما ال يدُع مجاالً للشـك أن املرتِزقة ال قراَر لهم يف الحرب وال 

يف السالم. 
والحقيقة أن السعي للحاق باملرتِزقة إىل عدن يف الوقت الذي تواجه 
يف الُهدنة خطَر الفشـل؛ بَسـبِب تعنت تحالف العدوان ورفضه تنفيذ 
التزاماته يمثل دليًال واضًحا عىل أن طريق «السـالم» األممي ال يؤدي 
يف الحقيقة إال إىل إطالة أمد الحرب والحصار وتحقيق مصالح تحالف 

العدوان ومطامعه. 
لـن تكوَن هـذه املرة األوىل التـي ينحاُز فيها مبعـوُث األمم املتحدة 
بهذه الصـورة الفاِضحة إىل َصـفِّ العدوان، غـري أن غروندبرغ اليوم 
أماَم فرصة حقيقية إلثبات «اختالفه» عن سـابقيه، من خالل العمل 
عىل إنجاح الُهدنة وإلزام تحالف العدوان بتنفيذ تعهداته، والتخيل عن 
هذه الفرصة سريسـل رسـالًة سـلبيًة بأنه ال فائدَة من التعاطي مع 

األمم املتحدة، وهو ما سيشكل ُعقدًة يف مستقبل مسار السالم. 

تقارير

«غروظثبرغ» غاةاعض طسآولغات العثظئ وغاةه لقظدمام إىل املرتِجصئ يف سثن: 

ظتع إذالئ أطث الترب

خظساء: جطعك تتالش السثوان غصّعض اتفاق العثظئ
 : خاص

َجـدَّدت صنعـاُء التأكيَد عـىل أن سـلوَك تحالف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي يهّدُد بإفشال 
الُهدنـة التي رعتهـا األمـُم املتحدة، َحيـُث ال زالت 
دول العـدوان ترُفُض تنفيـذَ التزاماتها فيما يتعلق 
بمطار صنعاء وموانئ الحديدة َوأَيْـضاً فيما يتعلق 

بالتهدئة يف امليدان. 
وأّكــد رئيُس الوفـد الوطني املفـاوض، ناطق 
أنصار الله، محمد عبد السـالم أنـه: «منذُ رسيان 
الُهدنـة وتحالف العدوان يمنع وصـوَل أية طائرة 
إىل صنعاء، ويعرقل دخوَل سـفن الوقود إىل ميناء 
الحديدة، وعسكريٍّا شن طرياُن العدوان التجسيس 
تسـع غـارات، وزحـف مرتِزقتُـه يف مـأرب ثالث 

مرات». 
وبحسـب اتّفـاق الُهدنة، كان من املقـّرر أن يتم 
تسيريُ رحلتني جويتني تجاريتني من مطار صنعاء 
الدويل أسبوعياً، لكن تحالف العدوان رفض السماَح 
ألية رحلـة بالتَحّرك، برغم اسـتعداد املطار لتقديم 

كافة الخدمات املطلوبة. 
وكان رئيـس املجلـس السـيايس األعـىل، مهدي 
املشاط، قد أّكـد للمبعوث األممي خالل زيارته عىل 
أولويـة ورضورة فتح املطار إلنجـاح الُهدنة، لكن 
«غروندبرغ» اكتفى بإعالن «تفاؤله» ولم يفعل أي 

يشء. 
وحاولت دول العدوان الدفـع بحكومة املرتِزقة؛ 
لتربير اسـتمرار إغالق املطار بمزاعم «التنسيق مع 
سـلطات األردن ومرص»، وهي مزاعم غري منطقية 
وال أََسـاس لهـا، لكنهـا تكشـُف بوضـوح إرصاَر 
تحالـف العدوان عـىل إبقـاِء املطار مغلًقا بشـكل 

تعسفي برغم االتّفاق. 

ونَصَّ اتّفاُق الُهدنة أَيْـضاً عىل السـماِح بدخول 
سـفن املشـتقات النفطية إىل مينـاء الحديدة، لكن 
دوَل العدوان لم تسـمح إال بدخـول كمية محدودة 
ـام الُهدنة، ثم عادت  للغايـة من البنزيـن يف أول أَيـَّ
الحتجـاز السـفن ومنِعها مـن الوصـول إىل ميناء 

الحديدة بدون أي مربّر. 
وأّكــد املتحدُث باسـم رشكـة النفـط اليمنية، 
عصام املتوكل، االثنـني، أن «تحالَُف العدوان يمعُن 
ـة سـفن  الديزل  يف احتجـاز سـفن الوقـود وَخاصَّ

املفتشة أممياً». 
َوأََضــاَف أن تحالَُف العـدوان يرّكُز عىل احتجاز 

سـفن الديـزل؛ ألَنَّهـا «مرتبطـٌة بـكل القطاعات 
الخدمية كالصحة والكهرباء واملياه؛ بَهدِف أن تظلَّ 
ًة  تكلفُة هذه الخدمات مرتفعًة عىل املواطن وَخاصَّ

يف شهر رمضان املبارك». 
وأّكــد املتـوكل أن «األمـَم املتحـدة لـم تضـْع 
ا لهذه القرصنة، سـواء قبل الُهدنة املعَلنة أَو  َحــدٍّ

أثناءها». 
وأوضـح متحـدث رشكـة النفـط أنه «مـا تزال 
احتجـاز  منطقـة  يف  محتجزتـني  ديـزل  سـفينتا 
التحالـف قبالة سـواحل جيزان بحمولـة إجمالية 
تبلـغ ٥٩ ألفـاً و٩٧٦ طناً ولفـرتات متفاوتة بلغت 

ألوىل السفن ١٢ يوماً».
وإضافة إىل ذلك، يحتجُز تحالف العدوان سفينًة 
ثالثـًة تحمل عـىل متنها أكثر مـن ٢٨ ألف طن من 

ام.  مادة البنزين، منذ أكثر من ١٠ أَيـَّ
وفيمـا يتعلـق بالتهدئـة العسـكرية يف امليدان، 
تواصـل قوى العـدوان خرَق االتّفاق بشـكل يومي 
وبأشكال من خالل شن زحوفات وهجمات متكّررة 
عىل مواقع قوات الجيش واللجان الشـعبيّة، وشن 
غـارات جوية بالطائـرات التجسسـية املقاتلة، إىل 

جانب التحليق املكثّـف للطريان الحربي. 
ويف هذا السـياق أَيْـضاً، كشـف عضـو املجلس 
السـيايس األعـىل، محمـد عـيل الحوثـي، االثنـني، 
يف  جموَعهـم  يحُشـدون  ومرتِزقتـه  أن «       العـدواَن 

معسكرات متعددة».
َوأََضــاَف الحوثـي متوعـداً: «نقـوُل لهـم: مـا 
حشدتموه خالل سبع سنوات كان نتيجته الفشل، 
وكل ما تحشدونه مستقبالً لن يُغِنَي عنكم جمعكم 
وما تحشـدوه، فالشـعب اليمني ال ينام، وجيُشـه 
ولجانه لكم باملرصاد، وأمام أية حماقة سـتجنون 

عىل أنفسكم فقط وفقط».
ويتحـدَُّث مرتِزقُة العدوان بوضـوٍح هذه الفرتة 
عـن الرتتيـِب لتصعيد عسـكري كبـري يف الجبهات 
ضـد قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة بدعٍم من 
دول تحالـف العدوان التي حاولت اسـتغالَل الُهدنة 

لرتتيب صفوفها الداخلية. 
وتؤّكـُد ُكـلُّ هـذه املعطيات واملؤرشاُت بوضوٍح 
عـىل أن تحالَُف العدوان ال ينوي الوفـاَء بالتزاماته 
يف الُهدنـة، وأن األمم املتحدة ليـس لديها أية جدية 
يف إنجاح الُهدنـة وإنما تحاوُل دعَم دول العدوان يف 
اسـتغاللها كُفرصٍة لكسـب الوقت وااللتفاف عىل 

طريق السالم الفعيل. 

شغ طآحر غةثد الاأضغث سطى اظتغاز افطط الماتثة لطسثو وغصعض طخثاصغئ تَتّرضاتعا 

طأرب شغ  طاضّررة  وزتــعف  وخطئ  وصعد  جفظ  وق  تَتّرضئ  رتقت  ق  السقم:  سئث 
الماعضض: السثّو غرضج سطى اتاةاز حتظات «الثغجل»؛ َفظَّعا طرتئطئ بالصطاسات الثثطغئ
بالمرخاد وصــعاتــظــا  المسسضرات  شــغ  لطاخسغث  غتحثون  افســـثاء  الــتــعبــغ: 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

شسالغات طاسثدة إتغاء لطثضرى السظعغئ قجاحعاد الرئغج الخماد
 : خظساء

والجهـات  الـوزارات  مـن  عـدٌد  أحيـت 
الحكوميـة، أمس، الذكرى السـنوية الرابعة 
الستشـهاد الرئيـس صالـح عـيل الصمـاد 

ورفاقه بفعاليات خطابية متعددة. 
وأّكـد الفريق الركن جالل الرويشـان، يف 
فعالية أقامتها وزارة الداخلية بهذه املناسبة 
أن الشـهيد الرئيـس صالح الصمـاد حافظ 
عن طريـق مرشوعه «يد تحمـي ويد تبني» 
عـىل بقاء الدولـة وحافظ عـىل الوطن وعىل 
الصمود يف وجه العدوان، مؤّكـداً أن الشـهيد 
الصماد رسـخ مفهوم دولة للشـعب وليس 
شـعب للدولة وهذه املفاهيـم يجب أن تظل 
حـارضة يف ذهن ُكـّل من يتحمل مسـؤولية 

يف هذا البلد. 
وأّكـد أن الشهيد الصماد كان مدرسة من 
القيم ومـكارم األخالق والصفـات الحميدة 

كان صدراً واسعاً وقلباً يتسع للجميع. 
من جهته أشار نائب وزير الداخلية اللواء 
عبداملجيـد املرتـىض، إىل أن هـذه املناسـبة 
األليمـة عىل قلوبنا جميعاً ذكرى استشـهاد 
الصمـاد والتـي أتـت يف التاريـخ الهجري يف 
شـهر رمضـان املبـارك، والتي حدثـت فيه 
أحداث كبرية لها عالقة بالتحوالت الكربى يف 
ــة، ففيه غزوة بدر الكربى، وفتح  واقع األُمَّ
مكة وذكـرى استشـهاد األمام عـيل -عليه 
السـالم- واليوم ويف مرحلتنـا ترافق مع ذلك 
ذكرى استشـهاد الرئيس الصماد هذا الرجل 
القرآني العظيم الذي كان رجل الدولة األمثل. 
ويف السياق، زار نائب وزير الداخلية اللواء 
عبداملجيد املرتـىض ورئيس مصلحة األحوال 
املدنيـة اللـواء محمـد عبدالعظيـم الحاكم، 
وعـدد مـن قيـادات وزارة الداخلية، رضيح 
الشـهيد الرئيـس صالـح الصمـاد ورفاقـه 
ووضعـوا إكليالً مـن الزهور عـىل األرضحة 

وتم قراءة الفاتحة عىل أرواحهم. 
نظمـت وزارة الزراعـة والـري والهيئات 
واملؤّسسـات التابعـة لها واللجنـة الزراعية 
والسـمكية العليـا، أمس، فعالية بمناسـبة 
الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح عيل 

الصماد. 
وعىل صعيـد متصل نظمت وزارة الزراعة 
والـري، يوم أمس، فعاليـة احتفالية بذكرى 

استشهاد الرئيس صالح الصماد. 
وأَشاَر نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان 
بالذكـرى  االحتفـال  أهميّـة  إىل  الرباعـي، 
السـنوية الستشـهاد الرئيس الصماد والتي 
تمثـل محطـة فارقـة السـتلهام الـدروس 
مواجهـة  يف  الصمـود  لتقويـة  والـدالالت 

العدوان. 
ولفت إىل أهميّـة إقامة مثل هذه الفعالية 
لدورهـا الهام السـتحضار مواقـف الرئيس 
الصماد يف مواجهة العدوان واالسـتفادة من 

الـدروس والعرب من حياته فيما جسـده من 
أعمـال وإنجازات يف ظل ما تمر به البالد من 
ظروف اسـتثنائية نتيجة العدوان والحصار، 
مؤّكـداً أن الشـهيد الرئيس الصماد استطاع 
رغم التحديات أن يصنع ويحدث فارقاً َكبرياً 
ببصماته التنموية لخدمـة الوطن واملواطن 
انطالقـاً من وعيه وثقته وصـربه وتطلعاته 
ملـرشوع بنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثة «يد 
تحمـي.. ويد تبنـي» يف بناء الدولـة ونهجه 
ودوره يف تعزيز الصمود يف مواجهة العدوان. 
ولفـت إىل أن مرشوعـه الوطني تركز عىل 
مقومات بناء الدولة واالسـتقالل واملصالحة 
واالسـتقرار السيايس واالعتماد عىل الذات يف 

إدارة مؤّسسات الدولة. 
والتجـارة  الصناعـة  وزارة  ونظمـت 
واملؤّسسـات والهيئـات التابعة لهـا ووزارة 
السـياحة والهيئة العامة لألرايض واملساحة 
خطابيـة  فعاليـة  العمرانـي  والتخطيـط 

بالذكـرى السـنوية للرئيس الشـهيد صالح 
الصماد. 

ويف الفعالية أّكـد وزير الصناعة والتجارة 
ــاب الدرة، أهميّـة إقامة مثل هذه  عبدالوهَّ
التضحيـة  معانـي  السـتذكار  الفعاليـات 
والفداء من الرئيس الشـهيد الصماد والسري 

عىل نهجه ومرشوعه الوطني. 
وقال «كان الرئيس الشـهيد الصماد رمزاً 
للنضال والسـالم ينشـد الحرية واالستقالل 
للشـعب اليمنـي وارتقـى يف خضـم املعركة 
الوطنية شـهيداً مخلفاً وراءه رصيـداً َكبرياً 
من املواقف الشجاعة».. مشّدًدا عىل رضورة 
الوفاء للشـهيد الصماد من خالل السري عىل 
دربه واسـتكمال املرشوع الذي أرسـاه لبناء 

دولة يمنية قوية وحديثة. 
 

شسالغات طرضجغئ بسمران وذطار
ونظمت بمحافظة عمران، أمس، فعالية 

مركزيـة إلحيـاء الذكـرى السـنوية الرابعة 
للشـهيد الرئيس صالح عيل الصمـاد، َحيُث 
تطرقـت إىل اإلنجـازات التـي تحّققـت عىل 
الصعيـد العسـكري واالنتقـال مـن مرحلة 
الدفـاع إىل الهجوم من خالل تطوير القدرات 
الدفاعيـة والصناعات العسـكرية والطريان 
املسـريَّ يف إطـار تحقيـق مـرشوع الرئيـس 
الشـهيد الصماد النهضوي «يـد تحمي، ويد 
تبني».  وقال محافظ عمران فيصل جعمان: 
إن استهداف الشهيد الصماد من قبل األعداء، 
كان ضمن مخّطط إجرامي للقضاء عىل حلم 
بناء الدولة اليمنيـة الحديثة، مؤّكـداً أهميّة 
التمسك بمرشوع الشـهيد يف البناء وحماية 
الوطن من خـالل االرتقاء بأداء املؤّسسـات 

واملكاتب والدفاع عن الوطن. 
وخـالل فعاليـة أقيمت بمحافظـة ذمار 
أشـار وكيل املحافظة عباس العمدي، إىل أن 
رحيل الشـهيد الصماد خسارة كبرية للوطن 
كونـه مثـاالً للمسـئول النزيه الـذي ضحى 

بحياته يف خدمة املواطن والوطن. 
وأّكــد أن مرشوع «يد تبنـي ويد تحمي» 
الـذي أطلقـه الرئيس الشـهيد يجسـد مدى 
الرابط بني العمل الوظيفي والجهادي.. الفتاً 
إىل تضحيات الشـهداء يف الدفـاع عن الوطن 

ومواجهة العدوان. 
محافظـة  الرجـم  مديريـة  يف  وأقيمـت 
املحويـت، أمس، أمسـية رمضانيـة إلحياء 
الذكرى السنوية للرئيس الشهيد صالح عيل 

الصماد. 
وتناولـت األمسـية املـرشوع النهضـوي 
للشـهيد الصمـاد ومـا جسـده مـن مآثـر 

وتضحيات عظيمة يف الدفاع عن الوطن. 
الشهيد  وتضحيات  مواقف  واسـتعرضت 
الصمـاد ومرشوعـه الوطنـي لبنـاء الدولة 
اليمنية الحديثة.. مشـيدة بشجاعة الرئيس 

الصماد وحنكته يف مواجهة التحديات. 

 : خظساء
أقامـت الهيئة لألوقـاف، يوم أمس، بصنعـاء فعالية 
مرشوع «سلة الشهيد الصماد» والتي تضمنت توزيع ٣٠ 
ألف سـلة غذائية للفقراء وأرس الشـهداء يف إطار تدشني 

مرشوع َو «يطعمون الطعام». 
وخـالل الفعالية قال رئيـس الهيئة العامـة لألوقاف 
العالمـة عبداملجيـد الحوثـي يف كلمته االفتتاحيـة: «إننا 
اليـوم ويف ذكـرى الرئيس الشـهيد صالح الصمـاد نبني 
دولتنا يف إطار مرشوعه يد تحمي ويد تبني بعد أن سالت 
دماء الشـهداء والجرحى ويعلم أعداءنا أنهم هزموا أمام 

هذا الشعب العظيم». 
َوأََضــاَف: «نحن يف دولة اإلنقاذ لسـنا إال خداماً لهذا 

الشـعب وأن الهيئـة العامة لألوقاف تسـعى دائماً إىل أن 
تقوم بواجبها، موضًحا أن مناسبة مرشوع سلة الشهيد 
الصماد تأتي ضمن تدشـني مـرشوع ويطعمون الطعام 
ورغم الظروف الصعبة إال أنها بداية ملشاريع أكرب وأعظم 

بعد انتصارنا عىل هذا العدوان كما هو وعد الله لنا». 
مـن جانبه قال رئيس الوزراء الدكتـور عبدالعزيز بن 
حبتـور: «إن هذه املناسـبة حزينة حني نتذكر شـهيدنا 
الرئيـس الصماد، َونتذكر مناقب الرئيس الشـهيد صالح 
الصمـاد الـذي قـاد البـالد يف ظـروف صعبـة ومرحلـة 

استثنائية بكل اقتدار». 
َوأََضــاَف لكـن الهيئة العامـة لألوقـاف حولت هذه 
املناسـبة الحزينـة إىل مناسـبة سـعيدة للفقـراء وأرس 
الشـهداء واملرابطـني واألرسى، لذلك ال ينبغـي أن نذرف 
الدمـوع، بـل نتذكر هـؤالء األبطال والشـهداء بكل فخر 

وعـزة، ضحوا بحياتهم لنصبح شـعباً حراً بني األمم وأن 
ال نتحول إىل شعب من القطيع كما نرى يف العالم املحيط 

بنا. 
وأّكـد الدكتور بن حبتـور أن التوجيهات لقائد الثورة 
السـيد عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي والتـي كّررها أكثر 
مـن مرة لشـعبنا اليمني تجعله أن يصمـد بعزة وكرامة 
مقاومـاً أكثر من ١٧ دولة وبحمايـة الصهيونية العاملية 

التي تغذي آلة القتل يف اليمن طيلة ثمان سنوات. 
وزاد بالقول: «الرئيس الشهيد صالح الصماد كان من 
القـادة الذيـن افتقدناهم يف مرحلة حرجـة إال أن رفاقه 
كانوا عىل قدر املسـؤولية طوال سنني املواجهة»، متابعاً 
«نحن من هنا يف الساحة املباركة نرفع عاليًا صوت الحق 
يف ظل الحصار، ونشكر الهيئة العامة لألوقاف ورئيسها 
ونوابـه وزمالئـه وكل الذيـن اسـتطاعوا أن يوفروا هذه 

املكرمة للفقراء وأرس الشهداء واملرابطني واألرسى». 
من جهته، قال عضو املجلس السـيايس األعىل الشيخ 
جابـر الوهباني: «إن هذا اليـوم املبارك يف هذه الفعاليات 
التي تسـجل بأحرف من نـور يف يوم ١٧ من رمضان يوم 

بدر وذكرى مسرية شهيدنا الرئيس صالح الصماد». 
َوأََضــاَف خـالل كلمة له يف الفعالية: «اليوم تدّشــن 
هذه املشـاريع عمالً برشوط الواقفني وعـودة األمور إىل 
مسـارها الطبيعي والصحيح وتلتزم السـري عىل مسـار 
رئيسـنا الصمـاد الـذي ضحـى بحياتـه يف سـبيل الحق 

والوطن». 
وزاد بالقـول: «نسـتطيع مـن هنا أن نوجه رسـالتنا 
يف ظـل هذه الظروف التي تمر بها البلد سـنقوم بواجبنا 
بكل اقتدار ومسؤولية كاملة ضمن مشاريع من محتوى 

كتاب الله وُسنَّة رسوله». 

لطثولئ حسإ  ولغج  لطحسإ  ــئ  دول طفععم  رجــت  الخماد  الحعغث  الروغحان: 
الثرة: الرئغج الخماد ارتصى حعغثًا طثطفًا وراءه رخغثًا ضئغرًا طظ المعاصش الحةاسئ 

اجاعثشئ الفصراء وأجر الحعثاء والمرابطغظ وافجرى

عغؤئ افوصاف تططص طحروع جطئ الحعغث الخماد وتعزع 30 ألش جطئ غثائغئ
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 : أغمظ صائث
تحـلُّ علينا ذكرى غزوة بدر الكربى يف وقت ال يزال 
فيـه اليمنيون يعيشـون واقعـاً مريراً مع اسـتمرار 
العـدوان األمريكي السـعودّي الذي جمـع ُكـّل قواته 
وعتـاده وإْمَكانياتـه، محـاوالً غـزو بـالد اإليَمــان 

والحكمة وأحفاد األنصار. 
وال تخلو هذه املناسـبة، دون أن يخصص لها قائد 
الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي مسـاحة 
للحديـث؛ باعتبَارها «يـوم الفرقان» التـي يتم فيها 
اسـتلهام الـدروس والعـرب مـن هـذه الواقعـة كون 

التاريخ يعيد نفسه. 
ويعترب يوم السابع عرش من شهر رمضان املبارك 
يف السـنة الثانية للهجرة يوماً مهماً وعظيماً ومجيًِّدا 
ا وفارقـاً، يف تاريخ  ا واسـتثنائيٍّا ومفصليّـٍ وتاريخيّـٍ
ــة  ــة، فقد أسس ملرحلة جديدة خرجت بها األُمَّ األُمَّ
املسـلمة آنـذاك من مرحلـة االسـتضعاف إىل مرحلة 
القوة والهيبة واملكانـة، كما كرست هيبة الطاغوت، 
وكـرس الله بها شـوكة األعـداء، وعـززت األمل لدى 
املسـتضعفني، وغريت النظرة السائدة يف واقع الناس 
آنذاك، وغريت النظرة السـائدة لقـوى الطاغوت أنها 
قـوى ال يمكن أن تقهر وال أن تكرس وأنها أمر حتمي 

وأمر ال مفر منه. 
وهنا نسـتذكر الدور العظيم لرسـول الله محمد 
-َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلــــِه- يف نرصة دين 
اللـه، ومواجهـة املسـتكربين، وفك قيـود العبودية 
للطواغيت، وتحطيم أوصال الذل والخضوع لألعداء 
الظاملني املجرمني، وكرس أغـالل العبودية لغري الله، 
وإلخراج اإلنسان من عبوديته للطواغيت واملفسدين 
يف األرض إىل عبوديـة الله وحده، وإعادته كما خلقه 
الله إنسـاناً حراً كريماً عزيزاً شـامخاً مؤهالً لحمل 
رسـالته التي خلـق؛ ِمن أجِلها، وهـي خالفة الله يف 
أرضه ونرصة دينـه ومواجهة أعدائه من الطواغيت 

واملستكربين. 
لذا نجد أن سورة األنفال قدمت غزوة بدر بطريقة 
ال تراعي التسلسـل التاريخي لألحداث؛ كون األهم يف 
األحـداث هي الدروس والعرب وليس التسلسـل، بينما 
نجد التكفرييني قدموا غـزوة بدر ومفهوم الجهاد يف 

سبيل الله بطريقة بشعة ومشوهة. 
وتقدم السـورة الـدروس القيمة ليـس لتلك األيّام 
فقـط، وانمـا لواقـع املسـلمني إىل نهايـة الحيـاة؛ 
وبالتحديـد عندمـا تشـاجر املسـلمون عـىل الغنائم 
ليعطيهم درسـاً مفاده أن من ينطلـق مجاهداً يجب 

أن يتجـرد من املطامـع واألهداف الشـخصية، وهذا 
مـا يؤّكـده قائـد الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثي يف جل محارضاته، وهو أن االنطالق؛ ِمن أجِل 
املطامع والرغبات الشـخصية سيوجه رضبة لأللفة 

واملودة واألخوة التي تعترب ركيزة لنجاح العمل. 
ويوضـح السـيد عبد امللـك يف محارضات سـابقة 
يف سـياق حديثـه عن غزوة بـدر الكربى أنـه وكي ال 
تشـخصن الغنائم وتدخل الحساسـيات وفساد ذات 
البـني واملطامـع، فقد أمـر الله بأن ال تعـود للملكية 
الشـخصية، وإنمـا للحـق العام تحت إمرة الرسـول 
كقائـد للمسـلمني، َوهـذا ال يعنـي أن اللـه يريـد أن 
يحـرم املجاهديـن مـن الغنائم، بـل االلتـزام بأوامر 
اللـه والحفاظ عىل املال العام سـيعود عليهم بالخري 
والـرزق، ُمشـرياً إىل أن البعـض مهـووٌس بالغنائـم 
واملطامـع واألنانيـات، وهـذه هـي سـبب هزيمـة 
املسـلمني يف غزوة أحد، ويؤّكـد أن صـالح ذات البني 
والتقـوى والطاعة للـه وللقائد الربانـي ثالث ركائز 

ــة وتحقيق النرص.  مهمة يف تمكني األُمَّ
 

دروٌس وسرب
يف هـذا السـياق، يؤّكــد الشـهيد القائد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثـي يف ملزمته بعنوان «غزوة 
بدر الكـربى أن القرآن الكريم يقـدم أحداث التاريخ 
ــة يف ُكـّل  كأحداث مليئة بالدروس والعرب لهذه األُمَّ
جيل ويف ُكـّل عرص؛ ألَنَّ رسـول اللـه نبي ألول هذه 
ــة وآخرهـا فتخطيطاته ومسـريته الجهادية  األُمَّ
ـة إىل يوم القيامة، فلم يكن  يقدم فيها الدروس لألُمَّ
النبـي -صلوات اللـه عليه وعىل آلـه- يفكر لعرصه 
فقط، فالقرآن قدم األحداث عىل هذا األََسـاس، عىل 
أََسـاس أنها أحـداث تعليمية يف ُكــّل عرص، وليس 
فقط للسنة الثانية للهجرة مثل واقعة بدر، ولذلك ال 
يوجـد حديث عن مكة وقريش هنا وإنما حديث عن 
إيَمــان وكفر، مؤمنني وكافرين، أنصار لله وأنصار 
الباطـل؛ ألَنَّها قضيـة تبقى دائماً يف ُكــّل زمان ويف 
ُكـّل عرص عىل أََسـاس أنها قضيـة مرتبطة يف ُكـّل 

عرص». 
ومن تلـك الدروس يذكر الشـهيد القائد أن تطهري 
األرض مـن الفسـاد قضية تقع عىل عاتـق املؤمنني، 
فالقـرآن الكريـم يقـدم تطهـري األرض من الفسـاد 
قضيـة مهمة، تجد أن هـذه املهمةـ  فعًالـ  يف معارك 
النبـوة، يف معركـة بدر مـاذا حكى الله عـن قريش؟ 
أخرجهم إىل املجزرة، إىل، َحيُث ينحرون، أخرجهم إىل، 
َحيُث ينحرون، ومهمة رسول الله -صلوات الله عليه 

وعـىل آله- ومن معـه أن يطهـروا األرض من هؤالء، 
وهـذه مهمة أََساسـية بالنسـبة ملـن يدينـون بدين 
اللـه، أن الدين هو لتطهري النفـوس وتطهري األرض، 
تطهريها مـن الخرافـات، تطهريها من الفاسـدين، 

تطهري النفوس أوًال من الفساد. 
ويشـري الشـهيد القائد إىل أهميّة الرصد والرقابة 
واملتابعـة لتَحـّركات األعداء ملعرفة مـا يخططون له 
وينوون القيام به اقتَداء بالرسول -صلوات الله عليه 
وعىل آله- الذي كان طوال مواجهته ألعداء الله يبعث 
بمجموعـات لغرض الرصـد والرقابة لـكل تَحّركات 
األعداء، مؤّكـداً أن االسـتغاثة القوية بالله الذي بيده 
النـرص وأن الرهان عليه مع الثقـة به وليس الرهان 

بالعدد والعدة. 
ويقـول إن القـرآن الكريـم وضح لنـا كيف تكون 
نهايـة الطواغيت، كما قـدم النبي -صلوات الله عليه 
ـة درساً مهماً يف الرصاع هو أن تكون  واله وسلم لألُمَّ

ـة مستقلة.  أُمَّ
وبالعـودة إىل يوم الفرقان فقد كان البعض كارهاً 
الخـروج لقتال قريش خوفاً من الهزيمة، لذلك أخرج 
اللـه النبي للقتـال بالحق كعنـوان ومضمون وليس 
ُمَجـّرد عناوين بمضامني جهنمية كحال التكفرييني. 
وهنا يبني السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
أن إحقـاق الحق يف غزوة بدر تمّكن يف إفشـال العدّو 
وتحطيمه عسكريٍّا، وأن هذا درس للجميع بأن الحق 
يطمس أي باطل أمامه ويظهر بشكل قوي وال يقبل 

أبداً الهزيمة أَو الخنوع واالستسالم. 
ويذكر قائـد الثورة يف إحدى محارضاته عىل ضوء 
ما ورد يف سـورة األنفال عن عنـارص وعوامل النرص 
يف ميـدان املعركـة واملواجهة مع الباطـل، والدروس 
والعـرب املهمة التـي ضمنتهـا، والتي تسـتفيد منها 
ــة يف مواجهة ُكـّل التحديات واألخطار واألعداء،  األُمَّ
وكيف يجب أن تكون نفسـيات املؤمنـني املجاهدين 
وكيف ينبغي أن يكون قربهم وارتباطهم بالله تقوى 
وإيَمـان صادق وإصـالح ذات البني والتوكل عىل الله 

والطاعة لله ورسوله. 
ويسـتعرض السـيد القائـد األمور التـي تؤدي إىل 
الفشل والفوىض وتؤدي إىل عدم التوفيق اإللهي والتي 
تكمن يف الشـخصنة واألنانية والغرق يف وحل الغرور 
والكرب ونسبة اإلنجازات للنفس حتى يصبح البعض 
يشـبه رش الدواب إذَا ذكر بالله ولم يسمع، مشرياً إىل 
عدد من الدروس والعرب التي نستلهمها من هذه اآلية 
املباركـة: {َفَلْم تَْقتُلُوُهْم َوَلِكنَّ اللََّه َقتََلُهْم}، أولها هو: 
ثمرة االعتماد عىل الله -سـبحانه وتعـاىل-، والتوكل 

عىل الله -جل شـأنه-، فالله -جل شـأنه- يمنح من 
رعايته ومعونته وتأييده مـا يمكِّن عباده املؤمنني يف 
موقفهم الحـق من إلحاق الخسـائر الكبرية بالعدّو، 
بالرغم من محدودية اإلْمَكانات عىل املسـتوى املادي 

والعسكري يف يد املؤمنني. 
 

دروس ُأخرى
وإىل ذلـك َفإنَّ الـدرس اآلخر الذي نسـتلهمه، هو 
درس تربوي مهـم، وهو: أنَّ الله -سـبحانه وتعاىل- 
يذكِّرنـا بأنه -جل شـأنه- الذي يمكِّـن، لوال تمكينه، 
لـوال تأييـده، لـوال معونتـه، لـوال إمـَداده املعنـوي، 
وتسـهيالته الكثرية التي يحّققها لعباده املؤمنني؛ ملا 
تمّكنوا من النكاية بالعدّو بحساب إْمَكاناتهم املادية 

وقدراتهم البرشية. 
كذلـك من الدروس التي أشـار إليها السـيد القائد 
أَيْـضاً درس عىل املسـتوى األمني، وهو ال يستحسن 
أن يتباهـى اإلنسـان بقتـل أشـخاص مثـالً يف صف 
العـدّو، فيصبـح يتباهى أنه الـذي قتل فالنـاً، أَو أنه 
الذي تمّكن من قتل فالن، عىل املسـتوى األمني يمكن 
أن يركِّزوا عليه شـخصيٍّا، وتتحول القضية إىل قضية 

شبه شخصية وثأر شخيص. 
ويلفت السـيد القائـد إىل درس اجتماعي، وهو أنَّ 
البعـض قـد يكون مـن أرسة معينة، أَو مـن منطقة 
معينـة، أَو مـن قبيلـة معينـة، والتباهـي بقتله قد 
يـورث الضغائـن يف نفس أرسته، يف نفـس أصحابه، 
اسـة، تـرتك تأثرياً  يف قبيلتـه، وتكـون املسـألة حسَّ
سـلبياً عىل املسـتوى االجتماعي، البعـض قد يكون 
مـن نفس مجتمعـك الذي أنـت تعيش فيـه، فيكون 
لهـذا آثار سـلبية حتى عىل مسـتوى املسـتقبل، عىل 
مستوى املستقبل قد يؤثِّر عىل البعض يف موقفهم، يف 

هدايتهم، يف صالحهم. 
ونسـتخلص مـن محـارضات السـيد القائـد أن 
الطاعـة ركيـزة أََساسـية ونقطة جوهريـة تدل عىل 
صدق اإليَمـان وبها تتحّقق األمور واإلنجازات، وهذا 
تشـخيص عسـكري ميدانـي قرآني دقيـق ملجريات 
وأحداث املعركة بني الحق والباطل ليس هذا فحسب، 
بل حتى عىل مسـتوى الحديث عن الحسـم والنتيجة 
النهائيـة للمعركـة لصالح املؤمنني وهـذا ما تحدثت 

عنه سورة األنفال عن معركة غزوة بدر الكربى. 
كما نسـتخلص أمر مهـم ال ينبغـي أن نتجاهله، 
وهو كيف أن الله تعاىل هو الذي يتوىل األمر يف املعركة 
من البداية إىل النهاية ويتدخل ويحسم األمور لصالح 

املجاهدين يف سبيله. 

تقرير

إتصاق التص غطمج أي باذض أطاطه وغزعر صعغًا وق غصئض العجغمئ واقجاسقم

غــجوة بــثر الضربى.. 
الثرس الضئغر شغ الةعاد
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محاضرات السيد 

يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلَه 
َدنا  إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشَهُد أن َسيـِّ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني.  ُمَحمَّ
ــٍد  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ـــٍد،  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ
كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت عـىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل 

إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر 
الِحـني  امُلنْتََجبـني، وَعـْن َسـاِئِر ِعبَـاِدك الصَّ

َوامُلَجاِهِديَْن. 
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
اللهم اْهِدنا، وتقبَّْل منا، إنَّك أنَت السـميُع 

العليم، وتُْب علينا، إنك أنَت التوَّاُب الرحيم.
البـارزِة  التاريخيـِة  األحـداِث  مـن  كاَن 

واملهمِة يف تاريِخ املسلمني:
• غـزوُة بـدٍر الكـربى، والتـي وقعـت يف 
شـهر رمضان املبارك، آنذاك يف السنة الثانية 
للهجـرة النبوية، وأتت يف السـابع عرش من 

شهر رمضان املبارك. 
• وكان فيه أَيْـضاً فيما بعد ذلك، يف السنة 

الثامنة للهجرة: فتح مكة. 
وغـزوُة بدٍر الكـربى وفتُح مكـة من أهمِّ 
األحـداث التي وقعـت يف التاريخ اإلسـالمي، 
ا، فمثَّلت نقلًة  وكان لها تأثريُها الكبـريُ ِجـدٍّ
ــة اإلسـالمية، وهيَّأ الله  كبـريًة يف واقع األُمَّ
من خاللهـا املتغـريات الكبـرية، والتحوالت 

العظيمة. 
اللُه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» يف القرآن الكريم 
ى يوم غزوة بـدر بيوم الفرقـان، وهذه  سـمَّ
التسـمية -بحـد ذاتهـا- تقـدِّم لهـا فكـرًة 
متكاملـًة عـن أهميّة ما حـدث، وعن تأثريه 
ا، َحيُث مثَّل بالفعـل نقلًة كبريًة  الكبـري ِجـدٍّ
ــة  ا، فـكان يومـاً فارقاً يف تاريـخ األُمَّ ِجـدٍّ
اإلسالمية، ويف التاريخ البرشي بشكٍل عام. 

رسـول الله «صلوات الله عليه وعىل آله» 
بعثه الله بالرسالة يف مكة، وبقي فيها لفرتة 
طويلـة، ومدٍة زمنية طويلـة، البعض يقول 
عنهـا أنها: لعـرش سـنوات، والبعض يقول: 
لثالث عرشة سـنة، بقي فيها يبلِّغ رسـاالت 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ويتلـو آيات الله، 
ويدعو عباد الله إىل الله، هو رسول الله الذي 
أرسـله الله رحمـًة للعاملني، تَحـّرك يدعو إىل 
الله بإذٍن من الله، وأمٍر من الله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَىل». 
فـكان املوقف ألغلـب قريـش -الذين هم 
قـوم النبي «صلـوات اللـه عليه وعـىل آله» 
يف مكـة- موقفـاً معادياً، واتجـه الكثري من 
أكابرهـم، وقاداتهم، وزعمائهـم، للصد عن 
اإلسـالم، والتثبيـط عنه، واملحاربـة له بكل 
أشـكال املحاربـة، بـدءاً بالحـرب الدعائية، 
والتكذيب، والصد، والتضييق عىل املسـلمني، 
الذين يسلمون ممن هم من املستضعفني يف 
مكـة، وبذلوا ُكـّل جهدهم أالَّ يقوم لإلسـالم 
كيانـه القوي يف داخـل مكة، وأالَّ يسـمحوا 
بذلـك، وكان االتّجاه العـام ألغلب األهايل هو 
معهم، مع أبو جهل، مع أبو سفيان، مع أبو 
لهب، مع أُولئك الزعماء املرشكني، الكافرين، 
الذين صدوا عن سبيل الله، وحاربوا اإلسالم. 
يف نهاية املطاف، بعد تلك الفرتة الطويلة، 
بعـد اكتمـال الحّجــة، بعد اكتمـال مرحلٍة 
أراد اللـه أن تكـون مكة فيها هـي املنطلق، 
هـي األرضية املهيـأة النتشـار صدى صوت 
اإلسالم، وصوت الرسـالة، وانطالقته األوىل، 
أ الله لرسـوله «صلوات اللـه عليه وعىل  هيـَّ
آلـه»، وملن معه من املسـلمني يف مكة، الذين 
لـم يتمّكنوا من بناء كياٍن مسـتقٍر، وإقامة 
الديـن اإلسـالمي يف مكة، بحيـث تكون هي 
موطنـه األول، لم يتهيَّأ ذلـك، فهيَّأ الله بديالً 
عـن مكة، قومـاً غـري قريش، هـم األنصار 
ومنطقـًة  والخـزرج)،  (األوس،  يثـرب  يف 
أُخرى لتكون هي حاضنًة للدين اإلسـالمي، 
وللمنتمني لهذا الدين اإلسالمي، ولتكون هي 
ـــة الجديدة،  املوطن الذي تؤسـس فيه األُمَّ
والكيـان الجديـد، والدولة الجديدة لإلسـالم 

واملسلمني. 
بعد انتقال النبي «صلوات الله عليه وعىل 
آله» وهجرته إىل املدينة، ومستقره يف املدينة، 

ــة اإلسـالمية، والدولة  بـدأ يف تأسـيس األُمَّ
ــة اإلسالمية الجديد،  اإلسالمية، وكيان األُمَّ
يف ظل ظروٍف صعبة، أصبح هناك األمل الذي 
يحدو املسـلمني ألن تتهيأ الظروف عىل نحٍو 
ا كان عليه الحـال يف مكة، لكن  مختلـٍف عمَّ

التحديات كانت ال تزال قائمة. 
قريـش واصلـوا نشـاطهم العدائـي ضد 
رسـول الله «صلـوات الله عليه وعـىل آله»، 
ويف  مراسـالتهم،  يف  نشـاطهم  وواصلـوا 
طريقتهم يف التخاطب مع القبائل، يف التأثري 
عليهـا يف مختلـف املناطـق؛ لكـي يشـكِّلوا 
تحالفاً يتعاون فيه العرب واليهود يف الحرب 
ضد رسول الله «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
ويف العمـل عىل منع قيام الكيان اإلسـالمي، 
يف  اإلسـالمية  والدولـة  اإلسـالمية،  واألمـة 
ـعوا مـن تحالفاتهم، وكان لهم  املدينة، فوسَّ
إىل  تأثريهـم يف السـاحة العربيـة؛ اسـتناداً 
موقعهـم املتمثـل بمكـة، وسـيطرتهم عىل 
شـعائر الحج، وعىل املقدسـات يف الحج، ويف 

املقدِّمة: الكعبة وبيت الله الحرام. 
كانـت الكعبة وبيـت الله الحـرام ال تزال 
مقدَّسـاً عظيماً لـدى العرب حتـى يف الزمن 
الجاهـيل، حتـى يف مراحـل الـرشك، كانـوا 
وكانـوا  ويعظِّمونهـا،  الكعبـة،  يقدِّسـون 
يحجـون إىل بيت الله الحـرام، وكانوا يؤدون 
شـعائر الحـج يف مكـة، ويفيضـون أَيْـضاً، 
يعنـي: يف ُكــّل شـعائر الحـج، ليـس فقط 
الطواف بالبيت الحرام، يتجهون إىل عرفات، 
ويفيضـون إىل املزدلفة ومنى، وهكذا يؤدون 

شعائر الحج. 
فكانـت قريٌش تَُقـدِّم لنفسـها أنها التي 
تَُعـربِّ عـن الدين، وعـن املركز الدينـي، ولها 
ثقلها بهـذا االعتبار يف الوسـط العربي، هذا 
مـن جانـب، ومن جانـٍب آخـر تهيـأت لها 
نتيجًة لذلك -نتيجًة للبيت الحرام، وحرمته، 
وقدسـيته لدى العرب، وحجهم إليه- تهيأت 
لقريـش ظـروٌف مالئمـة، تسـاعدهم عـىل 
الوفـرة االقتصاديـة، وعـىل تحسـن الوضع 
االقتصادي، وعىل امتـالك اإلْمَكانات املادية، 
إضافـة إىل ما جعله الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
أََساسـاً للبيـت، ولحرمـة البيـت، ولتهيئـة 
الظروف يف محيطه (البيت الحرام) من تيرس 

الرزق، وتوفر الثمـرات، فامتلكوا اإلْمَكانات 
املادية مـن جانب، وكان وضعهم ميسـوراً، 
متميـزاً عـىل الكثـري مـن القبائـل العربية، 
واملناطـق العربية األُخرى، وحظـوا بالنفوذ 
السيايس واالجتماعي، والتأثري، والقابلية يف 
الساحة العربية؛ باعتبَارهم يف املركز الديني 
املقدس، الذي هو بيت الله الحرام، ويديرون 
مكـة،  عـىل  ويسـيطرون  الحـج،  شـعائر 
ويقدمون أنفسهم بصفة أنهم املتولون عىل 
البيت الحـرام، وعىل شـعائر الحـج، يعني: 
يقدِّم أبو جهل نفسـه ومن معه بأنهم الذين 
يخدمـون البيت الحـرام، ويديرون شـعائر 
الحـج، وأنهم الذين يمثلـون االمتداد الديني 

إلبراهيم خليل الله. 
فاسـتغلوا ُكــّل هـذا النفـوذ، وكل هـذا 
التأثـري، وكل هذه اإلْمَكانيات، يف حربهم ضد 
رسـول الله، يف عدائهم لإلسـالم واملسلمني، 
وتزعموا املواجهة للنبي، واملواجهة لإلسالم، 
وأداروا هـذه املواجهة بتحالفات ومسـاندة 
مع قبائل مختلفة، وتنسيقات ُمستمّرة مع 

اليهود. 
يف بقـاء النبي «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آله»، وحركته يف بداية األمر يف املدينة املنورة، 
أدرك خطورة مـا يحصل، وطبيعة املؤامرات 
التي تحدث، والنشـاط الذي يقوم به قريش، 
حتـى يف اتّفاقاتهـم مـع القبائـل العربيـة 

األُخرى:
• أن يحارصوا املسلمني اقتصاديٍّا. 

• وأن يمنعوهم من أسواقهم. 
• وأن يمنعوهم من الحركة يف مناطقهم، 

ألي حركة تجارية، أَو نشاط تجاري. 
وبـدأوا التحضري عمليٍّا لحملٍة عسـكريٍة 
كبـريٍة، يريـدون بهـا أن تكـون قاضيًة عىل 
النبي واملسـلمني، ومنهيًة لإلسـالم، قبل أن 
يتمّكـن أكثـر، وقبـل أن يتقـوَّى يف املنطقة 
الجديـدة، والحاضنـة الجديـدة، التـي هـي 
املدينة بشـكٍل أكرب، وأرسـلوا قافلًة تجاريًة 
ضخمـة، أرادوا أن يعتمـدوا عليها يف تمويل 
هذه العملية العسكرية، والحملة العسكرية، 
ون لهـا، للهجـوم عـىل النبي  التـي يحـرضِّ

«صلوات الله عليه وعىل آله». 
يف ظل استمرارية تَحّركهم العدائي، حتى 

ما بعد هجـرة النبي إىل املدينـة، وإرصارهم 
عىل مواصلة الحرب عىل اإلسـالم واملسلمني، 
وضد رسـول اللـه «صلوات اللـه عليه وعىل 
آله»، أتـى األمر من الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
وعـىل  عليـه  اللـه  «صلـوات  للنبـي  واإلذن 
آله» بالتَحـّرك للتصدي لنشـاطهم العدائي، 
وعملهـم العدوانـي، الـذي يسـتهدفون بـه 
اإلسالم واملسلمني ورسول الله «صلوات الله 
عليه وعـىل آله»، فنزل قول الله «ُسـبَْحانَـُه 
ِللَِّذيـَن  {أُِذَن  الكريـم:  القـرآن  يف  َوتََعـاَىل» 
ِهْم  يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهـْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعَىل نَْرصِ
َلَقِديـٌر (39) الَِّذيـَن أُْخِرُجـوا ِمـْن ِديَاِرِهـْم 
ِبَغـرْيِ َحـقٍّ إِالَّ أَْن يَُقولُوا َربُّنَا اللَّـُه َوَلْوَال َدْفُع 
َمْت َصَواِمُع  اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعـٍض َلُهدِّ
َوِبيَـٌع َوَصَلـَواٌت َوَمَسـاِجُد يُذَْكُر ِفيَها اسـم 
ُه إِنَّ  نَّ اللَّـُه َمْن يَنْـُرصُ اللَّـِه َكثـرياً َوَليَنْـُرصَ
اللَّـَه َلَقـِويٌّ َعِزيٌز}[الحـج: 39-40]، فأتـى 
اإلذن مـن اللـه للنبـي «صلـوات اللـه عليه 
وعىل آله» وللمسـلمني بالتَحّرك ملواجهة ذلك 
االسـتهداف، ذلك التَحّرك العدائي من جانب 
األعـداء؛ ألَنَّ الحكمة واملوقـف الصحيح، لم 
تكـن هـي أن يستسـلموا، أَو أن يخنعوا، أَو 
أن يجمدوا، ويرتكوا املجال للعدو ليتَحّرك إىل 
اللحظة األخرية، التي يقيض فيها عليهم، ثم 
بعد ذلك يفكـرون يف أن يتَحّركوا، كان ال بُـدَّ 

من املبادرة للتَحّرك. 
فاتجـه النبـي «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه» وتَحـّرك وانطلـق مـن املدينـة املنورة، 
وتَحّرك معه البعض من املسلمني، لم يتَحّرك 
الجميع، املرحلة تلك كانت ال تزال فيها حالة 
القلق لـدى البعض، وحالة املخـاوف املؤثرة 
عـىل البعـض، دافعـًة لهـم إىل التخـاذل، إىل 
الجمود، إىل الرتّدد يف أن يتَحّركوا مع رسـول 

الله «صلوات الله عليه وعىل آله». 
وهنـا يتبني لنـا أَيْـضاً الفـارق الكبري يف 
الوضع ما قبل غزوة بدٍر الكربى، وما بعدها:

الحالة التي قبلها كان املسلمون: البعض 
منهم واثٌق، مؤمٌن، متيقٌن بانتصار اإلسالم، 
ومقتنٌع بالتَحّرك يف سـبيل الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وأن يثبـت يف نـرصة رسـول اللـه 
«صلـوات اللـه عليه وعىل آلـه»، مهما كانت 
التحديـات، مهما كانت األخطـار، فهم عىل 

يقنٍي، وعىل بصريٍة من أمرهم. 
يـرتّددون،  هـم  ممـن  البعـض  وهنـاك 

فيلحظون طبيعة التحديات واملخاطر:
بيئـٍة  يف  يتَحـّرك  بـدأ  الديـن  هـذا  أنَّ 
عامليـٍة وإقليميـٍة ومحليـٍة كلهـا معاديـة، 
االمرباطوريـات الكـربى آنذاك عـىل األرض، 
والدول الكربى كانت واضحًة يف أنها لن تقبل 
بهذا اإلسـالم، وأنها سـتحاربه، وسـتحارب 
رسـول الله «َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم» واملسـلمني، ولن تقبل بهـم كأمٍة 

جديدة ظهرت يف الساحة العاملية. 
وأيضـاً عـىل املسـتوى اإلقليمـي، وعـىل 
املسـتوى املحيل، يف الوسـط العربي نفسـه، 
عىل مسـتوى أقوامهـم يف محيطهم املبارش، 
مثلمـا حصل يف مكة، وبني أوسـاط قريش، 

بيئة معادية، ومحيط معاٍد بأشد العداء. 
 يقابله أنَّ رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه» تَحّرك وهـو ال يمتلـك يف تَحّركه 
اإلْمَكانـات املاديـة الضخمـة واملغرية، ولم 
يعتمـد عىل ذلك، تَحّرك من واقٍع طبيعي عىل 
املسـتوى املادي، واإلْمَكانات املادية، ليس له 
كنـوز، وليس لـه ثروات هائلـة، وليس لديه 
أموال كثرية، ال ليمول بها نشـاط املسلمني، 
وال ليغري بهـا اآلخرين، ِليُْقِبلوا إىل اإلسـالم 
طمعاً فيما عنده؛ ألَنَّ الله أراد لهذا اإلسـالم: 
أن يأتي، وأن ينترص، وأن يكون اإلقبال إليه 
يف بداية األمر إقبـاالً مبنياً عىل اإليمان، عىل 
القناعـة، وليس عىل اإلغراء املـادي، وليس 

عىل األطماع واألهواء. 
ومن جانٍب آخر ليس له جيوش ضخمة، 
وقـدرات وإْمَكانـات عسـكرية، تقابل ذلك 
الوسـط املعادي، والبيئـة املعادية، واملحيط 

الدويل املعادي. 
فكان البعض من املسـلمني، والكثري من 
العـرب أَيْـضاً، ينظر إىل قيام الدين، إىل قيام 
اإلسـالم، إىل انتصار الرسول، إىل استمرارية 
ا، بل  اإلسـالم، وكأنهـا أمـٌر مسـتبعٌد ِجــدٍّ
يعتربه البعض مستحيالً، البعض كان يعترب 
أنه من املسـتحيل أن يسـتمر اإلسـالم، وأن 
ينترص الرسول «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
وأن تتوسـع دائرة اإلسـالم لتشـمل مناطق 
كثرية، وتشـمل الكثري مـن الناس، والدخول 
يف اإلسـالم كان عىل مسـتوى محـدود، كان 
اإلقبـال إقباالً محدوداً، يعني: سـنوات اتجه 
فيها القليل من الناس إىل اإلسالم، قلٌة قليلة:

• عىل مستوى القبائل: كانت أكثر القبائل 
آنذاك غري قابلة باإلسالم. 

الكـربى،  الكيانـات  مسـتوى  عـىل   •
والكيانـات األُخـرى: كان موقفها واضًحا يف 

رفضها لإلسالم، وعدائها له. 
ففي تلك الظـروف كان البعض يتوقع أن 
لو واجه النبي واملسلمون مواجهًة عسكرية، 
هي لم تحصل بعد مواجهة عسكرية مهمة، 
أَو كبرية، قبل وقعة بدر، فسـتكون القاضية 
عىل اإلسـالم واملسـلمني، لو واجهـوا تهديداً 
عسـكريٍّا، فذلك سوف  عسكريٍّا، واستهدافاً 

يقيض عليهم. 
ولذلـك عندمـا خـرج النبـي «َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم»، وتَحّرك من 
املدينـة بأمـٍر من اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
كما قال «جلَّ شـأنه»: {َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن 
}[األنفال: من اآلية5]، بأمٍر من  بَيِْتـَك ِباْلَحقِّ
الله، ويف موقف الحـق، ويف القضية العادلة، 
لم يتَحّرك معه البعض من املسلمني، وتَحّرك 
البعض منهم فحسب، وكان هناك احتماالن:

إما أن يظفروا بالقافلة التي تتبع قريشاً، 
وهي قافلة تمويليـة، للتحضري للحرب التي 
ون لها ضد رسـول الله «صلوات الله  يحرضِّ
عليـه وعـىل آلـه»، وكان أمل البعـض ممن 
خرجوا مع الرسـول «صلـوات الله عليه عىل 
آلـه» -إن لم يكن أمل الجميـع ممن خرجوا 
معه- أن يسـيطروا عىل تلـك القافلة؛ ألَنَّهم 
يـرون فيها رضبًة جيـدة لقريش، ويف نفس 
الوقـت مغنم للمسـلمني، الذيـن اضطهدوا، 
وأخرجـوا من مكـة، وصـودرت ممتلكاتهم 
وإْمَكاناتهم، ويف نفس الوقت تمويل لحركة 
املسـلمني لالسـتعداد أكثر، فكان األمل لدى 

أكثرهم هو الظفر بالقافلة. 
املواجهـة  تكـون  ألن  االحتمـال  وكان 
العسـكرية هي التي تحصـل بدالً عن الظفر 

 بثر الضئرى غعم شارق شغ تارغت افطئ اإلجقطغئ 
والاارغت الئحري

 المثــاوف ضشــط خطغر سطــى الئسخ غفصــثه خعابغئ 
الافضغر والمعصش وغفصثه اظثشاسه سطى أجاس ختغح 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ السابسئ سحرة:

ــئ طصثجاتعا  بالةعاد تترر شطسطني وتساسغث اُفطَّ
وتعاجه ُضـّض تتثغات افسثاء بضض شؤاتعط 
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بالقافلـة كان احتمـاالً وارداً منـذ البدايـة، 
احتمـال املواجهة العسـكرية كان وارداً منذ 
البدايـة، ولذلـك كان البعـض ممـن خرجوا 
مـع النبي «صلوات الله عليـه وعىل آله» من 
للخـروج،  وكارهـني  متخوِّفـني،  املسـلمني 
سني مما سـيحدث، إن حصل حرب،  ومتوجِّ
ووقعـت معركـة، وقلقـني للغايـة؛ ولذلـك 
قال اللـه يف القرآن الكريـم: {َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن 
اْلُمْؤِمِنـنَي َلَكاِرُهـوَن (5) يَُجاِدلُونََك ِيف اْلَحقِّ 
َ َكأَنََّما يَُسـاُقوَن إىل اْلَمْوِت َوُهْم  بَْعَدَما تَبَـنيَّ

يَنُْظُروَن}[األنفال: 6-5]. 
فبعضهـم حـاول أن يقنـع رسـول اللـه 
«صلوات الله عليه وعـىل آله» بالرتاجع، وأالَّ 
يذهب يف هـذه الغزوة، ويف هـذا املوقف، وأن 
يكـف عن ذلـك، وأنَّ ذلـك مغامـرة خطرية، 
قـد تكـون نتائجهـا كارثيـة، قد تسـبب يف 
اسـتئصال النبـي ومـن معه من املسـلمني، 
وكانوا يجادلون، جادلوا رسول الله «صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آلـه»، {َوإِنَّ َفِريًقـا ِمـَن 
اْلُمْؤِمِنـنَي َلَكاِرُهـوَن (5) يَُجاِدلُونََك ِيف اْلَحقِّ 

 .{ َ بَْعَدَما تَبنَيَّ
كانـت مخاوفهـم هـي الدافـع الرئيـيس 
النبـي  إلثنـاء  محاوالتهـم  يف  جدالهـم،  يف 
عن التَحـّرك، ولم يكـن هناك التبـاس يف أنَّ 
الحـق بـكل االعتبارات هـو يف التَحـّرك، هو 
يف الخـروج، هـو يف االمتثال ألمـر الله تبارك 
وتعاىل، وهـو أحكم الحاكمني، وهـو العليم 
الحكيـم، وهـو املدبـر الحكيـم «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وهـو خـري النارصين، لكـن هكذا 
تفعل املخـاوف بالبعض: تؤثـر عليهم تجاه 
املوقف الحـق، وتجاه التَحـّرك الحق، وتجاه 
النهـوض باملسـؤولية الالزمـة، تجـاه ما ال 
بُــدَّ منه؛ باعتبَار الحـق، وباعتبار الحكمة، 
وباعتبار املصلحة الحقيقية، حالة املخاوف 
هـي تشـكِّل ضغطـاً خطـرياً عـىل البعض، 
يفقـده صوابيـة التفكري، صوابيـة املوقف، 
يفقـده توّجـهـه واندفاعـه أن يكـون عىل 

أََساس صحيح. 
فتَحـّرك النبي «صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه»، وكان تدبري اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
أن يظفر املسـلمون بالجيش الذي خرج من 
مكـة، يف معركٍة تاريخيٍة فاصلٍة اسـتثنائيٍة 
مصرييـة، بدالً مـن الظفر بالقافلـة؛ ولذلك 
يقـول اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» يف القـرآن 
الكريـم: {َوإِذْ يَِعُدُكـُم اللَُّه إحـدى الطَّاِئَفتنَْيِ 
ـْوَكِة تَُكوُن  أَنََّها َلُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغرْيَ ذَاِت الشَّ
َلُكْم َويُِريُد اللَُّه أَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َويَْقَطَع 
َداِبـَر اْلَكاِفِريـَن (7) ِليُِحـقَّ اْلَحـقَّ َويُبِْطـَل 
اْلبَاِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن}[األنفال: 8-7]، 
كانـت إراَدة اللـه يف إحقاق الحـق، أالَّ يبقى 
الحق ُمَجـّرد عنواٍن ودعوٍة ترتّدد يف األسماع، 
بل أن يتحول إىل واقٍع قائٍم، إىل حالٍة سـائدة، 
أن يتجذَّر يف الواقع منهجاً، تقوم عىل أََساسه 
ـة (أمة اإلسـالم)، فأراد الله «ُسـبَْحانَـُه  أُمَّ
َوتََعاَىل» بهذه املعركة الفاصلة إحقاق الحق، 
وهذا يعربِّ عن جذور املشكلة، والقضية التي 

كان الرصاع؛ ِمن أجِلها. 
واملرشكـني،  الكافريـن  مسـاعي  كانـت 
ومنهـم قريـش ومـن وقـف معهـم، ومـن 
ـق معهـم، ومـن  تحالـف معهـم، ومـن نسَّ
شـجعهم وحرَّضهـم، كما هو حـال اليهود، 
كانـوا يسـعون إىل أالَّ يكـون هنـاك وجـود 
للدين اإلسالمي يف هذه الحياة، ملاذا؟ هل ألن 
الدين اإلسالمي كان ُمَجـّرد طقوس معينة، 
وشـعائر دينيـة معينـة، ليس لهـا أي تأثري 
يف واقـع الحيـاة، أم ألنه منهجيـة الله، التي 
سـتبنى عىل أََساسها مسـرية الحياة؟ وهذا 

هو ما أزعجهم. 
كان الرسول «صلوات الله عليه وعىل آله» 
بحركتـه يف تبليغ رسـالة اللـه، وإقامة دين 
اللـه، يحدث تغيرياً يف الواقع، ويبني مسـرية 
الحياة عىل أََسـاس االسـتقالل عـن التبعية 
للطاغـوت، والتحـّرر عن العبودية ملا سـوى 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وإخضـاع الناس 
وتعبيدهم لله ربِّ العاملني فحسـب، وهذا ما 
يقلق الطغاة، واملجرمون، واملتكربون، الذين 
يريدون أن تبقى لهم سـيطرتهم التامة عىل 
النـاس، وأن يسـتعبدوهم، وأن تكـون ُكـّل 
شؤون الناس بما يعزز نفوذهم، تدار، تدبَّر، 
يفـرض فيها ما يعـزز نفوذهـم، ويمكِّنهم 
من السـيطرة أكثر وأكثر، يف حالٍة هي حالة 
اسـتعباد للناس، يفرضـون فيها عىل الناس 
ما يشـاؤون هم، وفق أهواء أنفسـهم، وما 
يريـدون هم، وفق مصالحهـم ورغباتهم، يف 

حالٍة من االستعباد واالستغالل. 
ــة عىل أََساس  ا ما يقوم عليه واقع األُمَّ أمَّ
من الدين اإلسـالمي، فهو التخلص من ذلك، 
تُبنَى مسرية الحياة عىل أََساس تعليمات الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وتوجيهاته، والعبودية 
له، والخضوع لـه، والتحّرر من ُكـّل عبوديٍة 

لغريه «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
فلذلك بعد أن بذلوا جهداً َكبرياً فيما مىض 
للسعي إلقناع النبي يف مهادنتهم ومداهنتهم، 
{َودُّوا َلـْو تُْدِهـُن َفيُْدِهنُوَن}[القلم: اآلية9]، 
وأن تكون مسـرية اإلسالم عىل نحٍو يتكيَّف، 
كمـا تكيَّف اليهـود مع الواقـع، وكما تكيَّف 
النصارى مع الواقع، فرتكـوا من رشائعهم، 

ومـن عقائدهم، ما يتعارض مع ذلك الواقع، 
وأصبحـوا عىل تمـاٍه واندمـاٍج كٍيل مع ُكـّل 
قوى الطاغوت املستكربة يف األرض، املستغلة 
للعباد، املستعبدة للناس، فكانوا يرغبون أن 
يتحول واقع النبي يف مسـاومات واتّفاقيات 
يضحـي بهـا بكثـرٍي مـن عقائـد اإلسـالم، 
ومبادئ اإلسـالم، وتعليمات الله يف اإلسـالم، 
وفـق ما فعله البعض اآلخر -كما قلنا- ممن 
كانوا ينتسـبون للرسـالة اإللهية، يف رسالة 
نبي الله موىس، أَو نبـي الله عيىس «عليهما 
السـالم»، فلم يقبل النبي «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه»، وما كان ليقبل، هو رسـول الله 
الـذي اصطفـاه اللـه، وأنـاط به هـذا الدور 
واملهمـة  العظيمـة،  واملسـؤولية  العظيـم، 
الكربى إلنقاذ البرشية، ملَّا كان اإلسـالم كما 
قدَّمه الرسـول، وبلَّغـه، وتَحّرك به، رسـالًة 
إنقاذيـة، تنقـذ البـرش، تخلِّصهـم، تصلـح 
واقعهم، تطهر األرض من الفسـاد، تتصدى 
للرش، تقف يف وجه الظلـم، كان هذا مزعجاً 
للطغـاة واملجرمني؛ فتوّجـهوا بكل جهدهم، 

بكل إْمَكاناتهم، ملحاربة الرسالة اإللهية. 
{ِليُِحـقَّ اْلَحـقَّ َويُبِْطـَل اْلبَاِطَل َوَلـْو َكِرَه 
اْلُمْجِرُموَن}[األنفـال: اآليـة8]، عندما وصل 
النبـي «صلوات اللـه عليه وعىل آلـه» ومعه 
املسلمون يف ظل إْمَكانات بسيطة، يف قلٍة من 

العدد، ونقٍص من العدة:
عـدد  مثـل  كان  املرشكـني  جيـش  عـدد 
املسـلمني لثالث مرات، أَو أكثـر، واإلْمَكانات 
لم يكن هنـاك أي مقارنة، فاملسـلمون كان 
لديهـم -كما يف بعض األخبـار- فرٌس واحد، 
ريَّ واألخبار- ستة  وكان لديهم -يف بعض السِّ

أدرع، بالنسبة للدروع. 
ـا الحـال بالنسـبة للمرشكـني فـكان  أمَّ
الفرسـان،  مـن  كبـريٌ  عـدٌد  مختلفـاً: 
واإلْمَكانـات، والعـدة، والتجهيـزات، وعـدد 
كبري من املقاتلني املتمرسني، وخرجوا بطراً، 
زهم،  وكرباً، ورئاء الناس، كان الشيطان حفَّ
وزيَّن لهم، ووسـوس لهم، أنهم سيخوضون 
معركـًة حاسـمة، يقضون بها عىل رسـول 
اللـه «صلـوات الله عليـه وعىل آلـه»، وعىل 
املسلمني، وينتهي أمر اإلسالم بشكٍل نهائي، 
فلذلـك كانـت وقعـة بـدر مصريية بـكل ما 
تعنيه الكلمة، كان ما سـيحدث فيها سيؤثر 
حتماً، ويكـون له نتائجه املهمـة، لو تمّكن 
املرشكـون، لكانـت كارثـًة كبـرية، وعندما 
فشـلوا كان انتصاراً عظيماً ومهماً، بقي له 

أثره املمتد إىل قيام الساعة. 
عندمـا وصل املسـلمون يف تلـك الظروف 
الصعبـة، وأدركـوا طبيعـة الظـروف عـىل 
املسـتوى العسـكري يف واقعهـم، يف نقـص 
عددهم، يف نقص عدتهم، وما يقابله يف واقع 
عدوهـم، من العـدد، والعـدة، واإلْمَكانات... 
وغـري ذلـك، توّجـهـوا إىل اللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل» واسـتغاثوا الله، كما قـال الله «جلَّ 
شـأنه»: {إِذْ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْستََجاَب َلُكْم 
ُكْم ِبأَْلٍف ِمـَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفنَي (9)  أَنِّي ُمِمدُّ
َوَما َجَعَلُه اللَُّه إِالَّ بُْرشَى َوِلتَْطَمِنئَّ ِبِه ُقلُوبُُكْم 
ْرصُ إِالَّ ِمـْن ِعنِْد اللَّـِه إِنَّ اللَّـَه َعِزيٌز  َوَمـا النـَّ
َحِكيٌم}[األنفـال: 9-10]، فالله «ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَىل» أغاثهم. 

توّجـههم إىل الله يف تلك اللحظة الحرجة، 
هـو  والخطـرية،  والحساسـة،  والصعبـة، 
بتوجيٍه مـن النبي «صلوات اللـه عليه وعىل 
آله»، وإدارة لـكل املجريات، لكل املواقف من 
جانبه «صلوات اللـه عليه وعىل آله»، وهكذا 
هي الرتبية اإليمانية، التي تعلِّم اإلنسـان أن 
ينطلـق متوكالً عـىل الله، معتمـداً عىل الله، 
راجياً لله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، مهما كانت 
إْمَكانات األعداء، مهما كانت عدتهم، ومهما 

كان عددهم. 
فرسـول اللـه «صلـوات الله عليـه وعىل 
ى املسـلمني، وتَحـّرك بهـم، وأدار  آلـه» ربـَّ
تلـك التفاصيـل واألحـداث عىل هـذا النحو: 
َوتََعـاَىل»،  اللـه «ُسـبَْحانَـُه  إىل  التوّجــه  يف 
االسـتغاثة التـي اسـتجاب اللـه لهـم فيها؛ 
هم بذلـك- بمالئكته، وكان  فأمدهـم -وبرشَّ
ا يف التأثري املعنوي،  للمالئكة الدور املهم ِجـدٍّ
مـن أهـم متطلبـات املعركـة واملوقـف هو 
التأثري املعنوي اإليجابي بالنسـبة للمؤمنني، 
ا، فهم اسـتبرشوا، بعد  اإليجابـي واملهم ِجـدٍّ
وا بذلـك، وارتفعت معنوياتهم َكثرياً،  أن بُرشِّ
إضافة إىل أنَّ حضور املالئكة يف ظل مجريات 
املعركة واألحداث، كان له أثره وفق الطريقة 
التـي يهيئهـا اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، يف 

التأثري النفيس واملعنوي اإليجابي والكبري. 
أيضـاً كان ممـا أمدهم الله به يف سـياق 
الحالـة املعنويـة، معالجـة الحالـة املعنوية 
التي تؤهلهم ألداء أفضل، والستبسـاٍل أكثر: 
ـيُكُم النَُّعاَس  ما ذكره الله يف القرآن: {إِذْ يَُغشِّ
ـَماِء َماًء  ُل َعَليُْكـْم ِمَن السَّ أََمنَـًة ِمنْـُه َويُنَـزِّ
ـيَْطاِن  َرُكـْم ِبِه َويُذِْهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ ِليَُطهِّ
َت ِبـِه اْألَْقَداَم} َوِلرَيِْبـَط َعـَىل ُقلُوِبُكـْم َويُثَبـِّ

[األنفـال: اآليـة11]، أمدهـم الله بالشـعور 
باألََمنَـة والنعـاس، فأتاهـم ليـالً، مـا قبـل 
صبـاح املعركة، هذا الشـعور من االطمئنان 
والسـكينة، إىل درجـة أن يأتيهـم النعـاس، 
النوم الخفيـف؛ ألَنَّه ليس املطلوب أن يغطوا 
يف نومهـم، وأن يسـتغرقوا فيـه، يف ظل ذلك 
الخطـر والتهديد، ولكـن أن يأتيهم النعاس، 
مع األَمنَـة، مع الشـعور باالطمئنان، فكان 
له أهميته عىل املسـتوى النفـيس والعصبي 

واملعنوي، ثم عىل مستوى األداء يف امليدان. 
كذلـك نزول املـاء (املطـر)، أغاثهـم الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» ليتطهروا به، وليطمئنوا 
بتوفر املاء؛ ألَنَّ مـن الهواجس التي أقلقتهم 
مع سـيطرة املرشكني عىل آبـار املياه يف بدر، 
أن يعانـوا من العطش، أن يحارصوا بالظمأ، 
وأن يقتلهـم األعـداء بالظمـأ، فتوفـر املـاء 

بشكٍل كبري، واطمأنوا بذلك. 
ي َمَعُكْم  َك إىل اْلَمَالِئَكـِة أَنـِّ {إِذْ يُوِحـي َربـُّ
َفثَبِّتُـوا الَِّذيَن آَمنُوا}[األنفـال: من اآلية12]، 
وقـام املالئكة بدورهم هذا عـىل أكمل وجه، 
ا يف معنويـات  وكان لـه أثـره الكبـري ِجــدٍّ

املؤمنني، ويف إقدامهم، ويف استبسالهم. 
وعندما تصاف الطرفان للمواجهة، بدأت 
املواجهـة بخـروج ثالثة مقاتلـني من صف 
املرشكني، ونادوا بالتحدي للمسـلمني، فأمر 
النبي «صلوات الله عليه وعىل آله» ثالثًة من 
املسـلمني، هم: عمه حمزة بـن عبد املطلب، 
وعيل بـن أبي طالب «عليه السـالم»، وكذلك 

عبيدة «رضـوان الله عليهـم جميعاً» عبيدة 
بن الحـارث بن عبد املطلب، فخـرج الثالثة، 
وبـدأت املعركـة بني هـؤالء الثالثة من صف 
املسـلمني، والثالثـة املقاتلني الذيـن خرجوا 
من صف املرشكـني، وهم من أبطالهم، ومن 
قاداتهم: عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة، وابنه 
الوليد، فـكان النرص يف تلك املبـارزة لصالح 
املقاتلـني املسـلمني، وكانـت فاتحـًة مهمًة 

للمعركة، لها تأثريها يف بقية املعركة. 
ُقِتـَل الثالثة املقاتلـون الذين خرجوا من 
صف املرشكـني، واستشـهد مـن املقاتلني 
املسـلمني الثالثـة أحدهم، هـو: عبيدة بن 
الحـارث، ثـم التحـم الطرفـان، واحتدمت 
املعركة عىل أشـدها، واستمر القتال لبعٍض 
من الوقت، جزٍء من النهار يقدر بساعتني، 
وكان قتـاالً عـىل أشـده، فأتى فيـه التأييد 
اإللهي من الله، واملعونة الكبرية للمؤمنني، 
وُقِتـَل مـن األعداء العـدد املهم، ُقِتـَل منهم 
سـبعون قتيالً، مـن فرسـانهم، وقادتهم، 
واملهمة  البـارزة  والشـخصيات  وأبطالهم، 
فيهـم، كان لذلـك تأثـريه الكبـري عليهـم، 
عندما رمى النبـي «صلوات الله عليه وعىل 
آلـه» بالحـىص إليهـم، وقـال: ((شـاهت 
الوجـوه))، انهزموا عىل الفـور، ونزل قول 
الله تعاىل: {َفَلْم تَْقتُلُوُهـْم َوَلِكنَّ اللََّه َقتََلُهْم 
َوَما َرَميْـَت، إذ َرَميَْت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى َوِليُبِْيلَ 
اْلُمْؤِمِنـنَي ِمنْـُه بَـَالًء َحَسـنًا}[األنفال: من 
اآلية17]، وأُِرسَ سـبعون، وانهزم الباقون، 
وفـروا باتّجاه مكة، وعاد املسـلمون بنٍرص 
عظيٍم تاريخٍي مفصٍيل وكبري، وتغريَّ الواقع 

تماماً. 
بعد مواجهة هـذا التحدي بانتصار كبري، 
زاحـت حالة الرتّدد عند البعض، وحلَّ محلها 
اليقني، أصبح عند الكثري من الناس -بالذات 
املسـلمني- األمل يف أنهم سينترصون، وتعزز 
الرجـاء يف نـرص اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
ومعونتـه، وتأييده، وأصبـح االطمئنان عىل 
ــة هو الذي  مسـتقبل هذا الدين وهـذه األُمَّ
يمـأل قلـوب الكثـري منهـم، وكان لالنتصار 
أَيْـضاً صداه الكبري وتأثريه الكبري عىل أعداء 
هـذا الدين مـن الكافرين واملنافقـني، الذين 
ا، وأصبحت  أُصيبـوا بخيبة أمـٍل كبرية ِجــدٍّ
بهـا  يسـتضعفون  كانـوا  التـي  نظرتهـم 
لون يف التغلب  املسلمني، ويحتقرونهم، ويؤمِّ
عليهم بكل بسـاطة، نظرًة مهزوزة، وأصبح 
عندهـم احتمـال كبـري أنَّ مسـتقبل هـذه 
ــة ومسـتقبل هذا الديـن هو االنتصار،  األُمَّ

وهو الثبات، وأنه يستحيل القضاء عليهم. 
فتغـريت األوضـاع ما قبل ذلـك اليوم وما 
بعده، وبدأت مرحلٌة جديدٌة يف تاريخ اإلسالم 
واملسـلمني، قائمٌة عىل األمل، عىل الثقة، عىل 
االطمئنـان، عىل املعنويات املرتفعة، حتى أنَّ 
البعض ممن لـم يخرجوا مع النبي «صلوات 
وا،  اللـه عليه وعـىل آله» يف وقعة بـدر تحرسَّ
وأسفوا، وكانوا يتمنون أنهم خرجوا، عندما 
أتـت الغنائم، وأتى النـرص، ورشف االنتصار 
الكبـري، ومـا حـدث كان لـه صـداه الكبري، 

وتأثريه العظيم. 
اسـتمرت ما بعـد ذلـك مسـرية الجهاد، 
كانت وقعة بدر هـي فاتحٌة مهمٌة وعظيمٌة 

ملسـرية الجهاد يف سـبيل الله، الـذي كان له 
أهميته، وكان ال بُـدَّ منه:

• يف تثبيت دعائم اإلسالم. 
• يف استمرارية اإلسالم. 

• يف الدفاع عن املسلمني. 
• يف الحفـاظ عـىل املسـلمني، يف الحفاظ 
عىل أمتهم، عـىل كيانهم، عىل أوطانهم، عىل 

أعراضهم. 
• يف دفع الرش عنهم. 

• يف دفع الخطر عنهم. 
• يف التصدي للرش والطغيان والفساد. 

هـذه  مثـل  تحقيـق  باإلْمـَكان  كان  لـو 
األهـداف، والتجـاوز لـكل هـذه الصعـاب، 
والتصـدي لكل هذه املخاطر بـدون جهاٍد يف 
سـبيل الله، بدون تضحية، لـكان النبي أوىل 
مـن غريه أن يكون له ذلـك، وأن يتم له ذلك، 
وأن يتحّقـق لـه ذلـك، وأالَّ يعانـي ما يحدث 
يف الجهـاد، وما يحصل مـن تضحيات، ومن 
معانـاة، ومـن مواجهة لألخطـار... إىل غري 

ذلك. 
امتـدت اآلثار املباركة النتصار يوم بدر إىل 
فتح مكة، ودخـول النبي «صلوات الله عليه 
وعىل آله» إىل مكة فاتحاً يف السنة الثامنة من 
الهجرة، بعض األخبـار تقول: أن يوم الفتح 
نفسـه، ويوم وصل النبي «صلوات الله عليه 
وعىل آلـه» إىل الكعبـة املرشفـة، كان أَيْـضاً 
يف السـابع عرش من شـهر رمضان، البعض 
يقولون: يف السـابع عـرش، البعض يقولون: 
يف الثامن عرش، البعض يقولون: يف التاسـع 
عـرش، تـرتّدد األخبـار واألقوال بـني الثالثة 
األيّـام، فيكـون أَيْـضـاً متقاربـاً يف التاريخ 
واملناسبة مع غزوة بدٍر الكربى، وكان أَيْـضاً 

ا يف االنتصار.  له أثره الكبري ِجـدٍّ
الحديـث عن هذا قـد يطول َكثـرياً، لكننا 
نكتفـي بهذا املقـدار؛ لنؤّكـد عـىل الحقائق 
املهمـة، التـي نسـتفيدها كـدروس وعـرب، 

ومنها:

• تامغئ الخراع:
البـدَّ مـن الـرصاع، ال بُــدَّ مـن التصدي 
لألعـداء، ال بُــدَّ مـن التَحّرك يف سـبيل الله، 
مـن  فريضـة  هـو  اللـه  سـبيل  يف  الجهـاد 
الدينية  وااللتزامـات  اإلسـالمية،  الفرائـض 
واإليمانيـة، التي هي أَيْـضاً رضورٌة واقعية، 
الرصاع جـزٌء قائٌم يف واقع البـرش، جزٌء من 
حياتهـم، جزٌء مـن واقعهم، واملسـلمون لو 
لم يتَحّركوا، تَحّرك أعداؤهم، واستهدفوهم، 
لهم  وقهروهـم،  وأذلوهـم،  واضطهدوهـم، 

ـة لها أعداؤها.  أعداء، هم أُمَّ
• ال بدَّ أَيْـضاً من األخذ بأسباب النرص:

ــة  يف ظل التحديـات التي تواجههـا األُمَّ
يف هـذا العـرص، ومـا أكثرهـا! التحـدي من 
ُكـّل األعـداء، املخاطـر التي تحيـط باألمة، 
األرض،  أقطـار  ُكــّل  يف  كمسـلمني،  نحـن 
الذيـن  أعداؤهـا  لهـا  مسـتهدفة،  ــة  أُمَّ
يسـعون باسـتمرار للسـيطرة عليها بشكٍل 
تـام، إلذاللهـا، لقهرهـا، السـتعبادها، ملنع 
اسـتقاللها عىل أََساس من انتمائها اإليماني 

والديني اإلسالمي، وهذا أمٌر واضح. 
ما يسـعى لـه األمريكيون، ومـا يقوم به 
اإلرسائيليون، هو حـرٌب حقيقيٌة عىل أمتنا، 
بأشـكال كثـرية، بوسـائل كثـرية، تطورت 
أسـاليب الحرب يف هذا الزمـن، دخلت فيها: 
االقتصاديـة،  الحـرب  السياسـية،  الحـرب 
الحـرب اإلعالمية، الحرب النفسـية، الحرب 
الدعائيـة، تفاصيـل كثرية يف إطـار الحرب: 
اإلعالمية، والتضليلية، والفكرية، والثقافية، 
هـذه  عـىل  للسـيطرة  الواضـح  وسـعيهم 
ـــة، السـيطرة عـىل ثروتهـا البرشية،  األُمَّ
وثروتها املادية، واالستغالل لها، واالستعباد 
ــة  لها، واإلذالل لها، ال يمكن أن يَُخلِّص األُمَّ
من ذلك، إالَّ أن تتَحّرك لتبني نفسـها لتكون 

ـة مجاهدًة.  أُمَّ
بالجهـاد يمكـن أن يحـّرر فلسـطني، أن 
ــة مقدسـاتها، أن تواجه ُكـّل  تسـتعيد األُمَّ
التحديـات مـن جانـب ُكــّل األعـداء، بكل 

أشكالهم، وبكل فئاتهم. 
الجهـاد هـو الـذي يمكن أن يمثـل عامل 
ــة، فتسـتعيد قوتهـا، وتبنـي  نهضـٍة لألُمَّ
نفسـها يف ُكــّل املجـاالت، ومنهـا: املجـال 
االقتصادي، واملجال العسـكري، حتى تحّقق 
لنفسها االسـتقالل، وتنهض بمسؤولياتها، 
وتتَحـّرك يف إطار دورها الـذي أراده الله لها 
ــة التي  عىل املسـتوى العاملـي، لتكـون األُمَّ
تدعـو إىل الخري، وتأمر باملعروف، وتنهى عن 
املنكر، وتطهر سـاحتها الداخلية من املنكر، 

والفساد، والطغيان. 
نكتفي بهذا املقداِر..

َقنا  َونَْسأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن يوفِّ
وإيِّاكم ملـا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم شـهداَءنا 
َج عن  األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانـا، َوأَْن يفرِّ
ُه َسـِميُْع  نـا بنـرصه، إِنـَّ أرسانـا، َوأَْن ينُرصَ

َعاِء. الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

 غجة بثر طخغرغئ وأتثابعا رجمئ المسار الثي 
جاسطضه طسغرة المسطمغظ

ـئ شاســاسغث صعتعا   الةعاد ساطض ظعدئ لُفطَّ
وتئظغ ظفسعا شغ ُضـّض المةاقت 
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ظمعذج صّثطاه 
طثرجُئ المسغرة 

الصرآظغئ  
 

أبع زغث العقلغ  

ة ذاتي البناء له يف الحق  يمني الُهــِويـَّ
ألـف صولة وألـف جولة، أنا هنـا أتحدث 
عن مـن جعـل مـن منصبـه وموقعه يف 

املسؤولية تكليفاً وليس ترشيفاً. 
كم للكرايس من عشـاق ولكن صاحب 
هـذا الكـريس هـو ممـن كانـوا تتجـاىف 
جنوبهـم عن املضاجع، فكيـف ال تتجاىف 
عن الكـرايس من حمل اإلحسـان عنوانه 
األبـرز وبلـغ يف مراتب القرب مـن الله إىل 
ربانيي عرصهـم، غزير الدمع يف عرص ال 
تهتز فيه شـعرة لطواغيـت العرص الذي 

سفكوا دماء شعب دون املباالة بهم.
فاضل وتفضل بفضله هو (أبو الفضل) 
الشـهيد الرئيـس صالح الصمـاد، عندما 
نتحـدث عنـه فنحـن نتحدث عن شـاهد 
تال للنـاس آيات اللـه وتوجيهات السـيد 
ا وقـدم نموذج ما تخرجه مدرسـة  عمليّـٍ
اإلسالم املحمدي ومدرسة اإلمام عيل التي 
جعلت منه يقول (مسـح الغبار من نعال 
املجاهدين أرشف من ُكـّل مناصب الدنيا) 
والحديث عنـه يطول ويطـول ويجب أن 
نتعلم من هذه املدرسـة املصغرة من هذا 
الشـهيد وهذا ما يجب عىل ُكـّل مسـؤول 
يف هذه املعمورة أن يسجل يف هذه املدرسة 
ليتعلـم منهـا تجسـيد املـرشوع القرآني 
وتجديـد صورة جديـدة عـن عظمة هذا 
اإلسـالم الـذي يصنع مثل هـؤالء الرجال 

فسالم الله عليهم. 

المئسعث افطمغ إلى الغمظ.. أدواٌر طحئععئ وشحٌض طتاعم

شغ ذضرى وداع الحعغث الرئغج الخماد

 سطغ الثرواظغ 
 

منذ تعيينه مبعوثاً إىل اليمن خلفاً للربيطاني 
مارتـني غريفيث، لم يحّقق السـويدي هانس 
غرودنـربغ أيَة إنجـازات يف جمع األطراف عىل 
طاولـة واحـدة، ولـم يقـدم أية خطـوات من 
شأنها تخفيف األزمة اإلنسانية يف اليمن، ليس 
ه عاجز أَو فاشـل، بل ألَنَّه قبل لنفسـه أن  ألَنـَّ
يتحول من مبعوث أممي إىل اليمن، إىل مبعوث 

سعودّي إىل املرتِزقة. 
يف إحاطته األخرية أمام مجلس األمن تفاخر 
غرودنـربغ بالخطـوة السـعوديّة يف اإلطاحـة 
بهادي وتشكيل مجلس جديد ألدوات الرياض، 
وقدمـه كواحدة من إنجازاته التـي لم يكن له 
من دور فيهـا إالَّ التصفيق ملحمد بن سـلمان 
وهو يذبـح رشعيتهم املزعومة مـن الوريد إىل 
الوريـد، ويجهز عليهـا أمام األشـهاد، معتربًا 
ذلـك خطوة مهمـة يف طريق السـالم املوهوم، 
وهـو االحتفـال الـذي شـاركه فيـه مجلـس 
األمـن ليتحـول هو اآلخر إىل رجـع صدى يرّدد 
مـا تـم إبرامـه يف الرياض تحت سـمع وبرص 
الواليـات املتحـدة مشـيداً ومبـاركاً، غـري آبه 
بمصري قراراته وبياناته التي ال تعد حول دعم 
الرشعية املزعومة لهادي، ويجاوز نصوصها، 
مرحباً بمجموعـة جديدة من اللصوص وقادة 
املليشـيات املوالية ألبو ظبي والرياض، ليمثلوا 
رشعيـة ال عالقة لهـا من قريـب وال من بعيد 

بسـيادته  وال  ومصالحـه  اليمنـي  بالشـعب 
ومستقبله. 

حتى الُهدنة التي أعلنها هانس 
يف الثانـي من إبريـل، يتحايل عىل 
مـربّرات  ويقـدم  اسـتحقاقاتها 
يف  والتسـويف  للنكوص  للرياض 
ما ما  تنفيـذ التزاماتها، ال ِســيـَّ
يتعلق باملطار الذي لم يستقبل أية 
رحلة جوية رغـم ميض أكثر من 
أسبوعني، واألمر ذاته ينطبق عىل 
سـفن الوقود واسـتمرار تحالف 
ومنعهـا  قرصنتهـا  يف  العـدوان 

مـن الوصول إىل مينـاء الحديدة يف 
انتهاك خطري للُهدنة، ومؤرش عىل نوايا مبيتة 
لتعميق معاناة الشعب اليمني يف شهر رمضان 

ام عيد الفطر.  املبارك ومع قدوم أَيـَّ
حيـث ( يُمعـن تحالـف العـدوان يف احتجاز 
ة سـفن   الديزل املفتشة  سـفن الوقود وَخاصَّ
أمميـاً واملرتبطـة بـكل القطاعـات الخدميـة 
كالصحـة والكهربـاء واملياه؛ بَهـدِف أن تظل 
تكلفـة هـذه الخدمـات مرتفعة عـىل املواطن 
ة يف شهر رمضان املبارك واألمم املتحدة  وَخاصَّ
لـم تضـع َحـــّد لهـذه القرصنة سـواء قبل 
الُهدنـة املعلنة أَو أثناءها)، كما جاء يف تغريدة 

للمتحدث باسم رشكة النفط عصام املتوكل. 
ـام، احتجـزت بحريـة تحالـف  وقبـل ٣ أَيـَّ
العدوان سفينة   الديزل اإلسعافية «هارفيست» 

والتي تحمل كمية 29.976طناً رغم تفتيشـها 
وحصولهـا عـىل التصاريـح األمميـة، لريتفع 
عدد السـفن املحتجزة إىل 3 سفن 
نفطية جميعها مفتشة وحاصلة 
عـىل تصاريـح دخول مـن األمم 

املتحدة. 
وأمـام هـذه االنتهـاكات التي 
تمس روح الُهدنـة وتفقدها من 
مضمونهـا، لـم يقـدم املبعـوث 
األمنـي أيـة خطـوة ملنـع هـذه 
االنتهاكات، ولو حتى بيان إدانة، 
أَو عـىل األقـل مطالبة بتسـهيل 
مرورها حسب اتّفاق الُهدنة، والذ 
بالصمت واكتفى بالحديث أمام مجلس األمن 
عن دخول بعض السـفن التي ال تغطي حاجة 

السوق املتعطش لهذه املواد الحيوية. 
األدهـى واألمّر هـو ترصيحاته عـن مطار 
صنعـاء وعـدم جهوزيتـه وحاجتـه لبعـض 
الرتتيبات اللوجستية وخضوعه ألعمال تجهيز 
السـتقبال الرحالت الجوية، يف أُسلُـوب يكذبه 
الواقـع ووصول طائرات األمم املتحدة بشـكل 
شـبه يومـي، زمنها الطائـرة التـي وصل بها 

صنعاء يف الحادي عرش من إبريل. 
ال يتوقف املبعـوث هنا، بل يرص عىل تجاوز 
دوره كوسيط أممي، ليتحول إىل منحاٍز بشكل 
كامـل لطرف الرياض ومرتِزقتهـا، مؤيداً لكل 
ممارساتها، ومباركاً لكل خطواتها، ومحتفالً 

معها، ومشـاركاً لها وكأنه جـزء ال يتجزأ من 
تركيبتهـا، وهـو بهـا، مـن َحيُث يشـعر أَو ال 
يشعر، يضع نفسه يف إطار ضيق، ال يستوعب 
دوره املفرتض كمبعوث أممي مهمته أن يكون 
عىل مسـافة واحدة من ُكــّل األطراف، مبتعداً 
عـن أيـة أدوار فعليـة تمّكنـه مـن النجاح يف 
مهمته، بدالً عـن أن يهتم بمعالجة االختالالت 
يف الُهدنة، لتسـهل الخطوات الالحقة للوصول 
إىل سـالم دائـم، إذَا بـه يختـار الهرولـة خلف 
الريـاض وأبو ظبي منسـاقاً وراء مخّططاتها 
معـرباً عن مصالحهـا، بما يتناقـض كليٍّا مع 

واليته ومهامه املنوطة به. 
ربمـا يعـوض هانـس بعضـاً من الشـعور 
الحفـالت  بحضـوره  والعجـز  بالخيبـة 
واملهرجانات وإلقاء العبارات املؤيدة ملا يحصل 
فيها من تغيـري يف املمثلني الكومبارس وتغيري 
لبوسـهم، وتنكرهـم بقنـاع الرشعيـة الـذي 
يتناوبونـه اليـوم وسـيتنازعونه غـداً، ويظل 
غرودنربغ شـاهد زور عىل ُكـّل ما يجري، ولن 
يخـرج خـاوي الوفاض مـن هـذه املهرجات، 
فالخزينـة السـعوديّة التي مألت أفـواه دول، 
ليسـت عاجزة عـن ملء جيبـه، لتكميم فمه، 
ولجعلـه ُمَجــّرد مبعـوث سـعودّي، للتوفيق 
بـني املرتِزقة، وهذا ال عالقة لـه من قريب وال 
من بعيد بالسـالم املنشود يف اليمن، إن لم يكن 
عقبـة وخطراً منـذراً بالتصعيد أكثـر منه أي 

يشء آخر. 

وجام الضئسغ

كان رجالً اسـتثنائياً يف ظرف استثنائي بكل ما تحمله 
الكلمـة من معنى، جّسـد معنـى الرجولـة واإليَمـان يف 
القرآن الكريم عىل أحسن حال وأفضل أداء يف ُكـّل مراحل 
أعماله الجهادية، ومنذُ الوهلة األوىل النطالقته يف مواجهة 
الطغاة املسـتكربين ينظر إىل حوله من األحداث الجسام، 
َوالوقائع املهولة من منظور قرآني، قدم املواقف املرشفة 
يف ُكـّل خطوة كان يخطوها، ومسؤولية كانت تلقى عىل 

عاتقه، فهو بحق رجل املهام الصعاب. 
عرفه العاَلُم رئيَس املجلس السيايس يف اليمن فانبهروا 
من إدارته وحسن تعامله مع الظروف الصعبة، واحتارت 

قوى العدوان من سعة علمه ومعرفته الدقيقة بخبايا األمور وتفكيك 
دة.  طالسمها، وتجميعه لخيوطها املتشعبة واملعقَّ

هكذا قالها رمز اإلباء والصمود الشـهيد الرئيس: (إن دماءنا ليست 
أغىل مـن دمائكم، وال جوارحنـا أغىل من جوارحكـم) فصعق القوم، 
ودّوت عبارتـه األرجاء متجاوزة الزمن فكادت أن تهوي بهم فتداركوا 
أمرهـم وازدادوا ارتمـاء يف الحضن اليهودي متخبطـني يف تيههم فلن 

يهتدوا أبداً. 
رضـوا بملذات الدنيا غارقني يف شـهوانية شـيطانية متسـكعني يف 
شوارع تكسـاس ولندن، وتدحرجوا إىل الحضيض يف دهاليز واشنطن 
وتل أبيب، صالتهم دوماً إىل بيتهم األبيض عّل أسيادهم يرضون عنهم 
أَو يلقون منهم نرضة رسور أَو عبارة دافئة، فقدموا شعوبهم قرابني 
يف سـبيل بقائهم عىل رقاب الناس يسـومونهم سوء العذاب يمتهنون 
كرامتهم َويسلبونهم حقوقهم ويجلدون حتى ضهورهم طاعة لألمري 

ـاب وعقيدة ابن تيمية.  يف دين ابن وهَّ
ويف املقابـل وليـس للمقارنـة هنـاك من تـرشب من ثقافـة العزة 
والكرامـة واإلباء مـن مناهله الحقيقية كقرناء للقـرآن، من يعبّدون 
الناس لله وليس معبود سواه-سـبحانه وتعـاىل- ففي رحاب الثقافة 
القرآنية ولد الشـهيد الرئيس صالح عيل الصمـاد، ورضع من منهلها 
العذب، ونشأ عىل مبادئها، وظل مرابطاً يف محرابها األقدس، ومجاهداً 
يف دروبهـا الطاهرة ومسـالكها النرّية، متوليا لله ورسـوله واملؤمنني 
عن إيَمـان صـادق وعزيمة ال تلني، منتظراً إحدى الحسـنيني متمنياً 
لشهادة أعظم من تمنيهم للحياة، مؤّكـداً من خالل إخالصه يف جهاده 

أن حياتـه ومماتـه للـه إىل أن حانة لحظة االصطفـاء اإللهي، فقىض 
نحبه شـهيداً مؤّكـداً للعالم البليد بأنه أحد رجال الله الذين صدقوا ما 

عاهدوه عليه ولم يبدل تبديالً. 
إنه املجاهد والزعيم القائـد، والرئيس الزاهد، واملؤمن 
العابـد بكل فخر، إنـه رئيس املجلس السـيايس األعىل يف 
الجمهورية اليمنية صالح عىل الصماد، سالم عىل روحه 

الطاهرة. 
تقلد مسؤوليته هذه يف أصعب الظروف وأشدها قساوة 
واليمن شـذر مذر، رصاعات داخلية دامية وعدوان عاملي 
همجي وحصار خانق وظروف اقتصادية هّشة، وانفالت 
أمني مريـب، لم يكن أحد يطمع أن يليَهـا خوفاً وعجزاً، 
فبـادر فكان نعم الربان، لّم الشـعث وأمـن الناس وبنى 
جيشـاً بعد تفكيكه، لم يهدأ له بال وهو يرى أشـالء األطفال والنساء 
جراء ما يرتكبه الطريان األمريك سعو إماراتي، فبذل ُكـّل جهده جهاداً 

يف سبيل الله، فأسس مداميك دولة املؤّسسات وجمهورية الشعب. 
تربع عىل كريس الحكم ال حباً وال رغبة وإنما مسؤولية وأداء أمانة 
لم يكن ليعلوا يف األرض؛ ألَنَّه يسـعى إلعمارها تحت شعار (يد تحمي 

ويد تبني) فقلبه معلق بالجهاد ونفسه شغوفة باالستشهاد. 
لقد كان مدرسة لكل ساسة العالم وحكامها يف أنه جاء إىل السلطة 
فلم ولن يألفها مجسـداً مقولته إن السـلطة يف خدمة الشـعب وليس 
العكـس كمـا يعملـه معظم الحـكام.. كان كلـه حضـوراً يف جبهات 
العزة والشـموخ عزيزا شامخا، مدرسـة يف الصمود والثبات والتحدي 
خـاض غمار املواجهـة بقوة إيَمـان وصالبة إراَدة، أفشـل مخّططات 
العـدوان ومتّـن الجبهة الداخليـة، وزاد من نشـاطه يف دعم الجبهات 
بقوافل األبطال واألحمال، تغلب عىل املسـتحيل وليس أمام رجال الله 

مستحيل. 
بذلت قوى العدوان ُكـّل ما بوسـعها للتخلص من شـخص الرئيس 
الصمـاد كهامـة وطنية وزعيم صـادق وقائد مخلص، فأدرج اسـمه 
الرقـم الثاني بعد السـيد القائـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي-يحفظه 
الله تعاىل-، فلم يخش أَو يقلق فثقته بالله ال توصف وعمله يف سـبيل 
الله مع األطهار وسـام رشف ال يساويه الدنيا وما فيها، فكما ترشب 
ثقافة القرآن من قرناءه فقد نال عطاء الله وكرمه واصطفاه شـهيداً 
إىل جوار الشـهيد القائد، فمثله اآلالف ممن نهلوا من معني هدى الله، 
فهـو نموذج من نمـاذج رجال اللـه الذين صنعتهم املسـرية القرآنية 

وتنتجهم ثقافة القرآن. 
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عـــثى أبـع ذــالـــإ

رئيسـنا الشـهيد صالـح الصمـاد، أتذكر تلك 
األيّـام ونحن نهـرول جرياً عىل األقـدام فرحني 
مسـتبرشين بك خرياً وانطلقنا لساحة السبعني 
لتأييد وتشـكيل املجلس السـيايس األعىل فخرج 
الشعب بكله يريدك أنت رئيساً لنا وتحت قيادتك 
وتأملنا وكانت لنا تطلعات وأحالم وردية تقودنا 
نحو النـور والعدل ويتجه بنـا نحو النرص ومن 
تحـت القصـف نقـول لبيك يـا صمـاد وتحليق 
طائرات العدّو تخور فوق رؤوسـنا، لم نخف وال 
نبـايل ال بقصفهم وال بصواريخهم بل كنا نهتف 

وبالصوت العايل:
اللـه أكـرب، املـوت ألمريـكا، املـوت إلرسائيل، 

اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالم. 
وسـدنا يف دولتك دولة عـدل إلهية بقيادتك لم 
تكن تحب املناصب يا رئيسـنا الشهيد بل عشت 

لشعبك ولم تعش لنفسك أَو ألهلك حتى.
سـيدي الشـهيد الرئيـس لـم نجـدك مرتبعاً 
عـىل كـريس أَو مركـب وموكـب إنمـا وجدناك 
أرس  بيـوت  ويف  واملسـاكني  الفقـراء  بيـوت  يف 
الشـهداء واملرابطـني وداخل طـرق وأزقة مدننا 
وقرانـا تعيـش أوجـاع وأحزان الشـعب لتوايس 
وتفـرح وتمسـح األحزان برغـم جراحك وآالمك 
إال أنـك تركتهـا جانباً ورأيت يف أحـزان اآلخرين 
وأوجاعهم هدفك للتخفيـف عنهم والذود عنهم 
والدفاع عن حقوقهم، لم ننساك وأنت يف مواطن 
ومواقع الجهاد ففي ُكـّل جبهة لك بصمة وعىل 
كتـف مجاهد ربته ومن عىل ُكـّل تبة لك طلقات 
وقنصـة يف مواجهـة الباطـل وردعـه ودحـره 

مقوالتك لها ألف معنى وحكمة.
حـني قلـت إن مسـح الغبـار مـن عـىل نعال 
املجاهدين أرشف من ُكـّل مناصب الدنيا سيدي 
الرئيس الشـهيد لـم أنىس خاطبـك وأنت تقول: 
((لو يستشـهد صالح الصماد غد ما مع جهاله 
وين يرقدوا إال يرجعوا مسقط رأسهم صعدة)). 
حتى بيتـه وأمالكه يف صعدة مدّمـرة من قبل 

العدوان. 
أي رشف وأية نزاهة قضيت فيها منصبك، لم 

تكن رئيساً فقط كنت مجاهداً أوالً؟!
لذلك يا سـيدي الرئيس الشهيد صالح الصماد 
قهـرت عدونا وعـدوك فما تركت لهـم عليك من 
سـبيل ولكـن مـن جبنهـم وذلهم منـك غدروك 
فقتلوك فارتقيت شـهيداً، لقد فزت فوزاً عظيماً 
وحظهـم منـك ومـن قتلـك الخـزي والخرسان 
والنكال، لم نسـتغرب قتلك سـيدي الرئيس ولم 
نتعجـب فمـن شـيمهم الغـدر والخيانـة ومن 
شـيمنا أن نسـتقبل أعالمنا َوقادتنا ورؤسـاءنا 
ونحتسـبهم شـهداء عنـد ربهم أحيـاء يرزقون 
وتلك هـي التجارة مع الله حقـاً والربح العظيم 
وكان الثمـن بـأن لـك الجنـة، صحيـح بكيناك 
وافتقدنـاك َكثـرياً لكـن قلوبنا تفجـرت غضباً 
وبركانـاً، فلم يزيدونـا بقتلك إال عزمـاً ملواصلة 
طريقك واالنتقام من قاتليك سفاكي الدماء وقد 

نالوا عقابهم بما كسبت أيديهم. 
سـيدي الشـهيد صالح الصماد نَْم قرير العني 
فمن سـاحة األحرار يف ميدان السـبعني كان لك 
مـزار ومنار وإليـك يتوافد املتوافـدون وقلوبهم 
إليك مشتاقة وعىل مسريتك وخطاك يتسابقون. 
فلك من الله التحية والسـالم ومنا ألف صماد 

وسيولد مليون صماد.
نحن شـعب قاداته ورؤسائه شـهداء ويبقى 

األثر. 

سئثالرتمظ طراد
  

ام معدودات اقرتبـت من فكر القائد  عىل مـدى أَيـَّ
العلم السيد عبد امللك الحوثي وخرجُت بقني واحد لم 
أصل إليه منفرداً فقد وصل إليه غريي حني قالوا: إن 

املرء كلما زاد علماً زاد يف مقابل ذلك علماً بجهله. 
لقـد قرأت وتفكرت وتأملت َكثـرياً لكني أمام فكر 
السـيد القائـد ازداد يقينـي بجهيل، القضيـة هنا ال 
عالقة لها بمدى ما يقرأ املرء وال عالقة لها بالتجارب 
والخـربة بـل بالفتح الـذي يفتح به اللـه عىل بعض 
عباده فيلهمهم الصواب، وبذلك يمتازون عن غريهم 

ومثل ذلك من عطايا الله. 
حني تحـدث القائد عـن التعاون عـىل الرب والتقـوى عىل مدى 
ام وجدت نفيس جاهالً تماماً،  محارضتني خالل ما سـلف من أَيـَّ
فقـد كنت أجهـل مصطلح الرب بذلـك املفهوم الـذي يالمس حياة 
ــة، فاألمة تحتـاج إىل هذا  الفـرد واملجتمع ويتسـع ليشـمل األُمَّ
التأصيل النظري والفلسفي ملفهوم الرب ومفهوم التقوى بكل ذلك 
االمتـداد الـرأيس واألفقي للداللة والتي فصل السـيد القائد القول 
حولهمـا يف محارضتيه، كما فصل القول حول مصطلح التعاون، 
إذ اتسـعت داللة التعاون حتى شملت البعد االقتصادي فضالً عن 

البُعد االجتماعي والثقايف. 
إذا استمع املرء إىل محارضات السيد القائد فهو بالتأكيد قد يصل 
إىل نتيجة واحدة وبقناعة مطلقة أن القرآن -فضالً عن قداسـته- 
فهـو كتاب حيـاة، ومنهج حيـاة، يف آياته النظريـة االقتصادية، 
والنظريـة السياسـية، والنظرية األخالقية والرتبويـة، والنظرية 
اللغويـة واالجتماعية وخاب وخرس من ظنه نصا مقدسـا جامدا 
ال حركة فيه كما نظر إليه ُكـّل الذين سـبقونا، فكان تفسـريهم 
لـه ال يتجاوز الداللة اللغوية والحادثة التاريخية وأسـباب النزول 
وجهلـوا ولم يسـتنبطوا آياته وإشـاراته ورموزه كما يسـتنبطه 

الراسخون يف العلم فاستخرجوا مقاصده من معادنه. 

مـر باألمة زمن طويل وحقب وهي تجهـل القرآن وال ترى فيه 
ــة مـا رأينا وقرأنا يف حقب  ًدا وقداسـة فكان من أمر األُمَّ إال تعبـُّ
التاريخ املختلفة، منذ انهيار فكرة الدولة وتضعضع 
وضع املسلمني بعد أن دخل التتار بغداد فعاث فساداً 
ودمـاراً وأغرق كتب املسـلمني يف نهر دجلة إىل يومنا 
املشـهود الذي ال نشهد فيه إال ذلها وهوانها وشيوع 
الفسـاد يف برهـا وبحرها دون أن يكـون لها موقف 
ـة ربطت مصريها  ينترص لكرامتها وعزتها، فهي أُمَّ
بأهـواء حكامها فظلت وتعس حالها، واملثال واضح 
جـيل اليوم نقرأه يف الفسـاد الـذي ترعـاه إراَدة من 

يحكمون من أصحاب الثروة يف الجزيرة والخليج. 
فالخليـج أصبح مرتعـاً ومالذاً لكل فسـاد العالم 
وكانـت السـعوديّة تنـأ بنفسـها عن ذلـك لكنها اليـوم وقعت يف 
الرشاك فخاب أمرها وخرس وهي مقبلة عىل تعاسـة أبدية، ومن 
حسناتها –وربما رأى غريي أن ال حسنات لها– أنها بعدوانها عىل 
اليمن أشـعلت قبسـا قرآنيا ما كان له أن يتسع ُكـّل هذا االتساع 
ويمتـد ُكـّل هذا االمتـداد لوال عدوانهـا عىل اليمـن، وقديما كان 
يقول الحكماء وأهـل البصرية والرأي: «ُربَّ ضارٍة نافعة»، وقالوا 
أَيْـضاً: لوال اشـتعال النار فيما حولها مـا كان يُعرف طيب َعْرِف 
الُعود، فالرضر الذي كان من العدوان ال أراه إال روحاً جديدة وبعثًا 
جديًدا ألمة كان الزمان قد أهال ترابَه عليها، وقضت إراَدُة الله أن 
يبعثها من بـني ركام األحداث، فلم تزد النار أهل اليمن إال إرصاراً 
وقـوة، وكما وصلت قذائفهم إىل أماكَن لـم يتوقعها العدّو يوم أن 
ــة- يحّدد  أعلـن عدوانه -ها هو فكرهم الذي يتجـدد ليبعث األُمَّ
ـة جديـدة ترتبط بهدى  مسـاره ويختـار طريقه وهو يصنـع أُمَّ
اللـه وبمنهجه وقرآنه، فالصناعـة القرآنية التي يرص عليها قائد 
الثورة ويجهد نفسـه ويكابدها ويلزمها العناء الكبري -رغم ُكـّل 

الصعاب- إىل أن تصل للناس. 
وقـف العالم كله أمـام حركة أنصار الله وخـاض الحروب تلو 
الحـروب وأعلـن حربـاً كونيـة حتى يطمس نـور الله واملسـرية 

القرآنية ويأبى الله إال يتم نوره ولو كره الكافرون. 

خالح طصئض شارع

كلما تعمقت يف هذا الرجل زاد عظمة يف عيني.. 
كلما قرأت عنه وتوسعت يف متابعة كالمه ومواقفه 
وخطاباته يـزداد عظمة، وأخيل نفـيس كأنني نملة 
أمام جبل شـامخ يف غاية االرتفاع.. فماذا عسانا أن 

نقارن بني النملة والجبل. 
ومن عظمته أنه ُقتل فقريًا.. 

صحيـح أن الفقر «شـوعة» وال يكـون ُكـّل فقري 
عظيمـاً، فالفقـر ال يجعل صاحبه عظيمـاً، لكنه يف 

الرئيس صالح الصماد زاده الفقر عظمة وجالالً.. 
ملاذا؟ 

ألن املـال كان يف متنـاول يده، وكان باسـتطاعته أن يأخذ منه 
دون أن يلومه أحد، ولكن ترك ذلك تعفًفا وزهًدا.. 

كان رئيًسا وميزانية الرئاسة باملاليني.. 
ولكنه رفض هذا كله وعاش كأحدنا فقريًا متواضًعا، زاهًدا. 

انظروا ما كتب يف وصيته:
«أويص أمـي وأبي وأوالدي وإخوتي بأني ولدت فقريًا وسـألقى 

الله فقريًا، فإذا استشهدت فال تبحثوا عن يشء بعدي». 
لك الله يا صماد. 

لك الله أيها العظيم. 
هذا ليس فقًرا ولكنه زهًدا. 

نشـأت طالب علٍم ثم مجاهـًدا وعامًلا وخطيبًـا وواعًظا للناس 
تريـد أن ترشـدهم إىل الطريـق القويـم، ومجاهـًدا تنـاوئ أعداء 
اللـه، ثـم ارتقيت لتصبح رئيًسـا لدولـة كبرية مسـاحتها نصف 
مليون كيلو مرت مربع وعدد سـكانها 25 مليون نسـمة وثرواتها 
باملليارات وميزانية رئاسـتك باملاليـني فعرفناك من موقعك نزيًها 
رشيًفا نظيًفا فقريًا زاهًدا لم تأخذ حتى حقك املرشوع يف القانون 

والدستور، لم تمد يدك لبيت مال املسلمني.. 
لم تستخدم سـلطتك إلشباع رغبتك وشهوتك ونزعتك الفطرية 
التـي تقـول لك ولـكل بنـي آدم: تعـال وخذنـي وتمتع بـي، خذ 
مجوهـرات أمـوال، أرصدة.. بل حاربـت شـهواتك ورفضت ُكـّل 

املغريات وعشت كأحدنا. 
لم تبِن لك بيتًا يأويك.. بل عشـت يف بيـت إيجاٍر مع أنك رئيس، 
«ولو يستشهد الصماد غد ما مع جهاله وين يرقدوا 

آخر الشهر إال يعودوا إىل مسقط رأسهم». 
هـذه عظمة، بـل وأعظم منها أنـك ختمت حياتك 

بالشهادة، لتصبح رئيس الشهداء. 
سيدي الرئيس: لقد نغبشـت التاريخ كله عساني 
أن أجد من يشـبهك من الرؤساء أَو الوالة أَو الحكام 
أَو امللـوك.. فلم أجد لك شـبيًها، يموت فقـريًا مثلك، 
الـذي استشـهدت وأنت فقـري ال تملك من مـال الله 

شيئاً.
بحثت يف الحكام املعارصين والسابقني والقديمني 

فلم أجد من يساويك. 
َمن؟ 

هارون الرشـيد، املأمـون، العثمانيني، اإلمـام النارص، املتوكل، 
املنصـور، الخليفة عثمـان، عبدامللـك بن مروان، آل سـعود، عيل 

عبدالله صالح، ُكـّل هؤالء ماتوا أغنياء. 
ولكني وجدت عدة أشـخاص يشبهونك هم: عيل بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز واملؤيد بالله الصغري محمد 

بن إسماعيل بن القاسم. 
هؤالء هم الذين ماتوا وهم ِصفر اليدين مثلك. 

سـيدي الرئيس: ال أستطيع أن أعدد خصالك، فما ذكرته سابًقا 
ما هي إال خصلة واحدة من خصالك السامية.. 

ولو تحدثت عن الخصال األُخرى ملا اتسع لها هذا املنشور. 
فنحـن نعرف أَيْـضاً أنك كنـت عامًلا بكتاب الله، لم ترتك دروس 
القـرآن حتى وأنت رئيس، ونعرفك أنك كنت قويٍّا يف الحق، شـديًدا 
عىل الـرسق، رحيًما باملؤمنني، شـخصية كارزميـة نالت إعجاب 
املوالـف واملخالـف، متَحّركا ال يقـر لك قرار، خطيبـا فصيًحا، لك 
مواقـف مع املجاهدين ُسـطرت بأحـرٍف من نور، «مسـح نعال 
املجاهدين خري من مناصب الدنيا كلها»... و»يد تبني ويد تحمي»، 
وغريها من املواقف العظيمة التي جعلت الرؤساء من بعدك أقزاًما 

يخجلون من ترصفاتهم؛ ألَنَّهم لم يصلوا إىل ما وصلت إليه. 
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تسظغط الّثغطمغ  

توارى قلمي حياًء واستحياء، وعجزت أبجدية 
لغتـي ومفرداتهـا، وبالغة كلمـي يف الحديِث عن 
رجل املسـؤولية، رئيس الحماية والبناء، من بلغ 
ذروة الديـن كمـاالً وذروة األخالق ُرقيـاً، وصفاء 
الـروح بريقاً، البشـوش دوماً مع املسـتضعفني 
والوجهـاء، ذلـك الرجـل املعطـاء املغوار، أشـرت 
عرصه يف عهِد حفيِد اإلمـام عيل كرم الله وجهه، 

صالٌح اسم عىل ُمسمى. 
رئيس من ِطراٍز إيَمـاني، حيدري، ُقران يميش 
عـىل األرض، َجـّل أن نجد له نظـرياً يف ُكـّل أنحاء 
املعمورة، لم يكن كسـابقيِه يكتفي باملكوِث عىل 
كريس السـلطة، واالنشـغال ببناء وتعمري قصور 
الدنيـا الفانيـة وجمع املال املحـّرم ونهب خريات 
اليمن وتراثه، وبناء مدن أثرية وسكنية يف البلدان 
األُخرى عىل حساِب هذا الشعب املضيوم والسعي 
ُكـّل السـعي إلفقـاره وإضعافه، بـل كان نزيهاً 
ورشيفاً، وحراً أبياً، لم يكتسب من شعبنا امليمون 
أية مكاسـب ذاتية، ولم يمتلك حتى منزالً بسيطاً 
للسكن فيه وعائلته، كان -سالم الله عليه- نزيهاً 
ومتقياً كاإلمام عيل عندما أطفأ شـمعة بيت مال 
املسـلمني وأرسج فتيلة شمعته الشخصية، وذلك 
انقياداً ألوامر الله، فلو كانت الرجولة واالستقامة 

واإلخالص شخصاً، لكانت صالح الصماد. 
ثقـفَّ وأرشـد، وّجـه وأدار، أعـّد وبنـى كوادر 
صّمادية مقتبسـة مـن ذاته القرآنيـة الحيدرية، 
َخطب يف النـاِس ووعاهم، جاهـد وأنفق، وتفقد 
رعيته يف شـتّى املجـاالت والجبهات، كان سـالُم 
اللـه عليه متواضعاً، ولم ير نفسـه بعني العظمة 
والغـرور، وأنـه رئيس ليس عليه سـوى التمركز 
يف مقعد السـلطة، ورؤية نفسـِه متوجـاً بامللك، 
ا،  بـل كان يف زهـده وتواضعه مواطنـاً عاديٍّا ِجـدٍّ
بسـيطاً للغاية، بل ورأى أن مسح الغبار من عىل 

نعال املجاهدين أرشف من ُكـّل مناصب الدنيا. 
عظيـٌم هـو صالحنا عند اللـه، والقيـادة، ويف 
عنِي شـعبه، لم يُرْق صمادنا ألنياِب رشِّ املنطقة؛ 
ـــة  األُمَّ وقضايـا  شـعبه  لقضيـِة  ملنارصتـِه 
، وألنهم رأوا حب وتمسك  اإلسالمية وتمسكه بهنَّ
الشعب به، وِسـجل إنجازاته الضخمة والعمالقة 
يف فرتٍة وجيزة، وشعاره املرعب لهم (يٌد تبني ويٌد 
تحمي) فخافوا منه وغضبوا من فكره الفّذ والنري 
وعزمه وإحسـانه وسـعيه لعلو ورفعة شـعبه، 
وألنه لم يكن مسـرّياً بأيديهم، ومنفذاً لجرائمهم 
َومخّططاتهم، فسـعوا الفرتاسـِه بكمنِي أنيابهم 
الحـادة والرشيـرة، فارتفعـت روحـه الطاهـرة 
محّلقـة يف سـماِء بارئِها، بشـوٍق للرفيِق األعىل، 
َحيـُث النبيـني والصديقـني والشـهداء العظماء، 
فابتهجت السماء بأن أصبح من سّكانها، وحزن 
الجميع ِصغاراً وكباراً وشـيوخاً عىل فراقِه حزناً 
بالغاً، وكان تلقينا خرب استشـهاده أمراً ال يصدق 
وال يستوعب، شق أفئدتنا، وترك فينا ندوباً ال تُربَأ 
َوال تنـىس وال تغيب عن الذاكـرة، أرادوا أن يفنّوه 
ِغالً وِحقداً ولكنّهـم َجِهلوا أنُه ال فناء ِلثاِئر، َعّمد 

مصداقية انطالقته بشهادٍة وحياة أبدية. 
ظنّوا أنهم سـيوهنون شعبنا ويخورون بقواه، 
ويمحون ذكر الصماد العطر ولم يعلموا أّن بعض 
الظـّن إثم، فقـد أثمرت دماؤه خمسـة وعرشين 
مليون صماد، يف شـتّى نواحي الجبهات الداخلية 
والخارجيـة، وصّمادنا حـيٌّ يف ضيافـِة الله، ويف 
أنفسـنا ورشيٌك هو معنا يف صناعِة االنتصارات، 
والفسـاد،  الكفـر  دول  الضطهـاد  والتصـدي 
اته هي املقتصـة لدمِه الطاهـر واملانحة  ومسـريَّ
لنا الحيـاة{ َوَلُكـْم ِيف اْلِقَصاِص َحيَـاٌة}، جميعنا 
محتـذون أثـره، وكلنا الصماد، فسـالُم الله عليه 

يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. 

 د. تصغئ شدائض 
 

أحـداث سـاخنة وجهاد عظيـم وصمود 
وتضحيات كربى َورضبات موجعة يوجهها 
لالحتـالل  البطـل  الفلسـطيني  الشـعب 
اإلرسائييل الغاصب منذ بداية شهر رمضان 
املبـارك، وقد تصاعدت وترية املواجهات بني 
الفلسطينيني واملحتّلني الصهاينة بعد إعالن 
العـدّو اإلرسائيـيل عما أسـماه عملية كرس 
األمواج، وصعـد من االقتحامـات املكثّـفة 
َواملتنقلـة يف نحاء فلسـطني، من القدس إىل 
الضفـة الغربيـة إىل جنـني إىل طولكـرم إىل 
غريها، باإلضافـة إىل االعتقاالت التي طالت 
العديـد مـن املواطنني مـن مختلـف أنحاء 
فلسـطني، ممـا أَدَّى إىل مواجهـات عنيفـة 
مـع املواطنـني يف عـدة جبهـات، وكان من 
أبرزهـا العملية البطولية الفدائية للشـهيد 
رعد حازم التي نـرشت الرعب والخوف بني 
قطعان املسـتوطنني َوأثبتت قصـوراً َكبرياً 
ا واسـتخباراتياً إرسائيليـاً يف  وفشـالً أمنيّـٍ
كشـف عمليـات املجاهدين الفلسـطينيني 
قبل حدوثها ناهيك عن منعها، رغم قبضته 
الحديديـة التـي يحكمهـا عـىل املواطنـني 
الفلسـطينيني وحرصـه الشـديد عىل عدم 
امتالكهـم األسـلحة النارية، ومـع ذلك كله 
أطلق الشـهيد رعـد النار من رشـاش كان 
بحوزتـه عـىل مجموعـة مـن الصهاينة يف 
مطعم يف شـارع ديزنغوف يف عمق تل أبيب 
وأصـاب مجموعـة مـن رواد املطعـم مـن 
املسـتوطنني وقتل مجموعـة أُخرى قبل أن 
تنال منـه نريان العدّو ليضـاف رقماً مميزاً 
يف رصيد قوافل شـهداء فلسطني، َوباملقابل 
خرجـت  البطوليـة  العمليـة  هـذه  َوإثـر 
الجماهري الفلسـطينية بعد صالة الجمعة، 
تـرّدد عبـارات الفخـر بالشـهداء والتحدي 
للطغاة املحتّلني وهي رافعة صورة الشـهيد 
رعـد وصـوراً لشـهداء سـبقوه، كمـا أنها 
تؤّكــد اسـتمرارها يف الجهـاد ضـد املحتّل 
اإلرسائيـيل الغاصـب حتى يخرج مـن ُكـّل 

شـرب من أرايض فلسـطني، مما دفع بقوى 
العـدّو اإلرسائيـيل إىل محاولـة القبض عىل 
والد الشـهيد رعد العقيـد فتحي حازم وهو 
من سكان مخيم جنني، ولكنه رفض تسليم 
نفسـه ولـم تسـتطع القـوات اإلرسائيلية 
القبـض عليـه، نتيجة تصدي أهـايل مخيم 
جنـني ومجاهديـه لعمليـة اقتحـام العدّو 
الرامية إىل القبض عىل العقيد فتحي حازم، 
مما جعل العدّو يعـود خائباً دون أن يحّقق 

غايته. 
وما زالـت االعتداءات اإلرسائيلية العنيفة 
ُمستمّرة وال يوجد فيها أي خطوط حمراء، 
فقـد رأينا جنود االحتالل يطلقون النار عىل 
امـرأة فلسـطينية ويمنعون إسـعافها، بل 
يرتكونها تنـزف حتى املوت وهـم يراقبون 
موتها لحظـة بلحظة وهذا العمل اإلجرامي 
ترصده الكامـريات بكل تفاصيله، ومع هذا 
لم نسـمع من أدعياء اإلنسـانية من يخرج 
السـتنكار مثل هذا العمل اإلجرامي املكتمل 
األركان، ولم نسـمع من العرب واملسـلمني 
من يكلـف نفسـه بأضعف اإليَمــان وهو 
التنديـد ولم نجد مراسـيل قنواتهم الجزيرة 
أَو الحـدث أَو العربيـة يتابعـون األحـداث 
طاقاتهـم  بـكل  ويغطونهـا  فلسـطني  يف 
وحرفيتهـم وطواقمهـم، كمـا يفعلـون يف 
تغطية أحداث الحرب الروسـية األوكرانية!! 
ولم نسـمع لهم همساً يف موقف تتقطع له 
نياط القلب وهو ليس أقل وحشية من القتل 
بدم بارد للمواطنـني، وهو رضب مجموعة 
من الجنود اإلرسائيليني املدججني باألسلحة 
طفلة فلسـطينية ال يتجـاوز عمرها ثالثة 
عـرش عاماً ثم جرها بعنف شـديد ُكـّل هذا 

أمام العالم األصم األبكم األعمى. 
ونـرى  نسـمع  يـوم  ُكــّل  نحـن  وهـا 
نسـاء  شـهداء  يرتقـون  الفلسـطينيني 
ورجـاالً صغاراً وكباراً َوالشـباب يسـاقون 
إىل السـجون اإلرسائيليـة َونشـعر باملهانة 
والضعة والغبن عندما نسمع عن نية العدّو 
اإلرسائيـيل اسـتباحة قطعان املسـتوطنني 
للمسـجد األقىص وذبح العديـد من املوايش 

قربانـا للرب -كمـا يزعمـون- يف منتصف 
هـذا الشـهر، فيما يسـمونه بعيـد الفصح 
وهـو ضمـن خطـوات خرافيـة تهـدف إىل 
تهويـد األقـىص ُكـّل ذلـك بحماية الرشطة 
اإلرسائيلية، وهذا املشـهد هـو األخطر عىل 
اإلطـالق، ورغـم رسـائل تحذيـر حـركات 
املقاومة من إقدام املحتـّل الغازي عىل هذه 
الخطـوة، َوتأكيدها أنها لـن تقف مكتوفة 
األيـدي يف حالة مضيـه يف هـذا العمل، وأن 
هذا سـيؤدي إىل معركة شـاملة حاسمة لن 
تتوقف إال بخروج جميع الصهاينة املعتدين 

من أرض فلسطني. 
العـدّو اإلرسائييل يتمادى يومـاً بعد يوم 
َوسـنة بعد سـنة مسـتنداً إىل مجتمع دويل 
فاسـد ظالم عنرصي متحيز أباح فلسطني 
لشـذاذ اآلفـاق، وأنظمة عربية وإسـالمية 
خانعـة ذليلـة مدجنـة لشـعوبها وأُخـرى 
عميلـة مطبعـة تطلـب من الفلسـطينيني 
ضبط النفس وتجرم دفاعهم عن أنفسـهم 
وتتعاطـف مع العـدّو اإلرسائيـيل وتدعمه 
بتطبيـع عالقاتها ومـد أوارص التعاون عىل 

ُكـّل األصعدة. 
أيحـق لنا بعد هذا الكـم الهائل من اآلالم 
دمـاء،  بـال  النازفـة  والجراحـات  املزمنـة 
َواإلخفاقات املخزية وخيبات األمل املتأصلة 
-أيحق لنا -أن نتسـاءل هل سـيهب العرب 
واملسـلمون من مشارق األرض ومغاربها؟! 
هل سـيتَحّرك من تعدادهـم يزيد عن املليار 
َونصـف املليار؟ ألم يأن األوان لشـد الرحال 
إىل األقىص لنرصة الشعب الفلسطيني الذي 
يقف يف وجه عدونا اإلرسائييل ومن يسانده 
من النصارى وغريهـم، يقف وحيداً صامداً 
مجاهـداً مستبسـالً مضحيـاً! يقـوم بدور 
ـة بأكملها يف حماية األرض َواملقدسـات  أُمَّ
وخنوعـاً  صمتـاً  يكفهـم  ألـم  والعـرض، 
مسـؤولياتهم،  مـن  وتنصـالً  وانبطاحـاً 
وفلسـطني تسـتباح َواألقىص يدنس، َوالدم 
ــة تمرغ بالرتاب  الربيء يراق وكرامـة األُمَّ

ودينها يحارب. 

غتغى خالح الَتماطغ

نقـل صالحيـة هـادي هـو مسلسـل خليجـي درامي 
إجرامي متماٍد يف حق القرار السيادي للجمهورية اليمنية 
واستهتار دويل خليجي يف حق الشعب اليمني وكأن اململكة 
السـعوديّة هي راعية القرار السـيايس األول يف اليمن بكل 

غباء واستهتار قانوني. 
نقـل صالحية هادي تحت شـماعة املبـادرة الخليجية 
التـي أنهت مفعولها السـيايس قبل سـبعة أعـوام، َحيُث 
واململكة السـعوديّة تبنت العدوان عـىل اليمن فهذا القرار 
هو التطاول والعبث يف شئون الداخل اليمني وهذا التدخل 
غـري مسـئول مـن ِقبل نظـام آل سـعود الذي لـم يعرتف 

بالحقـوق والحريـات للبرش ولم يتنفـس الحرية يوماً واحـداً، وهذا ما 
يعرف عليه آل سـعود من يوم تويل الحكم السـاليل عىل يد املؤّسـس عبد 

العزيز، وهذه تدخالت مبارشة وسافرة يف قرار الجمهورية اليمنية.
قرار آل سعود بالعدوان الهمجي الفاشل عىل اليمن والذي ُفرض علينا 
بحّجــة إعـادة الرشعية والتي أصبحت الشـماعة التـي ارتكزت عليها 
وتغنـت بها قوى تحالف العـدوان عىل اليمن بقيادة اململكة السـعوديّة 
والتي اسـتمرت بالحـرب عىل مدى سـبعة أعوام من الجرائـم واملجازر 

الوحشية بحق الطفل واملرأة بكل مرح وكربياء البغّي والظلم. 
العدوان والحرب عىل اليمن منذُ سبعة أعوام بعدة مربّرات منها إعادة 

اليمن إىل الحضن العربي ومحاربة املد اإليراني وإعادة الرشعية. 

اململكة العربية السـعوديّة تعيد أكشن املسلسـل الدرامي املتمادي يف 
رشعية اليمن. 

مسلسـل هادي انتهى بموت البطل ويل العهد محمد بن 
سلمان املراهق السـيايس الذي يحاول أن يعيد السيناريو 
الكائد باليمن واملكيد باملواطن عرب سـيناريو عدائي بعيد 
ُكــّل البعد عن الجرافيك واملكسـاج واإلضاءة السياسـية 
والقانونيـة والذي ينـص يف القرار السـيادي للجمهورية 
اليمنية وُمسـتمّر النظام السعودّي باملغالطات السياسية 
لترصفاتـه الغوغائيـة وُمسـتمّر باملماطـالت السـيادية 

للجمهورية اليمنية. 
نقل صالحية هادي هو اسـتهتار بحق الشـعب اليمني 

دون مراجعة لقرار الشعب اليمني. 
التضحيـة الحقيقيـة والتي يجـب أن يحرتمها القانون 
الـدويل هي التي قدمها أبناء اليمن لتحرير وطنهم ومن يمثلهم هو الذي 
يتخذ قرارته من وسط شعبه ومن أرض اليمن والتي يستمدها من أبناء 

اليمن (ما لكم كيف تحكمون)!
نقل صالحية هادي املنتهية صالحيته من الشـعب اليمني، ماذا يعني 
للسياسـيني والديمقراطيـني؟ وما تثبته قرارات آل سـعود الغوغائية يف 
التغيـري غري املرشوع؟ وهل لديهم من بنود القانون الدويل ما يسـتندون 
عليه؟ أم آل سـعود ليس لهم نصيب من القوانني الدولية وُمسـتمّرين يف 
قراراتهم امللكية يف الداخل والخارج يف شعبه العربي نجد والحجاز، وهل 
لهم الحق أن يتمدد نفوذهم السيايس إىل الشعب اليمني؟ (ما َهكذا تورد 

اإلبل يا ملوك العرب).
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إضاءاٌت صرآظغئ تعل غجوة بثر

 رطدان حعُر المسارسئ

تامغُئ الخراع
 

طظخعر الئضالغ  

الثورة  قائـد  أّكــد 
السـيد  اليمنيـة 
بدرالديـن  عبدامللـك 
الحوثي يف محارضته 
السـابعة عـرشة من 
لهذا  رمضـان  شـهر 
«حتميـة  أن  العـام 
الـرصاع « قائمة بني 
الحـق والباطل، ومن 
أهـم الـدروس والعـرب التـي قدمتها غـزوة بدر 

الكربى. 
ويف إشارة واضحة ورصيحة ألهميّة االستمرار 
يف مواجهة قوى االسـتكبار العاملي وعىل رأسها 
املسـاعي األمريكية واإلرسائيلية للسـيطرة عىل 
ــة العربية واإلسـالمية واسـتغالل ثرواتها  األُمَّ
البرشيـة والطبيعيـة ونهـب مقدرات شـعوبها 
واحتـالل مقدسـاتها، يقـول يف محارضته: إن 
إحياء الجهاد يف سبيل الله كالتزام ديني وقيمي 
ــة  هو املصـدر الحقيقي الـذي يجب عـىل األُمَّ
السـتعادة  واسـتغالله  وتفعيلـه  إليـه  العـودة 
مقدساتها وحريتها وكرامتها وتحرير شعوبها 

والحفاظ عىل مقدراتها واستقاللها. 
وأمام حتمية الرصاع املتجددة بني قوى الخري 
والـرش يف ُكـّل زمـان ومكان، يعيـد قائد الثورة 
ــة وشـعوبها بأهميّة خوض الرصاع  تذكري األُمَّ
بالتوكل عىل اللـه والثقة بنرصة، مقدماً معركة 
الفرقـان يف بـدر الكـربى نمـوذج غـري موازين 
القـوى برغم محدوديـة اإلْمَكانيات املتشـابهة 
بني زمن بداية الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة 

ــة اإلسالمية اليوم.  آنذاك وبني حال األُمَّ
ـــة  وبالنظـر إىل الحالـة التـي تعيشـها األُمَّ
اإلسـالمية اليوم مـن االسـتضعاف واملؤامرات 
يربطنا عَلم الهدى وسـليل النبوة باملراحل األوىل 
لقيـام الدولة اإلسـالمية وبالظـروف التي مرت 
بها، معيداً تأكيده بـأن إراَدَة وحتمية الرصاع ال 
تتطلب النظر إىل اإلْمَكانيات والقدرات العسكرية 
ــة يف  واالقتصادية، وإنمـا تتطلب من أبناء األُمَّ
فلسطني والعراق وسـوريا ولبنان وليبيا وبقية 
األقطار املعانية من السياسات األمريكية، إعادة 
النظر إىل إراَدة شـعوبها ومراجعـة أثر قياداتها 
املتخوفـة مـن املواجهة، واملسـارعة يف التطبيع 
مع كيان العدّو الصهيوني، واملرتهنة لرمز الرش 
أمريكا، وأن عليها االسـتفادة مـن هذه املعركة 
ملا يقوي معنوياتها ويشـحذ هممها ويدفع بها 
أكثر للمواجهة بعنفوان وعزيمة مصدرها الثقة 
بنرص الله، وقوة اإليمان بوعده للمستضعفني. 

أما أمـام الحالـة اليمنية والصمود الشـعبي 
العظيـم فتؤّكــد معركة بدر أن شـعبنا اليمني 
يخـوض ذات املعركـة بصمود وثبـات ويقني ال 
يختلـف عن صمـود وثبات ويقني مـن جاهدوا 
وثبتـوا وصمـدوا مـع رسـول اللـه -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، يف يوم الفرقان، 
وأن النتيجة هي ذاتهـا مهما طال زمن العدوان 
والحصـار عىل شـعبنا اليمنـي، وأن مخّططات 
العـدو األمريكـي املسـتهدفة للسـيادة اليمنية 
لن تدوم َكثرياً وستفشـل عما قريب كما فشـل 
املرشكون يوم بدر، فطاملا وشـعبنا ُمسـتمّراً يف 
رفد الجبهـات بقوافل الرجال واملـال، ويده عىل 
الزناد لخوض الـرصاع مع قوى الرش والطغيان 

بأشكالها املتعددة.

أطغظ الماعضض  
 

 - دراسة الظروف وتعدد سبل املواجهة
عندمـا نقـرأ السـرية النبويـة الرشيفة 
َفإنَّنا ال بُـدَّ أن نقرأ مرحلتني يف هذِه السرية 
حتى تسـتوضح أمامنا حياة النبي األعظم 

صىل الله عليه وآله.
*  املرحلـة املكيـة.. وهـي املرحلة التي 
احتوت الدعوة الرسية والجهرية باإلسـالم 
وما قابله من ضغوطات وسياسـات قمع 
ومـؤاذاة بحـق ُكــّل إنسـان اعتنـق هذا 

اإلسالم. 
كان الصرب هـو ما تتم بـه مقابلة هذه 
الترصفـات العدوانيـة.. فـكان املسـلمني 
آنذاك مظلومني ولم يكن لهم موقف آنذاك؛ 
ألَنَّ الظـروف آنـذاك لـم تكن مستوسـقة 
للقيام بـأي تَحّرك مضاد ألكثر من سـبب 

من ضمن ذلك ضعف شوكة املسلمني. 
 *  املرحلة املدنية.. وفيها اتخذت صورة 
املعركـة منحى ومسـار آخـر.. وهي التي 
حّددتهـا اآليـة الكريمـة من سـورة الحج 
ـٰتَلُوَن ِبأَنَُّهم ُظِلُموا، َوإِنَّ ٱللََّه  (أُِذَن ِللَِّذیَن یَُق

َعَىل نَِرصِهم َلَقِدیٌر) 
ومنها كانت بداية إرهاصات غزوة بدر.

-  يف أجواء غزوة بدر
* القافلة ِمن أجِل ماذا؟

 (َوإِذْ يَِعُدُكُم الّلُه إحـدى الطَّاِئَفِتنْيِ أَنََّها 
ـْوَكِة تَُكوُن  َلُكـْم َوتَـَودُّوَن أَنَّ َغرْيَ ذَاِت الشَّ
َلُكـْم َويُِريُد الّلـُه أَن يُِحـقَّ الَحـقَّ ِبَكِلَماِتِه 

َويَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن). 
بمـا  القافلـة  موضـوع  َفِهـَم  البعـُض 
يتمـاىش مع هـواه يف نقده لإلسـالم كدين 
وفكـر وتاريـخ..، إذ أنـه وصـف اعرتاض 
املسـلمني للقافلة عبارة عن أُسـلُـوب من 
أسـاليب غارات البدو عىل العـري والقوافل 
وهـذا يعتـربه نقـد يف جانـب مـن جوانب 

اإلسالم
ال بد أن نفهم األمر من ثالثة نواٍح:

 • أن تعـرض القافلـة هـي وسـيلة من 
وسـائل الضغط التي تخرب املتآمرين بقوة 
اإلسـالم وتتيـح له الحريـة ببعـد أن كان 
سـبيل املواجهة من قريش كان االضطهاد 
والظلم والـذي ما زال جاثماً كموقف حتى 

بعد الهجرة
 • لـم يكن التعـرض للقافلـة؛ ِمن أجِل 
القافلة بل هي رسـالة يمكـن من خاللها 
إيجاد إيحاء للمسلمني بقوة املسلمني؛ ألَنَّ 

األجـواء التي توحـي إىل القـوة كان ال بُـدَّ 
منها وكذلك رسالة أُخرى إىل أعداء اإلسالم 

بأن اإلسالم بات يف قوة كحرب نفسية
 • كان هنالـك موازيـن قـوى يف شـبة 
الجزيـرة العربية.. فكان رسـول الله صىل 
اللـه عليه وآله آنذاك يريد أن لإلسـالم قوة 
توازن تـوازي تلك القوى يف شـبه الجزيرة 

العربية.
وكذلـك كتخفيـف ضغـط عـىل الفئات 
املقهـورة املسـحوقة التي تخضـع للقوى 
العسـكرية واملاليـة ومنهـا قريـش وذلك 
باإليحاء أن قريش ليسـت القـوة الوحيدة 

التي يمكن الخضوع لها
-  معركة بدر 

 (يَـا أَيَُّهـا النَِّبـيُّ َحـرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَىل 
وَن َصاِبُروَن  نُكْم ِعـْرشُ اْلِقتَـاِل، إِن يَُكـن مِّ
نُكم ِمئة يَْغِلبُوا  ، َوإِن يَُكن مِّ يَْغِلبُوا ِمائَتَـنْيِ
َن الَِّذيَن َكَفُروا ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْفَقُهوَن،  أَْلًفا مِّ
َف اللَُّه َعنُكْم وََعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفا،  اآلن َخفَّ
 ، نُكم ِمئة َصاِبَرٌة يَْغِلبُوا ِمائَتنَْيِ َفـِإن يَُكن مِّ
نُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلَفنْيِ ِبِإذِْن اللَِّه،  َوإِن يَُكن مِّ

اِبِريَن). َواللَُّه َمَع الصَّ
هنـا للقـوة فلسـفتها.. وألن َكثـرياً من 
املسـلمني حديثي عهد باملعـارك والحروب 
وهم من عاشـوا ذات يوم ظروف ضاغطة 

من قهر وإذالل.
كان هنالـك مفهـوم خاطئ مـا زال هو 
الجاثـم عىل صـدور الكثري مـن الناس إىل 
يومنا هذا.. فالقوة باملفهوم املتعارف لهم 
هي قوة املادة وقوة العضالت وقوة الكثرة 

والسالح
ولكن الله تعاىل يف اآليـات أعاله أراد لهم 
أن يفهموا بأن القوة ليسـت يف ذلك فقط.. 
بـل أن هنالـك جانب آخر وهـو األهم وهو 
األكثـر قوة مما تم ذكره وهـو قوة اإلراَدة 
وقـوة الصرب وقوة التحمل وقـوة االرتباط 

بالله
وهذا مـا أزاح تلك الذهنية التي عاشـت 
ام من األلـم والقهر وأن يبتدئوا مرحلة  أَيـَّ
جديـدة مـن الصـرب والجهاد الذي يرسـم 

طريق العزة والكرامة. 
مثـل هـذِه التهيئات العظيمـة ال بُـدَّ أن 
تكـون دروس لنـا بمعيـة الله لنـا يف ُكـّل 

ــة التحديات التي تواجهها األُمَّ
فاآليـات أعـاله ذكـرت لنـا جانـب من 
يف  للمؤمنـني  اإللهيـة  التهيئـات  جوانـب 
مواجهتهم مع أعدائهـم.. من نُعاس ومن 

غيـث من السـماء ملـا له وقـع يف النفوس 
وكذلـك يف الجغرافيا وسـاحة املعركة التي 

كانت رمال يف وادي
وكذلـك وجـود مالئكـة تثبـت املؤمنني 
وكذلك إلقاء الرعب عىل قلوب املرشكني

•  من ضعف إىل قوة
قال أحدهم لرسـول الله صىل الله عليه 
وآله أثناء التحضري ملعركة بدر (يا رسـول 

الله هذه قريش ما ذلت منذ عزت).
ولكـن أراد اللـه ورسـوله أن يحاولـوا 
نقاط الضعف هـذِه إىل قوة واقتدار ويزيح 
تلـك الثكنـات الفكرية يف قلوب املسـلمني 
وعقولهـم التـي تؤمـن بجـربوت القـوى 
املسـتكربة وتحويلهـا إىل قـوة تؤمن بقوة 

الله العزيز.
•  آيات تتحدث عن املعركة

نْيَا َوُهـم ِباْلُعْدَوِة   (إِذْ أَنتُـم ِباْلُعـْدَوِة الدُّ
اْلُقْصَوٰى َوالرَّْكُب أَْسَفَل ِمنُكْم، َوَلْو تََواَعدتُّْم 
َالْختََلْفتُـْم ِيف اْلِميَعـاِد، َوَلِٰكن لِّيَْقـِيضَ اللَُّه 
أَْمـًرا َكاَن َمْفُعوًال لِّيَْهِلـَك َمْن َهَلَك َعن بَيِّنٍَة 
َويَْحيَٰى َمْن َحيَّ َعن بَيِّنٍَة، َوإِنَّ اللََّه َلَسِميٌع 
َعِليـٌم، إِذْ يُِريَكُهُم اللَّـُه ِيف َمنَاِمَك َقِليًال، َوَلْو 
أََراَكُهْم َكِثريًا لََّفِشـْلتُْم َوَلتَنَاَزْعتُـْم ِيف اْألَْمِر 
ُدوِر،  َوَلِكنَّ اللََّه َسـلََّم، إِنَُّه َعِليٌم ِبـذَاِت الصُّ
َوإِذْ يُِريُكُموُهـْم إِِذ اْلتََقيْتُْم ِيف أَْعيُِنُكْم َقِليًال 
َويَُقلِّلُُكـْم ِيف أَْعيُِنِهْم ِليَْقِيضَ اللَّـُه أَْمًرا َكاَن 
َمْفُعـوًال، َوإَِىل اللَّـِه تُْرَجـُع اْألُُموُر، يَـا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا إِذَا َلِقيتُْم ِفئَـًة َفاثْبُتُوا َواذُْكُروا 

اللََّه َكِثريًا لََّعلَُّكْم تُْفِلُحوَن).
وهـذه من ضمـن التهيئـات الجغرافية 
العسـكرية النفسـية املبهرة مـن ِقبل الله 
تعاىل والتـي تحتاج إىل مبحث آخر للحديث 
عنها حول كيف هيأ اللـه حيثيات املعركة 
هـذِه يف مواقعهـا ويف نفسـيات املسـلمني 

ونفسيات الكفار وكيف هيأ موعدها
ويف هـذِه آيات يجب أن نتوقف عندها ملا 
لها مـن تأثري نفيس كبـري يقويه االرتباط 
بالله سـبحانه وتعـاىل يف إطـار التَحّرك يف 
سـبيل الله.. فهـذه آيات لم تبقـى رهينة 
التاريـخ بل لها أن تتجـدد كتمكني وتهيئة 
إلهية لعباده املؤمنني املتَحّركني يف سـبيله 

تعاىل.
•  انتصار من ِقلة

ُكـْم اللـُه ِببَـْدٍر َوأَنْتُـْم أَِذلٌَّة)   (َلَقـَد نََرصَ
حقيقٌة تاريخية كحّجـة عىل ُكـّل التاريخ 
يف خضم التحديات واملخاطر والضغوطات 
التي يعيشها املؤمنني يف ُكـّل مكان وزمان. 

طتمث الدعراظغ

رمضان شـهر اإليَمـان والتقوى ومراجعة النفس 
من ُكـّل الجوانب اإليمانية والعملية، لذلك هو محطة 
إيَمـانيـة لـكل املؤمنـني لنراجـع أنفسـنا ونراجـع 
أعمالنا يف الفرتة السـابقة ومـا حّققنا وما لم نحّقق 
وما هـي أوجـه القصور الذي سـبب حالـة الجمود 
يف أعمالنـا، نراجـع وفـق هـدى الله نسـتمع للهدى 
ونسـارع يف مراجعة أنفسـنا، نقيم واقع ما قمنا به 
ُكّل مـن موقعه ويف عمله مراجعة من جانب إيَمـاني 

وباهتمام وتحمل للمسؤولية. 
رمضـان شـهر التقييم، فلتسـع ُكـّل املؤّسسـات 

يف هذا الشـهر الكريـم إىل أن يكون هناك يشء مـن املراجعة ُكـّل 
مسـؤول عليه أن يجتمـع بكل موظفيه يف هذا الشـهر ويف لياليه 
املباركـة عىل هدى الله يجتمع الكل وهم يف رعاية الله ويسـعون 

أن يـرىض الله عنهم، يحملـون هماً واحداً ويستشـعرون بحجم 
املسؤولية يتناقشون بصدق وإخالص عن جانب أعمالهم وما هي 
أَوجه القصـور فيها وما هي املعوقـات للتنمية وما 
هي األفكار واآلراء للقيام باملهام باملستوى املطلوب 
وَمـا هو اليش الذي سـوف يحّقق لنا االسـتقامة يف 

نفوسنا ويف أعمالنا. 
نسـتمع للهـدى ونسـارع يف أن نصلـح واقعنـا 
مـن حرصنا عـىل أن نكون كمـا أراد اللـه أن نكون 
مسـارعني يف ُكــّل يشء، مطلـوب منـا جميعـاً أن 
نسارع نحو الخري، نسارع نبادر نهتم نستمع ونعي 
الهدى ال ننتظر حتـى تفرت املعنويات ونبقى ُمَجـّرد 
مستمعني فقط نسـتمع وال نسارع، نسارع يف ُكـّل 
يشء فيه الخري نسارع؛ ألَنَّ املسارع هو الشخص الذي 
يوفقه الله ويعينه يف أن ينال االسـتقامة، نسـتقيم لتسـتقيم لنا 
حياتنا لكـي ننال التوفيق والرعاية والفـوز العظيم عند الله ولن 

يكون ذلك إالَّ ملن يسارع يف أن يستقيم. 
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ضطمئ أخغرة

املتاضراُت الرطداظغئ 
وضارغجطا السغث الصائث

طتمث غتغى شطغرة   

مـن يتابـع ظهوَر السـيد 
بدرالديـن  عبدامللـك  القائـد 
اللـه-  -يحفُظـه  الحوثـي 
طـواَل ليـايل شـهر رمضـان 
املبارك، يجد أماَمه شـخصيًة 
إيَمـانيـة متشـبعة بنور الله 
بسـيكولوجية  يتمتُع  ورجالً 
ال مثيـَل لها، يحمـُل كاريزما 
هي األجـدُر بالثناء واالحرتام 
عـىل  والتقديـر  والتبجيـل 

اإلطالق. 
عندما نصُمُت السـتماع ومشاهدة السيد القائد العلم 
وهو يلقـي محارضاتـه الرمضانية نزداُد انبهـاراً بأبي 
جربيل وهو يسـعى جاهـداً؛ ِمن أجـِل أن يقرِّبَنا إىل الله 
ويمألَ قلوبَنـا بهدى الله، ناهيك عـن حديثه يف كثرٍي من 

األمور التي تُخصُّ ديننا ودنيانا وآخرتنا. 
لـم يقتـْرص حديـُث قائـد الثـورة يف محارضاته عن 
الجانب الديني فقط، بـل يتطرق إىل املخاطر التي تحيُق 
بنـا -كيمنيـني وكمسـلمني- مثـل األطمـاع األمريكية 
الصهيونيـة عـىل مضيق بـاب املنـدب واملمـرات املائية 
والجـزر اليمنيـة، وسـمعناه وهـو يفضـُح املخّططاِت 
االسـتعمارية لتلك الدول التي تسـعى إىل بسـِط نفوذها 
وفرض هيمنتها عليه عرب أدواتهما الخليجية السعوديّة 

واإلمارات. 
ومـا ال يعرُفه الكثـريُ من أبناء اليمـن أن مضيَق باب 
املنـدب يحتـلُّ أهميـًة اسـرتاتيجية وعسـكرية وأمنية 
حساسـة، َحيـُث يُمـرُّ منـه أكثُر مـن 7 % مـن تجارة 
النفط يف العالم، ونحـو 10 % من تجارة الغاز الطبيعي 
املسال، هذا باإلضافة لكونه بوابَة عبور السفن عرب قناة 
السويس، وتلك التي تمر إىل أُوُروبا والدول التي تطل عىل 
البحر األبيض املتوسـط، األمـُر الذي يؤّكــُد أن العدوان 
والحصار عىل اليمن ما هو إال جزٌء من اسرتاتيجية أُعدت 
منذ الحرب العاملية الثانيـة، عندما بدأت أمريكا بتوقيع 
اتّفاقيـات مع دول حوض البحر األحمـر وإقامة قواعد 
عسكرية وشـبكات تجسـس دولية عىل حركة التجارة 
العاملية تبعتها باتّفاقيات التنقيب عىل النفط بالسـاحل 
الغربـي؛ بغرض السـيطرة عىل ممرات املالحـة الدولية 

َوالتمّكن من احتالل باب املندب َواالستحواذ عليه. 
ـَل ملحارضات السـيد القائـد عبدامللك  لـذا َفـإنَّ املتأمِّ
بدرالدين الحوثي، وهو يسـلُِّط الضوَء عىل هكذا مخاطَر 
تهـّدُد أمنَنـا وسـيادتنا واسـتقاللنا يتضح لـه حقيقَة 
أن الشـيطان األكرب أمريـكا هي من تقـف وراء الحرب 
علينـا وبدعم وضوء أخَرض منهـا؛ بَهدِف تحقيق غايات 
ومخّططات شـيطانية من خالل السـيطرة عىل املضيق 
والجزر اليمنية واملمرات املائية خدمة للكيان الصهيوني 
ولضمان أمنها واسـتقرارها عىل حساب الشعب اليمني 

بأكمله. 

الحعغث الخّماد تغٌّ يف ذاضرة افجغال
سئث الصعي السئاسغ

 

ال تبقـى يف ذاكرِة األمم الحية، إالَّ تلك الشـخوُص 

االسـتثنائية التي تظُل محفورًة يف خلوٍد أبديٍّ ناصع 

يف ذهنيـِة األجيال املتعاقبة، كنقوٍش تاريخيٍة غائرٍة 

من الرتاث األُسـطوري املتجدد، وصور رمزية أزليٍة 

مـن الرتاكيب اإلنسـانية الفريدة، التـي ال يمكن أن 

تنمحَي عن وجه الدهر، أَو تعرتيها متغريات اللحظة 

الراهنـة، وعوامـل التعريـة الزمنيـة املتباعـدة، أَو 

تُخالجها تقلبات االحداث وتفاصيل الحياة املتبدلة. 

ومن هـذه الشـخصيات والرموز الخالـدة والتي 

تتوجـت بها أرض العربية السـعيدة وحظي بها شـعُب اإليَمـان 

والحكمـة، تكليفـاً ال ترشيفـاً، هي شـخصية الرئيس الشـهيد 

الصمـاد –رضـواُن الله عليـه– لتكون شـخصيتُه الفـذة معنُي 

عطـاٍء ال ينضب تنهُل منـُه رجاالت السياسـة واإلدارة يف مواقع 

ــة ومواقع خدمة  صناعة القرار وميادين استنهاض ورفعة األُمَّ

الشعب، وسـتبقى سـريتُه العطرة جذوة اسـتلهام وهاجٍة لكل 

الوطنيـني والخريين مـن أبناء اليمن يف البـذل والعطاء، يف العمل 

والبنـاء، ومحطة تزويٍد إيَمـانية، ومنصِة اندفاٍع جهادية لرجال 

الله، تضحيًة وفداًء يف ميادين الجهاد واالستشـهاد ميادين العزة 

والكرامة. 

سـيظلُّ الشهيُد الرئيُس الصّماد حيٍّا يف ذاكرة األجيال، وستظل 

أفعالـُه ورؤاُه الرائدُة محوَر خطط واسـرتاتيجيات بناء الحارض 

وعناوين همم السـترشاف آفاق املسـتقبل، وال غرابة يف أن يظل 

حبُّ الرئيس الشـهيد الصّمـاد متجذراً يف قلـوب ماليني اليمنيني 

بمختلـِف فئاتهم وتنوع مشـاربهم وتعـدد اتّجاهاتهم الوطنية، 

وإدراك  وعـي  يف  راسـخًة  العطـرِة  ذكـراُه  وتبقـى 

ُه أراد أن يكون كذلك بل  األجيـال القادمـة، ليس ألَنـَّ

ُه اسـتحق حبَّ الله سـبحانُه وتعاىل، فاسـتحق  ألَنـَّ

حبَّ البرش له، فعـىل الرغم من ِقَرصِ الفرتِة الزمنيِة 

التـي قضاهـا يف تحمـل مسـؤوليِة إدارة البـالد يف 

ظروٍف اسـتثنائيٍة فارقة من تاريـخ اليمن (األرض 

واإلنسـان)، إال أنُه اسـتطاع بتوفيـق الله وعونه أن 

يقـدم لله وللدين ولألرض اليمنية وللشـعب اليمني 

مـا عجز عـن تقديمه غريُُه ممن سـبقه رغم طول 

فرتات مكوثهم يف مواقع املسؤولية. 

حني أراد أعداُء الرئيس الشـهيد إخماَد أنفاسه الثورية املتألقة 

يف سماء اليمن، وأرادوا باستهدافه دفَن تاريخ طويل من النضال 

والكفاح، من الصمود والثبات، من العزة والكرامة، من الشـموخ 

واإلباء لـألرض واألمة اليمنيـة تتوجت عىل مـدى كافة العصور 

وعرب مختلـف املراحل واملنعطفـات التاريخية، والتي تجسـدها 

الشهيد الصماد يف شخصه، غري أن اللَه سبحانَه وتعاىل أراد إال أن 

يبقى صالح الصّماد خالد الذكرى روحاً وفكراً، وصار قربُه مزاراً 

تـأوي إليه قلوُب اليمنيني محبًة وعشـقاً، وسـيظل حيّاً فينا ويف 

ذاكرِة األجيال املتعاقبة، نستلهم منه ُكـلَّ معاني الحرية واألنفة 

والكربياء، يف الوقت الذي سـتلعن األجياُل تلك الشخوَص املوبوءة 

خسًة وعمالًة وخيانة وارتزاقاً، وستصري قبوُرها مرجماً لألحرار 

هذا إن ُعرفت لها قبور. 


