
الشهيد خليل مقحط "عظمة الرجولة ومواقف 
البطولة" :

ــهيد البطل الخالد خليل عيل مقحط هو أحد إخوة  الش
ــن، وهو أحد أفراد  ــهيد هيثم الذين كانوا يكربونه يف الس الش

تلك األرسة املجاهدة العظيمة.
ــن عظمة هذا  ــص التي تحكي ع ــا أكرث املواقف والقص م
ــن قّيم وأخالق ومبادئ منقطعة  الرجل وعظمة ما يحمل م
ــي تحتاج  ــف عليها فه ــتطيع أن نق ــن نس ــا ل ــري، لكنن النظ
ــت الدنيا   ــهداء هم من أصبح ــا، فالش ــدات بمفرده إىل مجل
ــبهون أهلها وقد بلغوا  ــتنكر بقاءهم فيها ولم يعودوا يش تس

أعىل درجات االرتقاء.
ــذي يقطن فيه  ــا عرفه أهله وأهل الحي ال ــل كم كان خلي
ــداً تعلوه الهيبة  ــه رجال هادئا ج ــه أو اختلط ب ــن عرف وكل م
ــه امرأة تمر من  ــاء فال يرفع نظره يف وج ــديد الحي والوقار ش
أمامه، طيب القلب جداً وبشكل ال يمكن تصديقه حتى كان 
ــن كوكب آخر غري الكوكب الذي  الكثريون يقولون أنه جاء م
ــاعدهم بكل  ــدم الناس ويس ــب أن يخ ــه، كان يح نعيش في
ــرم، يغيث امللهوف،  ــهامة والك ــديد الش ما أمكنه فقد كان ش
يساعد املظلوم ويعطي املحروم، فإن حصل عىل مال فإنه ال 
يكاد يبقي معه منه شيئاً ألنه يقوم بإنفاقه كله عىل أهل بيته 
ــة، كان يحب اإلصالح  ــني ممن يعرفهم خاص وعىل املحتاج
بني الناس ولو بذل يف سبيل ذلك كل ما أمكنه من جهد ومال 
ــك، لم يكن  ــعادة واالرتياح لذل ــعر بالس ــت، وكم كان يش ووق
ــق عىل أهله يف يشء أو يشعرهم بوجوده  الشهيد خليل يش
ــإن جاع توجه  ــه يف كل يشء، ف ــه بنفس فقد كان يخدم نفس
ــرتى  ــه الطعام أو توجه للخارج واش إىل املطبخ وجهز لنفس
ــه وأخواته وكل من  ــديد الكرم مع أم ــا له وللجميع، ش طعام
ــدام أبيض القلب  ــهيد املق يعرفه هذه هي بعض مناقب الش

خليل مقحط.
ــام عيل عليه  ــد رأى يف منامه أن اإلم ــل والذي كان ق خلي
ــيفه ودرعه ثم امتطى ظهر حصان أبيض  ــالم أعطاه س الس
ــرضة عن يمينه وعن  ــاحة املعركة والخ وكان يجري به يف س
شماله وهو يرصخ ويرفع سيفه فوق األعداء، لقد كانت رؤيا 
ــيف ويف  ــة من رجل صالح والذي لم يفرط يف هذا الس صالح
هذه الرؤيا املباركة بل قاتل واستبسل يف سبيل الله والوطن 
ــدا خالدا مع  ــهيدا مجي ــي الله ش ــى لق ــتضعفني حت واملس

الخالدين.
ــهاده فقد كان خليل من املجاهدين  وأما عن قصة استش
ــوا يف عدن ضد الدواعش قبل أن يتم احتاللها ثم  الذين قاتل
ــديد من أهله، فحصل  رجع يف ثالث أيام العيد بعد إرصار ش
ــا ملجاهدي  ــل أيض ــدن وما حص ــة يف ع ــن نكب ــا حصل م م
ــعبية الذين كانوا ال يزالون هناك ومن  الجيش واللجان الش
بينهم أخوه هيثم وهو أحد الذين وقعوا يف األرس تلك األيام.

ــال بعد عودته  ــل لم يلبث طوي ــهيد البطل خلي لكن الش
ــى ذهب إىل صعدة ومن بعدها إىل مأرب حيث رابط فيها  حت
ــرة إىل بارئها وارتوت  ــت روحه الطاه ــهد فيها وفاض واستش
ترابها من دمائه املقدسة فُمحال أن تقبل بعد ذلك بالخونة 

أو ترىض باالحتالل.
ــادر خليل أخرب أخته بذلك، وقال لها أال تخرب  قبل أن يغ
أحدا عن أمر ذهابه إىل ساحات النزال إال بعد رحيله حتى ال 

يمنعه أحد من أهله أو يعرقله عن واجبه يف الجهاد.
ــت البنتها لقد  ــه بذلك وقال ــعرت والدت وفور مغادرته ش

توجه خليل إىل الجبهة، صحيح؟
ــب مني أال أخرب أحداً  ــردت عليها ابنتها :نعم، لكنه طل ف

حتى يذهب.
ــت نفيس من  ــه وكلماته :لقد بع ــر بعض مواقف وهنا تذك
ــودته  ــه يا أمي، فبيعيني منه كما بعت يا أمي وتذكر أنش الل

املحببة :أنا زيدي أحب عيل.. وغريها من املواقف.
عندما كان يتواصل مع أهله و والدته وتطلب منه أن يأتي 
ــرد عليها :يا أمي أنا مرتاح جدا، لو أنِك ترين أي  لزيارتها، ي
حياة أنا فيها، نحن هنا يف جهاد وروحانية ال يمكن وصفها، 
ــتغفار يف أجواء  ــبيح واالس ــالوة القرآن والتس ــا يا أمي ت هن
خيالية، سامحيني يا أمي ال أستطيع أن أترك ما أنا فيه من 

الراحة والسعادة ، دعواتك يل ورضاك عيل، ويف اتصال آخر 
بينهما قال لها :ال أستطيع املجيء يا أمي وأن أترك هنا، إما 

النرص أو الشهادة.
ــة مأرب لم يغادرها إال إىل جوار  بعد التحاق خليل بجبه
الله، فقد كان يخاف أن يمنعه أهله من العودة أو أن يعرقلوه 

عن الجهاد والشهادة وااللتحاق بالرفيق األعىل.
يذكر رفاق خليل املجاهدون آخر أيامه يف الجبهة قبل أن 
يستشهد، فيقولون _كان خليل يف حالة قرب عجيبة من الله 
ــه دائما مع كتاب الله الكريم يتلوه ويبكي  فكان يخلو بنفس
ــي أثناء ذلك، لقد تأكدنا من  ــن يؤُمنا يف الصالة ويبك وكان م

أنه أصبح أقرب إىل أهل السماء، أبعد عن أهل األرض.
ــد كانت يف  ــرية لخليل البطل فق ــن اللحظات األخ ــا ع أم
ــه أحدهما من  ــو واثنان من رفاق ــة حيث تقدم ه أرض املعرك
ــفوا  ــيش يف أحد املواقع فاكتش ــدة واآلخر من بني حش صع
ــدوا ُبداً من  ــاط بهم املرتزقة، فلم يج ــم يف كمني حيث أح أنه
املواجهة، أصيب خليل يف فخذه فربط عىل جرحه بالشال، 
ــم من املؤخرة "ارجع يا خليل أنت  وكان املجاهدون يدعونه

مصاب، ويكررون ذلك"
ــا النرص أو  ــي الرجوع إم ــل :"ال يمكنن ــكان جواب خلي ف

الشهادة"
قاتل خليل ورفيقاه بكل استبسال وبطولة، حيث أصيب 
ــارشة مع  ــه كان يف مواجهة مب ــده، وألن ــت ي ــة قطع برصاص
األعداء فقد أصيب أيضا برصاصة ثالثة متفجرة تحت عينه 
فارتقى مع رفيقيه شهداء عظماء، وكانت بطولتهم ودماؤهم 
ــيطرتهم عىل تلك  ــدم املجاهدين وس ــببا يف الفتح ويف تق س

املنطقة التي كانت يف حريب القراميش فسالٌم سالم.
ــهاد خليل إىل أرسته املجاهدة الصابرة،  وصل نبأ استش
ــال عليه  ــس كما هو الح ــامعهم لي ــع الخرب عىل مس كان وق
ــه هيثم إىل  ــم"، توج ــي "هيث ــا الثان ــل قصتن ــبة لبط بالنس
والدته وهو يقول لها :زغردي يا أم البطل، مبارك عليك يا أم 
ــك عاليا يا أمي وافتخري  ــهيد، يا أم البطل، ارفعي رأس الش

فأنِت اآلن أم الشهيد البطل خليل.
ــت فرحة  ــهيد، كان ــن أرسة الش ــم م ــة واألل ــط الفرح وس
ــتغراب عند  ــهاد أخيه ال توصف مما أثار االس هيثم باستش
ــض، قام هيثم باالتصال لكل أصدقاء خليل يزف إليهم  البع
نبأ استشهاد أخيه الذي كان يحلم هو به، لكن فاز بها أخوه، 
ــد  ــد أخوته: لم أَر هيثم أش ــد أصدقائه قال ألح ــى أن أح حت

فرحة وسعادة من اليوم.
ــة عىل وجه  ــزن واأللم بادي ــات الح ــا كانت عالم وعندم
ــف، هل تعرف ما معنى  ــه قال له: والله إن إيمانك ضعي أخي
ــه واإلمام عيل  ــول الل ــل تعرف ما معنى أن رس ــهادة؟ ه الش

يستقبلونك؟ هل تعرف ما معنى ضيافة الله؟
كم أتمنى لوكنت أنا مكانه، لكن إما أن الباري لم يتقبلني 
ــزال يل دور أن أنكل بأعداء الله،  ــد ويصطفيني أو أنه ال ي بع
ــال :أنت قو  إيمانك و  ــال له أخوه :أنت ليس معك قلب، ق فق

والله أنك بعدها سوف ترى ما أرى.
ــه كان يبكي  ــل أخيه لكن ــتبرشا ألج ــم فرحا مس كان هيث
ــا بها؟ هي من املفرتض أنها  ــدة وهو يقول : ملاذا لم أفز أن بش
ــة، أُرست يف عدن  ــرتة طويل ــث عنها منذ ف ــا أبح ــت يل، أن كان
ــاذا هل أن الله  ــأرب، ولكني لم أحصل عليها، مل ــت يف م وقاتل

لم يرض عني ويتقبلني بعد!
ــاره الله  ــا فاخت ــد كان خفيف ــل لق ــا لخلي ــول: هنيئ ويق

واصطفاه برسعة وليس مثيل أنا.
ــل إىل املعارضني  ــل حتى وص ــهاد خلي ــاع خرب استش ش
ــم  ــون معركته ــن يخوض ــعبية الذي ــان الش ــش واللج للجي
ــن أهل املنطقة  ــرض والكرامة م ــة صونا لألرض والع املقدس
ــان،  وكان الجميع يعرفون خليال  ــارصي الوعي واإليم من ق
ــوا يلومون أهله  ــادئ ومكارم األخالق، فأقبل ــزا للقيم واملب رم
ــن بكى عليه  ــب واحد ومنهم م ــوا إال بخليل أطي ــم تضح : ل
ــديدا ألنهم يعرفونه حتى وإن كانوا يتعارضون معه  بكاء ش
ــق صورة كبرية  ــل إن منهم من قام بتعلي ــره وتوجهه، ب يف فك
ــر بينه وبني  ــن الكبري يف الفك ــه رغم التباي ــىل جدار بيت له ع

الشهيد املجيد.

*عاملي ال يشبه عاملكم:
ــهادة يف كل  ــوق أبو ذوالفقار إىل الش تمر األيام ويزداد ش
ــهداء تزيد من نار  ــا أن رؤيته للش ــابقه، ربم ــوم أكرث من س ي
ــوق فها هو خليل اليوم والكثري من أصدقائه ورفاق  هذا الش
دربه باألمس، كما أن أحدهم لم يفارق مخيلته وهو الشهيد 
ــهاده بلحظات وهم  الذي التفت إىل هيثم ورفاقه قبل استش
ــه والتفت إليهم  ــده من دم ــات الفداء فمأل ي ــدى جبه يف إح
باسما يرمي بالدم نحوهم وهو يقول :فزت بها ورب الكعبة.

ــهادة حادثا عرضيا بل  ــب هيثم للجهاد والش لم يكن ح
كان يمأل قلبه وروحه ومخيلته منذ طفولته ونعومة أظافره، 
وهو من كان قد رأى رؤيا عظيمة مباركة وهو ال يزال طفال يف 
املرحلة االبتدائية وتحديدا يف الصف الخامس، عندما رأى 
النبي صىل الله عليه وآله وسلم يف منامه قام باحتضانه  ثم 
ــيفا، وقال له :هذا طريقك إىل الجنة  ــك بيده وأعطاه س أمس

يا هيثم.
ــارة ورفعة ومكانة، فكيف لنا  فما أعظمها من برشى وبش
ــيد  ــم أن تعلق رؤيا بهذه العظمة فيها س ــب عىل هيث أن نعت
ــه، أو أن نلومه عىل  ــلم بذهن ــق صىل الله عليه وآله وس الخل

تعلقه بالجهاد والشهادة بهذا الشكل الذي ال ُيضاهى.
ــا، قد كانت مقصد  ــا هذه املرة فإن جبهة #يختل_املخ أم
ــد كان عمله  ــا، وق ــه إليه ــم وجه ــي يم ــه الت ــا ووجهت بطلن
ــا من امليادين  ــاً جداً كما كان يف غريه ــادي فيها عظيم الجه
ــع محافظات  ــرشف الجهوزية ألرب ــات حيث كان م والجبه
ــىل عظمة بطل  ــل العظيم الكبري يدل ع ــد كان هذا العم ، وق

قصتنا الشهيد الخالد أبو ذوالفقار.
ــهيد هيثم مجدداً يف ساحات البطولة بإيماٍن  انطلق الش
قوي وعزيمة فوالذية وتوٍق أشد للفوز بمعشوقته التي كان 
ــعر أن رحلته يف البحث عنها قد طالت كثريا وأنه لم يعد  يش

يطيق البقاء بعيداً عنها أكرث من ذلك.
ــب يف دورات تدريبية حتى  ــه ذاه ــم والدته بأن أخرب هيث
ــا وعد أرواح رفاقه  ــه، وكان ينكل بأعداء الله كم ال تقلق علي
ــهداء  ــوا ذبحا يف عدن وغريهم من الش ــهداء الذين قض الش
ــا ودماء  ــني ظلم ــاء، واملقتول ــه والضعف ــن الل ــأر لدي ، كان يث
ــىل بطوالته مالئكة  ــم َصّلت ع ــم صال وجال وك ــاء فك األبري

السماء.
ــة واملتقطعة إىل  ــض الزيارات القليل ــم يقوم ببع كان هيث
ــكاد يجلس  ــاء عندهم فبال ــد يطيق البق ــه، لكنه لم يع أرست
عندهم يومني أو ثالثة ثم يعود راجعا إىل ِقبلة عشقه األبدي 
ــن الطاهر  ــع وهو ثرى الوط ــدس وبيته األوس ــه املق ومحراب

مدافعا عن حياضه ومستبسال يف الذود عنه.
ــال لهم  ــه يف رمضان، فق ــارة أهل ــدم هيثم لزي ــرة ق ذات م
ــبيح  ــن القرآن، أين التس ــون رمضان؟ أي ــم كيف تقض :مالك

واالستغفار؟
لبث يومني ولم يطق أن يظل أكرث، وقال لهم :حياتكم هذه 
لم تعجبني ولم تناسبني وال أستطيع أن أبقى فيها أكرث من 

ذلك،
عاد هيثم مرسعا والشوق يسبقه إىل السائحني الذاكرين 
ــحار  ــتغفرين باألس ــني املرابطني واملس ــاجدين الراكع الس
ــة األرض والعرض  ــدس يف صيان ــواره املق يواصل معهم مش

والديار.
منذ بداية العدوان لم يحرض هيثم العيد وال ملرة مع أهله، 
ــه مالبس جديدة  ــرتوا ل ــوا معه ليخربوه أنهم اش مرة تواصل
ــم يف البداية أنه  ــني يف أن يحرض بينهم، أظهر هيث ــد آمل للعي
سعيد بذلك ثم ما لبث أن قال لهم :من طلب منكم أن تشرتوا 

يل، أنا ال أتذكر أني طلبت ذلك من أحد!
ــه من الله وباع الدنيا بزخرفها الكاذب لم  إن من باع نفس
ــا كان هيثم يطلب  ــل هذه األمور، فكثرياً م ــد يلتفت إىل مث يع
ــبحانه  ــه منه س من والدته أن تبيعه من الله كما باع هو نفس
ــك أيضاً  ــي، وربما كان ذل ــا أمي بيع ــا :أنا بعت ي ــول له ويق
ــه لكي يتقبلوا خرب  ــية لوالدته وأرست من باب التهيئة النفس

استشهاده الذي كم كان يتمنى أن يكون قريبا..
ــي فراق أخيه  ــل هيثم عىل والدته وهي تبك ــرة دخ ذات م
ــىل خليل يا  ــا: هل تبكي ع ــل خليل، فقال له ــهيد البط الش

أمي؟
ــالم ومع لطف القحوم،  والله إنه مع اإلمام عيل عليه الس
ــادها _حيث كان  ــف يقوم بإنش ــل يكتب القصائد ولط خلي
ــاه هيا قومي  ــة القصائد، ثم يقول لها :أم ــل يقوم بكتاب خلي
ــن الله  ــد :بعنا م ــو ينش ــوم وه ــا تق ــربع ويجعله ــص ال نرق

جماجمنا ويبرتع ولم يرتكها حتى ضحكت.
ــني بأمر  ــه، كان أهله منهمك ــرس أخي ــاء ع ــه أثن يف زيارت
ــول أنا حّرضت،  ــرتيت، واآلخر يق ــذا يقول أنا اش ــرس، ه الع
ــتغرب اهتمامهم بهذه األمور،  كان هيثم ينظر إليهم وهو مس
ــق واملعرفة  ــلم العش ــو من كان قد ارتقت روحه كثرياً يف س وه
اإللهية، الجميع كانوا يعرفون ما وراء نظرات هيثم ويدركون 
ــياء، وال حاجة له  ــام بمثل هذه األش ــم يعد له أي اهتم أنه ل
ــه عىل أحر من  ــزال ينتظر اصطفاء الله ل ــا وأنه ال ي يف الدني

الجمر.
ــاال  ــرتوا له ثوبا وش لكن أهله كانوا يعرفون ما يحب، فاش
ــك الحوثي  ــيد عبداملل ــه الس ــذي كان يرتدي ــك ال ــبه ذل يش
ــن كان يحب  ــك، وهو م ــاريره لذل ــه، فتهللت أس ــه الل حفظ
ــن وصفه ويقول  ــيد عبدامللك الحوثي حبا جما ال يمك الس
دائما وهو يرضب عىل عنقه أنها تفدي قائد املسرية العظيم، 
ــيد قد نحل  ــد أن رأى الس ــا بع ــع قلبه حزن ــم وتقط ــم تأل وك
ــرية التي هي  ــيد الكب ــده وهو يرجع ذلك إىل هموم الس جس
ــوؤلية العظيمة التي يستشعرها  بحجم الدين واألمة واملس

تجاه وطنه وأمته فكان يقول ألهله : فماذا قدمنا نحن؟
ــن الجبهة وهو  ــم البقاء بعيدا ع ــادة لم يعجب هيث كالع
ــم وال أرتاح فيها، فطلب منه أن  ــول ألخيه :ال أحب حياتك يق

يبقى يوما إضافيا لكي يحرض العرس.
ــعره وطالت  ــعت أغرب قد كرب ش عاد هيثم من الجبهة أش
ــققت  ــه وتقطع حذاؤه فلم يبَق منه إال ربع حذاء، وتش لحيت
ــكاد أن تبكي وتقول  ــه وهي ت ــت والدته تنظر إلي ــداه، وكان ي
ــم هناك  ــم هيثم أنه ــب قلبي، يخربه ــك يا حبي ــاذا أصاب :م
ــهوراً،  ــاً طويلة وربما ش ــلوا أيام ــدون املاء لكي يغتس ال يج
ــن يف الربّية ألنهم  ــن مغامراته هو واملجاهدي ــي لهم ع ويحك
ــم العلّية،  ــامخة والهم ــيات الش ــاب النفس ــاء أصح العظم
ــور وهي موطن  ــجار وبني الصخ ــون تحت األش ــم ينام وأنه
الحّيات والعقارب واألفاعي، أن بعضها كبري جداً يف الحجم، 
وأنها تميش فوقهم بل وتدخل بني ثيابهم، لكن سبحان الله 
ــات القيادة  ــوء وهم كذلك وهذه توجيه ــهم بس أنها ال تمس
إليهم، لذلك يوجد بينهم تعايش سلمي، وهذه من معجزات 
ــاك قصصاً طريفة تحصل  ــؤالء العظماء، ويخربهم أن هن ه
ــن فأحيانا ما تميش أفعى كبرية أو حّية أو عقرب  للمجاهدي
ــاً أصوات  ــمعون أحيان ــم، فيس ــم وهو نائ ــوق أحده ــري ف كب
ــن هنا أو من هناك وهم نائمون فيعرفون ما هو األمر  رصاخ م
ــمون ويضحكون عىل بعضهم فما أعظمهم وأكرمهم  فيتبس

وسالم الله عليهم.
ــه وإىل الحمامات  ــري رأس ــقيقه لتقص ــب هيثم مع ش ذه
ــور حفلة زفافه فوجد  ــتعدادا لحض البخارية الخارجية اس
ــا عالمات كّي  ــدره عالمات عديدة كأنه ــره وبطنه وص يف ظه

وكانت بسبب الشظايا التي يف جسده!
ــديد الحرص عىل  ــم ش ــه كان هيث ــه عند أهل ــاء بقائ أثن
ــق برنامج رجال الله كل يوم، وكان يعترب أن من يتهاون  تطبي

يف ذلك من املقرصين وأنه كيف يقوى قلبه عىل ذلك؟
*وصية الشهيد لوالدته :

لم يكن عشق هيثم للشهادة أمراً خافيا عىل أحد، يف آخر 
ــهيد، قالت  ــعورك وأنِت أم ش ــارة له قال لوالدته :ما هو ش زي
ــاروا اثنني، قالت وهي ُتبدي  ــه، قال :ما رأيك  لو ص :الحمدلل
ــن الجهاد يف  ــت ال تقدر عىل منعه م ــب حتى وإن كان الغض
ــبيل الله حالها حال أي أم :َصَلّ عىل محمد وآله، ال يزال  س
ــم :نحن بعنا يا  ــل، فيقول لها هيث ــي موجوعا عىل خلي قلب

أمي أنا وأخي أنفسنا من الله، بيعي كما بعنا.
فرتد األم :لن أبيع ثانية. "بقصد ثنيه عن كالمه ورغبته"

ــم : أمي الحبيبة كم هو  أمر رائع وعظيم أن تأتي يوم  هيث
ــكِك من يد ونحرض  ــهيدين كل واحد يمس القيامة ومعِك ش
ــا، يا الله هذه أمنا يا رب  ــني يدي الله ونقول :يا رب هذه أمن ب
ــهداء يف الدنيا كرماء  ــها تيجان الكرامة، فالش أكرمها وألبس

ويف األخرى شفعاء.
ويقول لها يا أماه عندما استشهد بالله عليِك أن تفرحي 
وأن تزغردي وأن تزفيني زفة عروس وأن تكابري بي وبأخي 
ــبب فراقنا أبدا  بني الدواعش وال تجعليهم يفرحوا فيكم بس
ــا بالله  ــيض وجوهن ــك، وأن تبي ــي رأس ــري وترفع وأن تفتخ
ــردي يل.. أنِت بالذات زغردي يل،تذكر  عليِك أنِت بالذات زغ

األم وصية شهيدها العظيم وعيناها تذرفان الدموع.
ــارة له، وهي من كانت  ــم أهله و والدته يف آخر زي ودع هيث
معتادة أن تمسح عىل كل جسده قبل ذهابه وتستودعه عند 
ــاول جاهدا أن يهرب  ــم وأمام الجميع كان يح ــه، لكن هيث الل
منها وأن يرجع رأسه إىل الخلف بشكل واضح ومتعمد، وكما 
ــه من  ــتطع رغم محاولتها أن تصل يدها إىل رأس قالت لم تس
ــه أن يحفظه  ــادة أن تدعو الل ــن كانت معت ــف، وهي م الخل

وتستودعه عند الله وتمسح عىل جسده بأكمله!
ــاد هيثم إىل الجبهة وعادت بطوالته وأمجاده، وعندما  ع
ــه بهم، فريد عليهم  ــه ذات مرة لقلة تواصل ــه يعاتبون كان أهل
ــيتكم، ثم يردف :إن الروحانية  مازحا :هل تصدقون أني نس

التي نعيشها هنا تجعل املرء ينىس الدنيا وما فيها..
ــبب تأخر تواصله  ــا هي والدته تعاتبه ذات مرة عن س وه
ــعر بالحزن يا  بها، فقال لها :يف الحقيقة أنِك تجعلينني أش

ــة :أنا، وما الذي أفعله، أنا فقط أدعو  أمي، قالت األم يف دهش
لك بالحفظ وأستودعك عند الله،

ــت تجعله  ــات كان ــذه الكلم ــدة هيثم أن ه ــرف وال ــم تع ل
ــرياً ويحزن فعًال، وهو من قد تاقت روحه إىل الوصل  يتألم كث

بمعشوقته كثرياً، ولم يعد يقوى عىل البعد عنها أكرث.
ــوق ويقتحم ألجلها املنايا  كان هيثم يبحث عنها بكل ش
ــنوات حقق خاللها بطوالت  ــجاعة منذ ثالث س بكل قوة وش

وأساطري ومالحم ال تليق إال بأمثاله.
ــهداء هم من كانوا يتسابقون إىل لقاء الله واآلخرة،  فالش

كما يتسابق املغفلون عىل حطام الدنيا الزائلة،
ــعر أنها قريبة جداً وأنها أقرب من  لكنه هذه املرة كان يش

أي وقت مىض.
ــهاده  ــازه قبل استش ــم يف جه ــا هيث ــورة وضعه ــر ص آخ
ــبوعني هي صورة مجاهد ساجد مكتوب عليها "ومنهم  بأس

من ينتظر"
وأما الحالة فكانت قوله تعاىل "من املؤمنني رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديال"
وكان آخر حديث له مع إخوته كالتايل :

ــتاقوا له،  أخته وهي تطلب منه أن يأتي لزيارتهم فقد اش
ــتاقا جدا  ــم : يف الحقيقة أني أصبحت مش ــريد عليها هيث ف
ــي خليل وبقية رفاقي من  ــكل ال يمكن أن تتخيليه ألخ وبش
ــذا، أخته ترد  ــىل البعد أكرث من ه ــهداء ولم أعد أقوى ع الش
ــك ال تزال  ــذا الكالم يا هيثم أرجو أن تنتبه لنفس عليه :ما ه

صغريا واملستقبل أمامك ملاذا تقول هذا الكالم؟
ــا عقاب ويف  ــا يف حالله ــاه الدني ــم :أخت ــول لها هيث فيق

حرامها عذاب، أختاه الدنيا كذابة.
أما رده عىل أخيه فكان بهذه الرسالة :

ما اجمل تلك الحياة.
حياة الجهاد يكون التسابق فيها عىل

املوت والفائز منهم أول من يقتل.
لله درهم رجال أرخصوا أرواحهم يف

سبيل الله.
وقبل أن يستشهد بأيام قالئل ُيحدث أهله بأنه كان عىل 
ــهد يف مهمة عظيمة ولكن الله لم يكتبها له  ــك أن يستش وش

بعد.
ــهيد العظيم هيثم إىل ما كان يتمناه وما  وأخرياً يصل الش
ــال طيلة ثالث  ــهول والوديان والجب ــث عنه كثريا يف الس بح
ــهاد هيثم عيل مقحط بعد شهرين  ــنوات وقد كان استش س

ونيف من آخر زيارة ألهله و والدته.
ــاً أيها  ــه فهنيئاً هنيئ ــم حيات ــق أمنيته وحل ــرياً يعان أخ
ــوق ملعانقة  ــهيد الخالد فقد ذابت الجنان من فرط الش الش
روحك الطاهرة وكانت عىل وشك أن تنزل إليك إن لم تصعد 
أنت إليها أيها البطل العظيم الذي صدقت الله فصدقك الله 
ــلم  ــك ما كنت تتمنى وتطلب بعد أن ارتقيت كثريا يف س وأنال

املجد واملكرمات وبعد أن سطرت يف حب الله أروع اآليات.
*لك الحمد يا رب :

يف مكاملة هاتفية تسمع أم هيثم زوجها وهو يقول :"برشك 
الله بالخري، والله إن نفيس طيبة، أطيب من الرثبة"، فتسأله 
ــا هي؟ ، األب :هيثم، األم :ماذا حصل له؟، األب :ُجرح، األم  :م

:قول الحقيقة، األب :استشهد
ــي عىل وجهها  ــموع وهي تغط ــوت متهدج مس األم :بص

بكلتا يديها :لك الحمد يا رب.. لك الحمد يا رب..
ــن كان محبوبا من كل أفراد  ــهيدا م ها هو هيثم يرتقي ش
ــن جميع من عرفه، بل أن جميع أهله يجمعون أنه  أرسته وم
كان األحب إليهم جميعا فقد كان بشوشا ومرحا وله أسلوب 

يأرس القلوب واأللباب.
ــه كان هادئا جدا،  ــهيد خليل لكن ــون نعم نحب الش يقول
ــا نضحك يف كل وقت  ــد كان مرحا جدا ويجعلن ــا هيثم فق أم

بأسلوبه الفريد واملميز.
ــد كان بصاروخ غادر جبان،  ــهاده فق أما عن قصة استش
ــان حيث أصاب  ــاً عن مقارعة الفرس ــرذان تعجز دائم فالج
الطقم الذي كان فيه هو وثالثة من رفاقه استشهدوا جميعاً، 
ــا هيثم فلم يصبه أي  ــيئاً وأم ــا الثالثة فلم يجدوا منهم ش أم
ــا تصمم األم  ــن الخلف، وهن ــه م ــع أصاب رأس يشء إال راج
ــه من  ــك إىل أن يديها لم تصل إىل رأس ــبب يف ذل ــزي الس وُتع

الخلف عندما كانت تستودعه عند الله ككل مرة!
ــاب الفكر  ــرضت امرأة من أصح ــهاد هيثم ح ــد استش بع
ــك، أما  ــده :أما اآلن فابكي ولتطب نفس ــرف تقول لوال املنح

اآلن فقد فقدت اثنني.
فرتد األم :والثالث والرابع

ويرد عليها أبو األبطال :أين ذهبوا؟ ذهبوا يف مرضاة الله، 
ذهبوا لكي يحموا أرضك ويصونوا عرضك.

*وأخرياً وجدتها يا بني :
ــهد  ــنة من بداية جهاده واستش ــهد خليل بعد س استش
ــم بعد خليل  ــهاد هيث ــنوات وكان استش ــم بعد ثالث س هيث

بسنة وعرشة أشهر.
ــم يتمكّن من  ــا ألنهن ل ــب األم وبناته ــة يف قل ــت ُحرق ظل
ــارع الجميع  ــهاده، لكن هذه املرة س ــة خليل بعد استش رؤي
ــىل قلوبهم، كانت  ــم العزيز جدا ع ــة بطله ــة لرؤي إىل الثالج
ــا وأن يعينها لكي تقوم بوصية  ــو الله أن يثبت قلبه األم تدع

الشهيد كما كان يحب ويتمنى.
ــات وعزة  ــفى فقالت بكل ثب ــة املش ــت األم إىل ثالج وصل
ــك اآلن  ــل طابت نفس ــا ويل الله، ه ــالم عليك ي ــر :الس وفخ
ــة التي كنت  ــريا وجدت الضائع ــرياً وجدتها، أخ ــا بني، أخ ي
تبحث عنها طوال ثالث سنوات، وجدت ما كنت تبحث عنه 
ــا قلبي وروحي،  ــالم عليك ي ــي ووصلت إليها، الس يا هيثم
ــهادة أال إله إال الله وأن محمدا رسول الله،  ــتودعتك بش اس
ــهادة من قبلك وشهادة من بعدك وشهادة إىل يوم الدين  وش
حتى تفوز بها مع الفائزين بحق ال إله إال الله محمد رسول 

الله..
ــلم عىل  ــل وس ــىل خلي ــلم ع ــام عيل وس ــىل اإلم ــلم ع س
ــالم عىل أرواحكم  ــهيد، الس ــالم عليك يا ش ــهداء، الس الش

الطاهرة أيها الشهداء، الله أكرب
املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص 

لإلسالم
هيهات منا الذلة

ــراد أرستها ولم  ــن بمن فيهم أف ــش جميع الحارضي انده
يصدقوا أن تكون بهذا الثبات والقوة وهيثم هو أحب أبنائها 
إليها ومن كانت تقول أنها ستموت إن أصابه يشء، لكن إنما 
ــا نفذت وصية  ــعرت بهذا أنه ــبيل الله حياة، وش املوت يف س

ابنها الغايل وحققت رغبته وطيبت خاطره.
ــهيد فلم  ــول عنق الش ــبحة ح ــك رأت األم مس ــاء ذل أثن
ــا ووضعها يف  ــا بدمه ــرب أخذه ــقيقه األك ــن ش ــا، لك تأخذه

زجاجة لتظل ذكرى من الشهيد.
ــهيد أبو  ــا الش ــا له ــة قاله ــذ كل كلم ــت األم أن تنف حاول
ــاء املنزل  ــه الطاهر إىل ِفن ــا حرض جثمان ــار، وعندم ذوالفق
ــار،  ــتقبله الجميع باأللعاب النارية والفرحة واالستبش اس
ــقيقاته بالزغاريد، وقامت األم بوضع  واستقبلته والدته وش
ــورد والريحان عن يمينه  ــل ومجموعتني من ال اثنني من الف
وشماله كما قامت برش الفل والريحان عىل كل جسده وهي 

تقول كما قالت أول مرة.
وتم تشييع هيثم يف زفاف مهّيب.

*رسالة أسرة الشهيد :
أما شعور والدة الشهداء ورسالتها فتقول :

ــن الرثبة، مهنية لهم،  ــاً لهم، والله إن نفيس أطيب م هنيئ
ــا للجهاد وكنت أطلب منهم أن  ــه إني أتمنى أن أذهب أن والل
يسمحوا يل بالذهاب معهم لكي أقوم عىل خدمة املجاهدين 

وتنظيف ثيابهم وصنع الطعام لهم.
ــة اليمن وكل  ــه ويف كرام ــبيل الل ــم ينطلقون يف س تركته
ــون يفعلون هنا، حتى يدخل األعداء  اليمنيني ، ماذا يجلس

إلينا!
ــىل أعظم  ــد حصلوا ع ــي، وق ــن ذهب أبنائ ــرف أي ــا أع أن

وأفضل شهادة وأفضل ما تتمناه أم ألبنائها.
ــول أن دورها لم يتوقف هنا كونها قدمت اثنني من  كما تق
ــا إىل الدورة التدريبية  ــهداء، بل ذهب الثالث أيض أبنائها ش
لكي ينطلق مجددا إىل الجبهات لكنه جريح ورغم ذلك فهو 
ــوم بصنع الكعك  ــا تقول: نق ــات يف العاصمة، كم ــع األمني م
ــارضات والوقفات  ــن، وبحضور الفعاليات واملح للمجاهدي
ــتمر وسنحرر  ــريات، ودورنا باٍق ومس واالحتجاجات واملس
ــج إال وقد حررناها  ــة املكرمة بإذن الله ولن أذهب إىل الح مك

وثأرنا عند آل سعود أنا وكل األمهات.
ورسالتها لجميع األمهات أن يجعلوا أبناءهن ينطلقون 
ــب الصالة،  ــاد مثل ما كت ــه ألن الله كتب الجه ــبيل الل يف س
ــكان ال بد أن يأتي  ــول :والله لو تقومي بتخبئته يف أي م وتق
ــعبه أن  ــه ولجميع أهله وش ــن األفضل ل ــه، لذلك م ــل الل أج

يموت وهو رافع رأسه.
ــهاد ابنها  ــرأة قالت لها بعد استش ــا كان ردها عىل ام كم
:فلتطب نفسِك اآلن فقدنا الرجال هذا كله بسبب الحوثيني 
ــهداء بكل عزة  ــلموا، فقالت أم الش ــوا أن يس ــم لم يرض ألنه
ــق رجل واحد  ــلم لو لم يب ــا عاش وال كان من يس ــموخ: م وش

سوف نذهب نحن.
*رسالة أخوات الشهداء :

ــرا  ــهادتهم إال فخ ــا ش ــا زادتن ــول: م ــقيقته األوىل تق ش
ــزة، افتخرنا بهم ولم نندم بالعكس زدنا قوة وثباتاً  ورفعة وع
وشجعنا الشهداء أن نسري عىل دربهم وأن نخطو خطاهم.

ــرية  ــه زدنا قوة أكرث مما كنا عليه وارتباطا باملس الحمدلل
ــهاد إخوتي، ونشعر أنه من املستحيل أن نرتاجع  مع استش

وإذا لم يبَق وال رجل سنذهب للقتال نحن النساء.
ــه أننا من أرسة  ــول :الحمدلله الحمدلل ــا الثانية فتق وأم
أكرمها الله بالشهادة وقدمت اثنني من أبنائها واختارنا الله 
ــعر بهذا االصطفاء أننا أرسة  واختار منا اثنني، الحمدلله أش

مميزة،
وكما قال تعاىل: "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني"

ــألرس الباقية التي ال تزال متخاذلة والتي تدعي  وأقول ل
حب الوطن وهي ال تقدم شيئاً يف سبيل الله والوطن والله لن 
ــن الذل والهوان يف الدنيا واآلخرة،  ــروا عزة أبداً وال بد لكم م ت
وكيف تقولون أنكم تحبون الوطن وأنتم ال تقدمون أي يشء!

ــمه حياد بعد ثالث  ــول للمحايدين ال يوجد يشء اس وأق
ــم إال أن تكونوا مع العدوان  ــنوات من العدوان، ليس أمامك س

أو ضد العدوان.
ــه وأن ينظر ماذا قدم من  ــان أن يراجع نفس فعىل كل إنس
ــاىل :"ولنبلونكم بيشء  ــذل وعطاء، قال تع تضحيات ومن ب
ــوال واألنفس والثمرات  ــوف والجوع ونقص من األم من الخ

وبرشِّ الصابرين"
وتقول األخت الثالثة :أنا مفتخرة جدا بإخوتي وسنكمل 

مشوارهم الذي بدأوه حتى نصل بإذن الله.
فسالم الله عىل الشهداء وعىل أهل وأرس الشهداء وعىل 
ــم نكن لنظل صامدين  ــل البذل والتضحية والفداء، من ل أه
ــامخني مفاخرين  ــاً ش ــل األرض جميع ــىل أه ــن ع منترصي
ــياتهم  ــيمة وأرواحهم الطيبة ونفس لوال تضحياتهم الجس
العظيمة، فالشهداء هم من تظل تضحياتهم مدرسة خالدة 
تنهل منها األمم معنى السمو والعزة، ومعينا ال ينضب لكل 

من يهوى الحرية ويقّدس القيم اإلنسانية.
ــهيدين  ــيل قصتنا الش ــىل بط ــالم ع ــم وس ــالٌم عليه فس
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وأخريًا تم اللقاء (٢-٢)

د. أسماء الشهاري

0606 رأي

أن هناك فتًى يانعاً تحدى طائرًة حربية، حيث كان يقود دراجة نارية بسرعة جنونية ليس حرصاً منه على حياته بينما هي تطارده وتلقى ُيحكى   
عليه القذائف ولكن لكي يقوم بإيصال المؤنة إلى رفاقه المحاصرين، ها هو الفتى الصغير بعمره والكبير بشجاعته وإقدامه يطير من فوق 
ــل طريقه غير آبٍه بتلك الطائرة وال  ــارة ثانية وقد أصابه من الجراح ما أصابه، لكنه يعود إليها ويواص ــقط من فوقها ويتدحرج ت ــار والصخور تارة ويس األحج

بشيء أصابه ويصل بعناية الله وقوة عزيمته إلى غايته"..
ــة لبطل خارق حقيقي ال  ــارات، لكنها إحدى القصص الواقعي ــن التي تصرف عليها الملي ــة عن بطل خارق في أحد أفالم األكش ــن هذه قصة خرافي ــم تك ل
يخشى الموت وال يعرف المستحيل، هزم بقوة يقينه بالله وبشجاعته وشدة بأسه أعتى أنواع الطائرات وأكثرها تطورا والتي تصرف عليها المليارات ويقال 

أنها فخر الصناعات فجعل منها أضحوكة ومسخرة القرن العشرين عبر القارات!.
نعم هذا هو أحد أبطال قصتنا والذي ال ندري أكان مالكا بأجنحة من هيبة ُيحلِّق بها كيفما يشاء، أم أن المالئكة هي من كانت تحمله على أجنحتها بأمر 

الله فتوصله أينما يشاء!.
     لم تكن هذه القصة هي الوحيدة ولكنها واحدة من قصص أشبه بالمعجزات التي سطرها أبطال قصتنا األخوان الشهيدان من أسرٍة واحدة خليل وهيثم 

علي مقحط، والتي ستظل أنموذجاً فريدا خالدا تتناقله األجيال على مدى األعوام عن كيف تُدرس الكرامة، وُيصنُع المجد،وُيسطُر النصر؟
ر الثمين لنستلهم منها العبر التي ستظل منارة فخٍر عبر السنين. فهيا بنا نواصل الغوص إلى أعماق هذه القصة التي حوت في طياتها هذا الدُّ

خوف الغرب من حضارة الشرق

شايف ابوحاتم

من تحلييل البسيط للمخطط األمريكي 
أن  ــت  الحظ ــد  فق ــة   للمنطق ــي  والغرب
ــالمية تهدد التطور الغربي  حضارتنا اإلس
ــث أنه يتضح للقارئ اللغوي  الحديث، حي
ــى الحضارة  ــني  معن ــا ب ــرق م ــي الف العرب
ــور، فأصبحت أجزم أن األوىل  ومعنى التط
أقوى وأشمل من الثانية، واستنتجت ذلك 
من خالل ما يفكر به الغرب تجاه املسلمني، 
ــلمني قوم  ــرون بأن املس ــا يفك ــم دائما م فه
وإذا  ــم!  تطوره ــن  يمك وال  ــرضون  متح
ــون الكون  ــوف يفاجئ ــبيلهم فس ــوا س خل
ــم التطويري  ــة تدمر عامله ــات برشي بموج
ــرون  ــم ي ــايل فإنه ــاري، وبالت ــري الحض غ
ــو إعادة  ــل معهم ه ــب للتعام ــل األنس الح
استعمارهم وتدمري ثقافتهم الدينية األزلية 
ــأ حضارتهم وذلك  ــا منش ــي هي أساس الت
ــالمية   ــن أن تصحو الحضارة اإلس خوفا م
وتجتاح أمريكا وأوروبا وتدمر ما قد تتطور 
ــرب بهذا  ــام أمريكا والغ ــا، ويف حال قي فيه
التفكري فإن عليها الرجوع للوراء لتستفيد 
من الحروب الصليبية التي بدورها جعلت 
ــالم خاضعا لها وكان آخر حمالتها يف  اإلس
زمن الحرب العاملية األوىل وسيطرتهم عىل 
القدس الرشيف…ال أريد الخوض كثريا يف 
ــياء رضورية يجب أن  التاريخ ولكن ثمة أش

تذكر.
ــدرك أن  ــي ون ــب أن نع ــؤالء! يج ــا ه ي

ــني األنظمة  ــة بيننا وب ــات املتواصل الخالف
ــني  ب ــات  ــت خالف ــكا ليس ــة وأمري الغربي
ــة. فقد  ــات حضاري ــل هي خالف ــعوب، ب ش
ــدم  الق ــذ  ــا من ــس حضارتن ــوا  طم حاول
ــة  ــة الرهيب ــروب الصليبي ــذات يف الح وبال
ــهم فعادوا  ــلوا وفشلت جيوش إال أنهم فش
ــوا ويعودوا  ــد لينهض ــن جدي يخططون م
ــة حديثة، ولكن  ــوش غري تقليدي إلينا بجي
ــاذا كل هذا  ــذا التخطيط؟ ومل ــا ه ــا ترى م ي
اإلرصار  يف استمرارية شن الحروب بشتى 
ــكريا  وعس ــا  اجتماعي ــا،  ثقافي ــا  أنواعه
ــاري؟ تعالوا  ــالمي الحض ضد عاملنا اإلس

لنسمع ماذا يقولون!
ــنة  ــم فرنيس يف ذكرى مرور مائة س حاك
ــتعمار الجزائر يقول:((لن تنترص  عىل اس
ــلمني   ــا  وأعمالنا املتطورة عىل املس ثقافتن
ما داموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربية، 
ــن وجودهم ألنه  ــل القرآن م ــب أن نزي فيج
ــل ويجب أن  ــم، ب ــأ حضارته ــا منش اساس
ــن حلوقهم.)).  ــي م ــان العرب ــع اللس نقتل
أرأيت عزيزي القارى؟! وهذا آخر يقول:(( 
ــتمرار ثقافتنا فيجب  إذا أردتم تثبيت واس
ــحقا  نهائياً)). واسمع  ــالم س سحق اإلس
وزراء  ــس  رئي ــتون  غالدس ــول  يق ــاذا  م
ــاب  ــذا الكت ــا دام ه ــابقاً:(( م ــا س بريطاني
ــدي  ــوداً يف أي ــرآن موج ــى الق ــذي يدع ال
ــأ حضارتهم فلن تستطيع  ــلمني منش املس

أوربا السيطرة عىل الرشق.)). ويتابع  هذا 
ــون قائال:((من الواجب إبادة ُخمس  املجن
ــغال  ــلمني، والحكم عىل الباقني باألش املس
ــة، ووضع قرب  ــة الكعب ــدم القب ــاقة، وه الش

نبيهم يف متحف اللوفر)).
ــعوب املنطقة!   ــون وكل ش ــا اليماني  أيه
ــل وجه كما  ــم تتم عىل أكم ــدع مهمته هل ن
ــل  ــذا الرج ــوا إذن إىل ه ــون؟ فأصغ يقول
ــري  ــل زويمر رئيس جمعيات التبش صموئي
ــن املنعقد عام   ــدس للمبرشي ــر الق يف مؤتم
ــرشون! إن  ــا املب ــت قال:((أيه 1935 م حي
ــنتم!  ــل وجه.. أحس ــم عىل أكم ــم تت مهمتك
ــدول  ال ــم  ندبتك ــي  الت ــري  التبش ــة  فمهم
ــالد الحضارية   ــام بها يف الب ــورة  للقي املتط
ــلمني  ــت يف إدخال املس ــة هي ليس املحمدي
ــذا هداية   ــورة  فإن يف ه ــيحية املتط يف املس
ــم تكمن يف اخراج  ــًم، بل مهمتك وتكريما له
ــا  ــة  تمام ــارة القرأني ــن الحض ــلم م املس
ــح مخلوقاً ال صلة له بالقرأن، ال صلة  ليصب
ــد عليها األمم  ــه باألخالق التي تعتم تربط
ــتمرارية حضارتها، ولذلك  يف حياتها واس
تكونون بعملكم هذا طليعة الغزو الحديث، 
ــة العقول يف  ــم غالبي ــد هيأت ــكركم، لق ونش
األقطار اإلسالمية لقبول السري يف الطريق 
ــرف الصلة بالله،  ــعيتم له; أن ال يع الذي س
وال يريد أن يعرفها، أحسنتم! لقد أخرجتم 
املسلم من اإلسالم، ال يهتم بعظائم األمور، 

ــعى للحصول  ــل ويس يحب الراحة، الكس
ــت حتى  ــة كان ــأي طريق ــهوات ب ــىل الش ع
أصبحت الشهوات هدفه يف الحياة، فهو إن 
ــهوات، وإذا جمع  تعلم فللحصول عىل الش
ــه يجهد  ــهوات، إن ــن أجل الش ــال فهو م امل
نفسه ويجود بكل يشء للوصول إىل اشباع 

نزواته.)).
ــك انك عرفت اآلن   عزيزي  القارئ ال ش

الجواب للسؤال أعاله.
ــيادتكم  ــول لس ــري أود أن أق ــل االخ قب
ــر وأقوى  ــا من نوع آخ ــاك تخطيط بأن هن
ــن الواجب  ــدون أنه م ــم يعتق ــورة، فه خط
ــلمة  إىل وحدات  ــادة فدرلة األقطار املس إع
ــة  وتضييق الخناق  طائفية، دينية  ودنيوي
عىل هذه الشعوب  الحضارية ومحارصتها، 
واستثمار التنازعات  واالختالفات العرقية  
ــر  التأث أو  ــا  خواطرن ــاة  ملراع ــي  داع وال 
بانفعاالتنا وردود األفعال عندنا واالعتذار 
ــبانهم خيار  ــل يجب عندهم ويف حس لنا، ب
ــعار  ــو إما أن يكون ش ــي له وه ــد ال ثان واح
ــائد أو تكون أمريكا  ــكا والغرب هو الس أمري
ــرشق، طبعا وال  ــيطرة ال ــرب تحت س والغ
ــا بطريقة  ــن إعادة احتاللن ــع عندهم م مان
ــب  عىل الحياة  ــارشة  بحجة التدري غري مب
ــرشوع ال أخالقي  ــة وتفعيل م الديمقراطي
ــتعمار  ــيطه يف اس ــي إباحي  وتنش انفتاح
ــا  معتقداتن ــف  ونس ــا  أخالقن ــاد  وإفس

ــالمية وتنويم حضارتنا األزلية، ومن  اإلس
ــهل جدا  ــالل هذا الغزو الجديد فمن الس خ
ــا  ــىل أنظمتن ــط ع ــرب بالضغ ــوم الغ أن تق
ليخلصوا شعوبنا ما قد تبقى فيها من دين 
ــة ويف النهاية  ال تجد أمريكا  وحضارة نائم

إال إعالن السيادة املطلقة.
ــيتم أن  ــد نس ــات! ق ــات هيه ــن هيه ولك
ــتيقظ.  ــبانكم أن النائم يس ــوا يف حس تضع
لحسن حظنا كم تتعبون أنفسكم ويالسوء 
ــزغ فجرنا  ــكم وب ــم! لقد غربت شمس حظك
ــرية حضارية يشعون  بأقوام يحملون مس

بنور يبيد ظلمكم ويكرس ضاللكم.
ــم،  ــارة بدمائه ــت الحض ــوام اختلط أق
ــتجيبون  ــيمهم ، أقوام ال يس امتزجت بنس
ملرشوعكم، يملكون تراثا روحيا خاصا بهم، 
ــة ذات أصالة ، قد  ــون بثقافة تاريخي يتمتع
استيقضوا وها هم يرصخون بلسان واحد: 
ــم أمت واملوت لكم، فلن أقبل  ها أنذا، انني ل

بعد اليوم أن أكون أداة تسريها أفكاركم.
ــد  ونعي ــد،  فري ــم  عال ــد  قواع ــنقيم  س
ــباب  ــا من جديد، وتتهيأ لنا األس حضارتن
ــع، حينها ننطلق  بإنتاج محيل نطاقه واس
ــدى الله  القدير  ــم الجميل، ننرش ه يف العال
ــليم لرتتوي منه جميع األديان  وديننا الس
ــرب  الغ يف  ــق  الخل كل  ــدي  ويهت ــلم  ويس
ــال تخافوا ياغرب من حضارتنا!  والرشق، ف

ففحوى رسها القرآن الكريم.

مالحم األبطال ... 
ومحارق األنذال  

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــي عىل بالدنا  ــي الصهيو أمريك ــعودي اإلمارات ــن عمر العدوان الس ــام الثالث م والع
ــعبنا يشارف عىل االنقضاء يف ظل الصمود والثبات األسطوري غري املسبوق ألبطال  وش
ــدويل الربي والبحري  ــرب العاملية والحصار ال ــعبنا يف مواجهة الح ــنا ولجاننا وش جيش
ــال يف مختلف جبهات  ــا األبط ــلحة التي يخوضه ــات املس ــل املواجه ــوي ، تتواص والج
وميادين البطولة والرشف والتضحية والفداء مع قطيع الغزاة واملحتلني واملرتزقة األنذال 
ــة والنذالة والوضاعة ، ومعها تتواصل  ــهم السقوط يف وحل الخس الذين قبلوا عىل أنفس
ــددة التي يتلقاها الغزاة واملرتزقة  االنتصارات املؤزرة والرضبات اليمانية الحيدرية املس
ــناد الجوي املكثف الكفيل برتجيح كفتهم ومنحهم الغلبة إال أن إرادة  ، رغم الغطاء واإلس
ــل كافة زحوفاتهم  ــم وأخزاهم وأفش ــه ألبطالنا املغاوير  خذله ــده الذي يمنح ــه وتأيي الل

ومحاوالتهم البائسة للتقدم .
ــات جديدة  ــتحداث جبه ــة واألخرى عىل اس ــدوان ما بني الفين ــوى الع ــم دأب ق ورغ
ــتجالب مرتزقة جدد إال أن النتائج لم تتغري عىل األرض ، فال تزال الغلبة  ــتئجار واس واس
ــز املتعددة ،  ــبوة إىل جبهات تع ــات ش ــان ، فمن جبه ــش واللج ــال الجي ــني ألبط والتمك
ــا وذوباب  ــدة من املخ ــاحل الغربي املمت ــات الس ــع  وجبه ــاء ، والضال ــات البيض وجبه
ــوال إىل ميدي يف أقىص  ــس والعابيس وص ــا والجراحي وحي ــة والتحيت ــل والخوخ ويخت
ــم ، وجبهات ما وراء  ــارب والبقع ونه ــمايل الغربي ، إىل جبهات الجوف وم ــاحل الش الس
ــاهدون  ــديد لألبطال وما يزالون يش ــة األنذال البأس الش ــاهد الغزاة واملرتزق الحدود ش
ويتجرعون يوميا السم الزعاف ويساق الكثري منهم إىل جهنم وبئس املصري عىل يد رجال 
ــدام ، وعىل الرغم من الكذب  ــجاعة والثبات واإلق ــال الذين باتوا مرضب املثل يف الش الرج
ــج بخالف ماهي عليه يف الواقع من  ــس والتزييف وفربكة الحقائق وتصوير النتائ والتدلي
قبل آلة التضليل والكذب والخداع والزيف اإلعالمية التابعة لقوى العدوان والتي تحاول 
ــن الغزاة واملرتزقة بالحديث عن  ــة عىل هزائمهم ورفع الروح املعنوية ألتباعهم م التغطي
ــويقية لضمان عدم تخاذل  تقدمات وانتصارات وهمية رسابية هي أقرب للدعائية والتس

قطيع املرتزقة األنذال الذين يقاتلون يف صفهم .
ــع النقاط عىل  ــالم الحربي يض ــريات اإلع ــات كام ــد، ما توثقه عدس ــرص املفي باملخت
ــات يف مختلف الجبهات  ــري املواجه الحروف ويعطي صورة حقيقية وواقعية ملجرى س
ــة األحداث وتزييف  ــخ إعالمية تعمل عىل فربك ــاحيق تجميل أو مطاب ــا حاجة ملس دونم
الحقائق وتصويرها عىل غري حقيقتها ، وما الصمود والثبات لقرابة الثالثة أعوام إال خري 
ــن مرتزقة وعمالء  ــدت م ــىل أن قوى العدوان مهزومة ومندحرة وأنها مهما حش ــاهد ع ش
ــة يف العدة والعتاد  ــائر الفادح ــن تحصد غري املزيد من الخس ــري من هذا الواقع ول ــن تغ ل
ــطرها األبطال  ــم بطولية يس ــات وميادين  ملالح ــزة والكرامة حلب ــات الع ــتظل جبه ،وس
ــارق ومهالك لكل  ــتظل مح ــيادة والكرامة ، وس ــن األرض والعرض والس ــر  ذودا ع املغاوي
ــال املدنس واملصلحة القذرة  ــذال الذين باعوا وتاجروا بكل يشء من أجل امل ــة األن الخون

وخدمة ملطامع ومصالح حزبية وطائفية تافهة حقرية.
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