
ثقافة الشهادة.. السياج املنيع

الشهداء.. العظمة والسمو واملكانة
التساؤل األول: من هم الشهداء؟

الشهداء هم الذين ُقتلوا يف سبيل الله، وسبيل الله 
ــول الله  هو الجهاد لتكون كلمته هي العليا، يقول رس
ــَد ِلَتُكوَن َكِلَمُة  ــلم : (َمْن َجاَه ــىل الله عليه وآله وس ص

الله ِهَي الُعْلَيا َفُهَو ِجَهاٌد ِيف َسِبيِل اللِه)([1])
ــاء الجيش  ــهداؤنا من أبن ــاس فش وعىل هذا األس
واللجان الشعبية والقبائل األبية الذين نفروا للجهاد 
ــهم  ــوا دفاًعا عن أنفس ــه فواجهوا وقاتل ــبيل الل يف س
ــيادتهم،  ــم وس ــم وكرامته ــم ودينه ــم وأهله وبالده
ــة أمريكا وإرسائيل  ــه هي العليا وكلم ــون كلمة الل لتك
ــهم،  ــفىل، وبذلوا أموالهم وأنفس ــعودية هي الس والس
ــزو واالحتالل  ــدوان، ويواجهون الغ ــد الع ــوا ض ووقف
ــة والعمالء من  ــنود من املرتزقة والخون األجنبي املس
الداخل لقوله سبحانه: (َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا 
ــه: (َوَقاِتُلوا ِيف  ــْم) وقول ــَدى َعَلْيُك ــِل َما اْعَت ــِه ِبِمْث َعَلْي
ــَن إَِذا  ــْم) وقوله: (َوالَِّذي ــَن ُيَقاِتُلوَنُك ــِه الَِّذي ــِبيِل اللَّ َس
وَن) ولقول رسول الله صىل  أََصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِرصُ
الله عليه وآله وسلم: (َمْن َقاَتَل ُدوَن َماِلِه َمْظُلوماً َفُهَو 
ــِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل  ــِه َفُهَو َش ــِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َنْفِس َش
ُدوَن أَْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َجارِِه َفُهَو َشِهيٌد، 

َوُكلُّ َقِتيٍل ِيف َجْنِب الله َفُهَو َشِهيٌد)([2])
شبهة مسلم يقتل مسلماً    

ــوا  قد يأتي من يقول إن من يواجهون العدوان ليس
ــلمني يمنيني - يقصدون  ــهداء ألنهم يواجهون مس ش
ــه  ــلًما، وعلي ــل مس ــلم يقت ــألة مس ــة – فاملس املرتزق
ــول  ــب ما ورد عن رس ــل واملقتول يف النار، حس فالقات
الله صىل الله عليه وآله وسلم : (إَِذا َتَواَجَه اْلُمْسِلَماِن 
ــْيَفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِيف النَّاِر، َقاَل: َيا رَُسوَل  ِبَس
ــُه أَرَاَد َقْتَل  ــا َباُل اْلَمْقُتوِل؟ َقاَل: إنَّ ــه َهَذا الَقاِتُل َفَم الل

َصاِحِبِه)([3])
ــق يف حال  ــوي الرشيف ينطب ــث النب ــذا الحدي وه
ــل، كما  ــىل الباط ــل وع ــلمان يف الباط ــه املس إذا تواج
ــم، أو يتقاتل  ــا بينه ــة والدواعش فيم ــل املرتزق يتقات
ــد منهما  ــت ملك أح ــلمان عىل قطعة أرض ليس املس
ــا اغتصابها، أو عىل حطام الدنيا ولم  ويريد كلٌّ منهم
ــياق،  ــاء للفصل بينهما.. وعىل هذا الس يرجعا للقض
ــا ال خالف فيه ،كما ورد  ــا الدفاع عن النفس فهو مم أم
ــاء إليه رجل  ــلم ج ــه أيضاً صىل الله عليه وآله وس عن
ــٌل ُيِريُد أَْخَذ  ــِه ، أَرَأَْيَت إِْن َجاَء رَُج ــوَل اللَّ َفَقاَل : َيا رَُس
ــالَ ُتْعِطِه َماَلَك) َقاَل : أَرَأَْيَت إِْن َقاَتَلِني  َماِيل ؟ َقاَل :  (َف
ــي ؟ َقاَل : (َفأَْنَت  ــُه) َقاَل : أَرَأَْيَت إِْن َقَتَلِن ــاَل : (َقاِتْل ؟ َق
ــَو ِيف النَّار) ــَت إِْن َقَتْلُتُه ؟ َقاَل : (ُه ــاَل : أَرَأَْي ــِهيٌد) َق َش

([4])  وقوله صىل الله عليه وآله وسلم مْن َقاَتَل ُدوَن 
ــِه َفُهَو  ــِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َنْفِس ــِه َمْظُلوماً َفُهَو َش َماِل
َشِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن أَْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن 
ــِهيٌد، َوُكلُّ َقِتيٍل ِيف َجْنِب الله َفُهَو َشِهيٌد) َجارِِه َفُهَو َش

([5])
وملزيد إيضاح لنا أن نتأمل يف استشهاد اإلمام عيل 
ــن ود العامري  ــل كان عىل يد عمرو ب ــالم. ه عليه الس
ــرشك يف غزوة األحزاب؟ أم عىل يد مرحب اليهودي  امل
ــد الرحمن بن  ــه كان عىل يد عب ــرب؟ أم أن ــزوة خي يف غ
ــلًما؟ وكذلك استشهاد  ــوب مس ملجم املرادي املحس
ــني واإلمام زيد عليهما السالم، هل يمكن  اإلمام الحس
أن ُيقال: مسلم يقتل مسلًما فالقاتل واملقتول يف النار! 
فيصبح اإلمام عيل واإلمام الحسني واإلمام زيد عليهم 
ــىل  ــوبون ع ــم محس ــن قتلوه ــار. ألن م ــالم يف الن الس
ــالم، وهذا ما ال يقول به قائل، وباملثل من قتلوهم  اإلس
اإلمام عيل عليه السالم أو اإلمام الحسني يف كربالء أو 
اإلمام زيد يف ثورته املباركة، هل يمكن أن نقول عن ذلك 
ــار؟ بمعنى أن املقتولني يف النار  القاتل واملقتول يف الن
ومن قتلوهم يف النار أيضاً، ال يمكن ذلك عىل اإلطالق، 
ــألة حق وباطل، وكما قال اإلمام عيل  ــألة مس بل املس
ــهداء جيشه وقتىل الفئة الباغية  عليه السالم عن ش
ــإَِىل اْلَجنَِّة،  ــْن أََكَلُه اْلَحقُّ َف ــلمة" يف صفني: (َفَم "املس

وَمْن أََكَلُه اْلَباِطُل َفإَِىل الّناِر)([6])
ــلمني يف  ــن واملقاومني املس ــم املجاهدي ــا حك ــم م ث
فلسطني ولبنان، الذين يقتلهم ويغتالهم عمالء عرب 
ــلمون للمخابرات األجنبية كاملوساد اإلرسائييل  ومس
مثًال، هل نقول مسلم يقتل مسلماً فالقاتل واملقتول يف 
النار؟  وباملثل أيضاً هل مواجهة املجاهدين واملقاومني 
ــألة مسلم يقتل  ــياق مس لهؤالء العمالء وقتلهم يف س
ــار؟ ال .. ال يقول بهذا  ــلماً، فالقاتل واملقتول يف الن مس
ــل الحق والعدل واملنطق أنهم مجاهدون ضد  عاقل، ب

عمالء ومرتزقة الغزو واالحتالل اإلرسائييل.
ــعبية  ــش واللجان الش ــن أبناء الجي ــهداؤنا م وش
ــة مرتزقة وعمالء  ــقطوا يف مواجه عىل هذا املنوال، س
ــذي ارتكب الجرائم  ــعودي األمريكي، ال العدوان الس
ــاء،  ــية بحق األطفال والنس املروعة واملجازر الوحش
واعتدى وحارص وجّوع وانضوى تحت عباءته املسلم 
ــوداني  ــعودي واإلماراتي والس العميل اليمني و الس

ــي  ــودي والنرصان ــع اليه ــش وم ــع الدواع ــم م وغريه
املنضوين يف رشكة بالك ووتر األمريكية كما هو معلوم.

ــني من العمالء  ــهداءنا يف مواجهة املنافق ــل إن ش ب
ــون بالبصرية الثاقبة  ــة يف هذا العدوان يتمتع واملرتزق
ــة  ــرة األمريكي ــوا املؤام ــث عرف ــايل، حي ــي الع والوع
ــكا يف القتال عرب  ــة أمري ــوا طريق ــة وفهم والصهيوني
ــت يف مواجهة االتحاد  ــة والتكفرييني، كما فعل املرتزق
ــتان وكما هو ديدنها يف  ــابًقا يف أفغانس ــوفيتي س الس

املنطقة بأرسها.
وشبهة مسلم يقتل مسلماً إنما يثريها املرجفون يف 
ــاط  داخل مجتمعاتنا بهدف التخذيل، لكنهم يف أوس
ــلًما  ــلم يقتل مس املرتزقة والعمالء ال يقولون لهم: مس
ــم: قاتلوا املجوس  ــل يقولون له ــن القتال، ب توقفوا ع
والروافض املرشكني، فلم نعد يف نظرهم حتى مسلمني.

ــاء الذين يخفون  ــبهة الجبن ــذرع بهذه الش كما يت
جبنهم تحت هذه اليافطة، فمن غري املعقول أن يقولوا: 
نحن جبناء ال نجرؤ عىل القتال، والحقيقة الواضحة 
ــم  ــؤولياتهم وواجباته ــن مس ــون ع ــري يتخل أن الكث
بالجهاد يف سبيل الله ويتثاقلون عنه تحت مربر هذه 

الشبهة بُمسمى "الحياد" وهم يعلمون.
الشهداء كانوا مجاهدين

الشهداء من زاوية أخرى - وهي نقطة مهمة يغفل 
عنها الكثريون - كانوا مجاهدين أحياء معنا يف الدنيا 
ــهدوا، ولهذا يجب االهتمام  ثم قاموا بواجبهم فاستش

بهم قبل استشهادهم.
ــخصًيا  ــال يحتاجون ش ــهادهم ف ــد استش ــا بع أم
ألحد، ومن هذا املنطلق يجب علينا أفراًدا ومجتمعات 
وحكومة االهتمام باملجاهدين وبالجرحى وبموضوع 
ــبيل الله حتى تتوفر  األرسى ،ودعمهم واالنفاق يف س
ــي ال  ــم ك ــام بأرسه ــات، واالهتم ــم يف الجبه حاجته

تشغلهم حاجة أهاليهم ومتطلباتهم عن الجهاد.
ــد حدث أن مجاهًدا كان مرابًطا يف إحدى الجزر  وق
ــىل الرباط  ــه يحثونه ع ــر، وكان رفاق ــر األحم يف البح
وكانت أرسته فقرية جًدا، ودائماً ما كانت تتواصل معه 
تلفونًيا بأنهم يحتاجون مصاريف ومواد غذائية، ولم 
يستجز أن يعود للنظر يف حاجاتهم أو العمل للكسب 
الحالل ويرتك الجهاد فزاد الضغط عليه، ولم يتحمل 
الوضع فدخل يف حالة نفسية، فعىل الجميع االلتفات 
ــاء اإلمام زين  ــًدا يف دع ــور ولنتأمل جي ــل هذه األم ملث
َما  العابدين ألهل الثغور يف هذا املقطع منه: (اللَُّهمَّ َوأَيُّ
َد َخاِلِفْيِه  ــاً ِيف َدارِِه أَْو َتَعهَّ ــِلم َخَلَف َغاِزياً أَْو ُمرَاِبط ُمْس
ُه ِبِعَتاد، أَْو  ــُه ِبَطاِئَفة ِمْن َماِلِه، أَْو أََمدَّ ِيفْ َغْيَبِتِه، أَْو أََعاَن
َشَحَذُه َعَىل ِجَهاد، أَْو أَْتَبَعُه ِيف َوْجِهِه َدْعَوًة، أَْو رََعى َلُه 
ــرِِه َوزْناً ِبَوْزن َوِمْثًال  ــِه ُحرَْمًة. َفأَْجِر َلُه ِمْثَل أَْج ِمْن َورَآِئ
ُل ِبِه َنْفَع  ــل َوَعوِّْضُه ِمْن ِفْعِلِه ِعَوضاً َحاِرضاً َيَتَعجَّ ِبِمْث
ــه، إَىل أَْن َيْنَتِهَي ِبِه اْلَوْقُت إَىل  وَر َما أََتى ب َم، َوُرسُ ــدَّ َما َق
ــْن َكرَاَمِتَك) ــَك، َوأَْعَدْدَت َلُه ِم ــَت َلُه ِمْن َفْضِل َما أَْجَرْي

.([7])

ــك يتعرض املجاهدون للكثري من االنتقاد عىل   كذل
ــيطة، وُيسّلط البعض ألسنتهم  بعض األخطاء البس
ــض  ــذا البع ــم، وه ــاءات إليه ــررون اإلس ــم ويك عليه
ــا يكونون من  ــاءات غالًبا م ــاب النقد واالس من أصح

القاعدين واملرجفني والجبناء.
ــد وأنه أخذ  ــمعنا عن فالن املجاهد أنه فاس وكم س
ــيعه  ــزة وإذا بنا نش ــرتة وجي ــذا، وبعد ف ــل ك ــذا وفع ك
ــبيل الله، وكم سمعنا عن  ــهيًدا قد قىض نحبه يف س ش
ــويه  ــام املرشفني بتهم كثرية ولكم تعرّضوا إىل التش اته
ــهداء يف سبيل الله،  ــقط أغلبهم ش املمنهج، إىل أن س
ــرم الذي  ــرتاءات وفداحة الج ــك االف ــف تل ــني زي ليتب

يرتكبه من يشيعها ويتداولها يف حقهم. 
التساؤل الثاني: ما الذي حرك الشهداء؟

لقد حركتهم ثالثة أمور:
ــرآن الكريم حني دعاهم الله تعاىل فيه إىل  األول: الق
التحرك الجهادي يف مواجهة أي اعتداء كقوله تعاىل: 
ــُكْم ِيف  (اْنِفُروا ِخَفاًفا وَِثَقاًال َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَْنُفِس
ــْم َتْعَلُموَن) وغريها  ــْريٌ َلُكْم إِْن ُكْنُت ــِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخ َس
ــاس إيماًنا بالله  ــات الكثرية، ألنهم من أكرث الن من اآلي
ــاىل وتوكًال عليه وثقة به، وأكرث وأصدق الناس عمًال  تع
ــدوها عىل  بالقرآن الكريم، فرتجموا تلك اآليات وجس
أرض الواقع يف جبهات القتال وميادين الرشف والعزة 

والبطولة. 
ــا  ــدى له ــم ين ــن جرائ ــا رأوه م ــم م ــي: حركه  الثان
ــعبهم وأمتهم ودينهم،   جبني اإلنسانية بحق أبناء ش
ــالء األطفال والنساء املتناثرة، والجثث  فحركتهم أش
املتفحة داخل البيوت ويف أماكن التجمعات، واملجازر 
ــا العدو  ــة التي يرتكبه ــع الدموي ــية والفضائ الوحش
ــن الخونة  ــن تحالف معه م ــعودي وم ــي الس األمريك
ــاب نخوة وإباء وعزة  ــة والعمالء، ألنهم أصح واملرتزق
ــاهدوا كل هذه  ــهم أن يش ــوا ألنفس ــم يرض ورشف، فل
ــن كانوا  ــاب، وهم الذي ــربودة أعص ــم كغريهم ب الجرائ
ــل الجرائم اإلرسائيلية  ــون حينما كانوا يرون مث يتأمل
ــراق، ويتحرقون  ــطني، واألمريكية بحق الع بحق فلس
ــوًقا لنرصة إخوانهم يف فلسطني والعراق ضد العدو  ش
ــيل واألمريكي، وطالبوا بفتح باب الجهاد من  اإلرسائي
قبل الدول املجاورة لهما ليتمكنوا من الوصول إليهما، 
ــادوا إىل بيوتهم وأعينهم تفيض  ــا لم يحدث ذلك ع وملّ
من الدمع، كما عاد غريهم أيضاً ممن يعتربون أنهم قد 

قاموا بما يستطيعون ولم يعد عليهم أيَّ تكليف.
ــم اليمن إىل  ــرة يتعرض بلده ــأة وعىل حني غ وفج
ــنود بعمالء وخونة ومرتزقة  عدوان أجنبي غادر، مس
ــخيفة، فرأوا بأم أعينهم  من الداخل بذرائع واهية وس
ــمعوا بآذانهم أزيز الطائرات، لكن ليس من شاشة  وس
التلفاز وال عرب نرشات األخبار، وليس يف فلسطني أو يف 
ــع يف اليمن، فنهضوا ألنهم  العراق، بل عىل أرض الواق
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولم يحتاجوا لفتح 
ــوا من بالدهم للجهاد يف بلد آخر  باب الجهاد ليخرج

ــدو جاء وكرس الباب ودخل إىل البالد، ولم يكن  ألن الع
يفصلهم عن جبهات القتال إال ساعة زمن بالسيارة أو 
أقل، فواجهوا وقاتلوا بكل عزة وشجاعة وبأس وإقدام 
ــة أهليهم  ــدو من إهان ــي ال يتمكن الع ــال، ك واستبس
ــوا بعد أن نفروا من  ــعبهم وُيَغّري دينهم، قاتل وأبناء ش
بيوتهم ومن بني أهلهم وأحبائهم حتى ال يصبحوا إن 
ــدوا عندهم الجئني أو نازحني، أو ُيقتلوا كالنعاج يف  قع
ــاجد حتى ال يكونوا  ــم، نفروا من املس قراهم وحاراته
ــن بيوتهم  ــم بالنفري م ــذي أمره ــاىل ال ــه تع ــاة لل عص
وبيوته عىل حد سواء إىل جبهات القتال، فكانت أرض 
ــهم أفضل  ــة أفضل عندهم من البيوت ومتارس الجبه

من املساجد ومحاريب العبادة.
الثالث: حركتهم القيادة املؤمنة التي كانت السباقة 
ــم التضحيات، فرأوا  ــهداء وأعظ يف تقديم أفضل الش
ــجاعتها وبذلها وعطاءها فتحركوا تحت  صدقها وش

رايتها مقتدين بها نافرين يف سبيل الله مثلها.
التساؤل الثالث: ملاذا سقط وُقتل الشهداء؟

ــكل يومي عىل  ــاقط الشهداء بش ــتمرار تس مع اس
مدى عامني من العدوان ال يجوز أن يتعود الناس عىل 
هذا األمر بل يجب أن نتساءل: ملاذا يسقطون يومًيا؟ 

ملاذا ُيقتلون؟
واإلجابة عن هذا التساؤل تنقسم إىل قسمني:

ــاك عدواًنا  ــوا ألن هن ــهداء وُقتل ــقط الش األول: س
ــة ليقاتلوا  ــتقطب الكثري من املرتزق ــا غادرًا اس أجنبًي
ــتخدم  ــة وكبرية اس ــه، فخاضوا ضده معارك رشس مع
ــن طائرات  ــلحة الفتاكة م ــدوان أحدث األس فيها الع
ــية، فثبتوا أمام  حربية وبوارج بحرية وأقمار تجسس
ــخصية، وكرسوا  ــلحتهم الش ــك بإيمانهم وأس كل ذل
ــالة، ولم  ــدو بكل بس ــع الع ــوا مواق ــوف واقتحم الزح
يهربوا من امليدان ولم يفروا وتلقوا الرصاص والقذائف 
والقنابل بأجسادهم حتى ال يتمكن العدو من تحقيق 

أهدافه االنتقامية.
ــا: إنهم وحدهم من  ــبة لن الثاني: وهو األهم بالنس
ــبب قعود الكثري ممن لم  ــؤولية كاملة، بس تحّمل املس
ــأل  ــندوهم يف الجبهات، وسُنس ــروا للجهاد ويس ينف
ــهداء،  ــدي الله تعاىل عن دماء الش ــوم القيامة بني ي ي
ــفكها بل عىل أساس أننا  ــاس أننا َمْن س ليس عىل أس
ــم وحدهم يف امليدان، ولم نقاتل معهم جنًبا إىل  تركناه
ــب وكتًفا بكتف ويًدا بيد، ولم نتخذ موقًفا حقيقياً  جن
ــدوان ومرتزقته  ــرًا يف مواجهة الع ــا جهادًيا مؤث عملًي
ــن هذا الباب  ــأل يوم القيامة م ــه، ولهذا سُنس وعمالئ
ألنه لو نفر الجميع مرة واحدة َلَقلَّْت التضحيات ولقلَّ 
ــرص واخترصنا  ــا أرسع إىل الن ــهداء ولوصلن عدد الش

الثمن والزمن يف مواجهة هذا العدوان.
فنسبة املجاهدين قليلة مقارنة بنسبة القاعدين، 
ــة يقاتلون  ــذه الجبه ــدرون أيف ه ــون ال ي ــم قليل وألنه
ــون لصد زحف  ــف فيها؟ أم ينتقل ــك لكرس الزح أم تل
ــط فيها أكرب؟ وال  ــة األخرى التي الضغ ــرب يف الجبه أك

ــن خلفهم،  ــط وُيؤمِّ ــرشي جهادي يراب ــد زخم ب يوج
ــاقطون  فتحصل عليهم التفافات معادية وهكذا يتس
بسبب تفريط القاعدين الذين من املُفرتض أن املواقع 
ــداء هي  ــلل منها األع ــي يتس ــرات الت ــة والثغ الفارغ
ــؤولية يف  ــزًءا من املس ــك يتحملون ج ــم، لذل مواقعه

سقوط الشهداء.     
ــؤوليتنا  ــا واجبنا ومس ــع: م ــاؤل الراب التس

نحو الشهداء؟
ــهداء،  يتبادر إىل الذهن االهتمام بأرس وعوائل الش
وهذا فعًال من أهم الواجبات، فالشهداء أحسنوا إلينا، 
ــول: (َهْل  ــم والله تعاىل يق ــن إىل أرسه فكيف ال نحس

َجزَاُء اْإلِْحَساِن إِالَّ اْإلِْحَساُن).
ــة  نحو  ــؤولية مهم ــاً آخر ومس ــاك واجب ــن هن ولك
ــش القضية  ــم منهم وأن نعي ــي أن نتعل ــهداء، وه الش
ــوها، وأن نقوم بالدور الذي قاموا به وتركوه  التي عاش
ــأل كل املواقع  ــؤوليتنا هي أن نم ــهادهم، فمس باستش
ــكرًيا  ــهداء، وأن نـتأهل عس ــغلها الش ــي كان يش الت
ــلف، وال ينبغي أن  ــري س ــف لخ ــون خري خل ــى نك حت
يقترص دورنا عىل حضور تشييعهم وعزائهم، وقراءة 
ــم عليهم والدعاء لهم،  ــة عىل أرواحهم والرتح الفاتح
ــهيد آخر،  ــقط ش ونتذكر مناقبهم ثم ننتظر حتى يس
ــدور وهكذا  ــوم بنفس ال ــرة أخرى ونق ــرة م ــد الك ونعي

دواليك.
ــهداء عىل  ــهداء ش ــاؤل الخامس: الش التس

َمْن؟
الشهداء يشهدون عىل هوان وضعف الباطل، رغم 
ما يمتلك من إمكانات عسكرية واقتصادية وإعالمية 
ــيطرة  ــية، وزخم برشي هائل وتطور كبري وس وسياس
ــهداء كل ذلك  ــقط الش ــتوى العالم، فقد أس عىل مس
تحت أقدامهم، وأفقدوا األسلحة الحديثة من طائرات 
ــري كبري عىل  ــم يعد لها تأث ــا، حيث ل ــا فاعليته وغريه

مسار املعارك بفضل ثباتهم وعظيم إيمانهم.
ــهدون عىل قوة الحق رغم قلة عدد أهله وقلة  ويش
ــن يقول إننا  ــوا الحجة عىل كل م ــه، فقد أقام إمكانات
ــوى العظمى  ــا فعل يشء أمام الق ــاء، وال يمكنن ضعف

وامرباطوريات املال الخليجية.
ــهدون عىل أهمية اعتمادنا عىل قوتنا الذاتية  ويش
ــبحانه، وأن بإمكاننا أن  ــه س ــىل الل ــا ع ــد اعتمادن بع
ــة دمائهم ها  ــه ونكتفي ذاتًيا، فبربك ــع ما نحتاج نصن
ــتهني به حتى الكثري  ــو اليمن الذي كان الجميع يس ه
من أبنائه باعتبار ما كان عليه سابًقا، أنه ال يستطيع 
ــا هو اليوم  ــر الخياطة، ه ــة حتى املالخيخ وإب صناع
ــدى وطائرات بال  ــتية بعيدة امل ــع صواريخ بالس يصن
ــف الستار  طيار ومدافع وقذائف، وغريها مما لم ُيكش
ــرب رضوس وحصار خانق، وهو  عنه، وهو يف وضع ح
ــي وبكل فخر يف هذا  ــتوى العالم العرب الرائد عىل مس

املجال.
ــعور بقية أبناء  ــهدون عىل بطالن اعتقاد وش ويش

ــالمية بعدم  ــة واإلس ــة العربي ــي واألم ــعب اليمن الش
ــك من حيث  ــوى العظمى، وذل ــة الق ــة مواجه إمكاني
ــن عىل الله  ــن اليمنيني املعتمدي ــة من املجاهدي أن قل
صنعوا كل هذه االنتصارات بفضل الله تعاىل، وصمدوا 
ــى عدوان  ــطوري يف وجه أعت ــود األس ــذا الصم كل ه
ــني واملتآمرين يف  ــود املرجف ــدول، ورغم وج ــوى ال وأق
مناطق سيطرتهم، ووجود الكثري من الخونة والعمالء 
ــن لم يتآمر من  ــن الداخل، ورغم خذالن م ــة م واملرتزق
ــقائهم العرب واملسلمني، فكيف سيكون  إخوانهم وأش
ــال لو لم يكن هناك مرتزقة وال عمالء وال مرجفون  الح
ــتقبل لو  ــيكون املس ــي؟ وكيف س ــن الداخل  اليمن م
التف العرب واملسلمون حول دينهم وقرآنهم وواجهوا 

أعداءهم كما واجههم املجاهدون اليمنيون؟
ــر كل القاعدين  ــقوط معاذي ــىل س ــهدون ع ويش
ــاد، وأنه ال عذر  ــاء الحي ــاب التربيرات وأدعي وأصح
ألّي أحد ممن لديه القدرة عىل حمل السالح والقتال 
ــبيل الله، وما يمكن أن يقدمه أي أحد  والجهاد يف س
ــهداء بدمائهم  ــاقط قد َفنَّّدُه الش ــن األعذار فهو س م
ــدس،  ــم املق ــة وجهاده ــم العظيم ــة ومواقفه الزكي
ــهداء  ــه أوالداً فللش ــد ألن لدي ــن يجاه ــن يقول ل فم
ــد كانت  ــاغل فق ــول إن لديه مش ــرث، ومن يق أوالد أك
ــه فقري فمن  ــول إن ــرث، ومن يق ــاغل أك ــهداء مش للش
ــاكل  ــن كان أفقر، ومن يقول إن لديه مش ــهداء م الش
ــهداء من كان لديه مشاكل أكرث، فهم حجج  فمن الش
ــهداء ينطبق  ــا ينطبق عىل الش ــه عىل الباقني وم الل
ــذر ألن الذي  ــد لدينا أي ع ــن، فلم يع ــىل املجاهدي ع
ــهداء ودفعهم هو القرآن الكريم والتوجيه  حرك الش
ــه تعاىل يوم القيامة  ــألنا الل اإللهي من بيننا، فسيس
ــبنا: ملاذا لم نقم بواجبنا ونجاهد كما جاهد  ويحاس
ــيحتج  ــا س ــا اعتذرن ــهداء؟ وكلم ــدون والش املجاه
علينا بالشهداء واملجاهدين، ثم ما الفرق بيننا وبني 
ــنا رجاًال كما هم رجال؟  ــهداء واملجاهدين؟ ألس الش
ــهد  أليس لنا عزة كما لهم؟ ماذا ننتظر حتى يستش
بقية املجاهدين فيدخل العدو إلينا وينتهك العرض 
ــتطيع تحريك  ــزون ال نس ــني، ونحن عاج ــام األع أم
ساكن وتمألنا الحرسة والندامة؟ وسنشعر بوضاعة 
ــهداء أو  ــس حني لم نتحرك مع املجاهدين والش النف

كما تحركوا.
والشهداء كذلك يشهدون عىل كل مسؤويل الدولة 
ــب لوال  ــك املناص ــوأوا تل ــم أن يتب ــا كان له ــن م والذي
ــهدون عىل كل من ينحرف عن خط  تضحياتهم فيش
ــذ األموال ويهدر  ــد ويأخ الحق وإقامة العدل، ويفس
ــن ضحوا من  ــتضعفني الذي ــم باملس ــرثوات، وال يهت ال

أجلهم. 
ــرتاتيجي القادم  ــهدون كذلك عىل النرص االس يش
ــط اإليمان  ــىل خ ــوا ع ــم مش ــاىل، كونه ــه تع ــإذن الل ب
ا َعَلْيَنا َنْرصُ  ــول: (وَكاَن َحقًّ ــي، فالله تعاىل يق الحقيق
اْلُمْؤِمِننَي) واملؤمنون هم من قال الله تعاىل فيهم:(ِمَن 
اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن 
ُلوا َتْبِديًال) ويقول  َقَىض َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ
ــَن اْلُمْؤِمِننَي  ى ِم ــَرتَ ــبحانه أيضاً عنهم:(إِنَّ اللََّه اْش س
ــِبيِل  َة ُيَقاِتُلوَن ِيف َس ــْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّ ــُهْم َوأَْمَواَلُه أَْنُفَس
ــا ِيف التَّْورَاِة  ــًدا َعَلْيِه َحقًّ ــوَن َوْع ــوَن َوُيْقَتُل ــِه َفَيْقُتُل اللَّ

َواْإلِْنِجيِل َواْلُقرْآِن).
ــهداء يف  ــة مرشوع الش ــىل واحدي ــهدون ع كما يش
ــدو واحد  ــالمي، حيث الع ــه يف العالم اإلس ــبيل الل س
ــي ومن تحالف معهم  ــو العدو اإلرسائييل واألمريك وه
ــان  ــطني ولبن ــة يف فلس ــريي، فالقضي ــدو التكف والع
ــعوب العربية  ــن وكل الش ــراق والبحري ــوريا والع وس
ــالمية املظلومة قضية واحدة وعادلة، ومقدسة  واإلس

وإن اختلف املكان،.
ــبيل الله  ــرشوع الجهاد يف س ــىل أن م ــهدون ع يش
ــبيل  ــبيل الله هو س ــان، فس ــف الزم ــد وإن اختل واح
ــاء وحتى نبينا صىل الله عليه  واحد ممتد منذ األنبي
ــلم وأهل بيته عليهم السالم، ولو تقدم الزمان  وآله وس
ــد أو صفني أو  ــهداء يف بدر أو أح ــوا ش ــهدائنا لكان بش
ــك الزمن األول  ــهداء ذل ــالء ، ولو تأخر الزمان بش كرب
ــدو األمريكي  ــد الع ــذا العرص ض ــهداء يف ه ــوا ش لكان

الصهيوني والتكفريي.
كما يشهدون عىل أن الشهادة واحدة وإن اختلفت 
ــريان، أو برصاص أو  ــهاد بقصف ط ــا من استش طرقه
بتفجري انتحاري أو باغتيال أو بالسم أو بالتعذيب، أو 
بحادث مروري يف الجهاد أو حتى بالخطأ يف الجبهة 

أو بأي شكل من األشكال طاملا هو يف سبيل الله.
ــهدون عىل أن املستقبل ملن يتحرك ويضحي  ويش
ــى تجري  ــتكبار حت ــوت واالس ــوى الطاغ ــه ق ويواج
ــتبدال اإللهي يف قوله تعاىل:(وَُنِريُد  عليهم سنة االس
ــُتْضِعُفوا ِيف اْألَرِْض وََنْجَعَلُهْم  ــَن اْس ــىلَ الَِّذي أَْن َنُمنَّ َع
ــبحانه: (َوَجَعْلَنا  ــُم اْلَوارِِثنَي) وقوله س ــًة وََنْجَعَلُه أَِئمَّ
ــوا ِبآَياِتَنا  ــَربُوا َوَكاُن ا َص ــُدوَن ِبأَْمرَِنا َلمَّ ــًة َيْه ــْم أَِئمَّ ِمْنُه

ُيوِقُنوَن).
والله من وراء القصد

يف أسبوع الشهيد أجد نفيس عاجزاً 
ــية هذه  ــن التعبري عن عظمة وقدس ع
ــن افتدونا  ــا بم ــي تذكرن ــبة الت املناس
ــان وهو  ــا يملكه اإلنس ــز م ــىل وأع بأغ
ــا وعزتنا  ــل إال كرامتن ــال مقاب روحه ب
ــرض ودفاعاً عن  وحماية لألرض وللع
ــذاذ اآلفاق  الوطن املعتدى عليه من ش
ــا  أرضن يف  ــني  الطامع األرض  ــاة  وبغ
ــا كانت يف  ــات مهم ــا فأي كلم وثرواتن
ــة هؤالء فهي ال يشء أمام  وصف عظم
ــه، فاألمة كل األمة  ــا قدموه وضحوا ب م

ــاء وعىل  ــؤالء العظم ــة له ــى مدين تبق
ــة بكل ما ينعموا  مدى األجيال القادم

به من عزة وكرامة وحرية واستقالل.
ــبة العزيزة عىل قلب  ويف هذه املناس
ــتذكر فيها  ــف نس ــي حر رشي كل يمن
ــة التي انطلق  ــة البالغة للثقاف األهمي
ــهداء والتي  ــؤالء الش ــها ه عىل أساس
ــاس الذي  ــوة األس ــىل عمق وق تدل ع
ــف  ــاء وكي ــؤالء العظم ــه ه ــق من انطل
ــل املجتمع  ــة داخ ــذه الثقاف ــق ه نعم
لتصبح مبدأ وقيمة من قيم املجتمع يف 
ــياجاً منيعاً  كل زمان ومكان لتصبح س
ــن أي اخرتاق أو انتهاك  يحمي األمة م

وحماية للهوية وعمق االنتماء للدين 
والوطن.

ــية هذه  ــن هذه املنطلق فإن قدس وم
ــهداء وما قدموه  املناسبة وعظمة الش
ــىل املجتمع  ــم ع ــك يحت ــة، كل ذل لألم
ــادئ والقيم  ــىل املب ــة الحفاظ ع واألم
ــري عىل  ــن أجلها والس ــي ضحوا م الت
ــاء  العظم ــؤالء  له ــة  املبارك ــى  الخط
ــم وجعل كل  ــم ورعاية أرسه وتكريمه
ــهيداً مكرماً وعزيزاً ومصدر  من قدم ش

فخز واعتزاز.
ــة  ــب املثقف ــىل النخ ــب ع ــا يج كم
ــاة االهتمام بهذا األمر  والعلماء والدع

وتعميق ثقافة الشهادة واألسس التي 
ــتوى  ــهداء وعىل مس انطلق منها الش
ــبوعاً يف  ــس أس ــان ولي ــت وزم كل وق

السنة.
ويف األخري فإننا يف هذه املناسبة لهذا 
العام نبعث رسالة إىل كل شهيد ضحى 
ــىل يقني أنه  ــا ونحن ع ــه ألجلن بحيات
ــوف يقرأها ومضمونها  حي يرزق وس
ــادة هذه األمة وعظمائها وأننا  أنكم س
ــائرون  ــىل دربكم س ــا ع ــم أنن نعاهدك
ــذ عن  ــىل خطاكم مقتدون ولن يش وع

ذلك إال خائن لله وللوطن ولألمة.

أحمد حسني شرف الدين

طه هادي الحاضري
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