
ديبــــاجة العــــدد

 العدد الواحد والعشرون
 لشهَري رمضان وشّوال 1443هـ

مــن خطبــة رســول اهلل محّمــد »صلّــى اهلل عليــه وآلــه« يف 
ــُه َقــد أَقَبــَل  اُس! ِإنَّ َهــا النَّ اســتقبال شــهر رمضــان املبــارك: »أَيُّ
حَمــِة َواملَغِفــَرِة. َشــهٌر ُهــَو ِعنــَد  ِإَليُكــم َشــهُر اهلِل ِبالَبَرَكــِة َوالرَّ
أَفَضــُل  َوَلَياِليــِه  ــاِم،  اأَليَّ أَفَضــُل  اُمــُه  َوأَيَّ ــُهوِر،  الشُّ أَفَضــلُ  اهلِل 
ــاَعاِت. ُهــَو َشــهٌر ُدِعيُتــم ِفيِه ِإَلــى  َياِلــي، َوَســاَعاُتُه أَفَضــُل السَّ اللَّ
ِضَياَفــِة اهلِل، َوُجِعلُتــم ِفيــِه ِمــن أَهــِل َكَراَمــِة اهلل. أَنَفاُســُكم ِفيــِه 
َتســِبيٌح، َوَنوُمُكــم ِفيــِه ِعَبــاَدٌة، َوَعَمُلُكــم ِفيــِه َمقُبــوٌل، َوُدَعاُؤُكــم 

ِفيــِه ُمســَتَجاٌب...«.
وهــا هــو يعــود هــذا الوافــد الكــرمي، ضيًفــا عزيــًزا علــى 
قلوبنــا، لينقلنــا إلــى ضيافــة اهلل تعالــى، فتجتمــع األفئــدة 
رغــم املســافات علــى حلقــات القــرآن الكــرمي، وموائــد اخليــر، 
واإلنابــة،  التوبــة  وخلــوات  واالســتغفار،  الدعــاء  وجلســات 

ليظلّلنــا برحمــة بارينــا »عــّز وجــّل« التــي ال تنضــب فيــه.
شــهر رمضــان يأتينــا ضيًفــا محّمــًا بهدايــا ومنــح رّبانّيــة، 
أعظمهــا ليلــة القــدر الشــريفة التــي هــي خيــر مــن ألــف 

شــهر، فحــرّي بنــا أن نوفيــه حّقــه ففــي ذلــك فــوز لنــا.

فلسطين »سّيدة األرض«
القلــوب،  تلهــج  ولهــا  األرواح،  تهفــو  إليهــا  فلســطني... 
وإلــى حكاياهــا تشــتاق األنفــس، ويحــّن لذكرهــا الكبيــر 
احلاضــر  وفيهــا  وأمجــاده،  املاضــي  منهــا  والصغيــر، 

وبطوالتــه، ولهــا املســتقبل وآمالــه... 
هــي معشــوقة األفئــدة، وغايــة املســلمني، ونهايــة امللتقــى، 
عنــد مســجدها األقصــى تُتلــى آيــات اإلســراء، وهنــاك 

كانــت قبلــة املســلمني األولــى. 
قضّيــة فلســطني املغتصبــة مــن اليهــود املجرمــني، هــي 
ملواجهــة  ســاحة  فهــي  اإلســامّية،  األّمــة  كّل  قضّيــة 
احلــّق للباطــل املتمّثــل بالصهاينــة القتلــة الذيــن ســفكوا 
دمــاء أبنائهــا، واعتقلوهــم وعّذبوهــم، وســرقوا بيوتهــم 
ــى درب حتريرهــا ســارت  وخيراتهــم، وهّجــروا أهلهــا، عل
ــاء واألرواح،  ــا اســترخصوا الدم قوافــل الشــهداء، وألجله
االنتصــار  حلــم  هــي  األحــرار،  العاشــقني  نبــض  هــي 
ــون،  املوعــود الــذي ســيتحقق، حــني يعــود ســّكانها األصلّي
والبيــوت  املهجــورة،  األّزقــة  أطفالهــا  ضحــكات  ومتــأ 

العتيقــة، فمفتــاح اجلــّدة مــا زال يلمــع... 
نبــض فلســطني احلبيبــة يف عــروق املســلمني ثــورة عاملّيــة 
بوجــه االســتكبار، ويف قلــوب أبنائهــا ســّيدة مترّبعــة علــى 
عروشــها، ففلســطني كمــا قــال شــاعرها الكبيــر »محمــود 

درويش«: 

َعَلى َهِذِه األْرِض َما َيْسَتِحُقّ احَلَياْة: َعَلى َهِذِه األرِض 
َهاَياِت.  َدُة اأُلْرِض، ُأُمّ الِبَداَياِت ُأَمّ الِنّ َسَيّ

ى ِفِلْسِطني.   َكاَنْت ُتَسَمّ
ى فلْسِطني.  َصاَرْت ُتَسَمّ

َدِتي، أَْسَتِحُقّ احَلَياْة. ِك سِيّ ، ألَنّ َدتي: أَستِحُقّ  َسِيّ
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قــد ال يوجــد يف هــذه األّيــام مــن يقلــق النظــام الســعودّي 
ويقــّض مضاجعــه أكثــر مــن »الســّيد عبــد امللــك بــدر 
اليمنّيــة،  اهلّل  أنصــار  حركــة  قائــد  احلوثــّي«،  الديــن 
التــي أعجــزت النظــام اليمنــّي الســابق ولــم يتمّكــن مــن 
القضــاء عليهــا رغــم كّل احلــروب التــي شــّنها عليهــا، كمــا 
ــام عــدوان  ــذ ســبع ســنوات أم ــا من ــا صموده ــهد له يُش
حتالــف دولــّي بقيــادة نظــام آل ســعود وبرعايــة أمريكّيــة.
ولــد الســّيد »عبــد امللــك احلوثــي« يف محافظــة صعــدة 
ــا عــن جــّد، حيــث كان والــده أحــد  يف عائلــة متدّينــة، أّبً
كبــار املرجعّيــات الدينّيــة الزيدّيــة، أشــرف بنفســه علــى 
تعليمــه الكتابــة والعلــوم الدينّيــة وفــق »املذهــب الزيــدّي« 
يف حلقــات تدريــس يف مســجد القريــة منــذ ســّن مبكــرة، 
ــا عندمــا  ــه خّصــص لــه منهًجــا تدريســّيًا خاّصً وقيــل إّن
بلــغ الثالثــة عشــرة مــن عمــره، حيــث قطع شــوًطا متقّدًما 

يف التحصيــل الدراســي.
امللــك  عبــد  الســّيد  تــرك  التســعينّيات  منتصــف  يف 
محافظــة صعــدة إلــى العاصمــة اليمنّيــة صنعــاء للعيــش 
مــع أخيــه األكبــر الســّيد حســني مؤّســس جماعــة 
بعــد  فيمــا  عرفــت  )التــي  املؤمــن«  »الشــباب 
بجماعــة أنصــار اهلل(، وعمــل حارًســا شــخصّيًا 
البرملــان  آنــذاك عضــًوا يف  كان  حيــث  لــه، 
اليمنــّي عــن حــزب احلــّق، ويف العــام ٢004 
استشــهد الســّيد حســني فانتقلــت قيــادة 
احلركــة إلــى والــده، ومنــه إلــى الســّيد 

قيادتهــا،  رأس  علــى  يــزال  ال  الــذي  امللــك  عبــد 
ويســّجل لــه أكثــر املواقــف بطولــة وشــجاعة أمــام 
احلــرب املســعورة علــى اليمــن وشــعبه، ويف متّســكه 

وقضّيتهــا. بفلســطني 
 شــّن النظــام الســابق برئاســة »علــي عبــد صالــح« 
منــذ  بــدأت  حــروب،   6 اهلل  أنصــار  علــى حركــة 
العــام ٢004، بتهمــة العاقــة بايــران، رغــم تصويــب 
بــأّن ســبب اخلــاف هــو موقــف  الســّيد حســني 
وتبعتهــا  املتحــدة،  للواليــات  املوالــي  احلكومــة 
العديــد مــن اجلــوالت القتالّيــة حتــى عــام ٢009، 
وانتهــت جميعهــا بالفشــل، فيمــا تخــوض أنصــار اهلل 
ــادة الســّيد  ــام ٢015 بقي ــذ الع احلــرب الســابعة من
إلــى جانــب اجليــش  الســاعة،  امللــك حتــى  عبــد 
التحالــف  عــدوان  مواجهــة  الشــعبّية يف  واللجــان 
وإدارة  واإلمــارات،  الســعودّية  بقيــادة  العربــّي 
الواليــات املتحــدة، والــذي فشــل بتحقيــق أّي مــن 
أهدافــه، مــا دفــع األخيــرة إلــى وضــع الســّيد وعــدد 
مــن قيــادات احلركــة ضمــن الئحــة اإلرهــاب وذلــك 

يف ينايــر/ كانــون الثانــي ٢0٢1.
حرّيــة  ألجــل  النضــال  مســيرة  الســّيد  ويواصــل 
اليمــن، حيــث تصــدر عنــه بــني الفينــة واألخــرى 
ــة تعكــس صمــوده وصمــود  ــات ثورّي ــات وبيان خطاب
الشــعب اليمنــّي، واســتعداده لاســتمرار بالدفــاع 
عــن بــاده، بعــد أن جنــح بنقــل املعــارك إلــى الداخــل 
ــر  ــا فيهمــا الكثي ــّي، موقًع ــى اإلمارات الســعودّي وحت

مــن اخلســائر والهزائــم.

شخصّية العدد:
السّيــد عبدالملك بدر الـدين الحــوثّي 

إّن تكامــل املســلمني حــول محــور القــدس الشــريف هــو كابــوس 
ــني. إّن مشــروع  ــني واألوروبّي ــه األمريكّي ــّي وحمات ــدّو الصهيون الع
»صفقــة القــرن« الفاشــل ثــّم احملاولــة لتطبيــع عــدد مــن البلــدان 
العربّيــة الضعيفــة عاقاتهــا مــع العــدّو الصهيونــّي، إّنــا هــَي 

مســاٍع متخّبطــة للفــرار من ذلــك الكابوس.    
من كلمات اإلمام اخلامنئي »دام ظّله«    

يجــب علــى املســلمني إحيــاء يــوم القــدس الــذي هــو مجــاور لليلــة 
القــدر، وجعلــه أساًســا ومبــدأً ليقظتهــم وانتباههــم.

من كلمات اإلمام اخلمينّي »قّده«  
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من كلمة رئيِس مجلِس شورى ائتالف شباب 
ثورة 14 فبــرايـر بمناسبة حلول شهر رمضان 

«، ومــا  هيونــيِّ أصــَل اإلرهــاِب وتدميــِر البُلــداِن يتمّثــُل يف »أمريــكا والكيــاِن الُصّ
ــِط  ــِذ املُخّط ــداٍت لتنفي ــوَن ســوى أُجن ــُة والتكفيرّي ــُة والّظامل يكتاتورّي احلكومــاُت الدِّ
هيو-أمريكــّي اإلرهابــّي، وعليــِه كان الَهــدُف االْســتراتيجيُّ للُمقاومــِة إخــراَج  الصُّ
األمريكــّي مــَن امِلنْطقــِة، كلِّ امِلنْطقــِة، والبحريــُن ليســْت ُمســتثناًة مــن هــذا الهــدِف، 
ليعــِة ِلُوجــوِد األُْســطوِل األمريكــيِّ اخلامــِس علــى أراِضيهــا، فعلــى  بــْل لعلّهــا يف الطَّ
املُجتمــِع البَحرينــيِّ إذا أراَد االســتقراَر واألمــاَن أن يعمــَل علــى إقصــاِء هــذا الُوجــوِد 
ُل خطــًرا حقيقّيًــا علــى امِلنْطقــِة بِرّمِتهــا وعلــى ُدوِل اجِلــواِر، وهنــا نَُذّكــُر  الــذي يُشــكِّ
شــعبَنا املُقــاوَم بــأّن أّوَل يــوِم جمعــٍة مــن شــهِر رمضــاَن املُبــارِك هــو »اليــوُم الوطنــيُّ 
لطــرِد القاعــدِة األمريكّيــِة مــن البحريــِن«، وهــو مناســبٌة لتَْجديــِد َرفــِض بقــاِء هــذا 

ــِر يف باِدنــا، ورفــِض التَّطبيــِع الــذي هــو أحــُد ِنتاجاِتــِه.   الُوجــوِد املَُدمِّ

مقام الصحابّي »صعصعة بن صوحان«:
التــــــراث الضائــــــع 

ــوب  ــة عســكر جن ــن صوحــان« يف قري ــة ب ــل »صعصع ــّي اجللي ــام الصحاب ــع مق يق
العاصمــة املنامــة. و»ابــن صوحــان« هــو صحابــّي جليــل اشــتهر بوالئــه وحّبــه ألميــر 
ــرة نفــاه بأمــر  ــل إّن املغي ــه الســام«، وقــد قي ــب »علي ــي طال ــن أب ــّي ب املؤمنــني عل
مــن معاويــة مــن الكوفــة إلــى اجلزيــرة أو إلــى البحريــن، )أوال ســابًقا( حيــث 
ــى ســنة  ــا إل ــود تاريخه ــة يع ــا كتاب ــره صخــرة عليه ــى قب ــا، وقــد كان عل مــات فيه
676هـــ، وعليهــا اســم »صعصعــة بــن صوحــان العبــدي«، وهــو مــا يجعلــه مــن أقــدم 
ــاس مــن  ــّكل املقــام مــزاًرا للن ــى اإلطــاق، ويُش ــن عل ــار اإلســامّية يف البحري اآلث

كّل األماكــن.
لكــّن املقــام لــم يســلم مــن طائفّيــة النظــام اخلليفــّي الــذي هــدم بدعــم من آل ســعود 
38 مســجًدا شــيعّيًا يعــود بعضهــا إلــى مئــات الســنني، فلقــي مــا لقــي مــن إهمــال 
متعّمــد ومقصــود، وتعــّرض علــى مــدى ســنوات الثــورة ألكثــر مــن عملّيــة تخريــب 
ــت  ــام ٢016 حــني كتب ــك يف الع ــام ٢014، وكذل ــّم يف الع ــام ٢011، ث ــا يف الع أّوله
علــى جدرانــه عبــارات مســيئة، كّل هــذا مــا كان ليحصــل لــو أّن النظــام اخلليفــّي 
تعامــل معــه كأحــد املعالــم التاريخّيــة والدينّيــة التراثّيــة املفــروض احملافظــة عليهــا 

وعــدم إضاعتهــا.

إّن قضّيــة القــدس موجــودة وحّيــة بقــّوة يف ضمائر ووجدان وعقول 
وقلــوب وإميــان ومشــاعر أبنــاء هــذه األّمــة، وعلــى امتــداد العالــم 
ويف أّي بلــد كان، وهــذه مــن نقــاط القــّوة، وأّيًــا تكن التحالفات التي 

تتشّكل من أجل إنهاء هذه القضّية أو إسقاط هذه القضّية.    

من كلمات سماحة السّيد حسن نصر اهلل »أطال اهلل عمره«  

يــوم القــدس العاملــّي، يــوم لأّمــة؛ لوحدتهــا، وقّوتهــا، ووعيهــا، 
عزميتهــا،  وشــحذ  بنفســها،  ثقتهــا  وتعزيــز  إرادتهــا،  وحيوّيــة 
وعّزتهــا وكرامتهــا ونصرهــا، وروح النهضــة واملقاومــة فيهــا، وإّنــه 
يــوم للقضّيــة؛ لإلصــرار علــى القضّيــة، للتمحــور حولهــا، لذكرهــا، 

حلضورها،   وانتصارها.     
من كلمات الشيخ عيسى قاسم »دام عّزه« 
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أســموه  مــا  ســعود  آل  شــّيد  لقــد 
»مملكــة« علــى أجســاد آالف األبريــاء، 
ــى تكميــم أّي صــوت  ــدون إل ــوا يعم فكان
يعارضهــم إّمــا بالقتــل أو التهجيــر عنــوة، 
واليــوم باتــوا أكثــر وحشــّية وهمجّيــة، إذ 
ترّســخت فيهــم هــذه العــادات اإلجرامّيــة 

أكثــر.
وأكثــر مــا يشــهد علــى جرائــم آل ســعود 
الســنوات  طيلــة  جــرى  مــا  الدموّيــة 
املاضيــة، يف املنطقــة الشــرقّية مــن بــاد 
التــي  الشــيعّية،  الغالبّيــة  احلجــاز ذات 
علــى  كبيريــن  وتنكيــل  لقمــع  تعّرضــت 
خلفّيــة طائفّيــة، حيــث اعتقــل النظــام 
وهّجرهــم  وقتلهــم  أبناءهــا  الســعودّي 
وهــدم بيوتهــم، كّل ذلــك بغطــاء أمريكــّي.
ســاحات  يف  مضــت  الشــهداء  قوافــل 
املواجهــة، عشــرات الشــّبان بــل مئــات 
استشــهدوا وهــم يدافعــون عــن حقوقهــم 
املهــدورة، وظلّــوا مخفّيــني ومجهولــني، 

راحل قبل حين الرحيل
حــني تهيــم الــروح عشــًقا بالوطــن يتيــه الزمــن؛ فيتّحــد املاضــي واحلاضــر واملســتقبل، وتندثــر 

معالــم املــكان ليضيــق الكــون ويصبــح هــو الوطــن.
ا، فأنــا الــذي مشــيت علــى دروبهــا صغيــًرا، وعرفتنــي  أردت بــادي حــّرة، ألّننــي ولــدت حــّرً
شــاًبا، وأنســت بوقــع خطــاي حــني كنــت أتســلّل عليهــا ليــًا ألدّك أعدائــي، فكانــت حتتضنــي 

مــع رفاقــي عــن أعينهــم.
لــم أهــن عندمــا وقعــت يف األســر، فهــذا وســام شــرف لــي، ولــم يكســرني مــا ذقتــه فيــه علــى 
يــد اجلّاديــن، فقــد وجــدت يف الســجن فرصــة ألشــحذ هّمتــي ملــا هــو قــادم، متــى يأتــي؟ لــم 

أكــن أعلــم، ولكّنــي شــعرت أّنــه قــد اقتــرب.
كنــت أنســاق إلــى مصيــري، بــني الثــّوار واملجاهديــن، بــني املعتقلني والشــهداء، أمضــي وأنا أدرك 

نهايــة دربــي، فالشــهادة عشــقي، ولكــن لــم أدِر مــن مّنــا كان يســعى أكثــر إلــى لقــاء اآلخر.
قّصتــي أردتهــا وصّيــة لأجيــال القادمــة، بــأّن الثــورة مشــعل احليــاة الكرميــة، ودماؤنــا هــي 
ــام، وإن  الوقــود، ومــا نحــن إاّل فصــول يف قّصــة طويلــة، يتجــّدد فيهــا األبطــال علــى مــّر األّي

ــا ســنرحل يوًمــا ويبقــى الوطــن. ظــّل مكانهــا واحــًدا هــو البحريــن، فكلّن

يف ذكرى الشهيد القائد »صاح عباس«

العشــرات منهــم أعدمــوا بحــّد الســيف 
لتبريــر  كيدّيــة  تهــم  بهــم  وألصقــت 
اجلرميــة، ويف مقّدمتهــم الشــهيد الشــيخ 
نــر باقــر النمــر »رضــوان اهلل عليــه«.
منطقــة  يف  املســّورة  حلــّي  ويبقــى 
تراثــّي  حــّي  فهــو  حكايتــه،  القطيــف 
عــام،   ٢00 قرابــة  إلــى  يعــود  قــدمي 
يحــوي ثــروات تاريخّيــة وشــعبّية، بيــد 
ارتــأى  الســعودّي اجلاهلــّي  النظــام  أّن 
إبادتــه وإزالتــه، فعمــد يف العــام ٢017 
إلــى محاصرتــه ألكثــر مــن شــهرين، مــع 
عشــوائّي  وقصــف  متكــّررة  اقتحامــات 
أّدى إلــى ســقوط الشــهداء واجلرحــى، 
اختــراق  مــن  مرتزقتــه  متّكــن  أن  إلــى 
 400 مــن  أكثــر  وهدمــوا  دفاعاتــه، 
منــزل، وعشــرات احلســينّيات واملســاجد 
الطــراز  علــى  بنيــت  التــي  واألبنيــة 
ــه،  ــن أهل ــى م ــن تبّق ــدمي، وشــّردوا م الق
كّل ذلــك بذريعــة حتديــث إعمــاره وتنفيــذ 

العمرانــّي. للتطويــر  مشــروع 

المنطقة الشرقّية.. 
حكايا منسّية


