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الجيش في المنظوراالسالمي

لحلقة
ا
الثانية

أوال :وجوب محبة الجيش والثناء عليه:
وإن االسالم لم يغفل هذه الناحية المهمة ،في إعداد القوة العسكرية  ،والكفاءة القتالية للجيوش ،فقد ذكر الله الجيش في كثير من آيات القرآن
الكريم ،وكرم قاداته وشرف جماعاته وأفراده ،وال ُيعرف في الدنيا نظام ديني اعتنى بالجيش ال في القديم وال في الحديث ،كما اعتنى به االسالم،
فالجيش هو الفئة الوحدة التي خصها الله بالخطاب الرباني في كثير من محكم آيات التنزيل ،والمدد االلهي والنصر والتأييد ،والجيش هو المجموع
الوحيد الذي جعل االسالم ،اعداده واجب ديني ووطني ،والعمل فيه واجب مقدس ،وفرض على أبناء المجتمع والدول على أن تقوم بخدمته،
وتسهر على العناية به ،وتولي منتسبيه كل الرعاية واالهتمام،
وب��ذل أعلى درج��ات المستطاع ،في اع��داده وتجهيزه ،ق��ال تعالى:
وأع��دوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو
الله وعدوكم) ..قال ابن تيمية :إعداد الجيش والتضامن معه ماديًا
ومعنويًا من أقرب القربات الى الله ..وجاء في حقائق الميثاق الوطني
«إذا كان العمل بصورة عامة واجبًا فإن العمل في القوات المسلحة
واالمن ،من أقدس الواجبات» ..وبذلك نجد أن الجيش هو الفئة الوحيدة
التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في موقع المبتدأ ولفظ الجاللة خبر،
قال تعالى( :ولله جنود السموات واالرض ) ..قال ابن االهدل في شرح
القواعد النحوية :وانما كان لفظ الجنود مبتدأ ،ولفظ الجاللة خبر ،ألن
الجنود حماة الرساالت السماوية وانصار االنبياء والدعاة  ،الذين يرشدون
الناس الى أن الله هو الخبر اليقين ..وقال ضياء الحق :الجنود هم حماة
األوطان واألعراض والديار،وهم الوطنيون أكثر من غيرهم،بل الوطنية
ال تستجير اال بهم وال يحميها سواهم ،وال يذود عنها غيرهم ..ومصداقًا
لذلك فقد ورد اسم الجند ،في القرآن الكريم  ،مضافًا الى الذات اإللهية،
ً
مكلال ببشرى النصر والتأييد  ،قال :تعالى« :وان جندنا لهم الغالبون»..
فمن صرخاتهم تستمد الجماعة معنوياتها  ،ومن انتصاراتهم تستمد
الشعوب عظمتها.فعظمة الشعوب من قوة جيوشها ،فهم أصحاب
الشرف الوطني ،الذي ال ينازعهم فيه أحد،وأصحاب الوطنية التي اليزايد
عليهم فيها احد،وأصحاب البطوالت والتضحيات التي ال ينكرها اال
ممسوخ جاحد ،وال يذمهم أو يشكك في قدراتهم اال ناقم حاقد ،حرمه
الله من نور البصيرة والبصر .كيف ال؛ وقد وصفهم الله بالرجولة ،والصدق
والثبات في المواقف ،والوفاء بالقسم العسكري ،وااللتزام بالعهود والوالء
،ومابدلواْ تبديالَ َ ..قال َتعالى:
والوطن َ َ
الوطني،والذود ٌ
عن الدين ُوالعرض َّ
(م َن ْال ُم ْؤمن َ
ين َ ِر َجال َص َدق ُوا َم َا َع َاه ُ ًدوا الل َه َعل ْي ِه ف ِمن ُه ْم َم ْن قضى ن ْح َب ُه
َو ِ ِم ْن ُه ْم َمِ ِْن َي ْنت ِظ ُر َو َما َب َّدلوا ت ْ
بالشجاعة
سبحانه
وصفهم
كما
)
يال
د
ب
ِ
ُ َّ
من ُقائل«ُ َّ :مً َح َّم ٌ َّد َر ُس َول ُ الل َِه
َّواالقدام َ ،والشدة َعلى ْ ُ َّ
العدو ،فقال َعز َ
َ َو ْال ِ لاًذ َين ََم َع َُّه أ ِش َّ ْد ُاء َ ًعلى الك ُف ِار ُر َح َم ُاء َب ْين ُه ْم ت َ ْر َ َاه ْم ُرك ُعا ُس َج ًدَا َي ْب َت ُغُون
فض ِمن الل ِه َورض َوانا ِس َيماه ْم ِفي ُو ُج ِوه ِه ْم ِمن أثر ُّ
السج َ ِودُ ذَِلك َ َمثْل َه ْ َم
ْ َ َ َ ْ َ ِْ َ
َ
َِ ُ
َّ
يل َكز ْر ٍع أ َخ َر َج ْش ُط َّأ ُه فآز َره ف ْاستغلظ
َِفي َالت ْو َرا َ ِة َ َو َمثل ُه ْم ِفْي الإْ ِ ن ِج
ِ
ُّ
عباس:
ف ْاست َوى على ُس ِوق ِه ُيع ِج ُب الز َّراع ِل َي ِغيظ ِبه ُم الكف َار» قال ابن
كاألسد ِعلى فريستهُ ..ر َح َم ُاء َب ْي َن ُهمْ
أشداء على الكفار ; أي غالظ عليهم
،أي متعاطفون متوادون .
فكيف نخشى الردى والموت شيمتنا ٭٭ ونحن قوم على اآلجال نزدحم
إذا تناسى األعادي هول نجدتنا ٭٭ جئناهم بقلوب ملؤها نقم
قال ابن المعتمد االندلسي  ،ويستدل بهذه اآلي��ة على ج��واز مدح
الجيوش والثناء عليها لرفع الروح المعنوية للجيش وإغاظة العدو..
قال السيد البدري :وألن اآلية
الكريمة جاءت على صيغة
االط�ل�اق العمومي شاملة
لكل أفراد الجيش االسالمي
الذين كانوا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ،ولم
تحدد أو تخصص ،فإن قوله
تعالى« :ليغيظ به الكفار»
فيه اخراج ألعداء الجيوش
من المنافقين الذين كانوا
«معه» صلى الله عليه وآله
وسلم ،في المكان وكانوا
ي�ت�ظ��اه��رون ل��ه ب��اإلس�لام
،وي�ب�ط�ن��ون ال �ن �ف��اق ،كما
ن�ط��ق ب��ه ال �ق��رآن .وب��ذل��ك
نستدل من عموم اللفظ في
المدح ،وخصوص المعنى
لآلية ج��واز مدح الجيوش

والثناء عليها بما يرفع معنوياتها ويغيظ العدو ..وهو مايفرضه الشرع
االسالمي على المجتمع المسلم في وجوب محبة الجيش  ،بما يحقق روح
التضامن والتماسك االجتماعي بين الجيش والمجتمع،والتنافس على
بذل أعلى درجات المستطاع لدى أبناء المجتمع في االعداد والتجهيز
وحب التضحية بالغالي والرخيص  ،في المجهود الحربي،بما يعزز عوامل
وروابط العقيدة القتالية  ،والروح المعنوية العالية لدى الجند لالستبسال
في القتال ،ومن ّثم فقد اعلن الله  -سبحانه وتعالى  -محبته للجيش من
فوق سبع سماوات ..قال تعالى« :ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفًا كأنهم بنيان مرصوص» ..قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
قعد ٌ
نفر من الصحابة يتحدثون عن أحب االعمال إلى الله ،ويقولون لو
علمنا أحب األعمال إلى الله لعملناها حتى نموت ،فأنزل الله قوله تعالى:
( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)
فذهبوا يتسابقون للخدمة بالجيش طلبًا لنيل إح��دى الحسنيين ،إما
شرف الخدمة،والرباط في صفوفه ،لينالوا بذلك محبة الله ،أو الموت في
سبيل الله لينالوا الشهادة ..إذ المعروف لدى خبراء الجيوش وقاداتها،
أن القتال بالصف من مبادئ العقيدة العسكرية االسالمية ،التي اعتمدها
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،في صدر االسالم وطبقها الخلفاء
المتسارعة،
الراشدون وقادة الفتح االسالمي ،في حركاتهم العسكرية ّ
إبان الفتوحات االسالمية ..قال ابن كثير :وهذا إخبار ّمن الله تعالى
بمحبته لجنوده المؤمنين ،إذا صفوا مواجهين ألع��داء الله في حومة
الوغى ..وفي اآلية بيان فضل الجيش والعمل فيه؛ وبيان محبة الله سبحانه
لجنوده المؤمنين ،رمزالعزة والكرامة ،وعظمة األوطان ،ونصرة األديان،
ُّ
إذا صفوا مواجهين ألعداء الله ،يقاتلونهم في سبيله ..قال القرطبي رحمة
وهذه الكرامة والتشريف للجيش من الله سبحانه  ،بالحب
الله عليهَ :
الرباني لم يحظ بها جماعة من المسلمين بصفة جماعية غير الجيش،
وهي كرامة جليلة ،ومنقبة جميلة للجيش فإن من أحبه الله قد سعد
سعادة ال يماثله ُسعد ،وشرفًا ال يقاس به شرف ،وفاز فوزًا ال يعادله
فوز ،وأكرم كرامة ال تساويها كرامة في الدنيا واآلخرة..قال الشنقيطي
 :ولما كان الجيش من الفئات التي كرمها الله وشرفها بحبه الرباني ،
وجب على كل مسلم بذل المستطاع في إع��داد الجيوش وتجهيزها
والتعاون معها ماديًا ومعنويًا بمايقوي عقيدتها وعزيمتها لمالقاة
االمام/عبدالله بن
العدو ،طلبًا لمرضاة الله في حب من يحبه الله.
أحبهقالالله ُ ،
الزمت الثغور،
المبارك رحمه الله :ولما كان الجيش  ،ممن
حتى أنال هذا الحب الرباني ،أو أن أكون منهم ..ويقول تاليوس :لوكان
فئة في المجتمع تستحق التقديس فهي الجيش ..قال د /البوطي في
شرح السيرة :ولما كان حب الجيش واجبًا شرعيًا ،فإن التضامن معه في
قضاياه الوطنية العادلة ،واجب ديني وضرورة شرعية ووطنية ،ألنه
ينصر الدين ويذود عن اعراض وديار المسلمين ..وانما كان التضامن

مع الجيش ضرورة شرعية واجتماعية ،لسببين ،االول :ألن الجيوش
ال تنتصر اال بتشجيع شعوبها ،والثاني :ألن الشعوب تستمد عظمتها
من قوة جيوشها،فعظمة الشعوب من قوة جيوشها ،وبالتالي هناك
عالقة وطيدة من حيث رفع المعنويات للجيش وتحطيم معنوياته،في
حال االساءة اليه ،أو تشويه قاداته ،والتشكيك في والئهم وقدراتهم
االدراية والقتالية،ولذلك لم تقتصر العناية اإللهية والحب الرباني للجيش،
كمجموع اجتماعي ،مكلف للقيام بواجب ديني ووطني يلخصه التشريع
االسالمي في الذود عن أعراض المسلمين ،وحماية الدين ،بل تجاوزت
تلك العناية اإللهية ،والحب الرباني ،لتشمل الجماعات واالفراد،فقد كرم
الله القائد بصفة عامة والقائد العسكري بصفة خاصة في كل االديان
السماوية ،وجعله بمنزلة االنبياء والرسل من حيث االصطفاء واختيار
الصفات والسمات القيادية الناجحة ،كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في
عظيمْ ،هو طالوت ..قال تعالى:
الكريم
قائد َ ْ َ ً
عسكري ْ ْ
القرآنَ ْ َ َ
ّ
صفات َ
عن َ ْ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ«إ َّن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ِفي ال ِعل ِم وال ِجس ِم» «البقرة»247:
قيل في تفسير اآلية الكريمة " إن طالوت لم يكن من سبط النبوة أو
الملك ،بل إن الله اصطفاه ،وزاده بسطة في العلم ،الذي هو مالك اإلنسان،
وأعظم وج��وه الترجيح ،وزاده بسطة في الجسم ،ال��ذي يظهر به
األثر أثناء الملمات ،التي تطلب من القائد العسكري قوة العلم والجسم
واالرادة ،وهي من صفات القائد القتالي الناجح ..قال:الشوكاني في فتح
فأمر القيادة ال ُي ّورث  ،ولكن ُيعطى لمن له خبرة
القدير.]338/1 :
ُودرب��ةُ ،وحبي بصفات ّأهلته لذلك.وهذا ماجعل القائد العسكري ،في
الشرع االسالمي،يحظى بعناية واهتمام إلهي بالغ االهمية ،حيث جعل
من طاعة َالله
،وطاعته
االيمان َبالله َّ َ
الله طاعة القائد من َ
أهم َّ
دالئل ُ
ورسوله ،قال ْ ُتعالى«َ :يا أُّي َها ال ِذ َين َآمنوا أ ِط ُيعوا الل َه َوأ ِط ُيعوا َّالر ُسول
ُ
َ
َوأ ْوِل��ي الأْ ْم ِر ِمنك ْم» ..قال:علماء األصول إن الله سبحانه لم يقل يا أيها
الناس ،وانما قال يا أيها الذين آمنوا ..فالخطاب هنا للمؤمنين ،بمعنى أن ما
سيأتي من انواع الطاعة  ،شرط من شروط االيمان بالله ورسوله ،أي يا من
برحمتي،وآمنتم
بوحدانيتي،
وآمنتم َ َ ُ
آمنتم بي ،وآمنتم َ َ
بقدرتيَ ،
وآمنتم ْ ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
بحكمتي ،أطيعوا الله وأ ِطيعوا الرسول وأوِل��ي الأْ م� ِ�ر ِمنكم ...الى آخر
اآلية ..وورد في السنة المطهرة الكثير من االحاديث النبوية ،التي توجب
طاعة االمير ،وتحرم الخروج عليه ،قال صلى الله عليه وآله وسلم ،من
اطاع اميري فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله  ،ومن عصا اميري
فقد عصاني ومن عصاني فقد عصا الله) وفي الباب الكثير من االحاديث
النبوية ،التي توجب طاعة القائد ،ال يتسع المقام لبيانها هنا  ،وإنما
المقصود في هذه العجالة  ،هو بيان وجوب محبة الجيش ،في الشريعة
المحمدية ،التي شرفت الجيش وكرمته جماعات وأفرادًا ،وجعلت الجندي
 ،أكرم وأشرف مخلوق يسعى بقدميه على األرض ،فالجندي هواالنسان
الوحيد الذي مدح الله ذكاءه في القرآن الكريم ،وأقسم بسالحه الفتاك،

ْ َ ْ ََ
ْ
إخلولق «األخـــوان» أن ينفطروا!..

< ل��م يصمت ال�ي��دوم��ي كثيرًا ه��ذه المرة
كعادته ،بل خرجت مفرداته تعبيرًا عن حالة
انفعالية قلقة ومضطربة ،وفي نفس السياق
كانت تنتمي ال��ى حقول داللية غير سوية وال تليق
بقائد سياسي يرى نفسه تعبيرًا عن مشروع إسالمي،
وفي النسق الموازي كانت هناك تغريدات خارج سرب
الحقائق التي تتسرب من بين ركام العرضي وهي في
مجملها تبعث رموزها وإشاراتها يقودها اإلعالم المرئي
االنفعالية
والمقروء لـ«اخوان اليمن» ومثل تلك
الحالةاليمنْ ،إذ أنّ
ليست بغريبة على قيادات االخ��وان في
الذاكرة مازالت تتذكر الكثير من أمثال تلك الهفوات،
فالزحف الى غرف النوم هو الباعث نفسه للقول بالزحف
الى مستشفى العرضي والذي ورد على لسان أحد مشائخ
األعراب من قناة « وصال» في صورة مشهدية بالغة
القتامة ودالة على البنى الوشائجية التي تربط الدقون المسبلة
ببعضها البعض  -قناة «المسيرة» التابعة للحوثي وثقت
ذلك الخطاب التحريضي بالزحف الى مستشفى العرضي
وهي تبثه بين الفينة واألخرى ..وبقراءة جل المؤشرات التي
تتناقلها وسائل االعالم يمكن قياس النظائر ،فالذي سيطر
على أجندة االخوان في أربعينيات القرن الماضي بعد فشل
الهاجس الذي يتكرر
انقالبهم على حكومة الوفد هو ذات
ْ
معهم في اللحظة الحضارية الجديدة بعد أن فقدوا مقاليد
السلطة في مصر وبعد أن عطلت ثورة  30يونيو 2013م
مشروعهم ،فتداعوا من كل حدب وصوب تعبيرًا عن حالة
هستيرية غير قادرة على الثبات وغير قادرة على إحداث
التوازن النفسي واالجتماعي والسياسي.
لقد كانت اليمن في أربعينيات القرن الماضي هي البديل
األمثل فكانت الشركة العالمية للتجارة هي الغطاء الذي عمل

تحت ظالله الفضيل الورتالني
للوصول الى السلطة في اليمن
وك� ��ان ش��ع��ار ت �ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة
ال�ت��اري�خ�ي��ة ه��وّ :أن ال�ل��ه ي��زع
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ،ولم
يدرك ثوار اليمن تلك الحقيقة
إال بعد أن كاشفهم بها أحد
قيادات االخوان في ستينيات
ال�ق��رن الماضي كما ذه��ب الى
ذل��ك ال �ق��ول رئ�ي��س المجلس
ال�ج�م�ه��وري األس �ب��ق القاضي
عبدالرحمن مراد عبدالرحمن اإلري��ان��ي  -ورد
ذل��ك في سياق مذكراته عن
الثورة اليمنية تضمنه كتاب
صادر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني في الثمانينيات
حسب غالب الظن في تاريخ الصدور  -وكان من نتائج نشاط
شركة التجارة العالمية للورتالني في حركة 1948م التي
كان أهم أسباب فشلها اغتيال اإلم��ام يحيى حميد الدين
بصورة بشعة وهو األمر الذي حمل التمهيد لعودة اإلمام
أحمد في غضون أيام قالئل من ّ
تفرد قادة الحركة بالسلطة.

يقول رائي اليمن الكبير عبدالله البردوني:
ْ«كتعاقب الليل والنهار والفصول ،تعاقب دورات التأريخ،
وإن كانت أحداثه أعلى صوتًا ُّ
وأحد وقعًا واظفارًا ،حتى ليبدو
لغالبية الناس وقوع الحدث مفاجأة صاعقة أو حدوث غير
المرتقب ،ذلك ألن المجتمعات البسيطة ال تملك الرصد
التأريخي ألحداث الناس الزمنية وال لألحداث الكونية».
تلك اللحظة التاريخية التي حدثت في أربعينيات القرن بكل
تفاصيلها وسيناريوهاتها تستعيد دورتها التأريخية في

أحمد األهدل

هذه اللحظة الفاصلة  -وفقًا للمؤشرات التي تتداولها وسائل
االعالم وبعض التعاطي القلق مع أحداث مجمع العرضي
لبعض القيادات ذات الصلة بالسياق الثقافي المتجانس -
وهي في استعادتها لدورتها تلك تبدو األحداث أعلى صوتًا
وأحد وقعًا واظفارًا ،وقد وقع الناس تحت هول الصدمة بعد
أن بثت القنوات بعض مشاهد التوحش التي حدثت داخل
أروقة مستشفى العرضي مما ضاعف من مشاعر الغضب
في حالة مماثلة للنظير التأريخي ،وقد حاول االخ��وان أن
يصرفوا األنظار الى النظام السابق والى السفير أحمد علي
عبدالله صالح فلم يكن حظهم اال البوار ،فأحمد علي لم
يتوحش في ذروة غضبه وانفعاله وهو يشاهدهم على
شاشات «الجزيرة» و«سهيل» يرقصون ويغنون ويرفعون
عقائرهم بالتكبير بعد حادث مسجد النهدين ،فالتوحش
والسقوط القيمي واألخ�لاق��ي صفتان مالزمتان لالخوان
بعد أحداث عام 2011م ،لذلك لم يكن حظ «سهيل» اال
السخرية من دهماء الناس الذين الحظوا كيف يقع االخوان
في الثنائيات المقيتة في خطابهم اإلعالمي ،ولم يكن حظ
اإلعالم المقروء الناطق أو الموازي اال الضحكات المجلجلة
في النوادي والمقائل واألماكن العامة ،فالحقائق تعلن عن
نفسها ،وحجبها هو المستحيل بعينه في عالم أصبح يتفجر
كبركان معرفة.
للحركة
لقد شعر ال�ي��دوم��ي ب��ذات النكسة التاريخية ً
وبتواليها وتعددها بعد فشل االنقالب الذي كان مؤمال منه
التحكم بمقاليد اليمن المفصلية وبحيث تصبح اليمن محور
ارتكاز الحركة في العالم ،ولذلك كانت ألفاظه الواردة في
منشوره الذي تداولته وسائل االعالم ومنها صحيفة «األولى»
�ال هو فيها من خالل
في عددها ( )883تعبيرًا عن ح� ٍ
اسقاطه على اآلخر.

ذلك الخيل العربي االصيل  -دبابة العصر الحديث...
نعم :أيها الجندي ؛ أنت وحدك من أثنى الله على شطارتك ومهاراتك
واحترافك القتالي ،وأنت تصول وتجول بسالحك العادي الذي يتنفس
ضبحًا وتمور االرض من حوافره قدحًا متطايرًا كشرارة النيران ،ويثير
نقعًا معتمًا ليصعب على العدو رؤيتك  ،لتضرب الميمنة والميسرة
وتغوص به في العمق ،لتتوسط به جموع العدو ،وتضرب القلب بسرعة
خاطفة ،صورها القرآن الكريم في مشهد بليغ يصعب على ذوي الخياالت
المفتوحة أن يتصوروه ،وعلى الشعراء واألدباء والبلغاء والحكماء  ،أن
يصفوه ،فقال تعالى :والعاديات ضبحًا ،فالموريات قدحًا ،فالمغيرات
صبحًا ،فأثرنا به نقعا ،فوسطنا به جمعًا) قال المفسرون وانما جاء
اسم العاديات ظاهرًا في القسم واخفاء الجندي ،ألن تحريك السالح
في المعركة داللة على ذكاء الجندي  ،فالسالح ال يحركه في المعارك
والحروب اال االذكياء والشجعان ،والمضمر في اللغة العربية يدل على
سمو وعظمة وشرف صاحبه ..وقال أبو حمزة في شرح معركة مؤتة:
وانما مدح الله ذكاء الجندي بهذا الوصف الرباني  ،ليقطع على دعاة الذكاء
ومتطفلي العبقرية عبر األجيال السابقة والالحقة ،من أن َّيدعوا ذات
يوم أنهم أذكى ًمنك  ،أويساونك في العبقرية ،التي اليساويك فيها أحد،
اال من كان زميال لك في ميادين الحياة العسكرية ،ورفيقك في السالحُ ،
وشريكك في مواقع الرباط ..يقول ابو محمد الديلمي :والله ؛ إني لوددت
أن أكون جنديًا مرابطًا في سبيل الله  ،خير لي من موتي على فراشي هذا..
قال الطرطوشي في شرح كتاب التابعين ،وإنما تمنى أن يكون جنديًا
ألن الجندي آية من آيات الجنة تسعى على األرض،فهو االنسان الوحيد
الذي حرم الله عينيه على النار ،وفي الحديث :عينان ال تمسهما النار.
وهو االنسان الوحيد الذي حرم الله قدميه على النار ،وفي الحديث :ما
ّ
أغبرت قدم عبد في سبيل الله إال حرمها على النار .والعمل في الجيش من
أقوى العبادات عند الله ..وفي الحديث :رباط ليلة في سبيل الله خير من
أربعين صالة في الحرم ..والجندي هو االنسان الوحيد الذي لعن الله من
يظلمه أو يخذله ،أو يخونه في أهله ،وفي الحديث :من أساء معاملة اخيه
وهو في الرباط فعليه لعنة الله والمالئكة والناس أجمعين) ..ويقول:
المنظرالسياسي  /نيقوال مكيافيللي :الجندي هو االنسان الذي يستحق
االحترام والتقديس ،ألنه يحمي اآلداب والتراب ..وفي االديان السماوية:
من كان يذود عن قواعد األخالق  ،وجبت محبته..
إن هذا الهدي الرباني المبارك ،الذي حمله إلينا النبي محمد  -صلى
الله عليه وآله وسلم  -يعلمنا حقائق ثابتة وهي أن الجيوش مهما عظم
تسليحها وتنظيمها فإن النصرلن يكون حليفها مالم يكن هناك مجتمع
واجب شرعي ،وأن التضامن معه
متماسك يؤمن أبناؤه بأن حب الجيش ً
واجب ديني ووطني ،وأن ذلك ال يغني شيئا إال إذا كان حب الدين والوطن
غريزة تحمله نفوس قوية تحرص على الموت أشد من حرصها على
الحياة  ،فالجيوش التنتصر إال بتشجيع شعوبها ،وأينما يوجد التشجيع
والتضامن االجتماعي مع الجيوش ،توجد االنتصارات والتمكين ،والعزة
الكرامة والسيادة الوطنية ،وحيث ماتسود االساءة والتجريح والتشويه
للجيوش ،تظهر االنهزامات والخسائر المؤلمة  ،واالنهيار المعنوي
والقيمي ،وتمزيق الجيوش والتدمير الفعلي للمجتمع ..وقد ُسئل القائد
العسكري نابليون بونابرت ،عن تلك االسباب فقال:وإن من افضل مزايا
المجتمعات الراقية  ،محبة الجيش والتضامن معه  ،وعدم االساءة اليه
 ،أو تشويه قاداته.
والسؤال ال��ذي يطرح نفسه هنا:هل مايقوم به أع��داء الجيوش في
اليمن ،من تدمير ممنهج للجيش اليمني  ،يتفق مع مضمون وتعاليم
الدين االسالمي الحنيف ؟ وهل الساكتون من ابناء الشعب اليمني ،عن
هذا العمل االجرامي  ،يتفق مع قواعد الشرع والدين ،وروح التضامن
االسالمي مع الجيش؟
يتبع..
٭ باحث في الشؤون العسكرية واألمنية

شــامخًا كالنخيـل
حاصروك في ركن قصي
في زمن غشوم غبي
ألنك دومًا عليهم عصي..
تركوك ..تغرد وحيدًا..
ُ
ال تثب بخطوك،
أو تهدد بسطوك،
تغال بغلوك..
وال ِ
اجعله وئيدا..
ال تسرع في االنفجار،
أو تندفع عكس المسار.
وحتمًا سيعانقك النهار..
لكن تمهل رويدًا.
بدا عصر التدجين،
وإرعاب الحقيقة والتخوين،
واالعادة الى وضع الجنين..
إنهم يكيدون كيدا.
يوم سقوطك..
يسجلونه عيدا،
ولحظة صعودك..
تجعلهم عبيدا،
وقطعانًا شاردة في البيداء.
َ
ابق ..شامخًا كالنخيل،

وقاهرًا لكل مستحيل،
ولطيفًا كالنسيم العليل،
ودع ارهابهم والوعيدا..
يرتعدون ممن كان صلبًا
وخصيمًا وعنيدا.
إيماءة :
ث��ق��اف��ة ال��ع��ن��ف م��ت��ج��ذرة،
أحمد مهدي سالم ّوإمكانية استئصالها متعذرة
إال اذا صدقت النوايا والجهود
المبعثرة..
مثل :
«من قال حقي غلب ،ومن قال ثوري شجب»..
قبل الختام :
«عندما أضيع ساعة عمل أشعر أنني ارتكبت
جريمة بحق االنسانية»..
«با ستور»

آخر الكالم :
قديم
وخير الناس ذو ٍ
حسب ٍ
لنفسه حسبًا جديدًا
أقام ِ
«شاعر قديم»

