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تنــويـه
ــق  ــه توثي ــا في ــن، حاولن ــهيد الوط ــة ش ــبة اربعيني ــاص مبناس ــدار خ ــذا االص ــأن ه ــوه ب نن
ــة اىل  ــا، إضاف ــرت لدين ــي توف ــات الت ــات واملرثي ــة والكتاب ــي واالدان ــات النع ــازي وبيان التع
ــوم  ــوف نق ــا س ــاً بأنن ــة، عل ــال اآلمث ــة االغتي ــة لجرمي ــات الصحفي ــض التغطي ــق بع توثي
بأصــدار عــدد مــن الكتــب الخاصــة بفكــر ورؤى الشــهيد العزيــز الحقــاً إن شــاء اللــه تعــاىل.

ــرد  ــن مل ت ــا م ــل أن يعذرن ــا نأم ــع ك ــا املتواض ــى جهدن ــهيد ع ــن الش ــذر م ــس الع نلتم
ــا. ــا إلين ــدم وصوله ــاب لع ــم يف الكت ــم وبياناته تعازيه

أرسة الشهيد        
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َواَل تَْحَسَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرزَُقوَن
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السيــرة الذاتيـــة

• مواليد1-1-1954م يف مدينة صنعاء القدمية املوافق 26 ربيع االخرعام 1373 هجرية.
• تعلــم الشــهيد يف الكتــاب حتــى عــام 1966م ثــم انتقــل إىل مدرســة ابــن األمــر التــي انتقــل منهــا إىل 

مدرســة ســيف بــن ذي يــزن ومنهــا إىل ثانويــة عبــد النــارص.
ــام  ــا ع ــاع وتخــرج منه ــام 1974م قســم فلســفة واجت ــة يف الع ــة الرتبي ــاء كلي ــة صنع • التحــق بجامع

ــك. ــد ذل ــة بع ــل يف الرتبي 1977م ليعم
• كلــف مســاعداً بــإدارة مدرســة عمــر املختــار الثانويــة ، فمديــراً ملدرســة ســبأ األعداديــة بعــد منعــه مــن 

التدريــس ملــدة.
ــة  ــدة الربيطاني ــة املتح ــن اململك ــل م ــس الطف ــم نف ــية وعل ــتر يف اإلدارة املدرس ــى ماجس ــل ع • حص

ــة. ــد الرتبي ــدن معه ــة لن )1979-1980م( جامع
• عمــل مديــراً عامــا ملكتــب وزيــر املاليــة لفــرتة مابــن عامــي 80-81، ثم مديــراً عامــا للتنظيــم واالحتياج 

باللجنــة الوطنية لليونســكو.
ــاع  ــاد واإلجت ــس واإلقتص ــم النف ــق وعل ــفة واملنط ــة ) الفلس ــواد الرتبوي ــفة وامل ــاً للفلس ــل موجه • عم

ــام 1987م. ــى ع ــام1981 وحت ــذ الع ــوي ( من ــس الرتب ــم النف ــة وعل ــفة الرتبي ــع وفلس واملجتم
• التحق عام 1985-1986م بجامعة صنعاء للحصول عى دبلوم خاص يف املناهج وطرق التدريس.

• يف عــام 1987م عــن ملحقــاً ثقافيــاً ومســؤوالً لشــؤون الطــاب يف أوروبــا املانيــا الرشقيــة ملــدة ثــاث 
ســنوات والتــي عــاد منهــا قبيــل الوحــدة ليشــارك يف تأســيس حــزب الحــق.

• شــارك يف تأســيس املؤمتــر الوطنــي عقــب الوحــدة، ثــم التكتــل الوطنــي الحــزاب املعارضــة وكان مقــرر 
. لتكتل ا

ــام  ــن ع ــاء املشــرتك لدورت ــام 2003 ، ورأس اللق ــاء املشــرتك ع ــل احــزاب اللق • شــارك يف تأســيس تكت
2012-2013م.

• عضو لجنة الوساطة يف قضية صعدة عام 2006.
• مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون الثقافية والرتبوية بدرجة وزير 2012م

• عضو الهيئة الوطنية للرقابة عى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
• مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الثقافية والرتبوية بدرجة وزير 2٠12م.

• عــن وزيــر دولــة يف حكومــة خالــد بحــاح بتاريــخ 7 نوفمــرب 2014 وظــل يف منصبــه حتــى اســتقالة 
الحكومــة يف ينايــر 2015.

• عضو يف فريق املصالحة الوطنية.
• عن وزيراً للشباب والرياضة يف حكومة االنقاذ الوطني عام 2016.

ــرض  ــم )14( بع ــددي رق ــل الع ــن التسلس ــعودية ضم ــف الس ــاالت تحال ــة اغتي ــى الئح ــه ع ــم وضع • ت
ــد  ــه أو تحدي ــأي معلومــات تُفــي إىل القبــض علي ــن يــديل ب مكافــأة وقدرهــا 10 مايــن دوالر مل

ــكان تواجــده. م
• استشــهد غيلــة وغــدر يف وســط العاصمــة صنعــاء بعــد الســاعة التاســعة صباحــاً يــوم الثاثــاء 27 اكتوبــر 

2020، قبيــل االحتفــال باملولــد النبــوي الرشيــف يف بيومــن املوافــق 10 ربيــع اول 1442 هجريــة.
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نســب الشهيد

الشــهيد حســن بــن محمــد زيــد يتصــل نســبه إىل أمــر اليمــن العامــة محمــد بــن 
الحســن بــن اإلمــام املنصــور باللــه القاســم الــذي قــاد ثــورة شــعب اليمــن ضــد 
االحتــال العثــاين األول مطلــع القــرن الحــادي عــرش الهجــري والــذي ينتهــي 
ــا يحيــى بــن الحســن  نســبه بــدوره إىل اإلمــام الهــادي إىل الحــق املبــن موالن
بــن القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن إبراهيــم الشــبه بــن الحســن املثنــى 
بــن الحســن ســبط رســول اللــه بــن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب 

ســام اللــه عليهــم أجمعــن.



محطـــات
من حياة الشهيد
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نشأته وطفولته
هو اإلبن الثالث للسيد محمد بن محمد بن زيد.

إســتبرشت أرستــه بــه بعدمــا رأى الســيد محمــد بــن محمــد بــن زيــد يف املنــام والــده -جــد الشــهيد- وســأله 
كــم مــن األوالد لديــك، فأجابــه: اثنــان، فقــال لــه »عــاده عيجــي لــك ولــد أطلــق عليــه اســم حســن 

ألنــه )أحســن مــن النــاس كلهــم( ثــم أعطــاه قلــا مــن الذهــب بشــارة بذلــك املولــود القــادم«. 
ــازم البيــت متعلقــا بوالدتــه حوريــة بنــت أحمــد مطهــر  كان يف طفولتــه ولــداً هادئــا غــر مشــاكس يُ
رحمهــا اللــه وبــدأ قــراءة القــرآن منــذ ســن السادســة وكان يُزعــج مــن يف البيــت بالقــراءة بصــوت 
مرتفــع مــع تقليــد أصــوات املقرئــن، وعنــد فتــح املــدارس تــم نقلــه مــن معامــة طلحــة اىل مدرســة 
ابــن االمــر يف حــارة الزمــر التــي أكمــل فيهــا دراســته األساســية، وبعدهــا إنتقــل اىل ثانويــة عبــد 
ــاء  ــاً بــدأ اللعــب يف صــوح طلحــة مــع رفــاق عمــره مــن أبن النــارص. يف ســن الثالثــة عــرشة تقريب
الحــارة واألقــارب لعبــة كــرة القــدم والتــي تعلــق بهــا حتــى أصيــب أثنــاء اللعــب وكــرت رجلــه يف ســن 

الخامســة عــرشة تقريبــاً بعدهــا التــزم البيــت ويف النــادر مــا كان يجتمــع بأصدقائــه.
كان منــذ صغــره حنونــا يف تعاملــه مــع والدتــه وإخوانــه ومل يكــن يفتعــل أيــة مشــاكل معهــم رغــم حداثــة 
ــه رغــم قــوة  ــة شــبابه مل يتغــر حنان ــه يف بداي ــة لدي ــى بعدمــا انفجــرت ســات الرجول ســنه، وحت

شــخصيته وفــرض احرتامــه عــى الجميــع.
كان كســوال وال يُحــب االلتــزام بأعــال البيــت الخارجيــة وكل همــه كان البقــاء بــن كتبــه حتــى إنــه كان 

كــا يصــف نفســه يف مراهقتــه كـــ«دودة القــراءة«، ال يتوقــف عنهــا حتــى أثنــاء األكل.
اهتــم منــذ بدايــة شــبابه بتعليــم إخوتــه وكان يقــف باملرصــاد ملــن أراد تــرك التعليــم منهــم بــل وذهــب 

أبعــد مــن ذلــك إىل حــد إجبارهــم عــى مواصلــة تعليمهــم.

أبنائه وبناته
محمد – سكينة )من زوجته السابقة أمة الغافر بنت العامة محمد بن محمد املنصور(.

نفيسة – أحمد – سلمى )من زوجته وفاء بنت ابراهيم املتوكل(.
)وليس له أوالد من زوجته نفيسة بنت حمود الوشي(.

شخصية استثنائية
ُعــرف األســتاذ الشــهيد حســن زيــد بحضــوره الطاغــي والكاريزمــا الطبيعيــة التــي وهبــه اللــه إياهــا، كــا 
ُعــرف بقــوة شــخصيته وجرأتــه وشــجاعته األدبيــة النــادرة، وإذا جلســت إليــه فســتلحظ ذكاءه الحــاد 
وذهنــه الوقــاد وثقافتــه الواســعة وانفتاحــه عــى مختلــف األفــكار؛ كــا كانــت لــه عاقــات واســعة جــداً 

مــع مختلــف القــوى اليمنيــة وغــر اليمنيــة يف الداخــل والخــارج.
كان األســتاذ الشــهيد متفوقــاً ومميــزاً بــدًء مــن دراســته، فقــد كان مســتواه العلمــي مميــزاً ومعروفــاً بــن 
زمائــه وأســاتذته بثقافتــه العاليــة وتفوقــه، حتــى أنــه كان نــداً ألســاتذته أثنــاء دراســته الجامعيــة، 
ــايل الســخي  ــة بســبب الدعــم امل ــة الكفــاءات العربي ــوا نخب ــأن األســاتذة يف تلــك الفــرتة كان علــاً ب
مــن دولــة الكويــت الشــقيقة حيــث كان مســتوى التعليــم عاليــا جــداً وال مقارنــة بينــه وبــن مســتوى 

التعليــم الــذي تــدىن جــداً منــذ الثانينــات وحتــى يومنــا هــذا.
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فيلسوفاً
مــن الجوانــب التــي ال يعرفهــا الكثــرون عــن األســتاذ الشــهيد هو كونــه خريج »علــم االجتاع والفلســفة«، 
وقــد كان هــذا الجانــب ملموســا فيــه بعقليتــه الفــذة وقدرتــه عــى االســتنباط واالســتدالل والفهــم، 

وقــد كانــت لــه آراء مميــزة يف مختلــف القضايــا الدينيــة واالجتاعيــة والسياســية.
كانــت عقليتــه عقليــة فيلســوف يبحــث عــن األمنــاط ويحــاول الربــط بــن األفــكار ويدهشــك باســتياد 
أفــكار جديــدة مل تكــن لتخطــر لــك عــى بــال، ومعــروف أن عقليــة الفاســفة كــا يقــال - هــي أعــى 
العقليــات اإلنســانية وهــي أســاس جميــع العلــوم والقواعــد، ولقــد كان األســتاذ الشــهيد مدهشــاً عنــد 
الحديــث معــه أو عنــد القــراءة لــه قــادراً بصــورة ســاحرة عــى اإلقنــاع يتميــز طرحــه دامئــا بالقــوة 

والبســاطة، حجتــه دامئــا ناهضــة ومنطقــه صلــب وحــواره ســلس.  

مفكراً وكاتباً
إضافــة للعمــل الحــزيب كان لألســتاذ الشــهيد حســن زيــد دوٌر هــام جــداً يف الــراع الفكــري – الســيايس 
ــه  ــط بقلم ــد خ ــعينات، وق ــة التس ــة بداي ــة الصحاف ــية وحري ــة السياس ــلوب التعددي ــي أس ــد تبن بع
ــة الســعودية  ــات ومســاجات معروفــة يف الصحــف مــع أدوات النظــام ورمــوز الوصاي املوهــوب كتاب
الوهابيــة تناولــت قضايــا هامــة جــداً كان أبرزهــا ظاهــرة »املعاهــد العلميــة« التــي كانــت الســعودية 
متولهــا بســخاء والــدور الخطــر لهــذه الظاهــرة يف إحــداث خــرق اجتاعــي - ســيايس يف الجســد 
ــد  ــا أح ــح به ــوح وأصب ــجاعة والوض ــاالت بالش ــذه املق ــهيد يف ه ــتاذ الش ــى األس ــث تح ــي، حي اليمن

ــة. ــة عــى الســاحتن السياســية والفكري الوجــوه املعروف
وبعــون اللــه العمــل جــاٍر اآلن عــى طباعــة كتــاب يوثــق مقــاالت األســتاذ الشــهيد حســن زيــد نســأل اللــه 

أن يوفقنــا يف إصــداره.

صاحب املوقف والصوت الحر
بســبب شــجاعته وإرصاره عــى الثبــات عــى موقــف الحــق ورفضــه البيــع أو املســاومة، كانــت املضايقــات 
ــم  ــكل دائ ــن األذى وبش ــر م ــرض للكث ــث تع ــه، حي ــه وأرست ــاة أبنائ ــه وحي ــن حيات ــياً م جــزًءا أساس

ــذ بدايــة مســرته النضاليــة وحتــى لحظــة استشــهاده.  ومســتمر وممنهــج من
كــا عــرف األســتاذ الشــهيد وذاع صيتــه كصــوت مميــز يصــدع بكلمــة الحــق حــن تخــرس األفــواه. ولعــل 
موقفــه التاريخــي يف حــروب صعــدة الظاملــة أوضــح مثــال لبيــان ذلــك. فمــن وســط العاصمــة صنعاء 
ــع  ــف م ــذي وق ــد ال ــه الوحي ــو الوج ــهيد ه ــتاذ الش ــح كان األس ــه صال ــي عبدالل ــام ع ويف ذروة نظ
ــة القبيحــة، ســاند املقصوفــن وســاند املحارصيــن وســاند  املســتضعفن يف هــذه الحــروب اإلجرامي
ــة  ــوط ومحــاوالت اإلخاف ــكل الضغ ــه وتصــدى ل ــاب إال الل ــه ال يه ــن ووضــع رأســه عــى كف املعتقل
والرتهيــب ليتخــى عــن رفقائــه يف النضــال واملســتضعفن، حتــى لقــد قــال قائــل :«واللــه لــو مل يكــن 

لألســتاذ حســن زيــد إال موقفــه يف حــروب صعــدة لكفــاه«.
ويف وقــت عصيــب وحــرب شــاملة حيــث مل يكــن هنــاك أفــق ألي انتصــار كان هــذا املوقــف العظيــم غرمــا 
محضــا يعكــس مــروءة وشــهامة الرجــل، ولقــد كان موقفــا خالصــا للــه حيــث مل يكــن يحلــم أحــد 

بــأن ســيتغر الواقــع وموازيــن القــوى بالصــورة التــي وصلنــا إليهــا اليــوم. 
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ويف إحــدى مقابــات األســتاذ الشــهيد يقــول : »يف لحظــات كثــرة أُخــرَّ بــن قــول كلمــة واملــوت فعــاً، 
وأختــار قــول الكلمــة، اعتــرب بــأن كلمــة الحــق وقــول الحــق أهــم مــن الحيــاة نفســها. احرتامــي لنفيس 
يف قــويل لكلمــة الحــق الــذي أعتقــده هــو تديّــن وأرجــو أن تكــون النيــة للــه. أرفــض النفــاق، أرفــض 
التزويــر يف تعامــي خصوصــاً مــع ذوي الســلطة العامــة. خــرت الكثــر جــداً مقابــل مواقفــي ولكــن 

يف هــذه الحالــة ال يهمنــي فأنــا أخــى أن اخــر نفــيس«.

نضاله السيايس
تأسيس حزب الحق

بــدأت املرحلــة السياســية يف حيــاة األســتاذ الشــهيد حســن زيــد منــذ التســعينات عقــب الوحــدة ومــع بدايــة 
تشــكيل األحــزاب السياســية يف اليمــن، قــرر األســتاذ الشــهيد أن ينهــي عملــه يف الســلك الدبلومــايس 
ــاعية  ــخصيات الس ــم الش ــن أه ــدد م ــة ع ــيايس صحب ــه الس ــنا نضال ــن مدش ــود إىل اليم ــا ليع بأملاني
ســعيه يف طريــق الحــق كالشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــويث والربوفيســور الشــهيد أحمــد 
عبدالرحمــن رشف الديــن والدكتــور الشــهيد عبدالكريــم جدبــان، هــؤالء وغرهــم شــاركوا يف تأســيس 

حــزب الحــق وانتهــت قصتهــم بنيــل وســام الشــهادة الخالــد.

حرب 1994
كان لألســتاذ الشــهيد حســن زيــد دوٌر ملحــوظ قبــل اشــتعال حــرب 1994 يف التحذيــر مــن خطــر سياســة 
ــت  ــي انته ــن، والت ــرتايك والجنوبي ــزب االش ــادات الح ــد قي ــت ض ــي مورس ــر الت ــال والتكف االغتي
بانفجــار الحــرب وإعــان فــك االرتبــاط مــن جانــب واحــد ثــم اجتيــاح الجنــوب وبــذر بــذرة الحقــد 
املــرض والشــقاق يف جســد الدولــة اليمنيــة املوحــدة والــذي نعــاين منــه إىل اللحظــة. وبســبب ذلــك 
املوقــف املبــدأي لألســتاذ الشــهيد كان النظــام يف صنعــاء متوجســا منــه يحــرض عليــه يصمــه بأنــه 
»اشــرتايك« ويــرب بــأن لديــه حقيبــة وزاريــة يف حكومــة االنفصاليــن يف عــدن ويتهمــه بأنــه يقــوم 

بتخزيــن الســاح يف منزلــه ويوزعــه داخــل العاصمــة صنعــاء. 
ويف عــام 1995 طلــب الرئيــس عــي عبداللــه صالــح مــن األســتاذ الشــهيد حســن زيــد أن يكــون وســيطا 
إلقنــاع قيــادات االنفصــال بالعــودة إىل صنعــاء، وســافر األســتاذ الشــهيد إىل القاهــرة ليلتقــي األســتاذ 
عبدالرحمــن الجفــري وعــددا مــن قيــادات االنفصــال ليدشــن حــوار العــودة وينتهــي ذلــك بعــودة كثر 
ــاء، إىل أن عــاد األســتاذ عبدالرحمــن الجفــري  ــادات تباعــا وترتيــب وضعهــا يف صنع مــن تلــك القي

بنفســه إىل صنعــاء عــام 1999.

تأسيس تكتل أحزاب اللقاء املشرتك تزامنا مع الحروب الست يف صعدة
كان لألســتاذ الشــهيد حســن زيــد دور كبــر يف إنشــاء تكتــل أحــزاب اللقــاء املشــرتك املعــارض الــذي كان 
مثــرة لجهــود مبذولــة يف مجلــس التنســيق األعــى للمعارضــة ســنة 1999 رفقــة األســتاذ الشــهيد جــار 
اللــه عمــر ونخبــة مــن املناضلــن اليمنيــن. هــذا التكتــل املُعــارض ســنة 2003 كان رضورة سياســية 
ــح.  ــه صال ــي عبدالل ــام ع ــلطة لنظ ــام بالس ــرد الت ــه التف ــوازن يف وج ــن الت ــوع م ــق ن ــة لخل ُملّح
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ومــن عــى هــذا املنــرب الوطنــي املعــارض اســتطاع األســتاذ الشــهيد حســن زيــد أن يدفــع األمــور يف 
اتجاهــات شــجاعة كان أبرزهــا تحــدي ســلطة صالــح وتبنــي مظلوميــة صعــدة أثنــاء الحــروب الســت، 
ــة  حيــث كان هــذا املوقــف البطــويل ســببا يف عجــز نظــام صالــح مــن توفــر إجــاع وطنــي ومظل
سياســية لإليغــال يف دمــاء صعــدة، كــا كان دور األســتاذ الشــهيد مــن خــال هــذا التكتــل مفتاحــا 
دامئــا للوســاطة والتهدئــة والهدنــة ووقــف إطــاق النــار الــذي تخلــل تلــك الحــروب الســت، وكان 
ــا املعتقلــن عــى ذمــة تلــك الحــروب واالهتــام بعائاتهــم التــي قاطعهــا  ــة ملتابعــة قضاي أداة فعال

األقربــون وخذلهــا األبعــدون رغبــة ورهبــة.
ومــع رئاســته لهــذا التكتــل تزامنــا مــع الحــرب السادســة ســنة 2009 ودوره الهــام يف وقــف إطــاق النــار، 
ــه مــن حــزب الحــق وأحــزاب  ــد )مبــا ميثل ترســخ يف ذهــن الجمهــور أن األســتاذ الشــهيد حســن زي
اللقــاء املشــرتك( هــو الواجهــة السياســية والناطــق الرســمي ملقاتــي صعــدة األشــاوس الذيــن تصــدوا 
ــخط  ــل الس ــهيد واب ــتاذ الش ــى األس ــب ع ــد انص ــك فق ــارش، ولذل ــعودي املب ــكري الس ــل العس للتدخ

ــون الفضــايئ. ــن وعــى شاشــات التلفزي ــى يف العل ــد حت الرســمي والتحريــض االســتخباري والتهدي

التحديات التي واجهت حزب الحق
واجــه حــزب الحــق تحديــات تاريخيــة هــددت وجــوده واســتمراره اضطــر معهــا األســتاذ الشــهيد حســن 
زيــد للمدافعــة واملواجهــة، منهــا اســتقالة جنــاح صعــدة متمثــا بالســيد العامــة حجــة اإلســام بــدر 
الديــن الحــويث وتيــاره الواســع الفاعــل الــذي كان ميثــل العمــق االســرتاتيجي الجاهــري للحــزب 
)وهــذا الجنــاح كان يقــوده عمليــا الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن الحــويث ســام اللــه عليــه(، ثــم 
اســتقالة األمــن العــام العامــة أحمــد محمــد الشــامي التــي حــاول نظــام عفــاش اســتغالها للتخلــص 
مــن حــزب الحــق عــرب إلغائــه وحلــه، ثــم محاولــة االنشــقاق املؤســفة التــي قــام بهــا 9 أشــخاص ســموا 

أنفســهم بـ«اللجنــة التنفيذية«. 
ــية  ــه رضورة سياس ــرى أن وجــود حــزب الحــق واملحافظــة علي ــد ي ــن زي ــهيد حس ــتاذ الش ــد كان األس لق
نظــرا ألهميــة مؤسســيه املؤكــدة لوحــدة الشــعب اليمنــي شــاال وجنوبــا ووحــدة املســلمن ورموزهــم 
ــي  ــي ال يعن ــاف املذهب ــد عــى أن االخت ــة والتأكي ــة وصوفي ــة وشــافعية وحنفي اإلســامية مــن زيدي
الخــاف والتفــرق والعــداوة والبغضــاء بــل ميكــن معــه التعــاون والتآخــي والنضــال املشــرتك عمــا 

بقــول الحــق تبــارك وتعــاىل »واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا وال تفرقــوا«.
ولهــذا فقــد اعــرتض األســتاذ الشــهيد حســن زيــد عــى اســتقالة جنــاح صعــدة وجــرى بينــه وبــن الشــهيد 
ــتاذ  ــة نظــر األس ــت وجه ــث كان ــك، حي ــأن ذل ــر بش ــن الحــويث جــدال كث ــدر الدي ــد حســن ب القائ
الشــهيد أن بقــاء الحــزب هــو رضورة وواجــب كأداة سياســية وواجهــة رســمية للنضــال بينــا كانــت 
وجهــة نظــر الشــهيد القائــد أن النضــال الحــزيب أثبــت فشــله وعــدم جــدواه وال بــد مــن البحــث عــن 

طــرق نضــال أخــرى فعالــة.
ومــن املفارقــة أن األيــام قــد أثبتــت صوابيــة وجهــة نظــر الشــهيدين معــا وتكاملهــا، فالشــهيد القائــد وجــد 
ضالتــه يف تأســيس خــط املســرة القرءانيــة التــي كان مــن الحتمــي تصادمهــا مــع الصهيونيــة العامليــة 
ــا وجــد األســتاذ الشــهيد حســن زيــد واجبــه ودوره كواجهــة سياســية  ففرضــت عليهــا الحــروب، وهن
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لهــذه املســرة يخــوض معاركهــا ويدافــع عنهــا ويصمــد معهــا.

ثورة 2011
كان األســتاذ الشــهيد حســن زيــد مــن أوائــل القيــادات السياســية التــي انضمــت إىل ســاحة التغيــر لدعــم 
ــح، وكان تواجــد  ــه صال ــس عــي عبدالل ــم الرئي ــن حك ــا م ــاء 33 عام ــلمية إلنه ــعبية الس ــورة الش الث
األســتاذ الشــهيد ودوره بــارزا وفاعــا بحيــث أصبــح شــخصية رئيســية يف هــذه الثــورة ومــادة ثابتــة 
للتحريــض عــرب وســائل إعــام النظــام املختلفــة التــي كانــت تبــث ســهرات كاملــة الســتهداف شــخصه 

مســتغلة مقاطــع مجتــزأة لتريحــات أدىل بهــا.
ــح  ــاء أصب ــن الفرق ــاض ب ــاب واالمتع ــارا لإلعج ــت مث ــي أصبح ــة الت ــة والوطني ــه الثوري وبتريحات
األســتاذ الشــهيد وجهــا سياســيا مألوفــا عــى الســاحة اليمنيــة بعمومهــا ســيا وهــو مــن الثــوار الذيــن 
التزمــوا خــط املعارضــة طيلــة حكــم عــي عبداللــه صالــح ومل تتلطــخ أيديهــم بفســاد أو ثــراء أو تــرف 
ــه، ومــا  ــز ب ــوار والحلفــاء كان شــيئا يتمي ــة الث ــه املســتقل عــن بقي ــه الواضحــة ورأي ، كــا أن ثوابت
يُذكــر لــه يف هــذا املجــال رفضــه البــات لتلويــح بعــض الثــوار بفكــرة االســتعانة بقــوات أجنبيــة دوليــة 
ــم النظــام، األســتاذ الشــهيد إعــرتض بشــدة عــى هــذا الــكام قائــا :»أن  ــاذ الشــعب مــن جرائ إلنق
يقتلنــي الحــرس الجمهــوري ألــف مــرة خــر يل مــن أن يدنــس أرض اليمــن عســكري أجنبــي واحــد« 
مــا أثــار اســتياء بعــض الحلفــاء الثــوار وأثــار موجــة مــن اإلشــادة واالحــرتام عنــد منــارصي النظــام.

وهكــذا أتقــن األســتاذ الشــهيد فــن التريحــات فــكان كل تريــح لــه وقعــه املختلــف وصــداه املختلــف 
لكــن هــذه التريحــات بجملتهــا كانــت تؤكــد إســتقال األســتاذ الشــهيد وحرصــه املبــدأي غــر القابل 
للمســاومة عــى الــدم اليمنــي والــرتاب اليمنــي واالســتقال اليمنــي متجــاوزاً يف ذلــك أيّــة خصومــة 
ــه  ــو الوج ــهيد ه ــتاذ الش ــون األس ــي أن يك ــن الطبيع ــك كان م ــوري، ولذل ــف ث ــية أو أي تحال سياس
الوحيــد مــن وجــوه أحــزاب املشــرتك الــذي أدان وبشــكل قاطــع ورصيــح تفجــر جامــع دار الرئاســة 
)النهديــن( والــذي اُســتهدف فيــه الرئيــس عــي عبداللــه صالــح مــع عــدد مــن أبــرز قيــادات املؤمتــر 

الشــعبي العــام مــا أثــار دهشــة أنصــار الثــورة والنظــام عــى حــد ســواء.   

املبادرة الخليجية
عندمــا وصلــت ثــورة التغيــر إىل طريــق مســدود وإىل وضــع اســتاتييك ينــذر بــوأد الثــورة وضيــاع جهــود 
الشــهداء والثــوار كــا حــدث مــع ثــورة البحريــن )أو بحســب التعبــر الــذي اختــاره الدكتــور الشــهيد 
محمــد عبدامللــك املتــوكل »التــوازن الســلبي«(، مل يعــد هنــاك مــن خيــار ســيايس متــاح حســب وجهــة 
نظــر األســتاذ الشــهيد حســن زيــد ســوى التســوية السياســية لتحقيــق مــا أمكــن مــن أهــداف الثــورة 
وضــان إنهــاء 33 عامــا مــن حكــم الرئيــس عــي عبداللــه صالــح، وبــدا ذلــك الخيــار مــن بــن جميــع 
الخيــارات الصعبــة هــو الخيــار األقــل خســارة، ألن إرصار عــي عبداللــه صالــح عــى التمســك بالحكــم 
بعــد الثــورة الشــعبية وإعــادة فــرز القــوى السياســية واالجتاعيــة والعســكرية عــى األرض كان ســيعني 
ــن  ــية م ــوية السياس ــاذا ال نلجــأ إىل التس ــية، فل ــوية سياس ــي إال بتس ــن تنته ــة ل ــة طاحن ــا أهلي حرب

البدايــة بــدالً مــن خــوض غــار الحــرب والدمــار.
ــه  ــبباً يف لجوئ ــت س ــل كان ــب، ب ــح فحس ــم صال ــاء حك ــبباً إلنه ــة س ــادرة الخليجي ــن املب ــل مل تك وبالفع
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للتحالــف مــع أنصــار اللــه بعــد أن تعــرض لــإلذالل مــن الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، وكان هــذا 
التحالــف الجديــد بــن أنصــار اللــه وعــي عبــد اللــه صالــح مفتاحــا لنجــاح ثــورة 21 ســبتمرب عــام 

2014، تلــك الثــورة التــي أنهــت الوصايــة الســعودية عــى اليمــن.

ثورة 21 سبتمرب
كان أهــم أهــداف األســتاذ الشــهيد حســن زيــد يف حياتــه النضاليــة هــو انعتــاق اليمــن مــن الوصاية الســعودية 
الجامثــة عــى صــدره منــذ عقــود. ولذلــك فقــد كان مــن الطبيعــي أن تحظــى ثــورة 21 ســبتمرب 2014 
بتأييــده رغــم تحفظــه الشــديد عــى إخــرتاق عــي عبداللــه صالــح لهــذه الثــورة وقــد أثبتــت األيــام 
صحــة مخــاوف األســتاذ الشــهيد مــن دور عــي عبداللــه صالــح التخريبــي بعــد ثــورة 21 ســبتمرب وبعــد 
بــدء العــدوان الســعودي األمريــيك عــى اليمــن حــن وجــه طعنــة نافــذة إىل قلــب الجبهــة الداخليــة 
ــا  ــدوان وداعي ــوى الع ــه لق ــاً يدي ــمرب 2017 فاتح ــلة يف 2 ديس ــه الفاش ــن انتفاضت ــرب وأعل ــاء الح أثن
الشــعب لحــرب أهليــة تطحــن العاصمــة صنعــاء متتــد مــن بيــت لبيــت ومــن شــارع لشــارع ومــن حــارة 

لحــارة ولكــن وبتوفيــق اللــه كان الشــعب اليمنــي أوعــى مــن أن ينجــر ملثــل هــذه الدعــوة املدمــرة.
كان األســتاذ الشــهيد وبخربتــه السياســية الكبــرة يُحــّذر مــن أن يتــم توريــط اليمــن بعــد ثــورة 21 ســبتمرب 
ــدا يف املشــاركة  ــأكل األخــر واليابــس، ولذلــك فهــو مل يــرتدد أب ــة ت ــة طاحن 2014 يف حــرب إقليمي
يف التوقيــع عــى اتفــاق الســلم والرشاكــة 22 ســبتمرب 2014 ذلــك االتفــاق الــذي حظــي برعايــة أمميــة 
ــوذ.  ــروة والنف ــم وال ــه طــرف بالحك ــتأثر في ــددي ال يس ــة وأســس لنظــام ســيايس تع ــة إقليمي ومبارك
وكانــت جهــود األســتاذ الشــهيد يف هــذه املرحلــة الحساســة تنصــب يف بــذل النصــح وتفكيــك األلغــام 
ومحاولــة تقريــب وجهــات النظــر خشــية مــن حصــول فــراغ ســيايس يــؤدي إىل حــرب أهليــة ويدفــع 

األمــور إىل تدخــل عســكري خارجــي.
وبعــد أن فجــر عبدربــه هــادي قنبلــة االســتقالة مــع خالــد بحــاح وســعى إلحــداث فــراغ ســيايس ودســتوري 
ميــزق الرشعيــة إربــا وينــذر باألســوأ كان األســتاذ الشــهيد مــن أشــد املهتمــن بإنجــاح حــوار موفنبيــك 
الــذي شــارك فيــه مــع مختلــف القــوى السياســية ونجحــوا فيــه غايــة النجــاح وكادوا يوقعــون عــى اتفاق 
ســيايس يحــل مشــكلة الفــراغ الحاصــل وميهــد ملرحلــة انتقاليــة بقيــادة مجلــس ســيايس تعــددي متفــق 
ــه، لكــن الســعودية تدخلــت فجــأة وقطعــت الطريــق عــى ذلــك االتفــاق بإعانهــا بــدء العــدوان  علي
عــى اليمــن يف 26 مــارس 2015 يف دليــل واضــح عــى أنهــا العائــق األكــرب أمــام أيــة حلــول سياســية 

تضمــن اســتقرار اليمــن وازدهــاره.
ولعــل إفــادة جــال بنعمــر التــي حّملــت النظــام الســعودي مســؤولية قطــع الطريــق عــى توقيــع االتفــاق 

الناجــز يف موفنبيــك كان هــو الســبب يف إقالتــه واســتبداله بالدميــة إســاعيل ولــد الشــيخ.
مــا يجــدر ذكــره تحــت هــذا العنــوان أنــه تــم تعيــن األســتاذ الشــهيد حســن زيــد وزيــرا للدولــة يف حكومــة 
ــر 2015، وكان  ــوم 6 فرباي ــوم اإلعــان الدســتوري ي ــن ي ــرز الحارضي ــا كان أحــد أب ــد بحــاح، ك خال
لنصيحتــه الفضــل يف معالجــة الفــراغ الســيايس الحاصــل عــرب مبادرتــه بدعــوة الــوزراء لعقــد اجتــاع 
ــاع  ــم اإلجت ــوزارة، وت ــل ال ــه وإن مل فوكي ــن الحضــور يحــر نائب ــع ع ــم ومــن ميتن ــه أقدمه يرتأس

بفضــل اللــه واســتمر معــه أهــم مظهــر مــن مظاهــر وجــود الدولــة.
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العدوان عىل اليمن
ــدء العــدوان الســعودي األمريــيك عــى اليمــن  ــذ ب كان موقــف األســتاذ الشــهيد حســن زيــد واضحــا من
باعتبــار أن التصــدي لهــذا العــدوان هــو فــرض دينــي وواجــب وطنــي، ويف املقابــل أعلــن العــدوان 
عــن 40 اســا مطلوبــا كان األســتاذ الشــهيد هــو الرقــم 14 يف هــذه القامئــة مــع رصــد جائــزة ماليــة 

قدرهــا 10 مايــن دوالر أمريــيك ملــن يــديل بأيــة معلومــات عنــه أو عــن مــكان تواجــده. 
يف هــذه املرحلــة تــم تكليــف األســتاذ الشــهيد حســن زيــد بتــويل حقيبــة الشــباب والرياضــة يف حكومــة 
اإلنقــاذ الوطنــي التــي تواجــه العــدوان، وقــد أعلــن األســتاذ الشــهيد يف أكــر مــن مناســبة انــه اعتــرب 
ــه ترشيفــاً، وتحــرك األســتاذ الشــهيد بعــد  ذلــك التكليــف جهــاداً يف جبهــة املقاومــة أكــر مــن كون
ذلــك بــكل نشــاط واهتــام يف كل األنشــطة الشــبابية والرياضيــة ليكشــف عــن موهبــة أخــرى مل تكــن 
معروفــة عنــه أال وهــي »الــروح الرياضيــة« و»النشــاط والحيويــة« فــكان نشــاطه امليــداين ملحوظــاً 

ســواء يف العاصمــة صنعــاء أو يف املحافظــات رغــم كونــه هدفــاً ُمعلنــاً للعــدو ومرتزقتــه.
يذكــر ان األســتاذ الشــهيد كان أحــد أبــرز املشــاركن يف مفاوضــات مؤمتــر جنيــف 2015 كــا تــم تعيينــه 
عضــوا يف اللجنــة السياســية لفريــق املصالحــة الوطنيــة الــذي تحّمــس لــه غايــة الحــاس ألنــه كان 
يؤمــن بــأن املصالحــة الوطنيــة الشــاملة القامئــة عــى أســاس تغليــب مصلحــة الوطــن هــي الطريــق 
الوحيــد لخلــق مناعــة وطنيــة عصيــة عــى االخــرتاق بحيــث ال ميكــن للعــدوان معهــا أن يســتمر يف 

عدوانــه الــذي ال يقــوم إال عــى توظيــف املرتزقــة واخــرتاق النســيج الســيايس واإلجتاعــي اليمنــي.
وقــد نجــح األســتاذ الشــهيد يف إحــداث خــرق ســيايس ملحــوظ يف مجــال املصالحــة الوطنيــة مــن الصعب 

عــى ســواه إنجــازه، ولذلــك فقــد اتخــذ العــدوان  قــرار تصفيتــه خــال عملــه يف هــذه اللجنــة.

خامتــــة 
كان لألســتاذ الشــهيد حســن زيــد الكثــر مــن الخصــوم ألنــه إلتــزم كلمــة الحــق دامئــاً دون أن يراعــي 
ــه كل طــرق األذى والتحريــض ومل يردعهــم أي وازعٍ  ــد اســتخدم خصوُم ــه، وق ــه أو عاقات مصلحت
دينــي أو أخاقــي، ولكــن األســتاذ الشــهيد متيــز بســاحة النفــس والتعــايل عــى الجــراح بــل واملبــادرة 
باإلحســان مجــدداً ملــن أســاؤوا إليــه حــن تتــاح لــه الفرصــة، وكأن معانــاة األســتاذ الشــهيد وســاحته 

منــوذج معــارص ملعانــاة أعــام أهــل البيــت عليهــم الســام وســاحتهم.
لقــد تُوِجــت حياتــه بوســام الشــهادة الــذي نالــه يف حادثــة اغتيــال آمثــة صبــاح الســابع والعرشيــن مــن 
ــاً وهــو يف  ــاراً ناري ــن عي ــث أفــرغ القســاة املجرمــون يف جســده أكــر مــن عرشي ــر 2020 حي اكتوب
ســيارته الخاصــة دون حراســة برفقــة إبنتــه الصغــرى بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء. حــن شــعر األســتاذ 
الشــهيد بالهجــوم إنكــب عــى ابنتــه لحايتهــا بجســده، هــذا وقــد أصيبــت ابنتــه برصاصــات وجــروح 
بالغــة ومل يفصــل بينهــا وبــن املــوت إال جســد والدهــا الغــارق يف الدمــاء واملثخــن بالجــراح، وهــذا 
ــن أو  ــة اليمني ــُت لثقاف ــذي ال ميّ ــال وال ــاء واألطف ــاء والنس ــتهداف األبري ــر يف اس ــلوب الحق األس
املســلمن بصلــة ليــس ســوى حلقــة أخــرى مــن حلقــات اإلجــرام الصهيــوين بحــق شــعب اليمــن عــى 

يــد حفنــة مــن أحقــر العمــاء الذيــن عرفهــم التاريــخ.
عــى كل حــال، فــإن هــذه الخامتــة البطوليــة لألســتاذ الشــهيد حســن زيــد لهــي أليــق خامتــة بــه وبأمثالــه 
مــن العظــاء، وقــد أرادهــا لنفســه وطلبهــا مــن اللــه بإلحــاح عجيــب ليلتحــق مبــن ســبقه مــن إخوانــه 
الشــهداء، ففــاز بهــا، وذلــك هــو ديــدن كل مــن ينتمــي إىل مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام »أومــا 

علمــت بــأن القتــل لنــا عــادة وكرامتنــا مــن اللــه الشــهادة«.



التعــــازي
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»اســتهداف تحالــف العــدوان بعمليــة اغتيــاٍل وحشــيٍة 
غــادرة لشــهيد الوطــن وزيــر الشــباب والرياضيــة األخ 

ــه« ــه علي ــد »رحمــة الل الشــهيد حســن زي

السيد/ عبدامللك بدر الدين الحويث
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»أتوجــه بالعــزاء لألخــوات واإلخــوة اليمنيــن قيــادًة وشــعباً 
بإستشــهاد األســتاذ حســن زيــد، رحمــه اللــه، األمــن العــام 
لحــزب الحــق يف اليمــن، ووزيــر الشــباب والرياضــة يف 
الحكومــة اليمنيــة املقاومــة، كــا أخــص بالتعزيــة عائلتــه 

الكرميــة«

السيد/ حسن نرصالله
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أجــرى فخامــة األخ املشــر الركــن مهــدي املشــاط رئيــس املجلــس الســيايس األعــى، اليــوم إتصــاالً هاتفيــاً 
مبحمــد حســن زيــد نجــل وزيــر الشــباب والرياضــة الــذي استشــهد يف عمليــة اغتيــال غــادرة.

ــر التعــازي واملواســاة يف استشــهاد الوزيــر حســن زيــد  وعــرّب الرئيــس املشــاط خــال اإلتصــال عــن أّح
الســيايس واملناضــل الكبــر الــذي ُعــرف مبواقفــه الوطنيــة الشــجاعة وانحيــازه إىل الوطــن يف مختلف 

املنعطفــات واملراحــل.
وأكــد أنــه ســيتم ماحقــة املجرمــن واملتورطــن يف هــذه الجرميــة الغــادرة والجبانــة وتقدميهــم للعدالــة 

لينالــوا جزائهــم الــرادع ليكونــوا عــربة لــكل مــن تســّول لــه نفســه املســاس بأمــن وإســتقرار اليمــن.
ــال  ــت إلفش ــاة يف أرسع وق ــط الجن ــود لضب ــة الجه ــة مبضاعف ــزة األمني ــاط األجه ــس املش ووجــه الرئي

ــاء. ــة صنع ــتقرار بالعاصم ــن واالس ــة األم ــة إىل زعزع ــة الهادف ــات اإلجرامي املخطط

ــت  ــي طال ــادرة الت ــال الغ ــة االغتي ــويث أن عملي ــي الح ــد ع ــى محم ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــد عض أك
وزيــر الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد اليــوم، دليــل عــى إجــرام العــدو، وأنــه ال يفــرق بــن 

ــا كان. ــخص مه أي ش
واعتــرب عضــو املجلــس الســيايس األعــى محمــد عــي الحــويث خــال زيارتــه اليــوم ألرسة الشــهيد زيــد، 
إســتهداف حســن زيــد الرجــل املــدين املعــروف مبدنيتــه، جرميــة سياســية تُضــاف إىل جرائــم العــدوان.
ــهيد  ــل للش ــا حص ــاً مب ــدوان أيض ــل دول الع ــه، ونحّم ــؤولية إغتيال ــارشة مس ــكا مب ــل أمري ــال «نحّم وق
وإلبنتــه، فهــو دليــل عــى عــدوان ســافر وتخطيــط أمريــيك ســعودي، وســيتم بــإذن اللــه القبــض عــى 

العنــارص التــي نفــذت مخططــات العــدو لينالــوا العقــاب الــرادع«.
وأضــاف «الشــهيد معــروف بصــربه وقولــه لكلمــة الحــق، وحتــى يف صــربه عــى مــا يقــول عنــه األعــداء، 

وكان أمنوذجــاً عمليــاً لتحركــه ومثابرتــه يف عملــه«.
ــال الشــهيد زيــد محاولــة يف إيغــار الصــدور مــع قــدوم  واعتــرب عضــو املجلــس الســيايس األعــى إغتي
مولــد النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم .. وقــال «لكــن بــإذن اللــه لــن تّفــت حادثــة االغتيــال مــن 
عضدنــا وعزمنــا رغــم األىس والحــزن عــى الشــهيد ولــن يكــون ذلــك ســبباً يف عــدم حضورنــا لهــذه 

املناســبة والتحــرك وفقــاً ملــا يُريــده أبنــاؤه«.
ــلّمن  ــم مس ــه وه ــة إخوان ــد أو كاف ــايض محم ــواًء الق ــم س ــه رأيناه ــل الل ــم بفض ــاؤه كله ــاف« أبن وأض

ــه«. ــه ب ــا قــى الل ــن عــى م ــه وصابري أمرهــم لل

مهدي محمد املشاط
رئيس املجلس السيايس األعى

محمد عيل الحويث
عضو املجلس السيايس األعى
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زار رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور، اليــوم أرسة شــهيد الوطــن وزيــر 
الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد، وذلــك لتقديــم واجــب العــزاء يف هــذه الشــخصية الوطنيــة 
ــة األســبوع املــايض، حيــث كان يف إســتقبال  ــادي الغــدر والخيان والسياســية الكبــرة التــي طالتهــا أي

رئيــس الــوزراء، نجــا الفقيــد محمــد وأحمــد وأخيــه اســاعيل وعــدد مــن أفــراد األرسة.
وعــرّب رئيــس الــوزراء أثنــاء الزيــارة ومعــه نائبــه لشــئون األمــن والدفــاع الفريــق الركــن جــال الرويشــان 
ووزراء اإلدارة املحليــة عــي القيــيس والتعليــم الفنــي والتدريــب املهنــي غــازي أحمــد عــي، والدولــة 
ــل أول وزارة الشــباب والرياضــة  ــع ووكي ــد القن ــة أحم لشــئون مخرجــات الحــوار واملصالحــة الوطني
عبــد الحكيــم الضحيــاين، عــن التعــازي واملواســاة لنجــّي الفقيــد وأخيــه وكافــة أفــراد األرسة والوطــن 

يف هــذا املصــاب الجلــل.
وأشــادوا مبناقــب الشــهيد ومواقفــه الوطنيــة وروحــه الثائــرة املنتــرة للحــق وللوطــن وقضايــاه 
املصريــة، منوهــن إىل نشــاطه املميــز يف إطــار مجلــس الــوزراء ومــا طرحــه مــن أفــكار وآراء مهمــة 

ــس. ــات املجل ــي متــت مناقشــتها يف إجتاع ــا الت ــع والقضاي ــف املواضي تجــاه مختل
وأكــّدوا أن فقــدان الوزيــر حســن زيــد مّثــل خســارًة كبــرة عــى الوطــن واملــرشوع الوطنــي املقــاوم اللذيــن 
ــي  ــوىل الع ــائلن امل ــداً، س ــاً مجته ــؤوالً وعامل ــاً مس ــة، وقيادي ــرة ومعتدل ــية كب ــدا شــخصية سياس فق
ــوب  ــان ويعصــم قل ــه وأن يســكنه أعــايل الجن ــه ورضوان ــه ومغفرت ــر أن يتغمــده بواســع رحمت القدي

الجميــع بالصــرب والســلوان.

رئــــيس مجلــــس الــــوزراء
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عــرّب وزيــر امليــاه والبيئــة نبيــل عبــد اللــه الوزيــر عــن أّحــر التعــازي وصــادق املواســاة يف إستشــهاد وزيــر 
الشــباب والرياضــة أمــن عــام حــزب الحــق حســن محمــد زيــد.

وأشــاد وزيــر امليــاه والبيئــة يف برقيــة عــزاء بعثهــا إىل نجــل الشــهيد محمــد حســن زيــد وكافــة أرستــه 
ــة عــى  ــة السياســية والحزبي ــي، فقــد خــاض معــرتك التجرب ــه الوطن ــد ونضال مبناقــب الشــهيد زي
مــدى العقــود املاضيــة، كان سياســياً بارعــاً ومخرمــاً وشــخصية مهمــة يف العمــل الســيايس اليمنــي، 

ملــا ُعــرف عنــه مــن مواقــف وطنيــة شــجاعة وانحيــازه للوطــن يف مختلــف املراحــل.
وأكــد أن اليمــن خــر حســن محمــد زيــد قائــداً وطنيــاً وسياســياً كبــراً، ســيخلد التاريــخ مواقفــه الوطنيــة 
الصلبــة والشــجاعة يف مختلــف املنعطفــات السياســية وآخرهــا وقوفــه إىل جانــب الوطــن يف مواجهــة 

العــدوان والحصــار.
وأعــرب الوزيــر عــن خالــص العــزاء ألرسة الفقيــد وذويــه ومحبيــه بهــذا املصــاب الجلــل، ســائا املــوىل 

القديــر أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويلهــم قلــوب أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان.

وزيــــر امليــــاه والبيئــــة

بعــث رئيــس مجلــس الشــورى محمــد حســن العيــدروس برقيــة عــزاء ومواســاة إىل محمــد حســن زيــد 
وإخوانــه يف استشــهاد والدهــم وزيــر الشــباب والرياضــة أمــن عــام حــزب الحــق حســن محمــد زيــد 

إثــر عمليــة اغتيــال غــادرة وجبانــة.
وأشــاد العيــدروس يف الربقيــة مبناقــب املناضــل حســن زيــد، وأدواره يف مســار العمــل الوطنــي النضــايل 
واالنتصــار لقيــم الثــورة والوحــدة، ومســرته العمليــة الحافلــة بالعطــاء والتميــز يف مختلــف املواقــع 
واملناصــب التــي شــغلها يف مجــايل العمــل الحكومــي اإلداري والســيايس وكان آخرهــا وزيــراً للشــباب 
ــاين  ــل اإلنس ــه يف العم ــن بصات ــاً ع ــاين، فض ــاص والتف ــاً يف اإلخ ــا أمنوذج ــة، كان فيه والرياض

واالجتاعــي.
ــة  ــه املخلصــن املتميزيــن بفكرهــم وروحهــم املحب وأكــد أن الوطــن ِخــر بإستشــهاده واحــداً مــن رجال
لآلخريــن، معــربا عــن إدانتــه لعمليــة اإلغتيــال اآلمثــة التــي طالــت وزيــر الشــباب والرياضــة املعــروف 

بشــجاعته وانحيــازه للوطــن.
وعــرب العيــدروس، بإســمه وأعضــاء املجلــس ولجنــة اإلعــام والثقافــة والشــباب والرياضــة عــن خالــص 
ــادًة وأعضــاًء ووزارة الشــباب والرياضــة يف  العــزاء وعميــق املواســاة ألرسة الشــهيد وحــزب الحــق قي
هــذا املصــاب، ســائاً املــوىل العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وعظيــم مغفرتــه ويســكنه فســيح 

جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان. »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«.

رئيس مجلــــس الشــــورى



23

ببالــغ األىس والحــزن تلقيــت نبــأ استشــهاد األســتاذ / حســن محمــد زيــد يف عمليــة إغتيــال تّنــم عــن دناءة 
وخّســة مــن خطــط لهــا ونفذهــا، فالقتــل غيلــة ليس ســوى عمــل جبــان يف كل األحــوال والظــروف وال 
يحمــل أصحابــه أي مــرشوع أو هــدف ســوى اإلرهــاب ونــرش الفــوىض والكراهيــة ملــا فيــه مــن ترويــع 
ــرض  ــم ع ــادئ والقي ــكل املب ــرب ب ــذي ي ــاب ال ــكال اإلره ــن أش ــكل م ــو ش ــن، وه ــن اآلمن للمدني
الحائــط، وال يــؤدي إال إىل املزيــد مــن التوتــر واالحقــاد واآلالم، وإال فــاذا يعنــي إســتهداف املدنيــن 
والسياســين واملثقفــن وملصلحــة مــن التخلــص منهــم مبثــل هــذه العمليــات القــذرة واملمنهجــة، إننــي 
اتقــدم إىل أرسة الشــهيد الصديــق وكل أصدقائــه ومحبيــه بعظيــم التعــازي واملواســاة، أمــا الشــهيد وكل 
شــهداء العــدوان الغاشــم اليمــن فهــم أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون ودماؤهــم الزكيــة هــي الســاد الــذي 
ســُتنبُت شــمس الحريــة والســيادة والعدالــة املنشــودة للوطــن املقــاوم والشــعب الصابــر املجاهــد، أســأل 
اللــه العــي القديــر أن يتغمــد الشــهيد وكل الشــهداء بواســع الرحمــة وعظيــم املغفــرة، وإنــا للــه وإنــا 

إليــه راجعــون..

 أجــرى األســتاذ معــاذ أبــو شــالة ممثــل حركــة حــاس يف اليمــن اتصــاال هاتفيــا مبحمــد حســن زيــد 
لتقديــم واجــب العــزاء والتهنئــة باستشــهاد والــده األســتاذ الشــهيد حســن محمــد زيــد وزيــر الشــباب 
والرياضــة، هــذا وقــد أشــاد األســتاذ معــاذ مبناقــب الشــهيد، وأكــد عــى انتائــه لخــط النضــال مــن 

أجــل قضيــة فلســطن والقــدس الرشيــف.

ــم  ــباب، أردت تقدي ــر الش ــق ووزي ــزب الح ــام ح ــن ع ــد أم ــن زي ــهيد حس ــزل الش ــوم ملن ــاريت الي يف زي
العــزاء واملواســاة ألرستــه الكرميــة، ونقلــت لهــم كذلــك تعــازي الســيد جــواد ظريــف وزيــر الخارجيــة. 

والســيد مســعود ســلطاين فــر وزيــر الشــباب والرياضــة يف الجمهوريــة االســامية االيرانيــة

اليمن قادته شهداء
ألنّنــا جســٌد واحــد، يؤملنــا مــا يؤملكــم ونعتــّز بشــهدائكم ونســأل اللــه علــّو الدرجــات للوزيــر الشــهيد  حســن 

زيــد الــذي اغتالتــه يــُد العــدوان والخيانــة والعالــة.

عبد العزيز البغدادي 
النائب العام األسبق

الشيخ حسني زين الدين - لبنان

حركة حامس

سفري إيران لدى اليمن / حسن ايرلو
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إىل االخ الكبر 
قائد الثورة اليمنية املعارصة

وزعيم أنصار الله 
االستاذ املبجل 

عبد امللك بدر الدين الحويث حفظه الله ورعاه
ــن  ــتاذ حس ــر االس ــيايس الكب ــب الس ــل، الكات ــال الطوي ــق النض ــز وصدي ــال االخ العزي ــأ اغتي ــاء نب تلقين
زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة أمــن عــام حــزب الحــق الشــخصية الوطنيــة يف الصــف االمامــي مــن 

الخــط املقــاوم ضــد قــوى االســتكبار مــن قبــل القــوى اإلجراميــة والظاميــة يف صنعــاء
تغمد الله الشهيد بواسع الرحمة وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون

خالص العزاء واملواساة
ألرسة الشهيد وابنائه وإخوانه

وتعازينــا للقيــادة السياســية وللشــعب اليمنــي الصامــد برحيــل هامــة كبــرة مــن رجــاالت الدولــة والفكــر 
والسياســة وال نامــت اعــن الجبنــاء

اخوكم
محمد صادق الحسيني

كاتب ومحلل سيايس اسرتاتيجي من جغرافيا املقاومه
مستشار الرئيس االيراين االسبق

محمد صادق الحسيني



بيانــــــات النعــــي
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حــــزب الحــــق
ثلُُه( )إِن یَمَسسكُم َقرح َفَقد َمسَّ ٱلَقوَم َقرح مِّ

)َولَِیعلََم ٱللَُّه ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا َویَتَِّخَذ ِمنكُم ُشَهَداَء َوٱللَُّه اَل یُِحبُّ ٱلظَّـٰلِِمیَن(

نعــم .. مســنا القــرح، واتخــذ اللــه أميننــا العــام شــهيداً بعــد حيــاٍة حافلــٍة بالجهــاد يف مواجهــة الطغــاة 
واملســتكربين. 

بقلــوب مكلومــة ننعــي إىل األمــة اإلســامية والعربيــة أمــن عــام حــزب الحــق األســتاذ املجاهــد الكبــر 
الســيد حســن محمــد زيــد والــذي قــى شــهيداً يف ســبيل اللــه إثــر عمليــة اغتيــال إجراميــة غــادرة 

صبــاح يومنــا هــذا يف العاصمــة صنعــاء. 
ــن  ــا ول ــا ومبادئن ــاع عــن أهدافن ــواىن يف الدف ــن نت ــا ل ــد يف حــزب الحــق أنن ــا نؤك ــه فإنن ــا إذ ننعي وإنن
نحتجــب خلــف العــدوان مادمنــا عــى الحــق ســائرون وأن هــذه الجرميــة هــي جــزء مــن الجرائــم 
التــي أُرتكبــت بحــق قيــادة حــزب الحــق بــدأً بعمليــة إغتيــال الســيد بــدر الديــن الحــويث نائــب رئيــس 
حــزب الحــق انــذاك واغتيــال الربوفيســور أحمــد رشف الديــن واألســتاذ عبدالكريــم الخيــواين ووو 
كــا نؤكــد أن جرميــة االغتيــال هــي جــزء مــن جرائــم التحالــف األمريــيك الســعودي الصهيوإمــارايت 
عــى وطننــا وشــعبنا، والــذي كان الشــهيد مــن أشــد املناهضــن لــه، بــل إن تحالــف العــدوان قــد أدرج 

اســمه ضمــن القامئــة التــي أعلــن أنــه يســتهدفها رصاحــًة.
كــا أننــا نُهيــب باألجهــزة األمنيــة التــي نثــق بأنهــا ســتقوم بدورهــا املفــرتض يف الكشــف عــن املجرمــن 
والقبــض عليهــم، بــأن عليهــم رفــع مســتوى الحيطــة والحــذر والجاهزيــة فــإن مــن أقــدم عــى هــذه 
الجرميــة يريــد أن يســتهدف الســكينة واألمــن التــي ننعــم بهــا يف العاصمــة صنعــاء واملناطــق املحــررة، 
ويريــد أن يســتهدف خصوصــاً الرتتيبــات األمنيــة الخاصــة بفعاليــات املولــد النبــوي الرشيــف عــى 

صاحبــه وآلــه أفضــل الصلــوات. 
ختامــاً نعــزي أنفســنا يف ُمصابنــا الجلــل ونعــزي األمــة اإلســامية والعربيــة وشــعبنا اليمنــي وخصوصــاً 

الســيد قائــد الثــورة وأرسة شــهيدنا العظيــم ومحبيــه، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.
صادر عن حزب الحق
صنعاء - اليمن
10 ربيع األول 1442هـ املوافق 27 أكتوبر 2020
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املجلس السيايس األعىل 
نعــى املجلــس الســيايس األعــى للســيد القائــد وحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والشــعب اليمنــي إستشــهاد وزيــر 
الشــباب والرياضــة أمــن عــام حــزب الحــق حســن محمــد زيــد املناضــل الجســور والشــخصية الوطنيــة 
ــة وقــوة يف مجــايل العمــل الحكومــي اإلداري والســيايس  ــارزة الــذي واجــه العــدوان بــكل صاب الب

الــذي إنخــرط فيــه منــذ أكــر مــن أربعــن عامــا.
وعــرّب املجلــس يف بيــان صــادر عنــه عــن بالــغ التعــازي ألرسة شــهيد املولــد النبــوي الوزيــر حســن محمــد 

زيــد و لحــزب الحــق قيــادًة وأعضــاًء وللحركــة السياســية الصامــدة يف مواجهــة العــدوان.
وحّمــل قــوى العــدوان ومرتزقتــه مســؤولية هــذه الجرميــة السياســية النكــراء والــذي ســبق وأعلــن تحالف 

العــدوان مكافــأة ماليــة ملــن يــديل مبعلومــات عنــه لتصفيته.
واعتــرب البيــان هــذه الجرميــة تــأيت يف ســياق مجــازر العــدوان البشــعة يف اليمــن وجرامئــه السياســية 
بحــق الشــهداء ويف املقدمــة الرئيــس الشــهيد صالــح الصــاد والدكتــور أحمــد رشف الديــن والدكتــور 

املكتب السيايس ألنصار الله
يف وقــت يســتنفر شــعبنا اليمنــي قــواه إلحيــاء ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف، أبــت دول العــدوان واإلجرام 
ــال  ــكاب جرميــة اغتي ــوم عــى ارت ــاح الي ــة، إذ أقدمــت صب ــا اإلجرامي ــذ مخططاته ــة تنفي إال مواصل
بشــعة يف العاصمــة صنعــاء بحــق األســتاذ املناضــل حســن زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة أثنــاء قيادتــه 

ســيارته وبرفقتــه ابنتــه التــي أصيبــت بجــراح بليغــة.
وكانــت دول العــدوان قــد أعلنــت األســتاذ حســن زيــد ضمــن الئحــة املطلوبــن حســب زعمهــا وحــددت 

مكافــأة ملــن يــديل لهــا مبعلومــات ويســاعدها يف تنفيــذ جرميتهــا الغــادرة.
وإذ نعــزي أنفســنا وأهــل الشــهيد وشــعبنا اليمنــي باستشــهاد هــذا املناضــل الجســور، فإننــا ندعــو الجهــات 

املعنيــة ملاحقــة الجنــاة املبارشيــن بالجرميــة وكشــفهم وتقدميهــم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم الــرادع.
كــا نؤكــد أن مــا تطمــع فيــه وتســعى إليــه قــوى العــدوان مــن زعزعــة لألمــن واالســتقرار يف العاصمــة 
صنعــاء لــن يتحقــق، ونهيــب بشــعبنا اليمنــي الثائــر العظيــم أن يكــون عــى يقظــة كاملــة ملواجهــة 
مخطــط العــدوان الفاجــر، وليكــن الــرد الشــعبي عــى هكــذا جرميــة مؤملــة بالحضــور الكبــر واملرشف 
ــم  ــأن عدوانك ــدوان ب ــف الع ــة لتحال ــالًة مدوي ــون رس ــف لتك ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ــاء ذك إلحي
وحصاركــم وجرامئكــم لــن تزعــزع يف شــعبنا ثقتــه املطلقــة وإميانــه الراســخ مبــرشوع التحــرر حتــى 

إنجــاز النــر الكبــر بــإذن اللــه تعــإىل.
رحم الله األستاذ املناضل الشهيد حسن زيد، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان،

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
املكتب السيايس ألنصار الله – صنعاء
الثالثاء 10 ربيع األول 1442هـ املوافق: 27 اكتوبر 2020م
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وزارة الشباب والرياضة 
نعــت وزارة الشــباب والرياضــة وقطاعاتهــا واتحاداتهــا وإداراتهــا وهيئاتهــا واملكونــات الشــبابية والرياضيــة 

التابعــة لهــا، وزيــر الشــباب حســن محمــد زيــد، الــذي أُستشــهد اليــوم يف عمليــة إغتيــال إجراميــة.
وقــال بيــان صــادر عــن الــوزارة تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نتقــدم بــكل معــاين اإلجــال لــروح 
الشــهيد الطاهــرة التــي تنفســت مــن عبــق الحريــة وجالــت يف دمائهــا كل معــاين الوطنيــة يف مســرة 

حيــاة كانــت حافلــة بالعطــاء والــوالء لليمــن«.
واســتنكر البيــان العمــل الغــادر الجبــان الــذي إتســم بالعــار والخــزي املتجــرّد مــن كل القيــم اإلنســانية 
والــذي متّثــل بإغتيــال هــذه الهامــة اليمنيــة وإصابــة ابنتــه بجــروح بالغــة يف ســابقة خطــرة تجرمها 

كل األديــان واألعــراف ويشــجبها كل األحــرار والرشفــاء يف هــذا الوطــن.
وأضــاف » نــودع هــذه الهامــات الوطنيــة والسياســية التــي جــادت بعظيــم اإلنجــازات التــي يفخــر بهــا كل 
مينــي حــن كان شــعلة تتوقــد يف درب الحركــة الشــبابية والرياضيــة والتــي أمّدهــا الشــهيد بالعــون 
ــة  ــن كان يف مقدم ــطتهم ح ــع أنش ــم يف جمي ــم ومعه ــي له ــباق ألن يحتف ــكان الس ــجيع، ف والتش
الصفــوف للحفــاظ عــى مكتســباتهم، مبــاركاً لهــم جهودهــم ومســانداً لهــم يف كل خطواتهــم لإلرتقــاء 

واملــي قدمــاً يف ســلّم تحقيــق النجــاح«.
وأهــاب البيــان باألجهــزة األمنيــة رسعــة ماحقــة القتلــة ممــن باعــوا أنفســهم لــدول العــدوان وأذنابهــم 
مــن الخونــة والذيــن أمعنــوا يف قتــل أبنــاء الشــعب اليمنــي يف مسلســل إجرامــي دامــي طيلــة أعــوام 
العــدوان والتــي كان آخرهــا إرتقــاء وزيــر الشــباب والرياضــة شــهيدا يف ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف.
ولفــت إىل أن الوزيــر الشــهيد ُعــرف مبواقفــه الحــرّة والشــجاعة يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمرييك 
فــكان صداحــاً بقــول الحــق يف كل منــرب ويف كل حفــل، ســّجل خالهــا منوذجــاً للثبــات والصمــود 
والشــجاعِة يف الــرأي واملوقــف، وكان مثــاالً لــكل حــّر رشيــف يــأىب الضيــم والعــدوان عــى بلــده األمر 
ــن  ــن الئحــة املطلوب ــد ضم ــتاذ حســن زي ــت األس ــن حــن وضع ــدوان عــى اليم ــذي أّرق دول الع ال

حســب زعمهــم.
وأكــّدت وزارة الشــباب، أن الوطــن خــِر برحيلــه قائــداً وطنيــاً ومناضــاً جســوراً ســتظل بصمتــه املؤثّــرة 
وســام رشٍف لــكل منتســبي الــوزارة الذيــن تعهــدوا باملــي عــى درب الشــهيد األســتاذ واألب الفاضــل 
حســن محمــد زيــد، معــربًة عــن خالــص العــزاء ألرسة الفقيــد وذويــه، ســائلًة املــوىل القديــر أن يتغمده 

بواســع الرحمــة واملغفــرة ويلهــم قلــوب أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان.

محمــد عبدامللــك املتــوكل والدكتــور عبدالكريــم جدبــان والصحفــي الســيايس عبدالكريــم الخيــواين.
ــاء  ــة الكــربى لإلحتف ــة املركزي ــذي يســتعد للفعالي ــي ال وطــأن املجلــس الســيايس األعــى الشــعب اليمن
بذكــرى املولــد النبــوي الخميــس املقبــل، أن األجهــزة األمنيــة ماضيــًة بحــزم يف تتبــع الجنــاة 
وســترب بيــد مــن حديــد وســتاحق الجنــاة املجرمــن لينالــوا عقابهــم يف القريــب العاجــل، كــا 
ســتاحق رعاتهــم، وأكــد املجلــس أن هــذه الجرائــم لــن تســقط بالتقــادم مهــا طــال الزمــن وســيأيت 

ــه. ــوم الــذي يحاســبون في الي
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فريق املصالحة الوطنية 
نعــى فريــق املصالحــة الوطنيــة والحــل الســيايس الشــامل، عضــو فريــق املصالحــة حســن محمــد زيــد، 

الــذي استشــهد اليــوم يف عمليــة اغتيــال إجراميــة.
ــي  ــراء الت ــة النك ــذه الجرمي ــبأ( ه ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــان تلقت ــة يف بي ــق املصالح وأدان فري
طالــت شــخصية سياســية مدنيــة عرفــت مبواقفهــا الريحــة والشــجاعة والداعيــة إىل وحــدة الصــف 

ــاء الوطــن الواحــد. ــة بــن أبن واملصالحــة الوطني
وأكــد البيــان أن عمليــة االغتيــال اآلمثــة تهــدف إىل تقويــض جهــود املصالحــة الوطنيــة والحــل الســيايس 
ــا إىل أن فريــق املصالحــة لــن يألــوا جهــدا يف االســتمرار يف جهــوده مهــا كانــت التحديــات  .. الفت

واملؤامــرات.
ودعــا البيــان الجهــات األمنيــة إىل رسعــة ضبــط املتورطــن وتقدميهــم للعدالــة والــرب بيــد مــن حديــد 

عــى يــد كل مــن تســول لــه نفســه املســاس باألمــن واالســتقرار والســكينة العامــة.
ــق  ــه يف الفري ــال عمل ــن خ ــد م ــد زي ــن محم ــب وأدوار حس ــة، مبناق ــة الوطني ــق املصالح ــوه فري ون
وحرصــه عــى تغليــب لغــة الحــوار واملصالحــة بــن أبنــاء اليمــن .. مؤكــدا أن اليمــن خــر برحيلــه 

ــا الوطــن. ــي مــر به ــف املراحــل الت ــا مواقــف مشــهودة يف مختل ــة كان له هامــة وطني
وعــرب فريــق املصالحــة عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الفقيــد ومحبيــه يف هــذا املصــاب األليــم .. 
ســائا املــوىل القديــر أن يتغمــده بواســع الرحمــة واملغفــرة ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه 

الصــرب والســلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

جمعية الكشافة واملرشدات 
نعــت جمعيــة الكشــافة واملرشــدات اليمنيــة، حســن محمــد زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة رئيــس الجمعيــة، 

الــذي أُستشــهد إثــر جرميــة إغتيــال غــادرة طالتــه اليــوم، وإصابــة إبنتــه بجــروح بالغــة.
وأشــادت جمعيــة الكشــافة واملرشــدات يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( مبناقــب الشــهيد حســن 
ــد  ــث كان قائ ــع، حي ــة املجتم ــادية لخدم ــفية واإلرش ــة الكش ــل دور الحرك ــهاماته يف تفعي ــد وإس زي
كشــفي وقــدوة ملنتســبي الجمعيــة مبواقفــه الشــجاعة يف معركــة الدفــاع عــن اليمــن بالكلمــة والحضــور 

يف امليــدان.
وقــال البيــان «إننــا إذ نرفــع تعازينــا لــكل أحــرار اليمــن، نشــد عــى أياديهــم املــي قدمــاً بروحيــة الشــهيد 
إلســتكال مشــوار العطــاء الرافــد بالخــر مــن أجــل بنــاء اليمــن املجيــد بدمــاء متدفقــة ومتطلعــة 

نحــو النهــوض والرقــي«.
ودعــا البيــان كل األحــرار والرشفــاء إىل حضــور وقفــة يــوم غــد اســتنكارا وتنديــدا بالجرميــة النكــراء التي 
طالــت الشــهيد زيــد التــي دعــت إليهــا وزارة الشــباب والرياضــة، إليصــال رســالة الحركــة الكشــفية 
واإلرشــادية يف أن الشــعب اليمنــي أقــوى مــن كل املؤامــرات ومــايض يف معركــة الدفــاع عــن الوطــن 

ومنهــج الشــهداء العظــاء.
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أحزاب اللقــــاء املشتـــرك
ــدوري  ــة واإلســامية استشــهاد رئيســها ال ــي واألمــة العربي ــاء املشــرتك للشــعب اليمن ــي أحــزاب اللق تنع
ــاذ  ــر الشــباب والرياضــة بحكومــة اإلنق ــد وزي - أمــن عــام حــزب الحــق األســتاذ حســن محمــد زي
الوطنــي صبــاح يومنــا هــذا الثاثــاء 27 أكتوبــر 2020م يف عمليــة اغتيــال ســيايس جبانــة تعــرض لهــا 

وهــو يف طريقــه إىل مقــر عملــه بالعاصمــة صنعــاء.
ــة بالتحــرك العاجــل  ــات األمني ــا يف ذات الوقــت ندعــو الجه ــة اآلمثــة فإنن ــك العملي ــن تل ــا إذ ندي وإنن
لكشــف وضبــط املتورطــن وتقدميهــم للعدالــة والــرب بيــد مــن حديــد عــى يــد كل مــن تســول لــه 

نفســه املســاس باألمــن واالســتقرار والســكينة العامــة.
وتعتــرب أحــزاب املشــرتك اغتيــال األســتاذ حســن زيــد املناضــل الجســور والســيايس الفــذ والهامــة الوطنيــة 
ــل  ــن قب ــة م ــرة مدروس ــف مؤام ــوي الرشي ــد النب ــبة املول ــة مبناس ــة املركزي ــل الفعالي ــة قبي املعروف

ــم املؤملــة يف مختلــف الجبهــات. ــه الذيــن يتلقــون الهزائ العــدوان الســعودي األمريــيك ومرتزقت
ــز  ــه متي ــب تعويض ــن الصع ــيا م ــا سياس ــد قطب ــد زي ــن محم ــتاذ حس ــل األس ــن برحي ــرت اليم ــد خ لق
مبواقفــه الشــجاعة املعلنــة يف مختلــف املحطــات السياســية فقــد كان سياســيا مخرمــا، مــارس العمــل 
ــم بالشــهادة واللحــاق  الســيايس منــذ نعومــة أظفــاره، ويعلــن مواقفــه دون خشــية مــن األنظمــة، َحلُ
بالشــهيد الدكتــور أحمــد رشف الديــن والدكتــور محمــد عبدامللــك املتــوكل فــكان لــه مــا متنــاه وإنــا 

للــه وإنــا إليــه راجعــون.. وال نامــت أعــن الجبنــاء.
صادر عن أحزاب اللقاء املشرتك
صنعاء ٢٧ اكتوبر2020

قيادة السلطة املحلية بأمانة العاصمة 
نعــت قيــادة الُســلطة املحليــة بأمانــة العاصمــة، استشــهاد وزيــر الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد، 

الشــخصية الوطنيــة البــارزة واملناضــل املعــروف مبواقفــه الشــجاعة يف مواجهــة العــدوان.
وأدان بيــان صــادر عــن الســلطة املحليــة تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( بشــدة هــذه الجرميــة النكــراء 
التــي طالــت وزيــر الشــباب والرياضــة، الشــخصية السياســية املدنيــة.. معتــربا جرميــة االغتيــال، عمــاً 

ــاً وإرهابياً. إجرامي
وحمــل البيــان قــوى العــدوان الســعودي األمريــيك ومرتزقتــه املســؤولية عــن هــذه الجرميــة.. ُمؤكــداً إّنٙ 
ُمرتكبــي هــذه الجرميــة ومــن يقــف وراءُهــم، لــن يفلتــوا مــن العقــاب، وأن الجهــات األمنيــة ســتصل 

إليهــم عاجــاً أو آجــاً.
وعــربت قيــادة الســلطة املحليــة بأمانــة العاصمــة، عــن خالــص العــزاء واملواســاة ألرسة الشــهيد والحركــة 
الشــبابية والرياضيــة وأبنــاء الوطــن يف هــذا املصــاب الجلــل.. ســائلة املــوىل القديــر أن يتغمــده بواســع 

رحمتــه ومغفرتــه ويســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم الجميــع الصــرب والســلوان.
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التنظيم الوحدوي الشعبي النارصي 
ــاة االخ  ــعبا وف ــادة وش ــي قي ــعب اليمن ــر الش ــارصي إىل جاه ــعبي الن ــدوي الش ــم الوح ــي التنظي ينع
االســتاذ حســن زيــد الرئيــس الــدوري ألحــزاب اللقــاء املشــرتك امــن عــام حــزب الحــق وزيــر الشــباب 
والرياضــة الــذي طالتــه ايــادي الغــدر والخيانــة صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 27/1٠/2٠2٠ يف العاصمــة 
صنعــاء واستشــهد عــى إثــر تلــك الجرميــة النكــراء التــي اســتهدفت شــخصية وطنيــة وقياديــة كــا 
ــا يف التنظيــم الوحــدوي الشــعبي النــارصي نتقــدم بخالــص التعــازي  ــة الشــهيد وإنن اســتهدفت ابن
ألوالد الشــهيد وبناتــه وأرستــه وللقيــادة الثوريــة والسياســية كــا اننــا نديــن ونســتنكر تلــك الجرميــة 
النكــراء التــي اقــدم عــى ارتكابهــا املجرمــون وشــعبنا اليمنــي يتأهــب إلحيــاء املولــد النبــوي الرشيــف 
عــى صاحبــه وآلــه الصــاة والتســليم  وندعــو الجهــات االمنيــة إىل رسعــة ماحقــة الجنــاة وإلقــاء 
القبــض عليهــم وتقدميهــم للمحاكمــة والتوضيــح للشــعب اليمنــي عــن الجرميــة ومرتكبيهــا وندعــو 

اللــه ان يرحــم الشــهيد رحمــة االبــرار وان يســكنه فســيح جناتــه.
إنا لله وإنا إليه راجعون .

األحزاب املناهضة للعدوان
نعــت أحــزاب التكتــل املناهضــة للعــدوان حســن محمــد زيــد األمــن العــام لحــزب الحــق - وزيــر الشــباب 

والرياضــة والــذي استشــهد عــى يــد عنــارص إجراميــة تابعــة لقــوى العــدوان الســعودي األمريــيك.
واعتــربت أحــزاب التكتــل املناهضــة للعــدوان يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( اغتيــال املناضــل 
حســن زيــد، جرميــة غــادرة وجبانــة أرتكبهــا ضعــاف النفــوس مــن عمــاء العــدوان الســعودي اإلمارايت 
األمريــيك، بحــق هامــة وطنيــة سياســية بــارزة، وطالــب البيــان الجهــات األمنيــة ماحقــة املجرمــن 

ورسعــة كشــف مابســات الجرميــة واالقتصــاص للشــهيد حســن زيــد.

التصحيح الشعبي النارصي
نعــت اللجنــة العليــا لتنظيــم التصحيــح الشــعبي النــارصي استشــهاد االمــن العــام لحــزب الحــق- وزيــر 

الشــباب والرياضــة حســن زيــد، صبــاح اليــوم بصنعــاء.
وأدانــت اللجنــة يف بيــان لهــا تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبا( جرميــة اغتيــال املناضــل الجســور حســن 

زيــد ، ومــن يقــف ورائهــا مــن تحالــف الــرش والعــدوان عــى اليمــن.
وطالــب البيــان، اجهــزة االمــن برعــة ضبــط الجنــاة املنفذيــن لهــذه الجرميــة النكــراء وتقدميهــم إىل 

العدالــة لينالــوا عقابهــم الــرادع.
وأكد تنظيم التصحيح ان الرد عى هذه الجرمية هو باملزيد من رفد الجبهات.

واعتــرب استشــهاد املناضــل زيــد خســارة كبــرة عــى الوطــن .. مشــرا إىل مواقفــه املعتدلــة وإميانــه العميــق 
بحــق هــذا الشــعب يف حيــاة العــزة والكرامــة والحريــة.
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إتحـــاد القـــوى الشعبية 
ــي  ــة العامــة التحــاد القــوى الشــعبية إىل الشــعب اليمن ــى املجلــس األعــى ومجلــس الشــورى واألمان نع
واألمــة العربيــة واإلســامية، يف بيــان اليــوم الثاثــاء، استشــهاد أمــن عــام حــزب الحــق حســن محمــد 
زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة بحكومــة اإلنقــاذ الوطنــي والرئيــس الــدوري ألحــزاب اللقــاء املشــرتك 
يف عمليــة اغتيــال ســيايس جبانــة تعــرض لهــا وهــو يف طريقــه إىل مقــر عملــه بالعاصمــة صنعــاء 

وإىل جانبــه ابنتــه والتــي تعرضــت إلصابــات بليغــة.
وأدان االتحــاد الجرميــة االرهابيــة النكــراء التــي اســتهدفت األســتاذ حســن زيــد واعتربهــا أيضــا اســتهدفا 

للحيــاة السياســية واملدنيــة والتــي يعــد الفقيــد أحــد رموزهــا البــارزة.
ــال األســتاذ حســن زيــد الســيايس املحنــك واملناضــل الجســور والهامــة الوطنيــة  ــان أن اغتي وأضــاف البي
املعروفــة يف هــذه الظــروف الحساســة مؤامــرة مدروســة مــن قبــل تحالــف العــدوان عــى اليمــن.

وأكــد البيــان أنــه برحيــل األســتاذ حســن محمــد زيــد خــرت اليمــن أحــد رجاالتهــا الوطنيــة املشــهود لهــا 
ــدوان عــى  ــاز للســام ومناهضــة الع بالســلم والحــوار وصــدق املوقــف ورشف الخصومــة وباالنحي

اليمــن والــذي أدرج اســم الشــهيد زيــد ضمــن القامئــة التــي أعلــن أنــه سيســتهدفها رصاحــة.
ودعــا االتحــاد كافــة أبنــاء الوطــن إىل التكاتــف والتــآزر والوقــوف صفــا واحــدا ملواجهــة هــذه األعــال 
اإلرهابيــة واإلجراميــة وصــد كل املخططــات واملؤامــرات التــي تســتهدف تقويــض الســلم االجتاعــي 

واإلخــال بأمــن واســتقرار الوطــن.
وأعــرب االتحــاد عــن أملــه يف رسعــة القبــض عــى مرتكبــي هــذا الحــادث اإلجرامــي الشــنيع وتقدميهــم 
ــه  ــد وذوي ــن زي ــتاذ حس ــارة ألرسة األس ــه الح ــن تعازي ــربا ع ــرادع، مع ــم ال ــذوا جزاءه ــة ليأخ للعدال

ــة واإلســامية. ــي كافــة واألمــة العربي وللحكومــة والشــعب اليمن

 األمانة العامة واملكتب السيايس
للحزب االشرتايك اليمني

تنعــي األمانــة العامــة واملكتــب الســيايس للحــزب االشــرتايك اليمنــي اغتيــال الشــخصية السياســية املعروفــة 
أمــن، عــام حــزب الحــق، األســتاذ حســن محمــد زيــد، صباح يــوم أمــس األول وســط العاصمــة صنعاء، 
وتحتســبه عنــد اللــه شــهيدا مــع كوكبــة طويلــة مــن السياســين اليمنيــن الذيــن طالتهــم دوامــة القتــل 
غــدرا وغيلــة عــى امتــداد خمســن عامــا مضــت. وإذ تعــرب عــن حزنهــا وأملهــا العميــق عــى رحيــل 
حســن زيــد فــإن األمانــة العامــة واملكتــب الســيايس للحــزب االشــرتايك يدينــان بشــدة حــادث االغتيــال 
ــور  ــا موجهــا ليــس ضــد حــزب الحــق فحســب، وال ضــد حكومــة بــن حبت ــه عمــا إجرامي ويعتربان
فقــط، وإمنــا ضــد كل اليمنيــن التواقــن إىل انقشــاع الحــرب وحلــول الســام. ومــا حســن زيــد إال 
واحــد مــن عقــاء اليمــن الذيــن تضاعفــت الحاجــة إليهــم يف الظــروف الراهنــة املليئــة بالصعوبــات 
والغارقــة يف التعقيــدات، وقــد خربنــاه يف أكــر مــن موقــف يخــص حزبنــا االشــرتايك ويخــص بعــض 
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التجمع العريب واإلسالمي لدعم خيار املقاومة 
نعــى التجمــع العــريب واإلســامي لدعــم خيــار املقاومــة- فــرع اليمــن، استشــهاد حســن محمــد زيــد عضــو 

التجمــع، عــى أيــدي الغــدر والخيانــة مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي اإلرسائيــي األمريــيك.
ــرة  ــل وخ ــن أوائ ــهيد كان م ــبأ( إىل أن الش ــة )س ــاء اليمني ــة األنب ــه وكال ــان تلقت ــع يف بي ــار التجم وأش
املدافعــن عــن القضيــة الفلســطينية وقضايــا األمــة العربيــة واإلســامية وحامــي مــرشوع املقاومــة 

ــة. ــة يف املنطق ــة الصهيوني ــة األمريكي والتحــرر مــن الهيمن
وعــرب التجمــع، عــن التعــازي ألرسة الشــهيد وذويــه وأصدقائــه ومحبيــه، ومتنياتــه الشــفاء العاجــل البنتــه 

التــي أصيبــت يف عمليــة االغتيــال.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”

رفاقنــا خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، كــا ســمعنا صوتــه الداعــم واملــؤازر لحزبنــا االشــرتايك يف 
كل املناســبات التــي أحييناهــا يف العاصمــة صنعــاء. 

إن األمانــة العامــة واملكتــب الســيايس للحــزب االشــرتايك اليمنــي ينظــران إىل تغييــب األســتاذ حســن زيــد 
عــى أنــه فاجعــة حقيقيــة وخســارة كــربى جــرت يف توقيــت حــرج والوطــن اليمنــي بأشــد الحاجــة 
إليــه وإىل أمثالــه. ذلــك أن الفقيــد كان واحــدا مــن رجــال اليمــن القائــل الذيــن ميكــن العمــل معهــم 

للوصــول إىل تفاهــات تفــي إىل حلــول حقيقيــة مهــا كان التبايــن يف اآلراء. 
ــا نطالــب الجهــات القامئــة عــى ضبــط  ومــن منطلــق شــعورنا العميــق بالخســارة التــي ال تعــوض فإنن
األمــن يف العاصمــة صنعــاء أن تســارع إىل القبــض عــى الجنــاة وكشــف مابســات الجرميــة حتــى ال 
يلفهــا الغمــوض مثــل مثياتهــا، وحتــى ال تتكاثــر االجتهــادات والتفســرات والتأويــات التــي ال تفعــل 

شــيئا ســوى إضافــة املزيــد مــن التعقيــد عــى املشــهد املعقــد.



اإلدانـــــات
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مجـــــلس النــــواب
أدان مجلــس النــواب واســتنكر بشــدة جرميــة اغتيــال وزيــر الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد، أمــس 

مــن قبــل عنــارص إجراميــة بالعاصمــة صنعــاء.
ــى عــي الراعــي، أن تحالــف  ــوم برئاســة رئيــس املجلــس األخ يحي ــواب يف جلســته الي وأكــد مجلــس الن
ــة األركان  ــرب مكتمل ــم ح ــن جرائ ــه م ــا ارتكب ــف مب ــارات، مل يكت ــعودية واإلم ــادة الس ــدوان بقي الع
ــي اســتهدفت النســاء واألطفــال والشــيوخ يف الصــاالت واألســواق وهــدم  ــخ الت بالطائــرات والصواري
ــة  ــا الجرمي ــال ومنه ــم االغتي ــكاب جرائ ــه الرت ــز إىل أدوات ــه أوع ــاكنيها، لكن ــى رؤوس س ــازل ع املن

ــد. ــت الشــهيد حســن زي ــي طال الشــنعاء الت
وأشــار إىل أن هــذه الجرميــة تــأيت يف إطــار سلســلة جرائــم العــدوان التــي ارتكبهــا ومــا يــزال بحــق أبنــاء 

الشــعب اليمنــي منــذ مــا يقــارب ســت ســنوات.
ــه  ــكل فئات ــي ب ــد، محــل اســتنكار الشــعب اليمن ــال الشــهيد زي ــواب الشــعب، أن جرميــة اغتي ــد ن ــا أك ك
ــع كل  ــاىف م ــة تتن ــذه الجرمي ــرين إىل أن ه ــود.. مش ــب أس ــة وعي ــية واالجتاعي ــه السياس ورشائح

ــد. ــادات والتقالي ــراف والع ــاوية واألع ــع الس الرشائ
وأشــادوا بجهــود األجهــزة األمنيــة يف رسعــة ضبــط الجنــاة يف زمــن قيــايس.. مطالبــن برعــة إحالتهــم 

إىل القضــاء لينالــوا جزائهــم الــرادع ليكونــوا عــربة لغرهــم.
ــاء اليمــن إىل الحــذر واليقظــة والعمــل عــى تحصــن املجتمــع بالوعــي  وحــث نــواب الشــعب، كافــة أبن
ــال  ــب رج ــع إىل جان ــون الجمي ــى رضورة أن يك ــددين ع ــا.. مش ــل وقوعه ــة قب ــدي للجرمي والتص

ــع واملواطــن. ــن وســكينة املجتم ــاق أم ــتهدف إق ــي تس ــال املخططــات الت ــن إلفش األم

مصـــــدر حكـــــــومي 
أدان مصــدر مســؤول مبكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور، جرميــة 
االغتيــال اآلمثــة والغــادرة التــي اســتهدفت وزيــر الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد صبــاح اليــوم 

بصنعــاء، وفــارق الحيــاة عــى إثرهــا مــع إصابــة ابنتــه.
واســتنكر املصــدر يف تريــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( هــذه الجرميــة النكــراء املدانــة رشعــا وقانونــا 
التــي طالــت شــخصية قياديــة وسياســة مدنيــة عرفــت مبواقفهــا الشــجاعة ضــد العــدوان والحصــار 

وعمائــه ومرتزقتــه.
وأكــد املصــدر أن مرتكبــي هــذه الجرميــة الشــنعاء لــن يفلتــوا مــن العقــاب هــم ومــن يقفــون ورائهــم وأن 

الجهــات األمنيــة ســتصل إليهــم عاجــا أو آجــا.
وحــث املصــدر األجهــزة األمنيــة التــي بــارشت تحرياتهــا الفوريــة إىل تكثيــف تحقيقاتهــا لكشــف مابســات 
ــال  ــات ح ــج التحقيق ــى نتائ ــام ع ــرأي الع ــاع ال ــم واط ــون ورائه ــن يقف ــا وم ــة ومنفذيه الجرمي

اكتالهــا.
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ونقــل املصــدر تعــازي رئيــس الــوزراء وأعضــاء الحكومــة ألرسة الفقيــد والحركــة الشــبابية وأبنــاء الوطــن 
يف هــذا املصــاب الجلــل.. ســائاً املــوىل العــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه ومغفرتــه ويســكنه 

فردوســه األعــى وأن يلهــم الجميــع الصــرب والســلوان.
هــذا وكان رئيــس الــوزراء الدكتــور عبــد العزيــز صالــح بــن حبتــور، ومعــه عــدد مــن الــوزراء قــد بــادروا 
ــدوه  ــد، ليج ــن زي ــر حس ــه الوزي ــل إلي ــذي نق ــفى ال ــزول إىل املستش ــة بالن ــاعهم بالجرمي ــور س ف
قــد فــارق الحيــاة، وقدمــوا التعــازي ألهلــه املتواجديــن باملستشــفى باســم املجلــس الســيايس األعــى 

والحكومــة.
وطــأن رئيــس الــوزراء والــوزراء، ذوي الفقيــد وجميــع أبنــاء الوطــن األحــرار أن مــن قامــوا بهــذا الفعــل 

اآلثــم والجبــان لــن يفلتــوا بجرميتهــم وســتطالهم يــد العدالــة لينالــوا جزائهــم الــرادع.

الهيئة العامة لشؤون القبائل
أدانــت الهيئــة العامــة لشــؤون القبائــل جرميــة اغتيــال وزيــر الشــباب والرياضــة حســن محمــد زيــد، مــن 

قبــل عنــارص إجراميــة مأجــورة.
وأشــارت الهيئــة يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( إىل أن هــذه الجرميــة التــي طالــت شــخصية 
ــراف  ــع واألع ــع كل الرشائ ــاىف م ــدوان، تتن ــد الع ــجاعة ض ــا الش ــت مبواقفه ــية عرف ــة وسياس قيادي

والقوانــن.
وأكــد البيــان أن الوطــن خــر برحيلــه شــخصية قياديــة لهــا مواقــف مشــهودة.. الفتــا إىل أن هــذا العمــل 

الجبــان والغــادر، ليــس مســتغربا عــى دول العــدوان ومرتزقتــه.
وأشــارت الهيئــة العامــة لشــؤون القبائــل إىل أن هــذه الجرميــة لــن تزيــد أبنــاء اليمــن إال قــوة وعزميــة 
ــة  ــة، محاول ــذه الجرمي ــت ه ــدة أن توقي ــم.. مؤك ــتكبار وعمائه ــوى االس ــة ق ــى مواجه وإرصارا ع

لثنــي الشــعب اليمنــي عــن االحتفــاء باملولــد النبــوي الرشيــف لكنهــا ســتبوء بالفشــل.

مجلس التالحم القبيل
ــام لحــزب الحــق  ــباب والرياضــة األمــن الع ــر الش ــال وزي ــي جرميــة اغتي ــس التاحــم القب أدان مجل

ــد. حســن محمــد زي
واعتــرب املجلــس يف بيــان تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( اغتيــال حســن زيــد جرميــة شــنعاء تضــاف 

إىل ســجل جرائــم العــدوان وأدواتــه بحــق الشــعب اليمنــي والشــخصيات الوطنيــة.
وأشــار إىل أن اســتهداف املناضــل الجســور حســن زيــد مــع ابنتــه مــن أفظــع العيــوب واملعــورات القبليــة 

ووصمــة عــار يف جبــن مرتكبيهــا.
ــة لــن تزيــد قبائــل اليمــن إال قــوة  ــة الجبان وأكــد مجلــس التاحــم القبــي أن هــذه األعــال اإلجرامي

ــات والتحشــيد لجبهــات العــزة والكرامــة. ــد مــن الصمــود والثب ــا باملزي وصمــوداً وســيتم مواجهته
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دائرة العلامء واملتعلمني باملكتب التنفيذي ألنصار الله

ــة  ــه، بشــدة الجرميــة النكــراء والجبان ــذي ألنصــار الل ــب التنفي ــاء واملتعلمــن باملكت ــرة العل ــت دائ أدان
التــي أقدمــت عليهــا عنــارص العــدوان الســعودي األمريــيك باغتيــال وزيــر الشــباب والرياضــة حســن 

محمــد زيــد.
وأكــد بيــان صــادر عــن الدائــرة تلقتــه وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( أن هــذه الجرميــة تــدل عى الســقوط 
ــام  ــل س ــد كان رج ــد زي ــن محم ــهيد حس ــا إىل أن الش ــه.. الفت ــدوان وأدوات ــدوي للع ــي امل األخاق

ومنفتــح عــى الجميــع.
ــدام  ــار مــن تحــت أق ــذي سيشــعل الن ــود ال ــان إىل أن دم الشــهيد وشــهداء الوطــن هــي الوق وأشــار البي

ــأفتهم. ــتأصل ش ــم ويس ــض مضاجعه ــن ويق املعتدي
ولفــت إىل أن هــذه الجرميــة محاولــًة إلقــاق األمــن والســكينة العامــة وثنــي الشــعب اليمنــي عــن االحتفاء 

بالرســول األكــرم صــى اللــه عليــه وآله وســلم.

املكتب التنفيذي لنقابة املهن التعليمية
ــال وزيــر الشــباب  ــة والرتبويــة أن جرميــة اغتي ــة العامــة للمهــن التعليمي أكــد املكتــب التنفيــذي للنقاب
والرياضــة حســن محمــد زيــد جــزء مــن جرائــم التحالــف األمــريك الســعودي الصهيــو إمــارايت عــى 

ضــد أبنــاء اليمــن.
ــه اســتهداف أمــن عــام حــزب  ــة )ســبأ( نســخة من ــاء اليمني ــة األنب ــان تلقــت وكال واعتــرب املكتــب يف بي
الحــق مــن قبــل عنــارص اجراميــة تابعــة للعــدوان هــو اســتهداف لــكل القــوى الوطنيـــة ومحاولــة 

ــتقرار يف الوطــن. ــن واالس ــة األم لزعزع
واســتنكر املكتــب هــذه الجرميــة والعمــل اإلرهــايب الجبــان، مطالبــاً األجهــزة األمنيــة رسعــة القبــض عــى 

مرتكبــي هــذه الجرميــة وإحالتهــم إىل القضــاء لينالــوا جزائهــم الــرادع.

جمعية اإلعالم الريايض 
أدانــت الجمعيــة اليمنيــة لإلعــام الريــايض جرميــة االغتيــال اآلمثــة لوزيــر الشــباب والرياضــة حســن 

محمــد زيــد.
ودعــت الجمعيــة يف بيــان تلقــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة )ســبأ( نســخة منــه، الجهــات األمنيــة إىل رسعــة 

إلقــاء القبــض عــى الجنــاة وإحالتهــم للقضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل.
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الفريق الفني ومدرسة املوهوبني
اســتنكر الفريــق الفنــي الكتشــاف املواهــب وإنشــاء املــدارس الكرويــة ومدرســة املوهوبــن وجميــع املدربــن 
واملوهوبــن الحادثــة اإلجراميــة اإلرهابيــة التــي طالــت وزيــر الشــباب والرياضة األســتاذ حســن محمد 
ــادي عصابــة  ــاح اليــوم عــى أي ــه التــي كانــت برفقتــه صب زيــد والتــي أدت الستشــهاده وإصابــة ابنت
مجرمــة أطلقــت عليــه النــار مــن دراجــة ناريــة حــن كان عــى مــن ســيارته بشــارع حــده بالعاصمــة 

صنعــاء.
ونعــى الفريــق الفنــي ومدرســة املوهوبــن االســتاذ حســن زيــد الــذي انتقــل إىل جــوار ربــه شــهيدا بعــد 
حيــاة حافلــة بالعطــاء والنضــال والعمــل الشــبايب والريــايض املتميــز، ســائلن املــوىل عــز وجــل أن 

يتغمــده بواســع رحمتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان وإن للــه وإن إليــه راجعــون.
وأكــد الفريــق الفنــي ومدرســة املوهوبــن يف بيــان النعــي واإلدانــة أن هــذه العصابــة اإلجراميــة التابعــة 
لقــوى العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــت جرمــا ال يغتفــر باســتهدافها لوزيــر الشــباب الــذي يعــد اســتهدافه 

اســتهدافا لــكل الشــباب والرياضيــن وأبنــاء الوطــن عامــة.
ودان البيــان بأشــد العبــارات هــذه الحادثــة اإلجراميــة البشــعة التــي ال تصــدر إال مــن عصابــة إجراميــة 
ــتقراره  ــه واس ــن وأمن ــة الوط ــتهدف زعزع ــاق وتس ــع واألخ ــانيتها وكل الرشائ ــا وإنس ــت ضمره باع
ــايب  ــط اإلره ــار املخط ــه يف إط ــن وأبنائ ــى الوط ــا ع ــتكال مؤامراته ــعى الس ــراف تس ــة ألط خدم

ــدوان واإلرهــاب. ــوى الع ــه ق ــذ ســنوات عــى الوطــن ومتول اإلجرامــي املســتمر من
ــات بهــم وبــكل مــن  ــاة وأيقــاع أشــد العقوب ــة برعــة القبــض عــى الجن ــان الجهــات املعني وطالــب البي

ــي. ــه يف كل أرجــاء الوطــن اليمن ــه نفســه املســاس بأمــن واســتقرار الوطــن وأبنائ تســول ل
رحــم اللــه فقيــد الوطــن االســتاذ حســن زيــد وألهــم أهلــه وذويــه ومحبيــه وشــباب ورياضيــي الوطــن 

ــه راجعــون. ــه وإن إلي الصــرب والســلوان وإن لل
وال نامت أعن الجبناء والخونة والعماء.

حزب جبهة التحرير
أدانــت األمانــة العامــة لحــزب جبهــة التحريــر، الجرميــة الجبانــة التــي اســتهدفت األمــن العــام لحــزب 

الحــق وزيــر الشــباب والرياضــة حســن زيــد.
وأكــدت األمانــة العامــة للحــزب يف بيــان تلقــت )ســبأ( نســخة منــه، أن جرميــة العــدوان باغتيــال الســيايس 
البــارز حســن زيــد وغرهــا مــن الجرائــم، ســتزيد الشــعب اليمنــي صابــة وقــوة يف حايــة ســيادته 

واســتقاله وحريتــه وقــراره الوطنــي .
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مكون اشرتاكيون ضد العدوان
أكــد مكــون اشــرتاكيون ضــد العــدوان، أن جرميــة اغتيــال األمــن العــام لحــزب الحــق حســن زيــد، يف 
ظــل الرتتيبــات إلحيــاء املولــد النبــوي اســتهداف للســكينة واألمــن التــي تنعــم بهــا العاصمــة صنعــاء 

واملناطــق املحــررة.
وأشــار مكــون اشــرتاكيون ضــد العــدوان يف بيــان، تلقــت )ســبأ( نســخة منــه، إىل أن جرميــة اغتيــال زيــد 
واحــدة مــن جرائــم التحالــف األمريــيك الســعودي املســتمرة عــى الشــعب اليمنــي، حيــث أدرج تحالــف 

العــدوان اســمه ضمــن قامئــة أعلــن أنــه يســتهدفها رصاحــة.
ــا يف القبــض عــى منفــذي هــذه الجرميــة والكشــف  ــام بواجبه ــة القي ــان، باألجهــزة األمني وأهــاب البي

عنهــم.

 حركة أنصار شباب ثورة 14 فرباير البحرينية
بسم الله الرحمن الرحيم

ــن َقــَىٰ  ــِه َفِمْنُهــم مَّ ــَه َعلَْي ــا َعاَهــُدوا اللَّ ــوا َم ــَن ِرَجــاٌل َصَدُق ــَن الُْمْؤِمِن قــال اللــه ســبحانه وتعــإىل: )مِّ
ــوا تَْبِديــًا( اآليــة 23 ســورة األحزاب/صــدق اللــه العــي العظيــم.  لُ ــا بَدَّ ــُر َوَم ــن يَنَتِظ ــم مَّ ــُه َوِمْنُه نَْحَب
تعلــن حركــة أنصــار شــباب ثــورة 14 فربايــر يف البحريــن عــن إدانتهــا الشــديدة لعمليــة اإلغتيــال اآلمثــة 
والجبانــة لألســتاذ املجاهــد واملناضــل حســن زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة اليمنــي، والتــي جــاءت 
ضمــن املخطــط الصهيوأمريــيك الســتهداف قيــادات الثــورة اليمنيــة والقيــادات السياســية والعســكرية 

واألمنيــة واإلعاميــة والنخــب، والتــي وضعتهــا قــوى العــدوان عــى قامئــة االغتيــاالت.
كــا ونحــذر املســئولن يف املجلــس الســيايس لحكومــة اإلنقــاذ واملجلــس الســيايس لحركــة أنصــار اللــه، من 
أن املخطــط اإلجرامــي لقــوى العــدوان سيســتمر يف اســتهداف الشــخصيات البــارزة للثــورة والحــراك 
الجنــويب، ولذلــك فإننــا نطالــب بإصــدار قــرار ســيادي عاجــل باإلعــداد لفــوج حايــات للشــخصيات، 
واالســتفادة مــن تجربــة الثــورة االســامية يف إيــران يف بداياتهــا، ومــن الســيناريوهات التــي قامــت 
قــوى االســتكبار العاملــي بتنفيذهــا ضــد الثــورة االســامية مــن أجــل إســقاط النظــام الثــوري الفتــي 

وتصفيــة قياداتهــا ومفكريهــا وتقســيم إيــران إىل كانتونــات وأقاليــم انفصاليــة.
وتــأيت عمليــة االغتيــال الجبانــة هــذه يف الوقــت الــذي يســتنفر الشــعب اليمنــي املســلم العظيــم إلحيــاء 
ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف، إذ أقدمــت قــوى العــدوان صبــاح اليــوم الثاثــاء عــى ارتــكاب جرميــة 
االغتيــال البشــعة يف العاصمــة صنعــاء أثنــاء قيــادة الشــهيد حســن زيــد لســيارته برفقتــه ابنتــه التــي 
أصيبــت بجــراح بليغــة. وكانــت قــوى العــدوان الصهيوأمريكيــة قــد وضعــت األســتاذ املجاهــد الشــهيد 
ــات  ــا مبعلوم ــديل له ــن ي ــأة مل ــددت مكاف ــا وح ــب زعمه ــن حس ــة املطلوب ــن الئح ــد ضم ــن زي حس

ويســاعدها يف تنفيــذ جرميتهــا الغــادرة والنكــراء.
كــا وتعــزي حركــة أنصــار شــباب ثــورة 14 فربايــر عائلــة الشــهيد حســن زيــد واألخــوة يف حركــة أنصــار 
اللــه واألخــوة يف اللقــاء املشــرتك واألخــوة يف حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، وتطالــب مباحقــة الجنــاة 

املبارشيــن بهــذه الجرميــة البشــعة وتقدميهــم للعدالــة لينالــوا جزائهــم الــرادع والعــادل.
وإننــا عــى ثقــة تامــة بــأن مــا تســعى لــه قــوى العــدوان واالســتكبار العاملــي مــن محــاوالت زعزعــة األمــن 
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ــال الحيطــة والحــذر  ــئولن ك ــو اتخــذ املس ــا ل ــق، في ــن يتحق ــاء ل ــة صنع واالســتقرار يف العاصم
وكثفــوا مــن الجهــد اإلســتخباري ومراقبــة الحواضــن التــي ترعــى الطابــور الخامــس لقــوى العــدوان، 
ــادات  ــة القي ــد، باإلضافــة إىل العمــل عــى توفــر حاي ــا النظــام العفــايش البائ ويف مقدمتهــم بقاي

السياســية والعســكرية واألمنيــة واإلعاميــة وســائر النخــب.
إن الشــعب اليمنــي الثائــر كان وال يــزال عــى كامــل الجهوزيــة واليقظــة والحــذر، ومصمــم عــى مواجهــة 
مخططــات قــوى العــدوان، وإن االنتقــام لدم الشــهيد الســعيد األســتاذ حســن زيــد ال يــأيت اال بالحضور 
املليــوين واملــرشف إلحيــاء ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف الــذي دعــى لــه الســيد القائــد عبد امللــك بدر 
الديــن الحــويث، لتكــون رســالة مدويــة لتحالــف العــدوان الصهيوأمريــيك بــأن عدوانكــم وحصاركــم 
وتآمركــم وجرامئكــم لــن تزعــزع اإلميــان الراســخ يف قلــوب أبنــاء الشــعب اليمنــي بثورتــه ومبرشوعــه 

التحــرري حتــى يــأذن اللــه تعــإىل لــه النــر املــؤزر.

املجد والخلود للشهيد املجاهد املناضل األستاذ حسن زيد..
املجد والخلود لشهداء اليمن األبرار.. الخزي والعار لقوى االستكبار العاملي وعمالئهم يف السعودية واإلمارات.

حركة أنصار شباب ثورة 14 فرباير املنامة – البحرين الكربى املحتلة. 27 أكتوبر 2020م

الخارجية االيرانية
ــباب  ــة والش ــر الرياض ــال وزي ــدة اغتي ــب زادة بش ــعيد خطي ــة س ــة االيراني ــم الخارجي ــدث باس دان املتح
يف حكومــة االنقــاذ الوطنــي اليمنيــة، مؤكــدا بــان عمليــة االغتيــال هــذه ســوف لــن تضعــف االرادة 

ــه أكــر فأكــر. ــت احقيت ــل تثب ــي ب ــة للشــعب اليمن ــروح املعنوي وال
وقــد ادان خطيــب زادة بشــدة عمليــة اغتيــال امــن عــام حــزب »الحــق« ووزيــر الرياضــة والشــباب يف 

حكومــة االنقــاذ الوطنــي اليمنيــة حســن محمــد زيــد.
وأعــرب املتحــدث باســم الخارجيــة االيرانيــة عــن املواســاة مــع الحكومــة والشــعب اليمنــي وارسة الشــهيد 
الكرميــة وقــال: ال شــك ان عمليــة االغتيــال الجبانــة هــذه كســائر جرائــم املعتديــن عــى اليمــن، هــي 
ــاوم  ــي املق ــعب اليمن ــة الش ــق يف مواجه ــق مغل ــم اىل طري ــن ووصوله ــف املعتدي ــط مــؤرش لضع فق

وصاحــب العــزم واالرادة.
واكــد خطيــب زادة بــان عمليــة االغتيــال هــذه ســوف لــن تضعــف االرادة والــروح املعنويــة للشــعب اليمنــي 

االيب بــل تثبــت احقيتــه أكــر فأكــر.
وقــد أعلنــت وزارة الداخليــة اليمنيــة، أمــس الثاثــاء، استشــهاد وزيــر الشــباب والرياضــة حســن زيــد إثــر 

عمليــة اغتيــال نفذتهــا عنــارص تابعــة للعــدوان الســعودي األمــريك بالعاصمــة صنعــاء.
ــاء  ــة صنع ــوم يف العاصم ــاح الي ــت صب ــة: »أقدم ــوزارة الداخلي ــع ل ــي التاب ــام األمن ــع اإلع ــال موق وق

ــد«. ــن زي ــتاذ حس ــة األس ــباب والرياض ــر الش ــال وزي ــى اغتي ــدوان ع ــة للع ــة تابع ــارص إجرامي عن
وأضــاف أن العنــارص اإلجراميــة اعرتضــت ســيارة وزيــر الشــباب والرياضــة، التــي كانــت تقودهــا ابنتــه، 
وأطلقــوا النــار عليــه مــا أدى إىل استشــهاده بعــد إســعافه إىل املستشــفى اليمنــي األملــاين، فيــا أصيبــت 

ابنتــه بجــروح بليغــة.
وأوضح أن الشهيد مل يكن لديه أي حراسة شخصية وكان دامئا يتنقل مبفرده كأي مواطن.

ــتهداف  ــدوان الس ــط الع ــن مخط ــأيت ضم ــي ي ــل اإلجرام ــذا الفع ــى أن ه ــة ع ــددت وزارة الداخلي وش
ــم  ــيتم تقدي ــة، وس ــة جاري ــة األمني ــات واملتابع ــدة أن التحقيق ــة، مؤك ــوادر الوطني ــخصيات والك الش

ــة. ــاة للعدال الجن
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كتــــابـــات
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اخت الشهيد/ أمة امللك زيد

ما ال يعرفه الكثر عن اخي حسن سام الله عليه:
بفضــل صــاح والــديت التــي تابعــت واهتمــت بتحصيلــه العلمــي والدينــي وبفضــل الجوامــع ومــا كان 
يجــري فيهــا مــن اإلهتــام بتعليــم اصــول الديــن ومــا كان عليــه بيــت والــدي رحمهــم اللــه مــن رحمة 
باملســاكن مــن االيتــام واملحرومــن مــن ذويهــم املســافرين، ونتيجــة ملــا عانتــه والــديت مــن حرمــان 
لكامــل حقوقهــا وايضــاً ملعرفتــه مبعانــاة والــدي يف طفولتــه مــن اليتــم كل ذلــك شــكل شــخصية اخــي 

الشــهيد.
ــديد  ــكان ش ــراً ف ــزة مبك ــة واملمي ــي القيادي ــخصية اخ ــكلت ش ــا تش ــابق رشحه ــروف الس ــبب كل الظ بس
ــات،  ــع االنحراف ــاً لجمي ــم مقاوم ــاً للظل ــه كاره ــة إىل كون ــره إضاف ــاكل غ ــعور مبش ــانية والش اإلنس
أصبــح كحصــن منيــع الرستــه ولوطنــه، مل يخضــع لظــامل ومل يســكت عــن الدافــع عــن حــق مظلــوم، 

ــم ســخي. ــة، وكان كري ــع البديه كان ايضــاً حــذر ورسي
عندمــا التحــق بالوظيفــة العامــة كان شــديد يف موافقــه ضــد الظلــم والظاملــن ومتحــرر مــن الحــرص 
عــى الشــكليات واملظاهــر الزائفــة، كــا كان مهتــاً باملشــاكل التــي يعــاين منهــا املجتمــع اليمنــي كظلــم 

االيتــام واملــرأة، واملعاملــة بالســوء.
مل يخضع لشهواته وعاش حراً با قيود يف تفكره واتجاهه الديني.

تعامل مع من حوله بشخصيته الحرة الكرمية ولكن يف الوقت ذاته بحذر شديد.
مل يكن جباراً وال فظ غليظ القلب مع من حوله.

خدم كل من طلب مساعدته، حتى من سبق لهم اذيته او من كان يعلم بسوء نيتهم ناحيته.
ــة كــا االخريــن ومل  ــه الزوجي ــم يســتطيع ان يعيــش حيات ــة فل عــاش شــبابه حامــاً هــم مشــاكل العائل

ــه االوىل. ــه حبــس وهــو عريــس بزوجت ــى ان ــاة مســتقرة، حت يحظــى بحي
كان براً بوالده ووالدته فلم يتخى عن والده ومشاكل االرسة برغم مشاكلة السياسية.

كان محسناً الهله ولكل من عرفه.
فهنيئاً له، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

شقيق الشهيد/ إسامعيل زيد
اخ وبالف اخ انت ياحسن

ياحسن الخلق وحسن العرشه والكلمة والحرف
اه وألف اه

حن نفقد بعد االب اخ
كان االب بعد يتمنا بأيب

وكان ساعد يدي تقطعت برحيلك اورديت
أااخ كم هو موجع فقدك

وعزايئ الوحيد بعدك
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هو نيلك الشهادة يااخي
سينال كل ظامل تأمر عليك حره فعلته يوم العدالة بعد كشف سوؤته.

حسبي ان اقول هنيئا لك الشهادة فإنت اها لها
ولنا الفخر ان تنالها ويصطفيك الله بها.

مل متت ومل تغب ومل تفقد
فانت حي بيننا
حي عند بارئك

حي بحينا بقلبوبنا وببيتنا
هو غياب ...برغم وجعه

اال انه فرحه لنا
)فحسن محمد زيد( ال تليق به اال رفقه االنبياء والصديقن وهالة ضيائك تزين موكب الشهداء.

اخوك اساعيل محمد زيد

شقيق الشهيد الدكتور/ عباس زيد

شهيـــد الحـــق
تضاعفت الجراح بخرب استشهاد أخي وشقيقي ونفيس.

لقد غادرنا شهيداً مظلوماً مغدوراً به، ووجعه يازمني كل لحظة.
فقد كُِر ظهري، وُهّد ُركني، ويُّتمُت مجدداً، فقد كان يل ولغري خر اخاً، وخر أباً.

فحــزين عليــه رسمــٌد .... وأملنــا يف اللــه أن ينتقــم ممــن ظلمنــا وســفك دمائنــا بغــر حــق غــدراً عــى 
مــرأى مــن النــاس.

الحمــد للــه الــذي كتــب املــوت عــى جميــع خلقــه وأكرمنــا بالشــهادة، فربصاصــات غدرهــم يــا أخــي ُقتلــُت 
أنــا بهــا، واُحييــت أنــت بالشــهادة.

والحمد لله عى سامة إبنتي سلمى شفاها الله.
يصعب عى أن أكتب عن أخي، ووجعي يحارصين من كل إتجاه

فصعب أن يكتب اإلنسان عن نفسه فهو نفيس.
يقــال إذا أردت أن تــرى الجبــل فابتعــد عنــه، وقــد كان قربــه الشــديد منــي مانعــاً يل مــن معرفــة غــره، 
فهــو مرجــع األرسة يف كل أمــر وحاميهــا بعــد اللــه مــن كل رش، ومدافعــاً عــن حقــوق الجميــع قبــل 

حقوقــه يف مواجهــة كل ظــامل ومعتــدي.
وإذا أمعنــت النظــر إىل الشــمس لبضــع ثــواين يف وضــح النهــار مــن الصعــب عليــك النظــر إىل غرهــا، 
فكيــف بنــا نحــن؟ ونــور وجــه أخــي، وجميــل معروفــه واحســانه لنــا جميعــاً.. ســاطعاً أمامنــا إىل اليــوم.

ــتاذ  ــأن )األس ــن، ب ــور أحمــد رشف الدي ــا الشــهيد الدكت ــردده والدن ــا كان ي ــام يحــرين م ــذا املق ويف ه
حســن زيــد أمــٌة قامئــاً بذاتــه(.

ولذلــك مل ولــن نلتفــت إىل مــرىض النفــوس الذيــن حاربــوا شــقيقي مــن كل إتجــاه، والذيــن ســود اللــه 



46

وجوههــم يــوم بيــض اللــه وجــه أخــي ورفــع شــأنه. وأكرمــه بالشــهادة. رحمهــا اللــه تعــإىل.
كا نؤكد أننا لن نقول ما ال نعلم ولن نقول كلا نعلم يف هذه اللحظة التاريخية.

أوكلنا وفوضنا أمرنا إىل الله فهو حسبنا ونعم الوكيل.
وال حول وال قوة اال بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إبن الشهيد/ محمد حسن زيد

أخاطب والدي فأقول له:
السام عليكم يا أيب ورحمة الله وبركاته، هنيئا لكم الكرامة، هنيئا لكم الراحة والسامة،

عزايئ أين عى يقن بحسن حالكم وجميل منقلبكم واستبشاركم مبن مل يلحقوا بكم،
ما أوحش الطريق وما أرسع اللقاء!

أسأل الله أن ألقاكم بارا أبيض الوجه وأن أكون عند حسن ظنكم يب بل وأحسن، والعاقبة للمتقن.

إبنة الشهيد/ سكينة حسن زيد

كل فتاة بأبيها معجبة ...
أمــا انــا فكيــف ال أُعجــب بوالــدي ســام اللــه عليهــم وأنــا منــذ عرفــت الحيــاة كنــت أالحــظ ان والــدي 
بــن النــاس يف األرسة او خارجهــا وبــن اي جمــع صغــر او كبــر “نجــم” حقيقــي، كأن النــاس كلهــا 

بــا ألــوان ووالــدي هــو الوحيــد امللّــون بينهــم.
دون اي مبالغة يبدو الجميع “باهتاً” يف حضور أيب.

وهــب اللــه والــدي ســام اللــه عليــه طاقــة عجيبــة وحضــور آرس كأن هنــاك مغناطيــس يشــّد الجميــع اليــه 
وهــو يتحــدث، وهــو ميــي، وهــو ينظر.

كان والدي مختلفاً عن الجميع دامئا مميز.
ال ميلك الجميع اال الخضوع لسحره او الخوف من غضبه.

ــع جــودة  ــه يف رف ــذا فيحســن اســتخدام كل ملكات ــدرك هــو ه ــه وي ــن ألحدهــم ان يتجاهل نجــم ال ميك
ــع. ــه بالجمي عاقات

كان كثــراً مــا يســتخدم تعبــر )أحسســت( بهــذا حــن يتحــدث عــن النــاس وعاقاتــه بهــم ولــو كان لقائــه 
بالبعــض ملــرة واحــدة.

كانت له نظرة يف الناس؛ كثراً ما تثبت االحداث انه عى صواب.
بالرغــم مــن انــه كان مقتنــع منــذ بدايــة شــبابه كــا يــروي يل انــه أُحيــط برجــال األمــن واملخابــرات وان 
كثــراً ممــن كانــوا حولــه كانــوا مدفوعــن ملراقبتــه مثــا ورمبــا أســوأ مــن هــذا اال انــه تعلــم ان مييــز 

حتــى بــن الجيــد والســيئ منهــم.
كان محبوباً ومحرتماً ومهاباً من والده ووالدته واخوته واصدقائه.

أدركت منذ طفولتي املبكرة ان أيب ال يُقاس عليه أحد.
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فأصدقائــه يتقبلــون غضبــه بــل وكأنهــم يدمنــون عليــه وال يزيدهــم صــدق والــدي ورصاحتــه وأســلوبه 
اال تعلقــاً وإعجابــاً.

أعتقــد ان والــدي كان يشــعر باالحبــاط كثــراً ألنــه نــادراً مــا كان يجــد مــن يتناســب مــع ذكائــه وفهمــه 
ــاة ســواءا يف االشــخاص او يف الوظائــف التــي أتيحــت لــه. وقدراتــه يف الحي
والدي كان ال يخى أحد وال يجامل أحد، معتداً بنفسه حداً كبراً ولكن دون الكرب.

ومــع كل هــذا وألنــه ال يشــبه أحــد عــودين ان يأخــذ رأيــي يف كل وأي شــيئ منــذ طفولتــي املبكــرة، وان 
يســمعه باحــرتام حقيقــي دامئــاً وامــام الجميــع بينــا قــد يســتخف بــكل رصاحــة وامامــي تحديــداً 

بــرأي أحــد اصدقائــه مثــا إذا مل يكــن الصديــق ذكيــاً او صادقــاً مبــا فيــه الكفايــة ...
حتــى اين اتذكــر انــه ليلــة عيــد خرجنــا وحدنــا ألختــار لــه بدلتــن رمبــا او أكــر جعلنــي اختارهــا كلهــا 

کاملــة “ البدلــة والقميــص والكرافتــة “ وحــرص ان يلبســها كــا اخرتتهــا انــا لــه ....
كنت ال زلت حينها يف الصف الثالث ابتدايئ.

كان حريصــاً ان يخصــص ولــو دقائــق يف اليــوم للحديــث الخــاص والعميــق معــي والنقــاش حــول كل 
وأي شــيئ منــذ طفولتــي املبكــرة.

أخذتــه السياســة منــا بعــد تأســيس حــزب الحــق وأنشــغل لســنوات، فــكان حريصــاً ايضــاً ان يشــغلنا معــه 
بعاملــه ويدخلنــا معــه حرصــاً منــه وقلقــاً علينــا مــن الضيــاع.

كان يشــعر مبســئولية كبــرة ألنــه كان يعتقــد اننــي وأخــي األكــرب أذىك مــن نظرائنــا- أخــي محمــد أذىك 
منــي بكثييــر - وكان يقلــق ان ال نســتفيد مــن هــذا الــذكاء او ان يكــون تأثــره ســلبياً خاصــة يف ظــل 
تأخــر النظــام التعليمــي يف بادنــا ووالــدي كان متخصــص يف الرتبيــة وعنــده ماجســتر يف تربيــة 

االطفــال مــن بريطانيــا.
مل أذكــر اخــويت االحبــاء هنــا “نفيســة وأحمــد وســلمى” ألنهــم أصغــر منــي وألين مل أكــن مشــاركة لهــم 

يف تفاصيــل عاقتهــم بــأيب يف تلــك الفــرتة بســبب فــارق الســن.
كان والــدي يحــرص ع ان نقــرأ وكان يشــرتي لنــا مجلــدات االطفــال املوجــودة كلهــا ويحــرص ان يتأكــد 

اننــا قرأناهــا.
ــا، اشــرتى لنــا سلســلة روايــات تاريخيــة ومــن ثــم نهــج الباغــة والكتــب  ثــم رفــع ســقف القــراءة لدين

ــا ام ال. ــت قرأته ــع ان كن ــة ويتاب الديني
ــي  ــق ويصطحبن ــاً لدقائ ــه احيان ــرتك مقيل ــه كان ي ــا ان ــدايئ مث ــع االبت ــف الراب ــا يف الص ــر وان واتذك
لغرفــة نومــه ويغلــق عليــا البــاب ويناولنــي مجلــد ألــف ليلــة وليلــة ألقــرأه ويقــول يل: اقــرأي يــا 

ــوان. ــمعي كام النس ــيس تتس ــكينة ال تجل س
سام الله عليك أيب حبيبي وعوضك عن كل ما نالك وجمعني الله بك يف جنات النعيم.
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إبنة الشهيد/ نفيسة حسن زيد

إىل أهم النعم؛ سندي وحبيبي األول واألبدي..
صعــب إين اجــرب أكتــب وانتــو مابحــد، صعــب إن أول كتابــايت تكــون عــن فقدانكــم، مــش بــس صعــب 
شــبه مســتحيل اكتــب عــن يش بيوجــع قلبــي قــوي، لليــوم مــش مســتوعبه إن وجودكــم أصبــح ذكــرى 

مــش مقتنعــه إين ماعــاد شــاقدر أحــيك لكــم عــن بنــايت، عنــي، أيــش بيضايقنــي، وأيــش يعجبنــي،
أطلب رأيكم عن يش وتجاوبوين: )أنت ِ أيش مقتنعه؟! أيش ايل تشتيه؟!(

أشــتي أســألكم اليــوم يابابــا عــن أشــياء كثــره أهمهــا كيــف اواجــه الحيــاة بدونكــم؟! كيــف أوقــع قويــة 
ســاعكم؛ وســاع خــوايت؟!

أنا الرحيمه يابابا املسكينه كيف شافعل ذحن؟!!
بس شاجلس أذكر كل كامكم وشاعيش عليه..

قد علمتوين خرات..
شاعيش مرتاحه ألين متاكده إنكم مرتاحن يابابا..

شاعيش وشاراعي ملا أجي لعندكم شاعيش بكل طيبتكم وكل تسامحكم
مابيصربين عى فراقكم إال إنكم فزتو بالشهادة؛ فزتو بايل كنتو تتمنوه دامياً..
أخر يش شكراً لكل حضن، ولكل إتصال، لكل إهتام، ولكل كلمة منكم يابابا..

شكراً ألن حيايت كانت جميلة وكنتو أكرب سبب يف جالها.. شكراً يا بطي.

إبن الشهيد/ أحمد حسن زيد

الحمدلله رب العاملن اللهم خذ حتى ترىض.. اللهم صي عى محمد وعى آل محمد
والدي ومعلمي وسيدي وتاج رايس اعطاين باستشهاده آخر درس عن الطريق التي يجب ان اتبعه..

ناضل وجاهد وصرب وطلب الشهاده من الله وتقبل الله منه
أكر من تعرض لاتهامات هو هذا الشهيد لكنه احتسب األجر من ربه وصرب عى الكثر الكثر

البعض كان يعترب سكوته ضعف والبعض يعترب سكوته إلنه متورط يف االتهامات
لكــن الحقيقــه هــي اختــاف يف الثقافــه مل يكــن يخــاف النــاس وال يخــاف ســوء ســمعته او صورتــه امــام 

لناس. ا
الشــهيد ســام اللــه عليــه كان ميلــك بحــور علــم يف جميــع املجــاالت ومثقــف جــدآ، عهدتــه طــوال حيــايت 
معــه وهــو محــب للعلــم، قــرأ الكثــر الكثــر مــن الكتــب، خرنــا عقــل مميــز يفكــر بطريقــة مميــزة 

ونظرتــه لألمــور مميــزة.
ــر الشــباب والرياضــة وهــذه  ــه وزي ــه ان ــاس ل ــه كانــت نظــرة الن ــه الن ــة مــا كتبــت عن مــن فــرته طويل
الحقيبــة الوزاريــة مل تكــن رشف للشــهيد بــل الشــهيد كان رشف لهــا فهــو أكــرب بكثــر منهــا وانجازاته 

ومواقفــه ونضالــه الدينــي والســيايس والعلمــي هــي مــا صنعــت منــه شــهيد.
سام الله عى روحه الطاهرة الزكية الصابرة.

لعنة الله عى العدوان وكل مشارك يف العدوان.
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إبنة الشهيد/ سلمى حسن زيد

صبيحــة الحــادث غادرنــا املنــزل حــوايل الســاعة التاســعة صباًحــا ووالــدي ســام اللــه عليهــم “ميازحونني” 
كالعــادة واالبتســامة ال تفــارق وجههــم البشــوش، تحركنــا مــن املنــزل نبحــث عــن أقــرب ســوق ســوداء 

لتعبئــة الســيارة بالبــرتول - توجهنــا بعــد تعبئــة الســيارة إىل ذلــك النفــق املظلــم ..
ال أحــد منــا كان يتوقــع مــا ســيحدث! والــدي كان يتحــدث يف الهاتــف مــع الســكرتر الخــاص بــه يقــول 
ــم  ــادة ث ــي كالع ــادوا ميازحونن ــف وع ــوا الهات ــم أغلق ــه عليه ــدي ســام الل ــوح وال ــز صب ــه أن يجه ل
دخلنــا النفــق ويف ثــواين معــدودة أصبــح كل يشء رمــادي اللــون، بارشونــا بإطــاق الرصــاص املتتــايل 

حتــى ال نســتطيع الــرد أو حتــى االســتيعاب.
كل مــا أســتطيع تذكــره هــو صــوت والــدي يقــول “بيربــوا علينــا بيربــوا علينــا “ مل يســتطيعوا إكــال 
ــدي  ــن وال ــت بحض ــايل، أحسس ــدهم الغ ــزء يف جس ــرتق كل ج ــد كان اخ ــاص ق ــم ألن الرص جملته

يحمينــي مــن ذلــك الرصــاص الغــادر!
بــدأت صيحــات األمل تتعــإىل منهــم، صيحتــان فقــط مازالــت تخــزق قلبــي، وبعدهــا عــم الهــدوء وســاد 

الصمــت يف ذلــك النفــق!
توقفــت الســيارة وأنــا الزلــت مل أســتوعب أن والــدي قــد ُقتــل بجانبــي، ورائحــة البــارود مخلوطــة بالــدم 

مــا زالــت عالقــة يف أنفــي ..
فتحت الباب عى أمل أن أرى من جعلني با أب بلمحة بر!

مل أرى أحد!
ذهبوا وكأن شيًئا مل يكن!

سارعت بالراخ علني أنقذ والدي!
تجمعوا الناس وأنا مازالت أرصخ علنيي أنقُذ والدي!
مل أنتبه للرصاصة التي يف كفي وال للتي يف كتفي!

كانت الفكرة الوحيدة يف عقي هي والدي!
تــم إســعافهم للمستشــفى اليمنــي األملــاين، يف ذلــك الوقــت تواصلــت مــع أخــي األكــرب والســكرتر الخاص 

بوالــدي ألخربهــم بالفاجعة ..
تــم إســعايف بعدهــا ووصلنــا ملدخــل الطــوارئ يف نفــس الدقيقــة، كان آخــر مشــهد آراه ووالــدي مغمــى 

عليهــم وقــد تخضبــت لحيتــه بالدمــاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل .....

عاقتــي بوالــدي مميــزة والفضــل لوالــدي طبًعــا ألنهــم مل يكونــوا مجــرد أب بــل كانــوا صديــق وحبيــب 
وأخ وكل مــا ميكــن للمحــب أن يكــون!

كان أيب يحبنــي ويحــب أخــوايت وخــوايت حًبــا ال ميكــن للمــرء تخيلــه، وكان دامئـًـا يحــرص عــى أن نكــر 
حاجــز العاقــة النمطيــة بــن األب وبنتــه وأن نعتربهــم كأب وصديــق وملجــأ نســتطيع الهــرب إليــه 

عندمــا تضيــق بنــا الحيــاة!
ــم اإلرصار  ــت منه ــم تعلم ــد منه ــم يشء جدي ــة يل ألتعل ــرب فرص ــدي يعت ــع وال ــه م ــوم أقضي كان كل ي
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والقــوة والتعبــر عــن رأيــي وحتــى الدفــاع عنــه، تعلمــت منهــم أن يف القــرب مــن اللــه قــوة ال ميكــن 
ألحــد أن يقتلهــا ..

تعلمت منهم أن حب الله هو الحب الحقيقي وأن مادونه يفنى.
الحيــاة بــدون والــدي صعبــة وســأفتقد اإلحســاس باألمــان وســأفتقد إحســايس بأننــي املدللــة وصغرتهــم 
ولكــن أنــا عــى أمــل أن يجمعنــا اللــه ولــو بعــد حــن .... كل املواقــف مــع والــدي كانــت مميــزة ألنهــم 

كانــوا حريصــن ان تكــون كل مواقفهــم معانــا مميــزة.
أقول للعداون ولكل من ساهم يف هذه الجرمية: حسبنا الله ونعم الوكيل ولنا يوم الحساب لقاء.

ــة  ــة وســوف منــي بروحي ــة اليمني ــد املناضــل يف الدفــاع عــن القضي ــة الوال ســوف نظــل عــى منهجي
شــهيد املولــد النبــوي رافعــن رؤوســنا عاليــا، ونعاهــده بأنــا ســنظل كــا ربانــا عــى القــوة والعزميــة 
وســنواصل مشــوار الحيــاة الــذي رســمته يــا والــدي بدمائــك وفــاء وعرفانــا لــكل التضحيــات العظيمة 

التــي قدمهــا الرشفــاء لهــذا الوطــن الغــايل.

زوجة الشهيد/ وفاء ابراهيم املتوكل

وداعا زوجي الغايل رحلت عنا لكن روحك الطاهرة مازالت تحلق يف ساء اليمن.
  بعــد عــرشة )31 عامــا( أصبحــت أشــعر أنــه كل شــئ يف حيــايت كان الــزوج الــذي كان األمــان لــكل أفــراد 
ــه الشــهيد مــن قــوة الشــخصية -اعجــايب بشــخصه كإنســان ميتلــك كل الصفــات  ــا متيــز ب أرستــه مل
املثاليــة كالقــوة والصــدق والحنــان والصــرب واملرونــة والحكمــة ال يســتطيع مــن يعرفــه عــن قــرب إال 
أن ينبهــر بوجــود حســن زيــد يف حياتــه ويتمســك بقربــه منــه ألنــك تشــعر أنــه يقربــك مــن اللــه 

لتفكــره الدائــم باخرتــه قبــل دنيــاه.
ــك  ــن أرست ــن وب ــاء اليم ــق يف س ــت تحل ــرة مازال ــك الطاه ــن روح ــت لك ــايل رحل ــي الغ ــا زوج وداع
وروحيتــك تعانقنــا جميعــا فــردا فــردا وتزودنــا القــوة والثبــات بقــوة اللــه التــي منحتنــا اياها بســالتك 

وتفــردك بقــوة الشــخصية التــي ارعبــت العــدوان وجعلتــك اليــوم شــامخا يف ســاء الخالديــن.

زوجة الشهيد/ نفيسة حمود الوشيل

اربعــون يومــا مضــت … والجــرح ينــزف … عــى فراقــك ابــيك وتدمــع عيــوين ويــذوب قلــويب برحيلــك 
ــب  ــكن القل ــي، س ــذ فارقتن ــاً، من ــن عام ــا أربع ــا وكأنه ــرت علي ــا م ــون يوم ــايل، اربع ــي الغ ــا رفيق ي
صمــت رهيــب وخــوف أيقــظ الحــزن واالمل بداخــي… وقــد نضــب الدمــع يف اعينــي، رحلــت واخــذت 
ــعر  ــرة اش ــي …. ألول م ــي ومعلم ــي وصديق ــا حبيب ــد ي ــات الخل ــايت… اىل جن ــح حي ــك مفاتي مع
بالوحــدة وأمل الفــراق ومــع ذلــك ســتبقى يــا أغــى الغاليــن دامئــا وابــدا يف القلــب والوجــدان، وال 

ميكــن لأليــام والســنن ان متحــو ذكــراك الغاليــة أبــداً
مضــت اربعــون يومــاً ،   عــى رحيلــك املوجــع األليــم ، متــر األيــام والجــرح مــا زال  ينــزف والقلــب مــا 
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زال يبــيك ، أربعــون يومــاً وكأنهــا الدهــر  بــا نهايــة ، فهــذا الفــراق األبــدي الــذي ال عــودة منــه  ، 
حقــاً إنهــا الذكــرى األربعــن لرحيلــك القــايس املوجــع ، لقــد طــال الســفر يــا أعــز النــاس واألحبــاب 
، يــا حبيــب القلــب والــروح ، أال تشــعر يــا أغــى النــاس  بوجــع الحنــن الــذي اعيشــه منــذ رحيلــك 
ــب والعــن تدمــع ، والفــؤاد يلتهــب  مــن وجــع  ــاد والفــراق  يدمــي القل ــا ، أمل ومــرارة البع وفراقن
رحيلــك ، ولكنهــا ، إرادة اللــه وال رد لقضائــه .لكــن عــزايئ لفراقــك بأنــك ارتقيــت شــهيدا وقــد نلــت 
مــا متنيــت واســأل اللــه ان يجمعنــا عنــده ، لقــد رحلــت جســدل لكنــك تحيــا معنــا فكــرا وحســبنا اللــه 

ونعــم الوكيــل

حفيدة الشهيد/ حنان الخزان

ــك  ــذا خســارة اليمــن في ــى يف ابســط االشــياء وله ــت اســتثنايئ حت ــا جــدي انســان عــادي، كن مل تكــن ي
ــن يســتطيع أحــد تعويضــه. ــك ل ــرة وغياب كب

كنــت يل الجــد والصديــق الــذي أســتطيع النقــاش والحديــث معــه عــن اي يشء حتــى عــن الحب ومشــاكله، 
وكنــت األب الثــاين يل والســند والدعــم دامئــاً وابداً.

ــر كان  ــواًء صغ ــه س ــه في ــف احتجت ــه يف اي موق ــوال حيات ــط ط ــي ق ــذي مل يخذلن ــخص ال ــت الش ان
ــعر  ــن اش ــت ح ــك كن ــدة عن ــت بعي ــنن وكن ــت 4 س ــة واغرتب ــافرت للدراس ــن س ــى ح ــر، حت او كب
بضيــق او بالحاجــة ألي يشء تشــعر يب فــوراً وتبــادر للتواصــل معــي وتســارع يف حــل مشــاكي. كنــت 
كاملــاك املنقــذ ليــس يل فقــط ولكــن لــكل مــن حولــك وكان قلبــك النقــي يشــعر دامئــاً بــكل احبابــك 

ومتاعبهــم مهــا كانــوا بعيديــن عنــك ومهــا بلــغ انشــغالك وكــرت همومــك.
اتذكــر حــن عــدت إىل صنعــاء يف زيــارة خــال دراســتي واغلــق مطــار صنعــاء وعلقــت وكنــت شــديدة 
القلــق خوفــاً مــن تأثــر دراســتي بغيــايب الطويــل، وصلتنــي رســالة منــك: “ ال تقلقــي ابــداً ســنجد 
حــل، ســاحارب الجلــك” وفعــاً انــا اشــهد ان عمــرك كلــه افنيتــه جهــاد وحــرب مــن اجــل اللــه واليمــن 

ومــن اجلنــا نحــن ارستــك.. الخــر لحظــة وانــت الحايــة واالمــان لنــا.
فخــورة ومحظوظــة ان اللــه رزقنــي جــد مثلكــم، ويــارب يجمعنــا بكــم يف جنــات النعيــم ويلحقنــا بكــم 

مــن الصالحــن ويعصــم قلوبنــا بحولــه وقوتــه.

حفيدة الشهيد/ منى الخزان

بابــا حســن، جــدي الحبيــب وصاحبــي األقــرب وأيب الثــاين وأكــر مــن كان يفهمنــي بــدون مــا أتحــاىك وال 
أقــل مــا فينــي.. كنتــوا دامئـًـا تقولــوا يل أنتــي صحبتــي الــذي أحبهــا خــرات.. مــا كنتــوش تفلتونــا وال 
يف أي ظــرف وكنتــوا دامئـًـا جمبنــا حتــى ملــا فعلــت العمليــة حقــي وكنــت خايفــة وقلقــة أنتــوا جيتــوا 

معــي وقلتــوا يل “هيــا مــه! أنــِت بنتــي املفــروض توقعــي ســاعي وال يفجعــش يشء”
وجودكــم كان روح للمــكان الــذي أنتــوا فيــه وبدونكــم الــروح هــذه مــا عتوقعــش موجــودة أبــًدا وعيجلــس 

كل يشء ناقــص بدونكــم.
ــوا  ــاء وكون ــن الدع ــتيش تنســوين م ــش موجــود مش ــا أوقع ــا م ــب خزميــة “مل ــا جن ــرة وإحن ــوا يل م قلت
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ــًدا. ــاكم أب ــن ننس ــم وال ممك ــي لك ــا بندع ــا دامئً ــا” وإحن ــروين دامئً أذك
أنا دامئًا فخورة بكم.

أنتوا دامئًا يف قلوبنا وال بتغيبوا عننا لحظة، أنا أكر بنت محظوظة ألنكم جدي.
الله يعصم قلوبنا ويصربنا عى فراقكم.

والله يعصم قلب سلمى ويصربها ويقويها.
سام الله عى روحكم الطاهرة يا حبيبي وهنيًئا لكم الشهادة.

إبن أخت الشهيد / الدكتور عيل املفتي

نفوسنا مكلومة.. وجراحنا ملتهبة .. وظهورنا بعدكم مكسورة ..
برحيلكم انقطع عنا الخال والعم والوالد واملوايس ..

من سيتقدم صف كل مناسبه ان مل تكونوا معنا ..
مــن ســيفاخر وميتــدح ويداعــب ويحنــو.. ويكتــب منشــورات عــن هــذا وذاك ويخــرب النــاس وهــو كبــر 

بــان فــان اخــي وهــذا ابنــي وذاك ابــن اختــي وذاك ابــن اخــي..
أحس ان ألوان الحياة قد ذهبت معكم..

وكا مل ندرك يف وجودكم بيننا حجم ذلك الوجود
فكثرون ال يعلمون من باستشهادكم حجم الخساره..

فقد اليمن عظيم وخسارة الوطن كبييره انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون.

بنت أخت الشهيد/ سلسبيل املفتي

خـــايل العـــزيــز

الوالــد الغــايل الجــدار الــذي كنــا نســتند عليــه الصــدر الحنــون ذو الوجــه البشــوش والصــوت املرتفــع مل 
يكــره يف حياتــه إال الغبــاء

ــل وســام  ــا ان نفــرح لكــم بني ــا برحيلكــم املــرشف اجربتون ــم عزاءن ــا وأنت ــا يف هــذه الدني ــا وعزن فخرن
الشــهادة يف ايــام مباركــة مبيــاد خــر الخلــق وهــذه النهايــة التــي توجــت كل جهادكــم ونظالكــم يف 
هــذه الحيــاة التــي مل تــروا فيهــا إال املعانــاة واالذيــة مل تســمحوا للحــزن بــأن يتمكــن منــا بوجودكــم 
ودعمكــم ومواســاتكم لنــا يف كل الظــروف واملواقــف ولكــن برحيلكــم عنــا ســنحزن فقــد كُــر الظهــر 

وثقتنــا باللــه هــي عزاءنــا الوحيــد
هنيئــاً لكــم جــدي وجــديت بإســتقبال ابنكــم البــار املحــب اتخيــل مــدى ســعادتكم باملنزلــة التــي رشفــه اللــه 

بهــا فقــد تقبــل اللــه دعواتكــم لــه ببيــاض الوجــه والتوفيــق يف الداريــن
حياتكم الحقيقية بدأت مرتبطة بذكرى مياد النور فهنيئاً لكم

مها قلت ومها كتبت لن افيكم ولن أصف محبتي لكم ومكانتكم يف حيايت
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سام الله عليكم واعاننا الله عى فراقكم وجرب مصابنا فيكم وعصم قلوبنا بالصرب
وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله الطيبن الطاهرين.

بنت أخ الشهيد / فاطمة عباس زيد
والدنا الشهيد عمي حسن

ــي، والدمــوع متــأل  ــاألمل يعتــر قلب ــي حســن.. عجــزت، ف ــهيد.. عم ــا الش ــن والدن ــه ع ــت الكتاب ــا حاول كل
ــاي.. عين

كيف يل أال أبيك.. وقد فقدت عمي.. وعن أي عم اتحدث...
عن عمي حسن األب الحنون، العطوف، الصديق الويف، الشجاع املقدام.

كان والدنا الشهيد واصاً لرحمه، باراً بوالديه، قريبا منا جميعاً
ــاً افــراد األرسة..  الكبــر والصغــر..  ــا جميع ــا لن ــا قريب ــل وصديق ــه الكلمــه، ب ــكل مــا تعني ــاَ ب ــاً حنون كان أب

ــا ... ــا وأحزانن ــاركنا افراحن يش
كلا تصفحت البوم صوري وجدت عمي يف كل مناسبة يتصدر بوجهه البشوش وحضوره املهيب.

جزاكم الله عنا يا عمي خر الجزاء..
كان والدنــا الشــهيد ظهــرا وســندا لــألرسة كلهــا، ودرع متــن أمــام كل املعتديــن، وبهــذا   املصــاب تعرضنــا لكــر 

ال يجــرب، وثلمــة ال تســد، قاتــل اللــه مــن حرمنــا منكــم يــا عمــي وفضحــه يف الدنيــا واالخــره.
ــذا وذاك ونــرة  ــة ه ــع، مــن خدم ــة املجتم ــه لخدم ــرس حيات ــل ك ــه ب ــا لنفس ــهيد يوم ــا الش ــش والدن مل يع

ــوف... ــة للمله ــف، وإغاث للضعي
دون أن ينتظــر جــزاء مــن أحــد. وعــرف عــن والدنــا الشــهيد إحســانه ملــن حولــه، لكنــه مل يجــن ســوى اإلســاءة 

والنكــران، ورغــم ذلــك كان صبــوراُ جــداً يف تعاملــه حتــى مــع مــن أســاء إليــه.
كان والدنا الشهيد شجاع يف قول الحق، ال يخاف يف الله لومة الئم، يف زمن كان جل الناس فيه سكوت.

كان حــراً يف مواقفــه ال يتبــع أحــد أتذكــر أن جــدي الشــهيد الدكتــور أحمــد رشف الديــن وصــف عمــي حســن 
بأنــه )كان بحجــم أُمــة(

أي أنــه ال ميكــن توصيــف عمــي بأنــه كان ميثــل طائفــة معينــه او حــزب معــن دون ســواه بــل كان أكــرب مــن 
ذلــك.

ونتيجــة لذلــك تعــرض عمــي للظلــم طــوال حياتــه_ مــن الســلطه واملجتمــع الــذي يرفــض ســاع اي صــوت 
يختلــف عنــه_ مــن تحريــض وماحقــه وتشــويه لســمعته...

ودفع بعض األقارب ملعاداتهم..
منــذ طفولتــي وانــا أخــاف عــى عمــي أن يعتقلــوا.. أو يصيبهــم أي اذى نتيجــة التحريــض املســتمر عليهــم ... 

وكأين كنــت أعلــم أننــا ســنفجع فيهــم يومــا مــن األيــام...
شــجاعة والدنــا الشــهيد ال ميكــن أن تتكــرر وال ميكننــا أن نرفــع شــعار... كلنــا حســن زيــد.. فحقيقــًة.. ال يوجــد 

أحــد بيننــا بشــجاعة وفصاحــة األســتاذ حســن زيــد
ــا الشــهيد بوســام الشــهاده وبيــض وجهــه يــوم  ــاة والدن وألن اللــه مــن صفاتــه العــدل كلــل اللــه مســرة حي

تبيــض وجــوه وتســود وجــوه.
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تــاٌج أنتــم ياعمــي عــى رؤوســنا.. اثنــاء حياتكــم الدنيــا وبعــد استشــهادكم.. وهنيئــا لكــم هــذا الفــوز العظيــم.. 
وأعاننــا اللــه عــى فراقكــم.

إبن أخ الشهيد/ حسني عباس زيد

سيدي الشهيد عمي حسن.. الَعلَم والراية

عظــم اللــه اجورنــا جميعــا يف استشــهاد ســيدي و ايب عمــي حســن. عمــي حســن كانــوا رشف لنــا يف حياتهــم 
و يف استشــهادهم. و عندمــا اقــول كانــوا رشف وفخــر لنــا فأنــا هنــا اعنــي كل حــرف مــا أقــول وال 
ــر األرس الهاشــمية يف  ــد مــن اصغ ــت زي ــا بي ــن أنن ــم م ــك . بالرغ ــا عــى ذل ــغ. وســأرضب مث أبال
اليمــن ، إال أننــي مل اكــن يومــا مضطــرا أن ابــن للنــاس مــن هــم بيــت زيــد أو مــن ايــن هــم بيــت 
زيــد او مــا أصلهــم. فبمجــرد أن يســألني الســائل عــن إســمي ويســمع كلمــة “زيــد” ، يتبعنــي بعدهــا 
بالســؤال : مايوقــع لــك حســن زيــد؟ وأنــا ارد بــكل فخــر و رايس يف الســاء “عمــي اخــو ايب” فينتهــي 
النقــاش متامــا ..حتــى اننــي كنــت ومــن فرطــة الفخــر اتوقــع الســؤال هــذا و ارد عليــه قبــل ان ينطــق 
بــه الســائل .. وكأننــا آل زيــد منــي و عــى رؤوســنا علــم و رايــة كبــرة يراهــا القــايص و الــداين .. 

هــذه الرايــة هــي رايــة عمــي حســن ســام اللــه عليهــم..
*قى حياته للناس*

اتذكــر يف فــرتة مــن الفــرتات كان والــداي يف القاهــرة لحضــور مناقشــة والــديت لرســالة الدكتــوراه وكنت 
ــا ودون  ــا وأخــوايت يف صنعــاء. فأتحيــت يل فرصــة مرافقــة عمــي حســن لفــرتات طويلــة مبفردن ان
ــايل إلمتــام  ــم الع ــوزارة التعلي ــي ل ــت مــن عمــي الحضــور مع ــر أين طلب ــى. أتذك ــدي حت وجــود وال
واســتخراج اوراق ابتعــايث. طلبــوا مــن عمــي ســام اللــه عليهــم ان اصطحبهــم مــن منزلهــم يف طلحــة 
صباحــا. وكان موعدنــا يف وزارة التعليــم العــايل ظهــرا. اكتشــفت حينهــا انهــم لديهــم ارتباطــات عــدة 
ذلــك اليــوم تبــدأ مــن الصبــاح الباكــر. تبــدأ باملــرور بفــان الــذي يحتــاج مســاعدتهم يف أمــرا مــا، 
ومــن ثــم نرتكــه ونتحــرك لــوزارة العــدل ألن فــان لديــه مظلمــة هنــاك وعمــي وعــدوه باملســاعدة، 
ومــن ثــم إىل املصلحــة الحكوميــة التاليــه لنــرة عــان، ومــن ثــم لــوزارة التعليــم العــايل ملســاعديت 
انــا وهكــذا وحتــى اىت موعــد الغــداء.. وانــا متأكــد انهــم يف مقيلهــم بعــد الغــداء ايضــا سينشــغلون 
بنــرة ومســاعدة النــاس.. هــذا مــا رأيتــه وعايشــته يف يــوم واحــد فقــط مــن أكــر مــن نصــف قــرن 
ــفها  ــذي اكتش ــل ال ــب والفضائ ــن املناق ــك ع ــا.. ناهي ــاء يومي ــن والضعف ــرة املظلوم ــا يف ن قضاه
وأســمعها بشــكل دائــم عــى الســنة النــاس. ألتقــي بدكاتــرة وصيادلــة ومهندســن مــن كبــار وقدامــى 
الجاليــة اليمنيــة يف أملانيــا.. فأســمع ان عمــي حســن كانــوا ســببا يف منحــة وابتعــاث األول وقدومــه إىل 
املانيــا.. وكانــوا عونــا للثــاين يف فــرتة عملهــم كملحــق ثقــايف يف برلــن.. بــل أين ســمعت انهــم كانــوا 
ســببا يف اعفــاء اليمنيــن مــن الســنة التحضريــة يف فــرتة مــن الفــرتات وهــي الســنة االلزاميــة عــى 

الطــاب االجانــب وهــذا يعــد انجــاز اداري كبــر جــدا.
*عمي وسيدي الشهيد.. هامة وهيبة*

ال اظــن أين احتــاج ان ارسد هنــا الكثــر.. فكلنــا نعــرف كيــف كانــت هيبتهــم.. كانــوا صاحــب حضــور قــوي 
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وهيبــة.. يهتابهــم النــاس فعــا مجــرد دخولهــم املــكان.. اذكــر يف اخــر مــره التقيتهــم يف ديســمرب 
ــن  ــا م ــول هن ــا .. اق ــف األول يف املاني ــن الص ــة م ــية اليمني ــوى السياس ــادات الق ــاء لقي 2٠14 يف لق
الصــف االول وأعنــي رؤســاء األحــزاب وأمنــاء العمــوم ومطلــع.. رؤســاء وزراء ســابقن وحتــى افــراد 
مــن ارسة الرئيــس الســابق صالــح.. اعتقــدت وقتهــا ان طريقــة عمــي حســن ســتختلف عنــد االختــاط 
بهــؤالء النــاس .. لكنــي فوجئــت ان عمــي حســن “هــذاك هــم” بيصيحــوا فــوق هــذاك ويهيبــوا فــوق 
هــذاك و يزبجــوا عــى هــذاك.. كان الجميــع يهتابهــم جــدا لدرجــة ان بعضهــم يعــدل مــن جلســته او 
وضعيتــه عنــد دخــول عمــي حســن عليــه.. انــا اتكلــم عــى لقــاء كان فيــه كبــار وقــادة املشــهد الســيايس 
اليمنــي الفاعلــن حتــى اليــوم.. اســتمرت هــذه الهيبــة حتــى اخــر مــن لحظــة مــن حياتهــم .. فــكان 
القتلــه أجــب مــن ينظــروا إىل عينيهــم.. رضبوهــم مــن الخلــف خوفــا وهيبــة منهــم وفــروا هاربــن.. 

والــرب مــن الخلــف لــه دالالتــه الكثــره.. فســام اللــه عليهــم.
*عمي وسيدي الشهيد بحر العلوم، الوسطي املعتدل*

بالرغــم مــن أن عمــي حســن لــن يطلــب عــى حــد علمــي إجــازات رشعيــة يف العلــوم الدينيــة، اال انهــم 
ــامل  ــن ع ــا يف راس كم ــر م ــي أك ــم الدين ــن العل ــم م ــاز.. فلديه ــة” بامتي ــب “العام ــتحقوا لق اس
وكمــن عامــة.. مــع ذلــك ثقافتهــم وعلمهــم ال تنتهــي عنــد هــذا الحــد.. فهــم بحــر ومحيــط يف كل 
العلــوم.. اذكــر انــه يف العــام 2٠1٠ كان هنــاك مــرشوع صحفــي الحــد الصحــف املحليــة عــن “مكتبــات” 
السياســين، يذهــب فيــه الصحفــي لزيــارة السياســين يف منازلهــم واالطــاع مكاتبهــم وعــى نوعيــة 
الكتــب التــي يقرؤنهــا ومــن ثــم يضــع تحللياتــه عــى هــذا األســاس.. تواصــل الصحفــي مــع عمــي 
حســن الــذي كانــوا مشــغولن يومهــا وحولــوه إىل مســكنهم يف بيــت شــعوب حيــث كان نجلهــم أحمــد 
ــب  ــة الكت ــن كمي ــا م ــي وكان مصعوق ــرج”.. اىت الصحف ــة “املخ ــاء يف غرف ــض االصدق ــع بع ــا م وان
ومــن تنوعهــا ومــن غزارتهــا.. وجــد كتــب اشــرتاكية عــن لينــن وســتالن ووجــد كتــب عــن املذهــب 
ــب يف  ــي ووجــد كت ــن نب ــك ب ــلة مال ــه وسلس ــد حســن فضــل الل ــي ومحم ــب لرشيعت ــدي وكت الزي
التاريــخ والفلســفة.. واذكــر ان الصحفــي قــال يل.. هــذه أكــرب مكتبــه قــد دخلتهــا واكرهــا تنوعــا.. 
ــن  ــة واماك ــدروم ويف طلح ــب يف الب ــاك كت ــه” فهن ــل اال اذن ــن الجم ــرت م ــد اب ــه “ماق ــت ل فقل
ــوا  ــد حلق ــن.. فق ــون ســيايس مع ــب تأطرهــم يف إطــار او تحديدهــم مبك اخــرى.. كان مــن الصع
بعلمهــم فــوق جميــع الثقافــات واملذاهــب.. اتحــدث عــن الوســطية واالعتــدال فهــم بالرغــم مــن انهــم 
ــادة  ــة ج ــرف محارب ــوا التط ــه.. حارب ــرف ومحاربت ــذ التط ــطية ونب ــال للوس ــم مث ــة” إال انه “عام
ــرى  ــاب والتطــرف.. ت ــط باإلره ــاد املرتب ــرة الجه ــد فك ــب وساســل يف تفني ــت إىل اصــدار كت وصل
اعتدالهــم يف أبنائهــم وبناتهــم.. أخــص بذلــك الرقــي الــذي تعاملــوا بــه مــع بناتهــم وبنــات االرسة.. 
كانــوا مثقفــن حتــى يف الفنــون.. يف الســينا واملوســيقى.. حتــى أين اذكــر انهــم اول مــن عرفنــي عــى 
ــا تشــينو وسلســلة افــام االب الروحــي الكاســيكية.. اذكــر مــره كانــوا بجانبــي يف الســيارة وكان  الب
ــوا مــع صاحــب  ــا فتحدث ــاص بجانبن ــه مــن ب ــة لانــيس اتي ــة جميل الشــارع مزدحــم. وســمعوا اغني
البــاص بتواضعهــم وخفــة دمهــم املعتــاد وطلبــوا منــه الرشيــط املوســيقي وهــو بــدوره اهــداه لهــم 
ــم بحــرا  ــه عليه ــيارة.. فســام الل ــغيله يف الس ــي تش ــوا من ــم طلب ــن ث ــذه وم ــن الناف ــور م عــى الف

للعلــوم ورمــزا لاعتــدال.
*عمي وسيدي الشهيد حسن.. حبل الله يف آل زيد*
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كا بدأت بخصوصية الشهيد لنا آل زيد سأنهيها ايضا بنفس املوضوع..
انا هنا اوجه كامي لنا افراد ارسة الشهيد..

ــن  ــا.. مل نك ــه جميع ــم ب ــذي نعتص ــه ال ــل الل ــذه االرسة.. حب ــا يف ه ــه لن ــل الل ــوا حب ــن كان ــي حس عم
نبــذل مجهــودا يف صلــة الرحــم او التواصــل بســبب عمــي حســن.. كانــوا هــم مــن يجمعونــا ويلمــوا 
شــملنا.. كنــا نلتــف حولهــم وعــى حســهم.. ال اريــد ان ينقطــع هــذا الحبــل.. امتنــى مــن كل فــرد منــا 
وانــا اولهــم ان يذكــر نفســه ويحثهــا عــى صلــة الرحــم وعــى التواصــل.. ال تهجــروا هــذا القــروب 
واحرصــوا عــى الســؤال عــى بعــض.. حبــا يف عمــي حســن قبــل اي يشء.. يجمعنــا حبنــا لهــم قبــل 

ان تجمعنــا رابطــة الــدم.
ــاج رايس  ــايب وســيدي وت ــدأ ب اخــرا أعــزي نفــيس وأعــزي كل فــرد يف االرسة باستشــهاد عمــي حســن، اب
الدكتــور العامــة عبــاس الــذي كان مــن أقــرب النــاس لعمــي الشــهيد.. والــذي ربونــا عــى حــب عمــي 
حســن وتبجيلهــم.. وعــايت حفظهــن اللــه واطــال يف عمرهــن. وأعــزى اخــويت وابنــاء عمــي العامــة 
محمــد بــن الحســن واختــي األســتاذة ســكينه واختــي نفيســه وأخــي وتوأمــي ورفيــق دريب أحمــد بــن 
ــا.. كــا أعــزي  ــا ويعصــم قلبه ــه يشــفيها ويقويه ــة الل ــي ســلمى، الشــهيدة الحي الحســن واخــرا اخت
زوجــات عمــي حســن وادعــوا لهــن بالصــرب والســلوان وأعــزي عمــي الغــايل تــوأم والــدي عمــي اســاعيل.

إبن أخت الشهيد/ قاسم محمد عامر

األمل الذي لن يندمل

بالنســبه يل كنــت اعــرف ان هــذا اليــوم ســيأيت ال محالــه.. الين كنــت مســاير لخــايل الشــهيد اكــر واحــد مــن 
ــا مــن بعــد ابنهــم البــار الســيد أحمــد، كانــوا يعتــربوين ابــن لهــم وقالوهــا اكــر مــن مــره  شــباب ارستن

قاســم مثــل ابنــي.
ــا  ــه والده ــه علي ــام الل ــهيد س ــرب الش ــا تعت ــديت ايض ــت وال ــدي وكان ــل وال ــم مث ــت اعتربه ــك كن ــا كذال وان

ــاة.. ــذه الحي ــا يف ه ــندها وظهره ــا وس ــا وقدوته ومعلمه
قالت يل والديت يوم االستشهاد اليوم اغتيل وطني ياولدي اغتيل والدي ومعلمي واستاذي يف الحياة..

مل ارئ والديت تدعوا لشخص مثل ما كانت تدعوا ألخيها الشهيد..
جدي كذالك مل يكن يحب شخص يف حياته بقدر حبه ألبنه الشهيد..

اما جديت فكان سندها وظهرها يف هذه الحياة حتئ فارقت الحياة وهي تدعوا له.
عرفــت ســيدي الشــهيد عــن قــرب والزمتهــم ســنن بأيامهــا ولياليهــا وســافرت معهــم الــئ الحديــده واب وتعــز 
وايقنــت ان شــخص كهــذا ال يش ســيكافئه اال الشــهاده يف ســبيل اللــه، فكــم قــد عانــوا مــن مشــاكل العمــل 

الســيايس والعمــل الحــزيب ومشــاكل االرسه والــوزارة..
فســبحان اللــه الــذي انصفكــم وكافأكــم بالشــهاده ياســيدي ومــوالي.. كنــت اســعى جاهــدا للدفــاع عنكــم امــام 
مخربيــن االمــن القومــي االمريــيك العفــايش الذيــن مازالــوا موجوديــن الــئ اليــوم وهــم مــن ســهلوا عمليــه 
االغتيــال واســأل اللــه العــي العظيــم ان يفضحهــم وانــا علــئ يقــن بــأن دمائكــم الطاهــره ســتفضح عمــاء 
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الــويب الصهيوســعوامرييك الــذي يــدرك خطــر وجودكــم وهــو مــن قــام بأغتيالكــم بهــذه الطريقــه البشــعه..
املخربيــن الذيــن اثــروا حتــئ علــئ اعــز اصدقائكــم يف الحــزب، واتذكــر يومهــا شــكيتم يل ان خيانــة االصدقــاء 

مؤملــة جــدا ..
مل يكتفــي املخربيــن بتحريــض اصدقائكــم فقــط بــل كانــوا يحرضــون حتــئ بعــض ابنــاء اخوتكــم وجعلــوا 
منهــم قضيــة راي عــام وكلــه بســبب تحريــض املخربيــن العفافيــش.. فســبحان اللــه الــذي انصفكــم فكــم 

قــد ظُلِمتــم حتــئ مــن بعــض اخوتكــم.. وكنتــم تــرددون دامئــا ان ظلــم ذوي القربــئ اشــد مضاضــه..
كانت كل مساعيي تذهب سدئ الئ ان انصفكم الله ملك الساوات واالرض..

اننــي بقــدر حــزين علــئ فراقكــم وبقــدر املــي علــئ ســلمئ ابنتكــم بقــدر مــا انــا ممــن للــه بهــذه الهبــه التــي 
وهبكــم اللــه اياهــا وهــذا الفضــل العظيــم واملكانــه العظيمــه الــذي اختصكــم اللــه بهــا وكافأكــم يف هــذه 

االيــام املباركــه..
هنيئــا لكــم الفــردوس االعلــئ يــا مــوالي نامــوا قريريــن العــن فواللــه انكــم مــن فزتــم وان كل مــن نصــب 

لكــم العــداء هــو مــن خــر..
يف االخــر أحمــد اللــه حمــدا كثــرا الــذي وفقنــي ملازمتكــم وبركــم وطاعتكــم إىل ان غادرمتونــا واعاهدكــم 

بــأين ســأظل وفيــا للمبــادئ والقيــم والتعاليــم الــذي علمتــوين هــي ..
والسام الله عليكم ورحمته وبركاته.

زوج ابنة الشهيد/ عبد الله أحمد الخزان

مل تكــن عاقتــي بكــم عاديــة كأي عاقــة بــن أب وزوج ابنتــه، ألنكــم شــخص اســتثنايئ كانــت العاقــة 
مختلفــة ايضــا..

أب وصديق وقريب، حتى اي قرب منكم بأي صورة كان جميا دامئا..
كا كان حضوركم الجميل يف حيايت وحياة ارسيت دامئا.

يهناكم الشهاده ياعم حسن ...
28سنه مل اعرف رجل قط مثلكم ....

الصديق الصدوق... االب الحنون.... الكريم املعطاء... الناصح الحكيم...
العم حسن كان يل كل هذا وأكر....

كان نبض الحياة يل والبنته ولحفيداته..
من يبعث الرور يف قلوبنا...

ومن يهون علينا كل املشاكل يف حياتنا..
رحمكم الله االب والصديق..

وعصم الله قلوبنا من بعدكم...
عزايئ الوحيد ان الله حقق لكم مامتنيتموه منه... الشهاده.
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زوج إبنة الشهيد/ محمد توفيق العامري

ودعته وبودي لو يودعني.. صفو الحياة هو أين ال أودعه
كلــات بليغــة قالهــا ذات يــوم شــاعر عــريب قديــم ال أجــد اليــوم أبلــغ منهــا معنــى ألســتهل بهــا يــا عمــي 

كلــات حزينــة اكتبهــا إليــك وأدرك ســلفاً بأنــك لــن تقــرأ حرفــاً منهــا..
ــش لحظــات  ــا ونحــن نعي ــك عن ــذي غّيب ــل املفاجــئ ال ــك الرحي ــوم بذل ــاع مكل ــا مش ــبي أنه ــن حس ولك
الذهــول واألمل يف فراقــك.. أنهــا مشــيئة اللــه القــوي العزيــز الجبــار وحيــث ال راد ملشــيئته ســبحانه 

وتعــإىل. )واملــوت نقــاد عــى كفــه.. جواهــر يختــار منهــا الجيــاد(.
عمـــــي..

هنــا جميعــاً يفتقــدون غيابــك املحــزن وتلــك الــروح الجميلــة املشــعة بأخاقــك النبيلــة التــي مــا عرفناهــا 
إال لصيقــة بــك وباســمك الــذي لــن يبــارح ذاكرتنــا قــط.

عمـــــي..
حقــاً مــا أعجــب هــذه الحيــاة ومــا أغــرب حــال أولئــك الذيــن يظنــون يف أنفســهم الخلــود فيهــا وهــم عى 
يقــن راحلــون أو أولئــك الذيــن يظلــون يتشــبثون بالعيــش فيهــا بشــتى الســبل والوســائل املرشوعــة 
ــون  ــانية وال يرتك ــة واإلنس ــم الفضيل ــر وقي ــان والخ ــاين األمي ــن مع ــن م ــة مجردي ــر املرشوع وغ
ــاة أو االســتفادة مــن دروســها أو  ــق يف كنهــة الحي لعقولهــم مجــاالً للتفكــر العاقــل والتأمــل العمي

أخــذ العظــة والعــرب مــن ســرة مــن ســبقوا يف الرحيــل عنهــا.
وهــا أنــت يــا عمــي تفاجئنــا برحيلــك فقــد تربــص بــك األوغــاد مــن عــى غــر موعــد أو توقــع وأطلقــوا 
عيــارات الخــزي والعــار الــذي أســتوطنت جســدك وداهمتــك دون رحمــة وأنــت تجســد آخــر اعالــك 
التــى ســنظل نتعلــم منهــا إىل آخــر العمــر الفــاىن وقــد نجحــت يف أنقــاذ ســلمى وتهــب حياتك شــهيدآ 
ــه للمؤمنــن الصادقــن مــن  ــه وإمتحان ــه.. وهــي مشــيئه الل مجاهــد صابــر محتســبآ يف ســبيل الل
عبــاده.. فلــه الحمــد والشــكر والثنــاء عــى كل ماوهــب وأعطــى مــن الحيــاة والنعمــة.. وعــى كل مــا 

أســرتد وشــاء وقــدر جــل جالــه.
عمي الحبيب..

إنهــا الحيــاة التــي كنــت تقــول لنــا دومــاً أنهــا ال تســتحق منــا أن نحــزن أو نبتئــس فيهــا وان الســعادة هــي 
النابعــة مــن إشــعاعات االميــان باللــه ومــن بــذور الخــر والثقــة يف ذواتنــا

نــم قريــر العــن.. ولتهنــأ روحــك يف عاملهــا اآلخــر وعنــد بارئهــا العظيــم. وســام اللــه عليــك ورحمتــه 
وغفرانــه.



59

الحمــــزة إسحــــاق
ال أدري ماذا أكتب أو كيف أعرب عن أملي ووجعي..

ال أعــرف كيــف أحــيك عــن شــديد غــي وحقــدي الــذي ارتكم عــى قلبــي أضعافــاً مضاعفــًة تجــاه املنافقن 
الجبنــاء.. عمــاء الطواغيــت.. أوليــاء امللعونن..

ــة، حــن  ــاً ملولــد خــر الربي ــام املباركــة تأهب ــوا البهجــة والــرور التــي كنــت أعيشــها هــذه األي مــن قلب
ــس  ــايت.. بنف ــال يف حي ــن الرج ــت م ــن عرف ــل م ــد أنب ــي، وأح ــاس إىل قلب ــب الن ــد أح ــدروا بأح غ

ــتعاراً.. ــم إال اس ــاً وعذابه ــم إال قبح ــد وجهه ــذي ال يزي ــان ال ــلوبهم الجب أس
آآآه يا عمي حسن.. 

إذا كان يحــزن عليكــم مــن عرفوكــم عــرب شاشــاتهم سياســياً محنــكاً، ورجــل دولــٍة وطنــي، ومفســبكاً مرحــاً 
رحــب الصــدر..

وإن كنُت أنا هكذا أتفطر حزناً قبل أن أعرفكم عن قرٍب كاٍف أتحر عى ما فاتني منه..
فكيف مبن أحبكم والداً فاضاً وأخاً مربياً؟

من عهدكم سنداً متيناً وماذاً آمناً؟
من ألفكم قريباً عزيزاً واعتادكم صديقاً حمياً؟

كيف مبن عرف بشاشتكم ومرحكم، وأدمن مجالستكم وعرشتكم التي ال متل؟
من ألف الجو البهيج الذي يغمر بإقبالكم ليعود اعتيادياً مبغادرتكم؟

كيف مبن وقفتم معه يف محنه وكنتم له ظهراً يف أزماته؟
كيف مبن تعلم من علمكم كعامة وانتهل من معارفكم الفياضة؟

كيــف مبــن شــهد مواقفكــم الشــجاعة كتلــك تجــاه جرائــم حــروب صعــدة التــي صدعتــم بهــا يف وقــت 
باكــٍر كان معظــم الساســة فيــه بــن بالــعٍ للســانه ومالــٍئ لكرشــه؟

كيف وكيف أنهي رسدي عا كنتم عليه من إنسان وعرفته عنكم من إحسان؟
سامحوين، واعذروا حسابايت البرشية القارصة

التي تجعلني ال أفكر سوى يف خسارتنا الكبرة رغم فوزكم العظيم
لكننا نعدكم أن نكون بقدر املسؤولية يف تطلعنا لحسابات السنن اإللهية العادلة

الحسابات التي لن تزيد بدمائكم الطاهرة الباطل إال قهراً، ولن تثمر يف مسرة الحق إال نراً
وكل يقيننا يف وعود الله التي طاملا هونت كل مصاٍب شفى الله بعده صدور قوٍم مؤمنن

هي معادلة النر التي قطفتم مثرتها ومل يفقه عواقبها املجرمون
هنيئاً لكم الفوز يف هذه األيام املباركة

هنيئاً، أن أكرمكم الله باملكانة التي لطاملا دعومتوه بها 
لتنالوها تتويجاً إلميانكم ولصدقكم وإخاصكم ملبادئكم السامية

هنيئاً لكم هذا الرشف، وهذا املقام، وهذه املنزلة
هنيئاً لكم الفضل الذي تحيون اآلن يف رحابه }فرحن{ مبا آتاكم الله منه

هنيئاً لكم .. عمي حسن.. هنيئاً .. شهيد املولد ..
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خالد أحمد السياغي
كان لقاؤنا األول عام 1975 وكان آخر لقاء قبل استشهادك بيومن، أخوٌة دامت 45 عاماً.

تزامّنا الشباب والكهولة، تقاسمنا األفراح واألحزان، تشاركنا الهموم واآلمال، 
ــال  ــدق وبإج ــر بص ــا اآلخ ــب كل مّن ــه، أح ــص خصوصيات ــر أرساره وأخ ــى اآلخ ــا ع ــِف أحدن مل يخ
وبإخــاص أســعد الكثريــن وأغــاض الكثريــن حتــى الســلطات، كــم ضحكنــا عــى محــاوالت األمــن 
ــتصغرنا  ــخفنا واس ــم استس ــاه، ك ــه ورح ــت نجم ــك كن ــي ألن ــل مقي ــعينات تعطي ــيايس يف التس الس
الســلطة عندمــا طلــب األمــن الســيايس منــي عــام 2002 أن أقطــع عاقتــي بــك وإقفــال مقيــي يف 

ــي. ــلطة عن ــل رىض الس ــك مقاب وجه
كم هي املدن والدول التي إختزنت ذكرياتنا. 

كــم هــي قليلــة األيــام التــي مل نلتقــي فيهــا أو مل نتواصــل فيهــا، وملجــرد التواصــل فقــط أحيانــاً وكأنــه 
مــن مقومــات الحيــاة وأســبابها.

كــم كان أملــي وأملــك فــوق اإلحتــال حــن حصــل الجفــاء بينــي وبينــك لســنتن، جفــاٌء إنتهــى برســالة 
هاتفيــة منــك ال تتعــدى بضــع كلــات ورد منــي عليهــا أقــل عــدداً.

أجــزم أن ال أحــد عرفنــا وفهمنــا كــا عرفنــا وفهمنــا بعضنــا البعــض، مل تجمعنــا والحمــد للــه مصلحــة 
ــٌم  ــا قي ــا، جمعتن ــاء وســمو مــا بينن ــا ذلــك بقناعــة وإرصار حرصــاً عــى نق ــل لقــد تجنبن خاصــة ب
وُمُثــٌل، ورأى كل منــا يف أعــاق اآلخــر مــا يغــذي روحــه ويكّملــه فكانــت رحلــة عمــٍر ســلكنا دروبهــا 

ســوياً نَِعــَم بهــا وأحســها وأدركهــا أبناُءنــا وإخوتنــا وكل مــن عرفنــاه وعرفنــا.
ولوال أنها الشهادة التي التي أخذتك من عاملي ملا سامحتك عى تركك يل.

كــا تشــاركنا يف الحيــاة أســألك بحــق جــدك املصطفــى عليــه وعــى آلــه الصــاة والســام عليــك أن تدعــو 
يل عنــد مــن إصطفــاك عــز وجــل أن يشــاركني معــك شــهادة يكرمنــي بهــا كــا أكرمــك بهــا لنجتمــع 

يف اآلخــرة الخالــدة يف مــكان واحــد كــا إجتمعنــا يف هــذه الدنيــا الفانيــة.
رحمك الله يا أخي حسن محمد زيد..

توفيــــق العامـــري
الشــهيد حســن زيــد تعرفــت عليــه يف منتصــف التســعينات الاســتطيع ان اتكلــم عنــه ففــي الحلــق غصــة 

باغتيالــه .
 اختلفــت معــه مــع االفــكار والــروي احيانــا تلــك الفــرته امنــا االختــاف مل يفســد الــود والتواصــل ننقطع 
فــرته ونعــود بســبب عمــي يف تعــز وعــدن وعندمــا تــم نقــي صنعــاء وســمع القــرار اتصــل يب فرحــا 
ــم   ــك والنفاقه ــا رصاحت ــط امن ــع يل الضغ ــي ترف ــام ادوك جنب ــط مت ــد كان الضغ ــال ق ــا ق مبتس
واســتمرت عاقتنــا واخوتنــا التــي انتهــت باملصاهــره وحتــى االن امثــرت ملكتــان والقــادم ملــوك ان 

شــاء اللــه .
ــح مصــادم ناقــد الذع امنــا اليحقــد واليــر عــى  ــه رصي ــد شــخص قــل ان تجــد مثل املهــم حســن زي
موقفــه رغــم قناعتــه بحــر مــن العلــوم واملعرفــه ســيايس يعــرف متــي يتحــدث ومتــي يصمــت مواقفــه 
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مل تعجــب الكثــر النهــا صادقــه ونابعــه مــن قبــل مخلــص بحــب الوطــن يكــره الحــروب والدمــاء 
نتمنــي ان نعــرف مــن املخطــط الحقيقــي للجرميــه نعــم العــدوان مــول باملــال امنــا مــن امــر وخطــط 

هنــا الســؤال ألــف رحمــه ونــور عليــه وعــى جميــع الشــهداء

حسن أحمد رشف الدين
بدايــة أعــزي ســيدي القائــد عبدامللــك بــدر الديــن الحــويث قائــد املســرة القرآنيــة املباركــة قائــد 
زيــد  محمــد  حســن  الوالــد  العزيــز  الشــهيد  أرسة  وأهنــئ  أعــزي  كــا  اللــه،  يحفظــه  الثــورة 
.. واإلجــرام  الغــدر  أيــاد  طالتــه  الــذي  والرياضــة،  الشــباب  وزيــر  الحــق  حــزب  عــام   أمــن 
هــذا االغتيــال اآلثــم الــذي ليس اغتياال لشــخصية األســتاذ حســن زيد مبا متثلــه من تاريخ ســيايس ونضال 
 جهــادي وفكــري وحــواري فحســب، بقــدر مــا هــو اغتيــال ملــرشوع التعايش وبنــاء دولــة اليمــن الحديث ..
ــن الحــويث  ــدر الدي ــن شــاركوا مــع الســيد الشــهيد حســن ب ــل الذي ــد كان األســتاذ حســن مــن األوائ لق
والســيد الشــهيد الربوفيســور أحمــد رشف الديــن يف تأســيس حــزب الحــق، وكان مــن أول مــن 
ــز  ــعى إىل تعزي ــت تس ــي كان ــية الت ــات السياس ــرتك والفعالي ــاء املش ــزاب اللق ــل أح ــاء تكت ــارك يف إنش ش
الدميوقراطيــة وترســيخها يف املجتمــع اليمنــي كــون الدميقراطيــة ناشــئة فيــه، ومــع العــدوان أىب هــذه 
الشــهيد العزيــز  إال أن يقــف يف موقــف الحــق الــذي ال يحيــد عنــه، وموقــف الشــعب اليمنــي العزيــز 
ــذه  ــل ه ــكتوا مث ــى أن يس ــن ع ــن اآلمث ــرص املعتدي ــدوان، فح ــض الع ــم ويرف ــض الظل ــذي يرف ال
ــن  ــتاذ حس ــارك األس ــد ش ــوم للوطــن أي قامئــة، لق ــى ال تق ــرشوع حت ــذا امل ــل ه ــكتوا مث األصــوات ويس
ــا يف أن  ــل فيه ــرؤاه الفض ــي كان ل ــداً الت ــة ج ــة الهام ــوارات الوطني ــن الح ــد م ــد يف العدي ــد زي محم
ــادرات والــرؤى  ــد مــن املب يتحقــق لليمــن الكثــر مــن الخــر والكثــر مــن الســام، ولقــد قــدم العدي
التــي كانــت يف ســبيل إجــراء املصالحــة بــن األحــزاب السياســية وبــن التكوينــات املجتمعيــة، ومــع هــذا 
ــة اليمــن مــن االنحــراف أو  ــي لهــا شــأن يف حاي ــرة الت ــل هــذه الشــخصيات املؤث فهــم يســتهدفون مث
ــه .. ــة وخاف ــات الداخلي ــون الراع ــن إىل أت ــر اليم ــه بج ــون ل ــه و يخطط ــا يريدون ــرار إىل م  االنج

إن التحريــض عــى اســتهداف األســتاذ حســن محمــد زيــد هــو جرميــة جديــدة قدميــة، جديــدة 
ــاه،  ــه تغش ــة الل ــاد رحم ــي الص ــح ع ــس صال ــهيد الرئي ــال الش ــد اغتي ــأيت بع ــي ت ــا األوىل الت لكونه
العــدوان  تحالــف  دول  حددتهــا  التــي  القامئــة  كانــت ضمــن  هامــة  لشــخصية  اغتيــال  جرميــة 
ورصــدت لقتلهــا أو املســاعدة عــى ذلــك الجوائــز املاديــة واملاليــة فبلــغ مقــدار مــا رصــد ملــن 
ــي  ــون دوالر، وه ــرشة ملي ــه ع ــة اغتيال ــاعد يف عملي ــز أو يس ــهيد العزي ــد الش ــكان تواج ــى م ــدل ع ي
ــور  ــاء وص ــم بأس ــدة قوائ ــرش ع ــدة ن ــى صع ــت ع ــروب الس ــام الح ــهدنا أي ــا ش ــة ألنن ــة قدمي جرمي
ــز  ــينال الجوائ ــك س ــينجح يف ذل ــن س ــا، وأن م ــتهداف أصحابه ــى اس ــض ع ــة التحري ــخصيات بغي ش
 أو أنــه ســيدخل الجنــة، فعمليــة رصــد هــذه العقــول هــي عمليــة تســر وفــق خطــة ممنهجــة ..
الرحمــة للشــهيد، لقــد خرنــاه جميعــاً وخرتــه اليمــن، حتــى أعدائــه خــروه، ألنــه كان يعتــرب شــوكة 
امليــزان فعــاً وكان يســتطيع مــن خــال دماثــه أخاقــة وســعة صــدره أن يســتقطب الكثــر منهــم ليعــودوا 

ســاملن إىل أرض الوطــن وال ميســهم يشء، لكنهــم خــروا هــذه الشــوكة بهذه الجرميــة الشــنعاء ..
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هاشم أحمد رشف الدين
مــن مصادفــات استشــهاد األســتاذ حســن زيــد توافــق وتطابــق أهــم ميــزة يف شــخصيته مــع آيــة شــعار 
ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف هــذا العــام »أشــداء عــى الكفــار رحــاء بينهــم«، فقــد كانــت الرحمــة 
والرأفــة بأقاربــه ومعارفــه وباملحتاجــن واملســتغيثن مــن ســجيته، لكنــه كان العنيــف الغليــظ عــى 

املنافقــن ..
 هنيئا لك يا عم حسن زيد ..

فــزت ورب الكعبــة، وخــر قاتلــوك ومــن وراءهــم، أولئــك الذيــن مل يتمكنــوا مــن إخفــاء فرحتهــم بقتلــك 
كــا فعلــت هنــد بنــت عتبــة فرقصــوا عــى دمــك املســفوك ظلــا جــوار فلــذة كبــدك، ومــألوا مواقــع 

التواصــل االجتاعــي بأحقادهــم وأضغانهــم ..
إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ..

عم حسن زيد
ــه  ــداد للمواقــف املحقــة مــن أمــة يف مقدمــة شــهدائها أمــر املؤمنــن وســبطا رســول الل شــهادتك امت
صــى اللــه عليــه وآلــه، واألمئــة العظــام واألعــام الكــرام، وأصدقــاؤك املســتبرشون بــك، فهنيئــا لكــم 
وألحقنــا اللــه بكــم مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن 

وحســن أولئــك رفيقــا ..
 ليــس األمــر جديــدا ففــي ذروة طغيانهــم قتلــوا الشــهيد القائــد حســن بــدر الديــن أمــام نســائه، ثــم مل 
يتورعــوا عــن قتــل آل الســبيعيان أمــام نســائهم، وهــا هــم مل يتورعــوا عــن قتــل األســتاذ حســن زيــد 

أمــام ابنتــه ..
مرتزقــة العــدوان عــى اليمــن أحقــر مرتزقــة وأحــط قتلــة، لقــد طابقــوا وماثلــوا اليزيديــن األمويــن 

قتلــة اإلمــام الحســن )ع( ..

حسني أحمد رشف الدين
يُضــاف هــذا اليــوم الحزيــن إىل أيــام اليمــن الحزينــة.. فقــد خــر اليمــن اليــوم هامــة سياســية وفكريــة 

كبــرة متثلــت يف شــخص معــايل األســتاذ حســن محمــد زيــد.
تعجــز الكلــات عــن التعبــر مبــا يف داخــي، أســأل اللــه ان يتقبلــه شــهيدا وأن يرفــع درجتــه وأن يجمعــه 
ــل،   ــفاء العاج ــلمى بالش ــي س ــه أخت ــى ابنت ــن ع ــأن مي ــأله ب ــن، وأس ــهداء والصديق ــن والش بالنبي
ــه  ــع أهل ــلمى وجمي ــة وس ــد ونفيس ــكينة وأحم ــد وس ــويت محم ــع أوالده أخ ــم جمي ــأن يله ــأله ب وأس
وأشــقاءه وشــقيقاته ويف مقدمتهــم الدكتــور عبــاس زيــد واالســتاذ اســاعيل زيــد الصــرب والســلوان، 
ــذا  ــهيد يف ه ــي الش ــاء ومحب ــع أقرب ــيس وأرسيت وجمي ــزي نف ــه، وأع ــم في ــا ه ــى م ــم ع وأن يعينه

ــا عمــي حســن. ــا اليــه راجعــون، ســنفتقدكم ي ــا للــه وان املصــاب الجلــل، وان
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محمد أحمد رشف الدين
ــا  ــا صادق ــن متواضع ــه حس ــد، عرفت ــن زي ــم حس ــهيد الع ــتاذي الش ــي واس ــه عــى ســيدي وعين ســام الل
ــاج. ــكل محت ــاعدة ل ــدم املس ــوم ويق ــن املظل ــع ع ــد، يداف ــرح أح ــا ال يج ــا رشيف ــجاعا ودودا بشوش ش
أعــزي نفــيس وارسة الشــهيد واخــص بالذكــر االبنــاء العامــة محمــد وســكينة ونفيســة وأحمــد وســلمى 
حســن زيــد واالخــوان د.عبــاس واســاعيل محمــد زيــد وكافــة االرسة الكرميــة وجميــع محبيــه، ونســأل 

اللــه الشــفاء العاجــل البنــة الشــهيد ســلمى.
استودعكم الله سيدي وجزاكم الله خرا عى فضلكم ودعمكم يل.

عشت حرا كرميا وغادرت كبرا شامخا، الخزي والذل للمجرمن الجبناء.
وال حول وال قوة اال بالله وانا لله وانا اليه راجعون.

شهيد الوطن .. 

مدرسة خالدة يف الحياة السياسية اليمنية

بقلم / عيل القحوم
مــن أيــن نبــدأ ومــن أيــن نتحــدث عــن شــهيد بحجــم وطــن، وشــعب يعشــق الحريــة واالســتقال، ويقــدم 
ــدث  ــل، واملتح ــامل الفاض ــارع، والع ــيايس الب ــو ذاك الس ــك؟ وه ــل ذل ــن أج ــيمة م ــات الجس التضحي
اللبــق، صاحــب النهــج الســيايس الوطنــي الناضــج الــذي خــاض معــارك مشــهودة يف امليــدان الســيايس 
بــكل اقتــدار، وكان لــه صولــة وجولــة يف هــذا املضــار واملعــرتك الســيايس اليمنــي؛ هــو ذاك القائــد 
ــا  ــم بالقضاي ــة، واملهت ــت الوطني ــز السياســة، واملحافــظ عــى الثواب ــذ واملاهــر يف دهالي الســيايس الف
الكــربى واملتحــرك مبســؤولية وطنيــة مطلقــة يف مواجهــة التحديــات واملخاطــر املحدقــة بالبلــد. هــو 
الواقــف بــكل عــزم ووطنيــة وشــموخ وشــجاعة يف مواجهــة العــدوان األمريــيك الســعودي اإلمــارايت، 
والــذي مبواقفــه هــذه ُوضــع يف قامئــة املطلوبــن ورصــدت دول العــدوان مبلــغ عــرشة مايــن دوالر 

ملــن يــديل عنــه بــأي معلومــات تــؤدي إىل اســتهدافه.
رغــم إعــان العــدوان وضعــه يف قامئــة االســتهداف، كان يتحــرك وينشــط يف مشــاريع وأعــال سياســية 
وطنيــة جامعــة بــكل شــجاعة وإقــدام، ال يبــايل أوقــع عــى املــوت أم وقــع عليــه؛ وهــذه مــن الصفــات 
القياديــة التــي اتســم بهــا الشــهيد حســن زيــد رحمــة اللــه تَْغَشــاه، والتــي مــن أجلهــا قــدم حياتــه يف 
ســبيل اللــه والديــن والوطــن، والتــي بســببها اغتالتــه دول العــدوان لخوفهــا مــا كان يقــوم بــه ويعمــل 
ــة الداخليــة، حيــث  عليــه بحــرص وطنــي وبراعــة سياســية منقطعــة النظــر يف املصالحــات الوطني
يــدرك العــدو خطــورة هــذا املســار عــى مشــاريعه االســتعارية الهدامــة، وســحب البســاط مــن تحــت 
ــدوان االســتعارية مــع  ــة أهــداف الع ــة، وكشــف وتعري ــن الوطني ــاده التحــرك بالعناوي ــه وإفق قدمي
تقريــب املســافات بــن كل القــوى واملكونــات السياســية والشــخصيات اليمنيــة وفــق األطــر والثوابــت 
الوطنيــة الجامعــة وتحــت عنــوان »الوطــن يجمــع الجميــع« مــع الوقــوف أمــام التحديــات واملخاطــر 
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التــي تســتهدف البلــد كل البلــد .. 
لعــب الشــهيد حســن زيــد دوراً بــارزاً يف فريــق املصالحــة الوطنيــة وأســهم بجهــود كبــرة يف التواصــات 
واللقــاءات بلغــة ورؤيــة وطنيــة جامعــة توضــح املواقــف الوطنيــة، وتقيــم الحجــة، وتصنــع القناعــات، 
ــة سياســية  ــة برؤي ــة الجامع ــاع واملنطــق والحجــة البالغ ــه اإلقن ــع في ــز ورائ وبأســلوب ســيايس متمي
مقبولــة عنــد الجميــع، وعــى قاعــدة وطنيــة مشــرتكة أولوياتهــا: االهتــام بالقضايــا الكــربى، 
ومواجهــة مشــاريع االحتــال والتقســيم والتجزئــة، واملحافظــة عــى الهويــة الوطنيــة، ورفــض 
ومواجهــة كل املؤامــرات التــي تســتهدف النســيج االجتاعــي وتــرب الهويــة اليمنيــة، واملحافظــة عــى 
الهويــة والديــن والوطــن؛ وقــد كان الشــهيد رحمــه اللــه مــن يتحــرك بفاعليــة يف مســار املصالحــة 
ــاء السياســين يف  ــع كل الفرق ــي تجم ــامية الت ــة الس ــق األهــداف الوطني ــة لتحقي ــة واملجتمعي الوطني

صــف الوطــن ملواجهــة هــذه التحديــات .. 
ــا أيقونــة الوطــن، وعنوانــاً للنــر املظفــر، فقــد رحــل جســًدا لكنــه  كان الشــهيد يف املقابــل ميثــل دوًم
بقــي لنــا فكــًرا ننهــل منــه ومنــي بعــزم ووفــاء يف القضيــة الــذي تحــرك فيهــا واستشــهد مــن أجلهــا 

وتخلــد بــن الخالديــن قــدوة وأســتاًذا لنــا يف املضــار الســيايس .. 
ــل درًعــا  كان الشــهيد حســن زيــد منــارة مضيئــة تســتيُء بــه األّمــة، ويفخــر بــه الشــعب والوطــن، فمثَّ

ــا مل يبخــل بروحــه ودمــه للدفــاع عــن وطنــه وشــعبه..  ــا وشــجاًعا كرميً ــا وســياًجا قويً حامًي
ــدو، فــا  ــه يف نفــوس الع ــذي بثثت ــة - لشــهيد الوطــن عــى الرعــب ال ــة - كل التحي ــدم التحي ــا نق وهن
ــا عــى ســيادة بلدنــا .. نــزف لكــم التحيــة  دام لــه اســرتخاء وال نعــم باســتقرار فــوق أرضنــا ومهيمًن
شــهيدنا عــى كل ذرة رمــل قبلتهــا، ووطــأت عليهــا بقدميــك، ثــم ســكن جثانــك فوقهــا .. لكــم منــا 
ألــف تحيــة وإجــال وتعظيــم، عــى مــا بذلتمــوه مــن أجــل اللــه والديــن والوطــن يف معركــة النفــس 

الطويــل .. 
ويف األخــر أهــدي ســاًما طأطــأت حروفــه رؤوســها خجلــة، وتحيــًة متلؤهــا املحبــة واالفتخــار لقائــد 
شــهيد خرنــاه وافتقدنــاه وقــدم روحــه ليحيــا الوطــن .. وهنــا يقــوم الوطــن لينحنــي إجــاالً ألرواح 

شــهدائه، وتغيــب الشــمس خجــاً مــن تلــك الشــموس.
املجد والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والفرج والخاص لألرسى ..

أحمد الكحالين
ــابقه  ــية س ــخصيات سياس ــاالت لش ــن اغتي ــبقه م ــا س ــذا وم ــا ه ــاح يومن ــد صب ــن زي ــال االخ حس إن اغتي
ــن  ــن الف ــد م ــي اال مزي ــا التعن ــع النه ــا الجمي ــاء ويِف محافظــات اخــرى، يجــب ان يدينه يف صنع

ــن شــخص. ــر م ــة وأك ــن جه ــر م ــام الك ــع االته ــدد اصاب والحــروب وتع
وال ينهــي مثــل هــذه الجرائــم اال القبــض عــى الفاعــل وتقدميــه للعدالــه وبــدون ذلــك تظــل العدالــه 

غائبــه والدولــه يف حكــم العــدم.
الجرميــة قــد تحصــل يف اي بلــد لكــن الميكــن ان يضــل املجــرم مجهــول وال تطالــه يــد القضــاء واال فــأن 

حــاالت االغتيــاالت ســتزيد وســيظل النــاس يف حــال رعب.
تعازينا لولده محمد حسن زيد واخوانه واخواته واألخ الدكتور عباس زيد وكل ارستهم.
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محمد عيل الحويث
عضو املجلس السيايس األعى

خــال زيارتــه ألرسة الشــهيد األســتاذ حســن زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة يف املستشــفى عقــب عمليــة 
االغتيــال الغــادرة

استشــهاد الشــهيد حســن زيــد رحمــه اللــه يف هــذا اليــوم هــو دليــل عــى إجــرام العــدو، عــى أن العــدو ال 
يفــرق بــن أي شــخص مهــا كان، هــذا كان رجــا مدنيــا ومعروفــا عنــه مبدنيتــه، واســتهدافه هــو 

جرميــة سياســية تُضــاف إىل جرائــم العــدوان.
نحــن نحّمــل أمريــكا مبــارشة مســؤولية اغتيالــه ونحّمــل دول العــدوان أيضــاً مبــا حصــل للشــهيد رحمــه 
اللــه والبنتــه، فهــو دليــل عــى عــدوان ســافر وعــى تخطيــط أمريــيك ســعودي، وبــإذن اللــه تعــاىل 
ســيتم إلقــاء القبــض عــى كل العنــارص التــي أتــت لتنّفــذ مخططــات العــدو، وســيتم بــإذن اللــه إلقــاء 

القبــض عليهــم وينالــوا العقــاب الــرادع.
نحن نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يعظّم األجر ألرسته وأن يلهمهم الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
الشــهيد معــروف ميكننــا أن نتحــدث عنــه يف صــربه يف تحركــه، يف قولــه كلمــة الحــق، يف صــربه حتــى 
عــى األعــداء عــى مــا يقــال عنــه، وكان هــذا دليــا ومنوذجــا عمليــا لتحركــه يف عملــه يف اســتمراره 

يف عملــه يف مثابرتــه.
رحــم اللــه الشــهيد، ومــا نالــه يف هــذا اليــوم نعتــرب أنــه ايضــاً محاولــة يف إيغــار الصــدور مــع قــدوم 
ــت  ــن يف ــا ول ــن عضدن ــت م ــن يف ــه ل ــإذن الل ــن ب ــه، ولك ــى آل ــه وع ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب مول
مــن عزمنــا رغــم األىس ورغــم الحــزن عــى الشــهيد، لكــن لــن يكــون ذلــك ايضــاً مــا يقعدنــا عــن 
الحضــور يف هــذه املناســبة وعــن التحــرك بــإذن اللــه وفــق مــا يريــده أبنــاؤه، أبنــاؤه كلهــم بفضــل 
اللــه رأيناهــم ســواًء القــايض محمــد أو جميــع إخوانــه وهــم مســلّمن أمرهــم للــه وصابريــن عــى 

مــا قــى اللــه بــه.
نســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يعينهــم عــى هــذا املصــاب الجلــل وأن يرحمــه رحمــة األبــرار والســام 

عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ..

أحمد محمد حامد
رحمــك اللــه يــا شــهيد املولــد، ختمــت عمــرك بالشــهادة، مطــارداً مــن أعــداء اللــه، وكنــت وفيــاً مــع وطنــك 
صادقــاً يف منطقــك، حــراً يف مواقفــك، ســلياً يف توجهــك، قويــاً يف طرحــك، عنيــداً مــع خصومــك، 

طيبــاً يف تعاملــك مســلّاً لقيادتــك، وعليــك ســام اللــه وهنيئــاً لــك الشــهادة. 
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حسني العزي
فراُقك ُمْحزٌن وُموجع ومآلك إىل الله )بهذه الخامتة الطيبة( ُمْفِرٌح وُمبهج ..

لقد فزت بها يا أبا محمد وأدري أنه اليشء أسعد عى قلبك من أن تلقى الله شهيدا ..
ساٌم عليك يف األولن وساٌم عليك يف اآلخرين وإنا لله وإنا اليه راجعون ..

طه مفضل
األخ والصديق والصهر الغايل رجل السام والتواضع والقيم واملبادئ   العامه املجتهد ...

 السيايس املحنك والشخصية الوطنية حسن محمد زيد ... شهيدا ..
ــق  ــم يف عش ــتاذي العظي ــاء 2020/10/27 أس ــوم الثاث ــاح الي ــال صب ــرام تغت ــه واإلج ــدر والخيان ــادي الغ أي

ــد ..  ــد زي ــن محم ــتاذ حس ــن األس الوط
متنيت الشهادة فنلتها ياسيدي ..

هنيئا لك بهذا الفوز العظيم .
  سيدي الشهيد ..

تعجز الكلات أن تذكر بعض من صفاتك العظيمة ..
الوجع والحزن كبر .. واإلميان بنر الله وقوته أعظم .. 

نحن عى دربك شهيدنا العظيم سائرون بكل ثقة بالله وبكل عزم  وقوه وبكل تحدي ..
والنامت أعن القتلة الغزاة األنجاس ومرتزقتهم األوغاد الجبناء ..

ضيف الله الشامي
وجعي عليك كبر أستاذي ورفيقي يا شهيد املولد.

خرنــاك نعــم... لكنــك ربحــت الشــهادة يف ســبيل اللــه وختمــت حياتــك بهــا وهــذا عزاؤنــا فيــك أنــك 
نلتهــا عــى يــد أكابــر املجرمــن مواجهــا للطغيــان مقارعــا للباطــل صادعــا بالحــق يف كل محفــل.

رحمك الله شهيدنا األستاذ/ حسن زيد.
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دمعة حزن يف اربعينية الشهيد

»حسن محمد زيد«

بقلم األسيف املحزون /حسن حمود الدولة
)وال تحسب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون(

صدق الله العظيم
عليه يف قمة العلياء نار هدى )أبا محمد يا رمزا ويا علا   

حبا وصدقا وبذال فاق كل ندى( ما كنت إال كظل الله يف مثل  
لقــد كتبــت مقالــة عــى عجــل أعــزى مــن خالهــا إبنــاء وبنــات الشــهيد إبننــا العامــة محمــد واحمــد 
وبناتــه ســكينة ونفيســة وســلمى، واشــقائه االجــاء األكــرب زيــد واحمــد والدكتــور عبــاس واســاعيل 
ــاد الشــهيد واســباطه  ــف واالدهــن واوالدهــم واحف ــك وامــة اللطي واخواتهــم امــة الرحمــن وامــة املل
تحــت عنــوان: )حســن محمــد زيــد الشــهيد الخامــس مــن قافلــة شــهداء حــزب الحــق( إال أن شــقيق 
ــاب  ــدار كت ــدد اص ــم بص ــا انه ــول يل فيه ــالة يق ــل إىل رس ــه أرس ــاه الل ــاس رع ــور عب ــهيد الدكت الش
مبناســبة اربعينيــة الشــهيد ولــك األولويــة اخــي حســن يف الكتابــة(. اعقبهــا رســالة مــن ســبطة الشــهيد 
رحمــه اللــه ابنتــا الغاليــة حنــان الخــزان تذكــرين بنفــس املوضــوع، وعرفــت أن الطلــب ليــس منهــا 
ــة املثقفــة ســكينة، فتناســيت مــا قــد كتبــت وألزمــت نفــيس بكتابــة  ــا الفاضل بــل مــن والدتهــا ابنتن
مرثــاة أخــرى أذكــر فيهــا مناقــب ومأثــر وجوانــب مــن عظمــة شــخصية الفقيــد ونتفــا مــن بعــض 

محطــات حياتنــا املشــرتكة.   
ومــا ان فكــرت يف كتابــة هــذا املوضــوع حتــى تداعــت الذكريــات وتزاحمــت محطــات حيــايت التــي لهــا 
عاقــة بالشــهيد وتســاءلت مــن أي موقــف أبــدأ؟ ومــن ايــن أجــيء بالكلــات يف ظــل تداعــي وتزاحــم 
الذكريــات؟ ومــن اي حكايــة ابــدأ؟  فــأي محطــة مــن محطــات حياتنــا تكــون البدايــة وهنــا يكمــن 

العجــز عــن الكتابــة..
 فاألفــكار تتناثــر بــن محطــات حيــاة متتــد إىل ســتن عــام أي اننــي ســأحتاج عمــرا آخــر ألكتــب عــن 
أخــي الشــهيد حســن زيــد يف ظــل تتداعــى الذكريــات مــع دمــوع تخضــب الوجــه واخــرى احتبســت يف 

مقلتــاي ولســان الحــال يقــول: )ومكلــف االيــام ضــد طبعهــا / متطلــب يف املــاء جــذوة نــار(.

 فاعــرتف هــذه املــرة أىن عجــزت عــن الكتابــة واين مل أســتطع اســتجمع افــكاري بســبب تدعــي ذكريــات 
صداقــة امتــدت بامتــداد عمرينــا، فمحــن اتــراب وإن كمــن انــا أكــرب منــه بعامــن ومــع ذلــك فقــد 

كان يحــرص عــى منــادايت ب: )يــا خــال( الن والدتــه أختــي مــن الرضاعــة.. 
ولــذا ســوف اتــرك لعنــان للقلــم ليختــار نتفــا مــن بعــض مــا تختزنــه الذاكــرة، وســوف ابــدأ يف وصــف 
الشــهيد بتلــك الجملــة التــي وصفتــه بهــا ابنتــه ســكينة: )كان والــدي الشــهيد شــخصية اســتثنائية ال 
ميكــن ان يكررهــا الزمــن( جملــة فصــرة وبســيطة متواضعــة لكنهــا تكتنــز معــان جمــة كل مــا ســوف 

اذكــر مــن مناقــب الشــهيد ينــدرج تحــت هــذا الوصــف الدقيــق والرائــع.
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مبتدئــا بالوقــوف امــام هــول تلــك اللحظــة التــي عانيــت مــن قســاوتها حينــا بلغنــي خــرب االستشــهاد، 
حيــث انهمــرت الدمــوع ســاخنة، واجهشــت بالبــكاء.. فــا اشــده مــن خــرب! ، ومــا أصعبهــا مــن لحظــة! 
ومــا اغــاه مــن شــهيد !، ومــا أحزنــه مــن يــوم !، ومــا أشــده مــن وجــع! وجــع الغــدر والخيانــة! وجــع 
الفعــل والطريقــة !، وجــع املصــاب واملصيبــة !، وجــع الفعــل الجبــان! وجــع مخطــط حقــر !، وجــع 
اخ يقتــل أخــاه بــدون حــق ســوى ان لــه موقفــا سياســيا يخالــف موقفــه فــا اصــدق قــول الشــاعر 

)وظلــم ذوي القــرىب أشــد مضاضــة / عــى القلــب مــن جــرح الحســام املهنــد(
 نعــم مــا أقســاه مــن جــرح !، ومــا أشــده مــن أمل! ومــا أحقــره مــن ظلــم! ومــا أســوأه مــن فعــل!، ومــا 
اقذرهــا مــن خطــة مل تــراع اي قيــم أو اخــاق دينيــة كانــت او قبليــة ان يتــم اســتهداف رجــل اعــزل 

يجلــس بجــوار ابنتــه التــي كانــت تقلــه بســيارتها يف امــان اللــه! 
ورغــم ذلــك العمــل الجبــان والفعــل الحقــر إال أين عــى ثقــة لــو كتــب اللــه للشــهيد النجــاة لعفــى عــن 
الجنــاة ألنــه رحمــه اللــه مــن ارومــة تجعلــه قــادرا عــى محبــة مــن ميتلكــون املقــدرة عــى ايذائــه، 
كــا أن مــن جوانــب العظمــة يف شــخصية الشــهيد رحمــه اللــه قدرتــه املدهشــة يف العفــو والتســامح.
 ومــن جوانــب تلــك العظــة الحــرص عــى ارســاء وتعزيــز شــبكة عاقــات جدليــة كان لهــا دور ملمــوس 
يف تقريــب وجهــات نظــر املكونــات السياســية، وكانــت حكمتــه دفعتــه لاصطفــاف مــع الجانــب الــذي 
يجــد نفســه فيــه اكــر تأثــرا عــى تصحيــح اعوجــاج املســرة، وان تســبب ذلــك يف اثــارة الشــائعات 

حولــه. 
ــل يف  ــة، رح ــات الصعب ــف وامله ــل املواق ــه، وكان رج ــاب قامت ــة كانتص ــت منتصب ــهيد كان ــادئ الش فمب
الوقــت الــذي كانــت املرحلــة يف اشــد الحاجــة اليــه وإىل رجاحــة عقلــه وحكمتــه وحنكتــه، فالشــهيد 
ــس  ــو يف نف ــاخر، وه ــو الس ــات، فه ــخصيته املتناقض ــع يف ش ــت تجتم ــه كان ــه الل ــد رحم ــن زي حس
الوقــت رجــل رزيــن، وهــو الفقيــه املتبحــر يف علــوم الديــن، ويف نفــس الوقــت الســيايس الداهيــة، 
فرحيــل رجــل مبثــل هــذه الصفــات والقامــة والــوزن الســيايس واالجتاعــي والوطنــي ويف مثــل هــذه 

الظــروف يعــد خســارة كبــرة عــى الوطــن، فســتفتقد الســاحة رجــا كان ميثــل ملــح السياســة.
 كان ميتلــك روح الفكاهــة الظريفــة والحــاوة التــي تذيــب جاميــد صخــور االحقــاد والضغائــن وكان 
ذا علــم ومعرفــة، ســيايس داهيــة محنــك، ادب جــم، ثقافــة موســوعية، ذكاء خــارق، وطنيــة صادقــة، 
ــروس، خــاض  ــا دون ت ــة، ومحارب ــا دون بندقي ــة شــجاعا، فارس ــق للوطــن، عاشــق للحري حــب عمي
ــه الكلمــة، وســاحه القلــم واللســان، وجــواده العقــل، وادائــه  غــار االهــوال دون اداة، كانــت بندقيت
ــببا  ــت س ــا كان ــجاعة رمب ــيايس بش ــرتك الس ــوض املع ــى خ ــا ع ــا، مقدام ــوح رصيح ــدق والوض الص
مــن اســباب عــدم قــدرة خصومــة تحمــل رصاحتــه وشــجاعته، داعيــة للحــوار واملصالحــة والتســامح، 
يكــره التســلط، وينبــذ العنــف، كان كتابــا مفتوحــا، مثقفــا دون ادعــاء، متواضعــا دون مذلــة، معتــدا 
بذاتــه دون تكــرب، زعيــا دون تعــال، كان اخــا للمظلومــن، وخصــا للــدودا للظاملــن ويســعد لســعادة 
املغتبطــن. شــخصية جذابــة يف غايــة الــذكاء وخفــة الظــل وكان رحمــه اللــه ميتلــك موهبــة الســخرية 
التــي تحــول غضــب خصومــة إىل ابتســامة ، ســاعدته تلــك املوهبــة عــى احتــال االســاءات التــي كان 
ــد  ــه الشــكوك فق ــر حول ــة تث ــت هــذه املوهب ــه وخصومــه عــى الســواء ، وكان ــا مــن اصدقائ يتلقاه
قالــوا عنــه ان ذهــب إىل اململكــة ليســتجدي دعمهــا لحزبــه ، واتهــم مــن قبــل النظــام الســابق بأنــه 
اشــرتايك يلبــس قميــص دينــي ، ومــن قبــل املعارضــة انــه كان قريبــا للرئيــس الســابق ومنســقا معــه 
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عــى انتقــاده لــيك يثقــون فيــه ، وال يســتبعد أن هــذه التهــم بإيعــاز مــن قبــل النظــام نفســه ، بغيــة 
احراقــه والتهويــن مــن قســاوة االنتقــادات فقــد قــال لشــباب الســاحة بانهــم  لــن ينالــوا منصبــا وال 
ــح النظــام الســاح لــرب  وظيفــة ...  وتريحــه باحتــال الــوزارات فاتهــم مــن قبلهــم بأنــه مين

الثــورة باســتخدام القــوة..

من محطات حياتينا:
ــراءة الفلســفة  ــر اليســاري ، وكان شــغوفا بق ــا للفك ــة اكــر مي ــد تخرجــه مــن الجامع  كان الشــهيد بع
املاديــة ، متأثــرا بزمائــه يف الدراســة واخــص منهــم املغيــب قــرا املناضــل الكبــر عــى خــان، وكنــت 
انــا اكــر ميــا للفكــر الوجــودي املثــايل ، وقــد كان شــقيق الشــهيد  املرحــوم حســن - الــذي استشــهد 
قبــل بلوغــه ســن العرشيــن بحــادث ســر يف طريــق صنعــاء ذمــار - رغــم صغــر ســنه يفوقنــا معرفــة 
يف علــوم الديــن وكان اكــر املامــا واطاعــا منــا يف املذهــب الزيــدي بخاصــة، وكان رحمــه اللــه حــاد 
ــة املنحــرة يف  ــة التقليدي ــرك الثقاف ــه ت ــرض اقناع ــة بغ ــاعات طويل ــا نحــاوره س ــد كن ــذكاء، وق ال
علــوم الديــن وجــره إىل االطــاع عــى علــوم العــر التــي فيهــا مــا يفيــد النــاس فعلــم ال ينتفــع بــه 
ال يعــول عليــه، وقــد كنــا ننطلــق يف حوارنــا معــه مــن منطلــق فكــر يســاري وقومــي وهــو ينطلــق 
مــن قاعــدة دينيــة، مــا كان يجعــل مــن حوارنــا حــوار طرشــان ويتحــول إىل لجاجــة ،وجــدل عقيــم، 
ال يوجــد قاســم مشــرتك بيننــا ســوى اننــا كنــا نحــاول منعــه مــن االنــزالق إىل التطــرف الدينــي حيــث 
ــر، وكان  ــن محمــد الوزي ــم ب ــور اســاعيل ابراهي ــة الدكت ــدي هــو وصديق ــا باملذهــب الزي كان مهت
ــا نحــن األثنــن، مــا ان تــويف رحمــه اللــه بذلــك الحــادث املــؤمل حتــى  استشــهاده نقطــة تحــول لن

انتقلــت أنــا والشــهيد حســن إىل نفــس املربــع الــذي كنــا نحــاول ان نجــر املرحــوم حســن إليــه.
ــا إىل دراســة الفكــر الزيــدي فدرســنا اصــول املذهــب عــى يــد اخــر علــاء االصــول يف اليمــن   توجهن
العامــة الراحــل العــم محمــد املنصــور طيــب اللــه ثــراه يف الجنــة، وكنــا نتبقــى الــدروس بعــد صــاة 
الفجــر يف منــزل العــم محمــد يف العلمــي فبعــد ان أكملنــا دراســة علــم الــكام قرأنــا الثاثــن املســألة 
ــا رشح االســاس للعامــة  ــا لوحدن ــن محمــد وقران ــاب األســاس لإلمــام القاســم ب ــم كت للرصــاص ث

الــرشيف. 
ــا  ــدور بينن ــه وكان ي ــه الل ــهيد رحم ــع الش ــت عــى خــاف م ــك كن ــا للمذهــب ولذل ــت متعصب ــد كن وق
حــوارات ثنائيــة ونــادرا مــا كانــت تتــم بحضــور زمــاء واصدقــاء الشــهيد يف العمــل والدراســة ، منهــم 
االســتاذ عبدالقــدوس املــري واألســتاذ عبــد الباســط جحــاف مــد اللــه بعمريهــا والراحــل يحيــى 
الكميــم ، وكان لهــم دور كبــر يف تأســيس نقابــة املعلمــن ، وعندمــا تعــن صديقــي األســتاذ محمــد 
عبداللــه الجايفــي وزيــرا لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ، عرفتهــم عليــه فعــن االخ عبدالقــدوس مديــرا 
للبعثــات ثــم وكيــا للــوزارة ويحيــى الكميــم رحمــه اللــه ملحقــا ثقافيــا يف ســفارتنا بأملانيــا الرشقيــة 

والشــهيد مســاعدا لــه.
ويف احــد األيــام عــام 1988م ليلــة عودتــه إىل املانيــا بحضــور املرحــوم يحيــى الكميــم  اســتمر حــوار بيننــا 
ســاعات حــول قضايــا فكريــة وتحديــدا عــن تلــك الثنائيــات الــرتاث والتجديــد واالصالــة واملعــارصة ، 
ومواقــف وقضايــا ال يتســع املحــال لرشحهــا، وملــا مل نصــل إىل نقطــة لقــاء وعدتــه بــأين ســوف اكتــب 
لــه خطيــا رســالة  افصــل فيهــا رأيــي واســلمها لــألخ يحيــى الــذي سيســافر يف الرحلــة التاليــة ، وفعــا 
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ــا االجــاء الوالــد  كتبــت لــه رســالة بلــغ عــدد صفحاتهــا 120 صفحــة ، صــورت منهــا نســخ لعلائن
محمــد املنصــور والعــم حمــود عبــاس املؤيــد والعــم محمــد بــن يحيــى مطهــر واالخ قاســم الكبــيس 
ــاء منهــم املثقــف  ــه تغشــاهم اجمعــن وبعــض االصدق والعامــة   احمــد محمــد الشــامي رحمــة الل
املوســوعي احمــد الوادعــي ، وشــقيق الشــهيد االكــرب زيــد واطلــع عليهــا الكاتــب والصحفــي األســتاذ 
ــي  ــد كان الشــهيد يقــول ان كتابت ــاس ، وق ــور عب ــه الدكت عبدالرحمــن بجــاش ، وشــقيقه األقــرب إلي
أكــر اقناعــا وموضوعيــة مــن حديثــي املبــارش عكســه تامــا، فهــو متحــدث لبــق لســن فطــن. لكنــه اقــل 

اقناعــا حــن يكتــب.
 وملــا اخــربت أبــن الشــهيد ابننــا العامــة محمــد عــن تلــك الرســالة طلــب منــي موافاتــه بصــورة منهــا، 
وهــي الصــورة الوحيــدة التــي احتفــظ بهــا، وســلمتها غــي اليــوم التــايل لــه يف صالــة العــزاء، وقــد 
علــق ملــا رأى الحجــم الكبــر للرســالة بنقــس ظرافــة والــده قائــا: )مــا عنــد الوالــد حجــة ثــد الغــرق 
اهــون!!( ومل اتنبــه أن الوقــت كان غــر مناســب أن أســلم لــه تلــك الرســالة وفيهــا نقــد لوالــده إال بعد 
فــوات االوان، إال ان مــا خفــف مــن وطــأة ندمــي أين وجــدت معنوياتــه مرتفعــة، وأن الرســالة قدميــة 
مــى عليهــا أكــر مــن اثنــي وعرشيــن عامــا، وانــه ســوف يضــع ذلــك التأريــخ يف االعتبــار، واننــي 

انطلقــت يف نقــدي عــن محبــة، وغايــة ســامية.
ــدوس  ــوان عبدالق ــق واالخ ــزب الح ــام إىل ح ــهيد إىل االنض ــه الش ــة أتج ــدة املبارك ــق الوح ــد تحقي وبع
املــري ويحيــى الكميــم إىل االنضــام إىل املؤمتــر الشــعبي العــام، وانشــغل االخ عبدالباســط جحــاف 
بتشــجيع مــن الشــهيد بالبحــث عــن مشــجرات االرس الهاشــمية ، وأمــا كاتــب هــذه الســطور فقــد دعــي 
مــن قبــل الوالــد العامــة أحمــد الشــامي رحمــه اللــه لانضــام إىل حــزب الحــق فرديــت باالعتــذار 
مبوجــب رســالة طويلــة منتقــدا فيهــا ان يقحــم علاؤنــا انفســهم يف العمــل الحــزيب الســيايس مــن 
ــور  ــن يف ام ــن املمك ــة ف ــداع وسياس ــة والخ ــه املراوغ ــد في ــذي يجي ــه ال ــيايس مجال ــق ان للس منطل
الدنيــا الذيــن ميتلــك الخــربة يف شــؤنها ، ولرجــل الديــن دعوتــه االصاحيــة والتهذيبيــة للنفــوس 
ــاء، وان تأطــر العلــاء يف حــزب ســيايس ســوف يحولهــم مــن علــاء لألمــة إىل  ــة األنبي فهــم ورث
علــاء للحــزب الــذي ينتمــون إليــه وبالتــايل يفقدهــم وزن اصواتهــم املســموعة مــن قبــل املجتمــع ، 
مســتدال بــأن رأيــه - أي العــم احمــد الشــامي - وراي الرئيــس االســبق العامــة القــايض عبدالرحمــن 
اإلريــاين كان لهــا الــدور الحاســم يف شــأن املــادة الثالثــة مــن دســتور دولــة الوحــدة التــي اعــرتض 
عليهــا اإلخــوان املســلمون ووقفــوا مبوجبهــا ضــد عــى الوحــدة ، ولــو كان أي منهــا ميثــل حزبــا ملــا 

كان لرأيــه نفــس تلكــم القــوة يف اإلقنــاع واإللــزام.
وكان يخالفنــي الــرأي يف تحذيــرايت مــن مــآالت تكــرار اجتيــاح الجنــوب اي حــرب الثاثــة املنافــذ حيــث 
ــت  ــروب الس ــدة ويف الح ــة ج ــع اتفاقي ــببت يف توقي ــي تس ــة الت ــرب الظامل ــك الح ــآالت تل ــه م ذكرت
ــي الشــامل، واالتفــاق عــى  ــة بقــرار مــن مؤمتــر الحــوار الوطن ــاء الوحــدة االندماجي واالخطــر الغ
وحــدة اتحاديــة باعتبــار حــرب صيــف عــام 1994م الظاملــة قــد الغــت الوحــدة االندماجيــة الســلمية 
التــي تحققــت يف عــام 1990م وقــد انزلــت منشــورا عــى صفحتــي عــى الفاســبوك اعتــربت ان الكلمــة 
التــي القاهــا الزعيــم عــي عبداللــه صالــح مباحقــة الفاريــن اىل عــدن مبثابــة بيــان حــرب ســيجر 
اليمــن إىل مســتنقع التدخــل الــدويل  ومــا بعدهــا مــن تحذيــرات ونصائــح كنــت اراعــي فيهــا مصلحــة 
ــه إال  ــدي ل ــاوة نق ــم قس ــهيد ورغ ــن الش ــي وب ــر بين ــات النظ ــاف وجه ــم اخت ــا ورغ ــن العلي الوط
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ــذي  ال  ــري ال ــيايس والفك ــاف الس ــن الخ ــة وب ــة الصداق ــن عاق ــرق ب ــه كان يف ــه الل ــه رحم أن
ــرد او  ــة تجاهــل ال ــي قوي ــاذا وجــد حجت ــة نظــري ف ــد كان يســتمع لوجه ــة ؛ وق ــود قضي يفســدا لل
ــه هــي االقــوى  ــق اال عــى مــا يجــد ان حجت ــه كســيايس ال يعل ــع لكن ــه قــد اقتن ــق فاعــرف ان التعلي
ــي  ــدة الســت الت ــدا واحــدة ضــدا عــى حــروب صع ــا ي ــك، وقــد كن فيتعامــل بدهــاء الســيايس املحن
شــنها النظــام ضــد القــرى التــي تقــع ضمــن الحــد الفاصــل الــذي حددتــه االتفاقيــة ســيئة الذكــر بــن 
اليمــن والســعودية وقــد مولــت تلــك الحــروب الســعودية بــل وشــاركت بــكل قواتهــا الجويــة والربيــة 
والبحريــة يف الحــرب السادســة بغــرض هــدم القــرى املتداخلــة مــع القــرى التــي ســعودتها االتفاقيــة 
آنفــة الذكــر وقــد اجتمعنــا قبــل الحــرب الثالثــة يف منــزل الفريــق الركــن عبدامللــك الســياين الــذي 
كلفــه الرئيــس الســابق لالتقــاء باللجنــة املكلفــة مــن قبــل الرئيــس واملشــكلة مــن كل مــن الشــهيد وكل 
مــن الشــيخ صالــح الوجــان واالســتاذ فضــل املطــاع واالســتاذ ابراهيــم محمــد املنصــور وفان دغســان 
مل اعــد اذكــر اســمه األول وذلــك ملتابعــة تنفيــذ االتفــاق بــن انصــار اللــه والتــي تقــي بــان يتــم 
نــزول املحاربــن مــن الجبــال التــي يتحصنــون فيهــا عــى دفعــات كل دفعــة خمســن ؛ مقابــل اطــاق 
رساح نفــس العــدد كل مــرة مــن الســجون ؛ حتــى يتــم اعــادة ادماجهــم يف املجتمــع مــع االلتــزام بعــدم 
اداء الرخــة يف االماكــن العامــة ؛ ورشوط كثــرة ال يتســع املجــال بردهــا إال ان االلتــزام بهــا كان 
مــن فبــل امصــار اللــه حيــث كان ينــزل خمســون مــن انصــار اللــه مــن الحبــال وال يتــم االفــراج عــن 
ــة  ــات واملاحق ــال يتعرضــون للمضايق ــون مــن الجب ــن ينزل ــل كان الذي ــة ب ــل الدول ــم مــن قب مثله
والتفتيــش ونــزع القمصــان للبحــث عــن الشــعار يف املابــس الداخليــة وكانــت اللجنــة برئاســة الشــيخ 

صالــح الوجــان ..
ــه اىل يهــود آل  ــة بافتعــال رســالة ســلمت اىل احــد اعضــاء انصــار الل وقــد مهــد النظــام للحــرب الثالث
ســامل مفادهــا مطالبــة اليهــود مبغــادرة القريــة؛ وفعــا قــام النظــام باســتغال تلــك الرســالة التــي 
ال عاقــة لجاعــة الحــويث بهــا فهجــرت اليهــود اىل صنعــاء وتســكينهم يف مدينــة ســعوان الســياحية 
وصاحــب ذلــك حملــة اعاميــة لكســب تأييــد الســفارات االجنبيــة االمريكيــة والغربيــة بخاصــة؛ وتــم 
اشــعال الحــرب الثالثــة بعــد ذلــك؛ وقــد قــام الفريــق الركــن عبدامللــك الســياين بإبــاغ اللجنــة بــان 
الرئيــس وضــع مهلــة حتــى قبــل متصــف ليلــة ذلــك اليــوم بــان يســلم كل مــن عبدامللــك الحــويث و 
عبداللــه الرزامــي نفســيها اىل محافــظ صعــدة حينــذاك العميــد يحيــى محمــد الشــامي وســرافقها 
ابنــه زكريــا الشــامي فــكان رد الشــهيد حســن زيــد :)قــل لــألخ الرئيــس يــا فنــدم عبدامللــك واللــه لــو 
ــة( ؛ إال ان الشــيخ  ــذ هــذا الــرشط خــال تلــك املهل ــه الســتحال تنفي كان الخــاف بــن زوج وزوجت
ــت املفاجــأة  ــن الحــويث فكان ــدر الدي ــك ب ــه بعمــره اتصــل بالســيد عبداملل ــح الوجــان مــد الل صال
أنــه رد باملوافقــة رشط ان يســتثنى عبداللــه الرزامــي فرتكنــا الفريــق الركــن وخــرج ليجــري اتصــاال 
بالرئيــس ليطلعــه مبــا اســفر عليــه االتفــاق فوافــق عــى رشط ؛ وفعــا تحــرك الســيد عبدامللــك يف 
نفــس الوقــت إال انــه مل متــض ســاعة واحــدة إال وجــاء اتصــال بــأن كمينــا اعــرتض طريقــه واصيــب 
احــد اقربائــه وتــم القبــض عــى الجــاين وهــو ضابــط مــن صعــده ذكــر اســمه فعلــق ا اعضــاء اللجنــة 
املمثــل للنظــام يف اللجنــة وهــو فــان دغســان بــأن ذلــك الشــخص مخبــول - اي مجنــون - فــرد عليــه 
الشــيخ صالــح الوجــان بانــه ليــس مخبــوال بــل ضابــط يتبــع الفرقــة معــروف بوالئــه لعــي محســن !
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ثــم مل متــض ثاثــة ايــام حتــى اندلعــت الحــرب الثالــث؛ وكان الشــهيد حســن زيد والشــيخ صالــح الوجان 
ــه وأكــر رصاحــة ونقــدا للنظــام، وهــو  ــة إنصافــا ودفاعــا عــن أنصــار الل مــن أكــر اعضــاء اللجن

نغــس املوقــف الــذي كنــت أقــف فيــه.
ــح  ــة املقــاول لصال ــه كان مبثاب ــى اراد، ألن ــة يشــعلها ويوقفهــا النظــام مت ألن تلــك الحــروب كانــت ظامل
ــل  ــافر قب ــن وكان يس ــي محس ــف ع ــض التكالي ــوىل قب ــروب األوىل كان يت ــع الح ــعودية؛ فاألرب الس
ــط  ــتام الخط ــفر الس ــوىل الس ــد ت ــة فق ــة والسادس ــرب اال الخامس ــدالع كل ح ــن ان ــهر م ــف ش نص
ــي. ــاد العليم ــواء رش ــة الل ــيس والثاني ــتاذ عــي االن ــابق االس ــب الرئاســة الس ــر مكت ــل مــرة مدي والتموي

الشهيد وحركة أنصار الله 
كنــت قــد اقنعــت الشــهيد عــى تصويــر مخطوط مــن مخطوطــات مكتبتهــم العامــرة بنفائــس املخطوطات 
ــن  ــم ب ــن ابراهي ــم ب ــام نجــم آل الرســول القاس ــب اإلم ــن كت ــوع م ــاب مجم ــو املوســوم ب : }}كت وه
اســاعيل بــن ابراهيــم بــن الحســن املثنــى بــن الحســن الســبط بــن عــي بــن ايب طالــب صلــوات اللــه 
عليــه وعــى ابنائهــم الطاهريــن وســلم {{ وهــو مخطــوط نفيــس مــن روائــع الــرتاث الزيــدي إن مل 
ــاه وتوليــت  ــل وواضــح ســليان املهــا ؛ فاعطــاين إي ــه بخــط جمي يكــن اروعهــا عــى اإلطــاق كتب
ــه اكــرب عــدد  ــاع مديــر عــام معهــد القضــاء األعــى األســبق األســتاذ يحيــى مالــك ان ينســخ من اقن
ــهيد  ــخ للش ــاث نس ــلمت ث ــه وس ــم طبع ــق وت ــخ فواف ــت نس ــا س ــه ان مينحن ــرتطت علي ــن واش ممك
واحتفظــت بالباقــي؛ وبعــد اشــهر جــاءين فرحــا وقــال لقــد اســتطعت اقنــاع شــاب مــن ابنــاء صعــده 
اســمه عبدالكريــم جدبــان ان يجعــل رســالة املاجســتر التــي يعدهــا يف جامعــة اردنيــة هــو تحقيــق 
كتــاب االمــام القاســم وقــد اعطــاه عنــواين وطلــب منــي ان اعطيــه نســخة وبعــد يومــن زارين مــع 

صديقــه الشــهيد حســن الحــويث وســلمتها النســخة املشــار اليهــا انفــا.
وقــد وفــق الشــهيد عبدالكريــم جدبــان يف تحقيقهــا تحقيقــا علميــا واخرجهــا يف مجلديــن تحــت عنــوان 
جديــد }}مجمــوع كتــب ورســائل القاســم بــن ابراهيــم الــريس )167 - 246 هجريــة( {{ والن الزيــارة 
خاطفــة فلــم اتعــرف عليهــا جيــدا إال يف منــزل اخــي الشــهيد حســن زيــد وقــد اعجبــت بشــخصية 
الشــهيد حســن بــدر الديــن الحــويث الهادئــة وميتــاز بالخجــل والحيــاء ال يتكلــم وال مييــل إىل الجــدل 
بــل يؤثــر الصمــت  وإذا تحــدث تحــدث بهــدوء وصــوت هــادئ وهــو مطــرق إىل االرض؛ وقــد قلــت 
ــد  ــدة وقمــت وزمــايئ االخ محم ــة ســنة 1972م يف صع ــس اإللزامي ــة التدري ــت خدم ــي ادي ــه انن ل
اســاعيل األرحبــي والشــهيد عــي احمــد زبــاره واملرحومــان محمد الشــامي وصالــح القعطبــي بتحديد 
مســتويات التاميــذ عــى فصــول وألول مــرة نؤســس للتعليــم الحديــث يف كل مديريــات صعــده وكان 
ــم املنصــور  ــد عبدالكري ــواء املرحــوم العقي ــد الل ــدي وقائ ــه الصع املحافــظ املرحــوم العامــة عبدالل
يتوليــان توفــر وســيلة املواصــات ؛ وألول مــرة نتنــاول وجبــة طعــام يطلقــون عليهــا )الكواعيــب( 
كانــت يف منــزل املحافــظ ؛ وقــال معظــم الحارضيــن مــن ابنــاء صعــده ومنهــم فــان حمــره اذا انــت 

اســتاذنا وواجــب علينــا ان نحرتمــك فاملثــل عندنــا يقــول :« مــن علمنــي حرفــا رصت لــه عبــدا«
فعلق الشهيد حسن زيد يف جلسة وزقيت علينا املهره يا اخ حسن فضحكت وضحك الجميع.

 كــا تعرفــت يف منــزل الشــهيد حســن عــى قــادة ومؤســى حركــة الشــباب املؤمــن ومنهــم األســتاذ محمــد 
عــزان واألخ العزيــز العامــة الوقــور عبــد اللــه املؤيــد رعــاه اللــه وقــد التقيــت بــه اثنــاء مراســيم 
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تشــيع الشــهيد ورغــم طــول فــرتة الفــراق التــي متتــد ربــع قــرن تقريبــا إال اننــا تصافحنــا وكأننــا مل 
نفــرتق اســبوعا واحــدا ...

ــزب  ــراط يف ح ــن باالنخ ــباب املؤم ــده والش ــاء صع ــاع عل ــرز يف اقن ــدور االب ــد ال ــن زي ــهيد حس وللش
الحــق وســاعده يف ذلــك عاقتــه املتينــة بالشــهيد حســن الحــويث وقــد كان مــن منــارصي األخــر 
والداعمــن لــه يف الرتشــح األول لعضويــة الربملــان حتــى فــاز ؛ وعندمــا ســاءت عاقــة الشــهيد حســن 
بأمــن عــام حــزب الحــق العامــة احمــد الشــامي ورمبــا بتشــجيع مــن قبــل االمــن العــام املســاعد 
ــوكل انســحب اعضــاء الشــباب املؤمــن مــن حــزب الحــق  ــى املت ــد يحي ــام العمي للمؤمتــر الشــعبي الع
باملئــات وكان النظــام ينــزل اســاء املنســحبن يف صحيفــة 26 ســبتمرب االســبوعية ؛ وكان وقــع تلــك 
اإلنســحابات شــديدا عــى الشــهيد حســن زيــد فقــال يل لقــد صدقــت اخــي حــن قلــت ان العلــاء  
يجهلــوا فــن سياســة املمكــن وينطبــق عليهــم قــول الشــاعر :)ال يبلــغ األعــداء مــن جاهــل / مــا يبلــغ 

الجاهــل مــن نفســه(..
ــه كل مــن  ــة تآمــر علي ــان مــرة ثاني ــة الربمل  وعندمــا رغــب الشــهيد حســن الحــويث ان يرتشــح لعضوي
العــم احمــد الشــامي واالخ عبــد الكريــم الخيــواين واخــرون مــن داخــل الحــزب حيــث قامــوا برتشــيح 

منافســن آخريــن بغــرض تشــتيت وتوزيــع االصــوات ليفــوز منافســه مرشــح املؤمتــر..
وكان وقــع تلــك املؤامــرة شــديدا عــى الشــهيد حســن زيــد فلــم اره حزينــا ومتذمــرا ومنفعــا وغاضبــا 
مــن امــن عــام حزبــه ومــن رئيــس الدائــرة السياســية مثــل ذلــك اليــوم قائــا هــؤالء مل يتأمــروا عــى 
حســن الحــويث بــل تأمــروا عــى حــزب الحــق وشــقوا صفوفــه ؛ وقــام بالتواصــل مــع صديقــه الشــهيد 
ــية  ــن ااحصــول عــى منحــة دراس ــن م ــا متك ــا وفع ــات العلي ــة الدراس ــه عــى مواصل حســن واقنع
اىل الســودان؛  ويف الســودان تعــرف عــن قــرب عــى االســام الحــريك واطلــع عــى الفكــر الحــريك 
وتاثــر بحركــة حــزب اللــه اللبنــاين وبزعيــم اإلخــوان املســلمن حســن الــرتايب وبفكــر املجــدد عــي 
رشيعتــي ؛ وملــا عــاد ووجــد الحــرب االمريكيــة تشــن عــى حركــة طالبــان وعــى العــراق تبنــى فكــرة 
تأســيس حركــة اســامية تجعــل مــن كل مواطــن امــة اســامية مســتعدا لنواجهــة الغطرســة األمريكيــة 
وانــه ال يجــوز اإلنتظــار حتــى يقــع الفــأس عــى الــرأس وبــدأ الشــباب املؤمــن ينشــقون وينضمــون 
ــة  ــد أمئــة الزيدي ــه ينتق ــة وان ــه خــرج عــن الزيدي ــة واشــاعوا ان ــه؛ فأحــدث بلبل إىل صفــوف حركت
ويخطئهــم بــل وينكــر معلومــا مــن الديــن بالــرورة ومنهــا حســب زعمهــم انــه ينكــر عــذاب القــرب 
..الــخ. مــا اثــار حفيظــة العلــاء الذيــن فاقــرتح عليهــم العامــة مجــد الديــن ان ينتدبــوا اثنــي عــرش 
شــخصا برئاســة والــده العامــة بــدر الديــن الحــويث رحمــه اللــه؛ وملــا التقــوا بــه وتحــاوروا معــه يف 
كل مــا يشــاع أقنعهــم بكــذب كل مــا يشــاع ووافقــوه الرأي...وتــوىل الشــهيد حســن زيــد اقنــاع العلــاء 
يف صنعــاء بصــواب مــا يقــوم بــه؛ وكان الشــهيد حســن زيــد وكان املنافــح واملدافــع عــن صديقــه األعــز 
ــه اىل حجــة ألســتقبال ومرافقــة نســاء  ــوم استشــهاده ونزول ــى ي ــذي بقــي عــى تواصــل معــه حت ال

الشــهيد املؤســس لحركــة انصــار اللــه؛..
وبســبب منافختــه تلــك أطلــق النظــام عــى حركــة انصــار اللــه بالجنــاح العســكري لحــزب الحــق؛ وقــد 
اســتطاع النظــام ان يســتصدر بيانــا مــن علــاء الزيديــة ف يــآ صنعــاء مبســاعدة بعــض االخــوة مــن 
حــزب الحــق - ســبق ان نــرشت اســائهم يف مقــال ســابق - وصــدر بيــان يتــربأون فيــه مــن الشــهيد 
ورعتــربون حركتــه وفكــره خارجــا عــن الزيديــة وال ميــت اليهــا بصلــة وكان الشــهيد حســن زيــد اول 
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املعرتضــن عــى ذلــك البيــان الــذي اعطــى النظــام املــربر لشــن الحــرب االوىل التــي استشــهد فيهــا 
مؤســس الحركــة..

وكان للشــهيد حســن زيــد الــدور االبــرز يف إســتصدار بيــان اخــر مــن  العلــاء يصحــح مــا جــاء يف البيان 
ــتدعى  ــاين، وس ــان الث ــدار البي ــن وراء اص ــه م ــق ان ــزب الح ــم ح ــام ؛ واته ــون النظ ــن جن األول فج
الرئيــس عــي عبداللــه صالــح العلــاء اىل دار الرئاســة واعتــى كرســيا مرتفعــا وضعــا رجــا عــى 
ــة  ــد العام ــن الوال ــة م ــب الكلم ــا طل ــح ومل ــات املدي ــاء كل ــابقون يف الق ــاء يتس ــرك العل ــل وت رج
محمــد املنصــور رحمــه اللــه قــام وقــال كلمــة حمــل فيهــا مســؤلية الحــرب النظــام قائــا :« لقــد كلــب 
منــي االخ رئيــس الجمهوريــة ان اتواصــل بالولــد حســن وقناعــه بالوصــول إىل صنعــاء فانصلــت بــه 
واشــرتط ان يعطيــه الرئيــس وجــه االمــان فابلغــت األخ الرئيــس فرفــض اعطــاء وجهــه فقلــت لــه 
هــل اعطيــه وجهــي ووجهــي مــن وجهــك فقــال عــى بركــة اللــه فقــال يل الولــد حســن انــه يريــد 

وجــه الرئيــس«
وبذلك حمل املسؤلية النظام الذي كان قادرا عى تايف الست الحروب بكلمة واحدة..

والــكام يطــول واعــود فأقــول ان الشــهيد حســن زيــد ظــل داعــا للحركــة طــوال الحــروب الســت وقــد 
ــه  ــل مع ــده ب ــن لوح ــن ومل يك ــا للصحفي ــا مالي ــة وداع ــات االعامي ــى الحم ــوىل االرشاف ع ت
ــوم مــن الحركــة جــزاء ســنار - والشــهيد  ــر - الــذي يلقــي الي ــل الوزي اخــرون منهــم املهنــدس نبي

ــرون .. ــواين واخ ــم الخي عبدالكري
وقــد حــرت معظــم تلــك الجلســات التــي كانــت تعقــد يف اماكــن مختلفــة والتــي كان يحرهــا رؤســاء 
الصحــف االهليــة والخاصــة وكان الشــهيد حســن زيــد يف بعــض تلــك الجلســات املوجــه االول والــذي 
كان يزودهــم بأهبــار ســر املعــارك اوال بــأول فقــد كان يتعامــل مــع الحركــة كعمــق جاهــري لحــزب 
الحــق؛ ختــى كنــت اظــن فعــا انهــا الجنــاح العســكري لحــزب الحــق وحــزب اتحــاد القــوى الشــعبية ..
ــوم  ــة وذات ي ــن الحرك ــاع ع ــر يف الدف ــياين دور كب ــك الس ــن عبداملل ــق الرك ــهيد وللفري ــد كان للش وق
تواصــل بــه وانــا بجــواره واقــرتح عــى الشــهيد حســن ان ينحنــي للعاصفــة؛ وقــال لــه انهــم يقولــون 
انــك تريــد ان تكــون امامــا فــرد الشــهيد عــى هــذه التهمــة بســخرية قائــا:« انــا ال تنطبــق عــي 
رشوط اإلمامــة وامنــا رشوط الرئاســة التــي تكتفــي بالقــراءة والكتابــة ! وعندمــا قلــت لــه يســاله هــل 
صحيــح انــه ضــد اإلنتخابــات اقســم قائــا:« لــو قيــض اللــه وعــاد اإلمــام عــي او اإلمــام زيــد واراد 
اي منهــا ان يحكــم فلــن يســعه إال الدخــول فيــا دخــل فيــه النــاس وتراضــوا عليــه وهــو اإلحتــكام 
إىل صناديــق اإلقــرتاع«  وكــا قلــت أنفــا بــان محطــات حيــايت تتداخــل مــع محطــات حيــاة الشــعيد 

حســن زيــد فهنــاك مواقــف كثــرة ومحطــات ال يتســع املجــال لذكرهــا..
واتذكــر ان احــد االصدقــاء ســأل الشــهيد قائا:«رغــم صداقــك بــاالخ حســن الدولــة إال انكــا تختلفــان 
يف كثــر مــن األمــور وهــو اشــد النــاس انتقــادا لــك ومــع ذلــك تــودان بعضكــا البعــض..؟« فــكان 
ــا  ــم فهــو اشــرتايك حين ــة ال يســتطيع ان يلتــزم وهــو فــر قابــل للتنظي ــأن حســن الدول ــه ب رده علي
ــا  ــن !! فضحكن ــا حس ــة ي ــل مخري ــه ق ــت ل ــارصي فقل ــي ون ــدي وبعث ــر زي ــا اخ ــي حين واصاح
وقلــت لهــم الحقيقــة اننــي مــع اي حــزب يقــف موقــف يصــب يف مصلحــة الوطــن وأكــره اإللتــزام 

واعتــرب ان اي تنظيــم هــو قيــد مــن قيــود الحريــة فأنــا حــر ومذهــب كل حــر مذهبــي.
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رسالة ألخي الشهيد:
 اخــي الشــهيد حســن هــل حقــا مــت ، هــل حقــا اين لــن التقيــك ثانيــة وانــت الــذي ارسيــت عــي بــر يف 
اخــر لقــاء اؤكــد فيــه فــرب نجــاح مســاعيك يف تحقيــق مصالحــة وطنيــة ، وتقريــب وجهــات نظــر 
املكونــات السياســية ووعدتنــي بلقــاء خــاص يف جلســة مقيــل يف منــزيل ، فاختطفــك القــدر واختــارك 
شــهيدا قبــل تحقــق هــذا الحلــم الــذي طاملــا راودين منــذ ســنوات، اخــي الشــهيد حســن هــل صحيــح 
انــك ودعــت دنيانــا إىل غــر رجعــة ، وانــت الــذي انقطــع االتصــال بيننــا طــوال هــذه ســنوات حتــى 
حــان الوقــت الــذي ســأخربك بــكل اســباب مقاطعتــي لتعــذرين وتســامحني رغــم انــك مــن اســتأنس 

بــك قلبــي منــذ ريعــان الشــباب ، فتغادرنــا يف ظــل ازمنــة موحشــة ، ودهــور حدبــاء ..
 اخــي الشــهيد ايهــا الشــيخ الكبــر يف ســنة ويف عقلــه ويف مواقفــة ســتظل حيــا متــأل قلوبنــا حضــورا 
بهيــا عابقــا بالبســاطة ممتلئــا بالتقــى والزهــد والــورع، والتنســك يف محاريــب الحكمــة والســام ..
اخــي الشــهيد كيــف أســتطيع ان اســتوعب معنــى غيابــك، او تغييبــك عــن الســاحة السياســية يف الوقــت 
الــذي قــد انضجــت الظــروف لتلعــب دور املصالحــة الوطنيــة، ذلــك التغييــب بذلــك الفعــل الجبــان 

الغــادر..
 اخي الشهيد غيبتك االيادي االمثة بعد ان تصالحت مع رفاق واصدقاء االمس ..

اخــي الشــهيد هــا اســعفتني بالقــول كيــف اســتطيع ان اجتــاح هــذه الفاجعــة ومرارتهــا تســتاف مــا تبقــى 
ــة بالحــزن واالىس فيــا جــرى ويجــري يف هــذا  ــا روحــي املثقل مــن اشــاء الفــرح املعــربة يف زواي
ــف  ــداء التخل ــن اث ــة م ــاد، وترتضــع الضغين ــرش واألحق ــل ال ــة تتناس ــات آدمي ــوب بكائن الوطــن املنك
ــادية واالســتاب،  ــدان كشــوتية والس ــذات وال ــم اإلقصــاء، وحــب ال ــي عــى قي ــاد املبن ــرة والعن واملكاب

واســتدفاع الشــعب فواتــر حاقــات قــادة سياســين حمقــى ، وفواتــر تطاحنهــا دموعــا ودمــاء..
اخي الشهيد إن فاجعة غيابك او تغييبك مثل خسارة كبرة للوطن ..

ــل  ــون ب ــك ال ميوت ــأن امثال ــه وقــدره الشــهداء كــا نؤمــن ب ــون بقضــاء الل ــه مؤمن ــا والحمــد لل  لكنن
يظلــون احيــاء يف قلوبنــا مــا حيينــا، يذكــرون بســرهم العطــرة، فاألنقيــاء مــن امثالــك ال ميوتــون، 
ــن،  ــر الزم ــى م ــدون ع ــل يخل ــون ب ــدل ال ميوت ــاح والع ــالة اإلص ــون رس ــن يحمل ــرار الذي االح

ــادهم الطاهــرة. ــا ألجس ــى بفقدانن ــم حت ــم أمته يجســدون قي
 اخــي الشــهيد ســتظل حيــا مــا بقيــت ذكــراك يتداولهــا األحيــاء فــا لإلنســان مــن قيمــة ســوى ان يحمــل 
رســالة اصــاح شــأن أمتهــم، فهنيئــا لــك فلقــد امضيــت »الحيــاة تصــربا وتجلــدا ومتســكا بالحــق يف 

ارصار » فلســت ارثيــك، فانــت فــوق الرثــاء، فــوق شــعر يوحــى إىل الشــعراء..
اخي الشهيد ستظل فينا بالحياة معمر ..

ــا  ــا، يف حلن ــا بقين ــدا م ــا اب ــا يف وجدانن ــتظل حي ــك، وس ــام أمت ــك أم ــت واجب ــد ادي ــهيد لق ــي الش  اخ
ــا  ــا ويف كدن ــا يف الفضــاء او ابحرن ــبنا عــى االرض أو حلقن ــا ومش ــا رسن ــا م ــا ويف طريقن وترحالن

ــاة.. ــتمرينا نصــارع الحي ــا اس ــا م ــقائنا وتعبن وش
هــل نســتطيع ان نســتعر مــن الشــهيد نظرتــه الثاقبــة، وروحــه املتســامحة، وســموه يف االخــاق، ونســارع 
إىل اجــراء املصالحــة الوطنيــة وتصفيــة اثــار الحــرب واغــاق ملفــات املــايض وتعزيــز رصوح الوحــدة 

واللحمــة الوطنيــة..
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صالــــح هبــــرة
بأّي ذنٍب قتلت؟

إقــدام عصابــة الغــدر واإلجــرام والخيانــة بإطــاق الرصــاص عــى العــامل والســيايس الكبــر األســتاذ / حســن 
ــا أدى إىل  ــاء -م ــة صنع ــة يف حكوم ــباب والرياض ــر الش ــق” ووزي ــزب الح ــام ح ــن ع ــد، “أم ــد زي محم
ــه  ــرب اســتهدافه مبوقع ــا يعت ــس، ك ــكل املقايي ــه- جرميــة كــربى وعمــل مــدان ب استشــهاده وجــرح ابنت
ــم يســتهدف  ــورة.  فل ــم والعقــول املتن ــع الفكــر والعل ــف مناب ــه اســتهدافاً للوطــن؛ بتجفي وحجمــه وعقل
األســتاذ حســن زيــد كشــخص وال كأمــن عــام لحــزب الحــق أو كوزيــر للشــباب والرياضــة؛ وإمنــا اســتهدف 
كفكــر ورؤيــة ومســار؛ وبهــذا تكــون البلــد قــد خــرت بفقدانــه خســارة فادحــة، وغّيــب باستشــهاده قامــة 
شــامخة ورجــل كان ميثــل أمــة.  وأنــا أعرفــه عــن قــرب ومعايــش لــه ألكرمــن ثاثــن عــام، فهــو مــن 
آوانــا ومــن نّورنــا ومــن احتظننــا ومــن عــرّف بنــا، كان بيتــه ميثــل مقــراً ومســكًنا لنــا بــدءاً بالســيد حســن 
وانتهــاًء بأصغــر واحــٍد مّنــا، والــكل يعــرف ذلــك، والينكرالفضــل لذويــه إال مــن فقــد إنســانيته. عزاؤنــا 
ألنفســنا ولجميــع أرستــه األكارم وأقاربــه، وعظــم اللــه أجورنــا وأجورهــم، وعصــم قلوبهــم  بالصــرب، ورحم 
اللــه فقيــد العلــم والتواضــع والفكــر والسياســة واألخــاق -الخــدوم الــذي ال تــكاد تنقطــع خدمتــه ملــن 
اعتــزا إليــه كائنــا مــن كان، املقتــول غــدراً وظلــاً- رحمــة األبــرار يــوم ولــد ويــوم التحــق بقافلــة العظــاء 
مــن رفاقــه  الدكتــور رشف الديــن واملتــوكل وجدبــان والخيــواين واملحطــوري ووو، وأســكنه فســيح جناتــه 
ــط  ــه عــى مــن خطّ ــة الل مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــا. ولعن
ونّفــذ وشــارك يف قتلــه وال نامــت أعــن الجبنــاء.  إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي 

منقلــب ينقلبــون.  وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل وكفــى باللــه حســيبا وكفــى باللــه نصــراً.

الشيخ/ حسني عبد الله األحمر

ــن  ــتاذ حس ــا األس ــرض له ــي تع ــادرة الت ــعة والغ ــال البش ــارات جرميــة اإلغتي ــد العب ــتنكر بأش ــن ونس ندي
محمــد زيــد اليــوم بصنعــاء، جمعتنــي بــه صداقــة طيبــة التعكرهــا السياســة مبنيــة عــى اإلحــرتام 
املتبــادل، وبهــذا املصــاب الجلــل والفاجعــة األليمــة نتوجــه بأصــدق وأحــر التعــازي واملواســاة إىل أرسة 
الفقيــد ومحبيــه، ســائلن اللــه العــي القديــر أن يرحمــه ويحســن إليــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصرب 

والســلوان، ومتنياتنــا بالشــفاء إلبنتــه ســلمى التــي أصيبــت يف جرميــة اإلغتيــال.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

العالمة محمد مفتاح

دموع الوداع .. كلنا مرشوع شهادة

رشفنــي اإلخــوة املعــدون لفعاليــة ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف الــذي أقامتــه وزارة الشــباب والرياضــة 
ــارضة  ــاء مح ــت إللق ــن الوق ــرا م ــزا كب ــوا يل حي ــل وخصص ــور الحف ــويت لحض ــاه بدع ووزارة املي



77

ــدار أن  ــاءت األق ــل وش ــج الحف ــرات برنام ــم فق ــي معظ ــد فاتتن ــال وق ــة االحتف ــت قاع ــة وصل كامل
أجلــس بجــوار أخــي وصديقــي وزميــي األخ حســن محمــد زيــد الــذي اســتقبلني ببشاشــته املعهــودة 
ــة برنامــج  ــا عــى متابعــة بقي ــا الحديــث يف عــدة مواضيــع باختصــار شــديد نظــرا لحرصن وتبادلن
الحفــل ولصعوبــة تجــاذب الحديــث قريبــا مــن مكــرب الصــوت وقــد أرص األخ حســن زيــد عــى أن 
ــا  ــذه الصــورة- وأن ــا -يف ه ــا له ــر مرتدي ــن ظه ــة الخــراء الذي ــال األخــر والقبع ــي الش يهدين
أرصيــت عــى أن يبقيــا معــه وقبــل الفقــرة األخــرة مــن برنامــج الحفــل كان األخ حســن زيــد يهمــس 
يف أذين بــرورة قبــول الشــال والقبعــة وأنــه يريــد املغــادرة ألن لديــه التزامــات رضوريــة يف مجلس 
الــوزراء ويعتــذر عــن متابعــة بقيــة برنامــج الحفــل ولكننــي أقنعتــه بالبقــاء وقلــت لــه بــأن املعديــن 
أبلغــوين أنهــم ألغــوا الفقــرة قبــل األخــرة وأمــا الفقــرة األخــرة فهــي كلمتــي وســأخترها يف ثلــث 

الوقــت املحــدد يف برنامــج الحفــل فضحــك وواصــل متابعــة بقيــة الحفــل.....
ــد  ــع الوقــت املحــدد فقــط الحظــت تأثــر األخ حســن زيــد عن ــاء إلقــاء كلمتــي والتــي اســتغرقت رب وأثن
ذكــري مقارنــة بــن جفــاء وغلظــة قريــش مــع النبــي صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه وعظمــة اســتقبال 
األنصــار لــه الــذي أنســاه مــرارة تلــك املعانــاة القاســية والطويلــة، والحظــت نــزول الدمــوع بكــرة 
مــن األخ حســن زيــد مــا اضطــره لنــزع نظارتــه وتجفيــف الدمــوع عــدة مــرات وبعــد إنهــاء كلمتــي 
رجعــت ملجلــيس بجــوار األخ حســن زيــد فأثنــى عــى كلمتــي وقــال مل أســتطع حبــس دموعــي التــي 
غلبتنــي وانســكبت بشــكل عجيــب ونــزع الشــال مــن رقبتــه والقبعــة مــن رأســه وناولنيهــا بــكل إرصار 
فأخذتهــا متعجبــا مــن هــذا األرصار ومل أكــن أعلــم أنــه أستشــعر قــرب مفارقتــه لدنيانــا فأحــب أن 

يــرتك لــدي ذكريــات جميلــة يصعــب نســيانها!!
رحمك الله أخي وزميي ومن سبقني إىل حرة الشهادة والشهداء...

راجيــا مــن اللــه الحليــم الكريــم الــذي منحــك أنــت ومــن ســبقك الفــوز بكرامــة الشــهادة أال يحرمنــا 
مــن هــذا املقــام الكريــم والــرشف العظيــم وأن يجــرب مصــاب أهلــك وذويــك ومحبيــك ويتكــرم عــى 

ابنتــك بعاجــل الشــفاء ومتــام العافيــة...

حسن محمد زيد الشهيد الخامس

)من قافلة شهداء حزب الحق( 

حسن حمود الدولة
لقــد شــاءت األقــدار ان مينــى حــزب الحــق بصفــة خاصــة، واليمــن بصفــة عامــة باغتيــال خمســة مــن أكفــأ 
رحــاالت اليمــن، فقــد اغتيــل املفكــر الباحــث الدكتــور عبدالكريــم جدبــان احــد مؤســيس حــزب الحــق، 
واغتيــل رائــد الدولــة املدنيــة الحديثــة الربوفيســور احمــد رشف الديــن األمــن العــام املســاعد لحــزب 
الحــق رئيــس فريــق بنــاء الدولــة يف مؤمتــر الحــوار الوطنــي الشــامل، واغتيــل رجــل الصحافــة أول 
ــرة السياســية األســبق لحــزب  ــس الدائ ــواين رئي ــم الخي ــث الشــهيد عبدالكري ــف التوري ــح مل مــن فت
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ــاء  ــل القض ــل رج ــوري، واغتي ــد املحط ــى زي ــور مرت ــدي الدكت ــن الزي ــل الدي ــل رج ــق، واغتي الح
ــة  ــادي الغــدر والخيان ــى محمــد مــوىس وأخــرا تطــال أي والتســامح الشــهيد القــايض العامــة يحي
رجــل الفكــر والحــوار املفكــر احــد اســاطن السياســة اليمنيــة امــن عــام الحــزب نفســه الشــهيد حســن 
محمــد زيــد ، فهــل هــي املصادفــة ان يتــم اغتيــال هــذه القامــات الســامقة أســانيد الحريــة والتســامح 
والحــوار والقانــون، ال نظــن ذلــك بــل انــه التعمــد املمنهــج لتفريــغ اليمــن مــن هــؤالء األفــذاذ دعــاة 
الدولــة املدنيــة عقــاء االمــة. هــؤالء الرجــال الذيــن يدعــون لســيادة القانــون، ويتطلعــون إىل مجتمــع 
يســود فيــه االمــن واالســتقرار، يدافعــون عــن حقــوق األمــة الضائعــة، رجــال ال يحملــون ســاحا ســوى 
ســاح الكلمــة، والقلــم الــذي يبعثــون بــه الحيــاة يف مجتمعنــا الــذي انهكتــه الحــروب، وتســلط عليــه 
الطغــاة، فهــل يقينــا متكــن القتلــة واملحرمــون مــن تغييــب اعــام الفكــر والقانــون والتســامح واســانيد 
ــال  ــتتلقفه األجي ــم س ــة، وفكره ــم فحي ــا ارواحه ــادهم، أم ــم أجس ــد غيبت ــم لق ــول له ــة؟  فنق الحري
وليعلــم القتلــة املجرمــون بــأن نقطــة دم شــهيد تتحــول إىل شــال مــاء يســقي شــجرة الحريــة، وإىل 

شــعلة ضــوء تــيء لألجيــال دروب الحيــاة.
فهنيئــا لهــم الشــهادة، وهنيئــا لــك اخــي حســن زيــد الشــهادة ، فأنــت مل ولــن تغــب عنــا، فســتظل حيــا 
ــة  ــعر لحظ ــباط، مل اش ــك، واالس ــادك وحفيدات ــك واحف ــك وبنات ــرك وبأبنائ ــف ومآث ــا مبواق بينن
بفراقــك ألنــك محفــور يف القلــب فانــت بالنســبة يل أكــر مــن أخ ، واكــرب مــن صديــق، والحديــث 
ــا متشــابكة منــذ الطفولــة مــرورا بفــرتات الشــباب  عنــك هــو حديــث عــن النفــس فمحطــات حياتن
والرجولــة والكهولــة وحتــى الشــيخوخة ،وأين أذ اتوجــه بالعــزاء إىل ابنائــك وبناتــك محمــد واحمــد 
ــك  ــة املل ــن وام ــة الرحم ــاي ام ــم واخت ــك ووالداته ــادك وحفيدات ــلمى واحف ــة وس ــكينة ونفيس وس
ــاعيل  ــاس وإس ــور عب ــد والدكت ــل - واحم ــفاء العاج ــه بالش ــه علي ــن الل ــد - م ــويت زي ــقائك اخ واش
وابنائهــم وبناتهــم، فأنــا غــي نفــس الوقــت اعــزي نفــيس فقــد خــرت اخــا وصديقــا امتــدت مســاحة 
صداقاتنــا بامتــداد عمرينــا وكــا ان رحيلــك مثــل لنــا خســارة وجــرح ال يندمــل، فــإن غيابــك يعــد 
خســارة عــى اليمــن التــي فقــدت رجــا سياســيا محنــكا ، مــأل الدنيــا ضجيجــا وصــار اشــهر قــادة 

ــارة للجــدل.  االحــزاب السياســية إث
الشــهيد حســن زيــد رحمــه اللــه أحــد القمــم الشــامخة يف الوســط الســيايس معرفــة ودهــاء وسياســة، وهــو 
مــع ذلــك متحــدث لســن فطــن ، رسيــع البديهــة ، قــوي الذاكــرة ، حــارض الجــواب، قــوي الشــكيمة، 
ــال  ــل لــروف الزمــن تعــرض ملحــاوالت اغتي ــوي التحم ــكل وال ميــل، ق ــة، نشــطا ال ي ــن العريك ل
واستشــهاد أكــر مــن مــرة، وتعــرض للتهديــد بالتصفيــة مــن اكــر مــن جهــة ، كــا تعــرض لإليــذاء 
ــد، لكنــه ظــل ذاك الصلــب القــوي الشــجاع يســتقبل ذلــك بســخريته املعهــودة،  مــن القريــب والبعي
يســخر مــن خصومــه يــرد عليهــم فــورا وقــد انــزل مقالــة مطولــة تحــت عنــوان )أنــه وجــع – لســت 
ــب ان  ــن يج ــل م ــن قب ــهاد م ــال واالستش ــرض لاغتي ــه مع ــر ان ــيطانا( ذك ــت ش ــا اين لس ــاكا ك م
يحافظــوا عــى حياتــه ألنهــم اول مــن ســيخر غيابــه عــن الســاحة فقــال بالحــرف الواحــد )قــد اقتــل 
عــى يــد احدهــم وتتحملــون مســؤوليته أو ألنكــم اســهمتم غــي توفــر الغطــاء، ومــن يشــارك ســيندم 
وســيؤنبه ضمــره قطعــا وغيــايب ســيفقدكم القيمــة عنــد مــن يحرضكــم ومينيكــم( ] صحيفــة الشــارع 

ــر 2012م [  19 فرباي
وكان للشــهيد رحمــه اللــه قــدرة فائقــة عــى تغيــر الــكام مــن جــد إىل هــزل ومــن هــزل إىل جــد دون 
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ان يشــعر الســامع كيــف حــول مجــرى كامــه، ولعــل تلــك املقــدرة جعلــت منــه أحــد أبــرز األصــوات 
التــي لهــا وزن كبــر يف الوســط الســيايس. 

 فــا أفدحهــا مــن خســارة ومــا أحقرهــا مــن طريقــة اغتيــال، طريقــة أقــل مــا ميكــن ان يقــال عنهــا أنــه 
تــدل عــى مــدى حقــارة وبشــاعة منفــذي ومخططــي وآمــري هــذه الجرميــة البشــعة يف حــق رجــل 
ــاي األمثــة اســتغلت  ــي كانــت تقــود الســيارة؛ إال أن أالي ــه الت ــة ابنت ــه صحب اعــزل ميــر يف أمــان الل
ــه مــن ســاح ســوى الكلمــة، وكان مــن املفــرتض ان يحظــى بســيارة  ــذي ليــس ل تواضــع الشــهيد ال
مدرعــة ضــد الرصــاص أســوة بغــرة الذيــن هــم اقــل منــه شــأنا ومــع ذلــك منحــوا ســيارات مدرعــة 

واقيــة مــن الرصــاص..
ــة،  ــا حراس ــر يف ب ــد ان يس ــاطة ويتعم ــع والبس ــر التواض ــاه كان يؤث ــه تغش ــة الل ــهيد رحم ــل الش ولع
يحــر املناســبات - صــاالت العــزاء واالفــراح - بــا حراســة واثقــا باللــه مؤمنــا بقضائــه وقــدره؛ ألنــه 
يعلــم علــم اليقــن أنــه مل يــؤذ احــدا أو يتســبب يف اإلرضار بإنســان.. نعــم لعلــه تعمــد ان يظــل عــى 
تواضعــه وبســاطته فــكان ذلــك الرجــل الــذي مل تغــره املناصــب وال الوجاهــات  ومل تغــر مــن حياتــه 
وبســاطته وتواضعــه يف يشء،  ظــل متواضعــا مــع الكبــر والصغــر يشــهد لــه بذلــك كل مــن يعرفــه 
مــن األصدقــاء والجــران كــا كان ايضــا، عــف اللســان نضيــف اليــد ؛ ميــد يــد العــون واملســاعدة لــكل 
مــن لجــأ اليــه؛ مل يجامــل ومل يحــايب ومل ينافــق مســؤوال كبــرا، وكان كجــده ال تفــارق االبتســامة 
محيــاه ، يخلــط الجــد بالهــزل ، بدهــاء وظــرف ولنتذكــر تلــك القفشــات والفكاهــات املضحكــة التــي 
أطلقــت عليــه عندمــا عــن وزيــرا للشــباب والرياضــة وهــو الفقيــه الــذي كان يظهــر البســا التــوزة 
ــا عــى  ــي اطلقه ــوادر الت ــك الن ــت تل ــن الحــن واآلخــر فكان والجــوخ والعامــة - زي القضــاة - ب
نفســه مجــاراة للشــارع حديــث املجالــس وكيــف اســتقبلها بــروح رياضيــة فقــد كانــت تبلغــه  فيضحــك 

عــى ســبيل املــزاح فــرد عليهــا بنكــت أكــر ظرفــا هــول املناســبة مينعنــي ان ارسدهــا...
ــع بشــعبية كبــرة يف الوســط الشــعبي والســيايس عــى الســواء ، ورث مــن جــده  هكــذا كان الشــهيد يتمت
ــرن  ــات الق ــات واربعيني ــر يف ثاثيني ــد رواد التنوي ــه أح ــه الل ــده رحم ــال، - ج ــن الخص ــر م الكث
العرشيــن - وقبــل اشــهر كنــت فــد كتبــت مقالــة عــن جــده وارســلتها إىل الشــهيد فقــال لقــد ســعد بهــا 
أميــا ســعادة، وســعد أكــر ألنهــا نالــت استحســان اخيــه الدكتــور عبــاس وابنتــه ســكينة أم ابيهــا، ألنــه 

يثــق يف تقييمهــا وتقييــم ولــده العامــة محمــد يف كثــر مــن االمــور .  
ــر الشــياب والرياضــة فقــد أ كان  ــد أمــن عــام حــزب الحــق وزي ــه شــهيدنا األســتاذ حســن زي رحــم الل
املحــرك لركــود الشــارع الســايس؛ فتريــح واحــد يعيــد للحــراك الســيايس حيويتــه ونشــاطه ويعطــي 
الحيــاة السياســية طعــا ونكهــة ومعنــى بتريحاتــه املثــرة للجــدل التــي كان يــديل بهــا بــن الحــن 
ــه كان مــن اولئــك  واالخــر، وكانــت مبثابــة الحقــن املنشــطة للحــراك الســيايس؛ فالشــهيد رحمــه الل
السياســين الذيــن يطلقــون التريحــات التحذيريــة يف صيغــة هجــوم لكنــه يطلقهــا عــى طريقــة: 
)أقــول شــام واملــراد عــراق( فيفهمهــا خصومــه ومحبــوه كذلــك. أمــا النظــام الســابق ومحازبــوه فقــد 

كانــت لهــم اســاليبهم الخبيثــة التــي تحــاول التقليــل مــن شــأن تلــك التريحــات. 
 والســبب ان الشــهيد رحمــه اللــه كان شــوكة ميــزان ال يعــرف الخصــام الدائــم وال الــود املســتمر بــل كان 
يحــب تحريــك املواقــف السياســية، ويجيــد ذلــك مبهــارة فــأي تريــح يطلقــه؛ يثــر جــدال واســعا، 
كتريحــه الــذي يقــول فيــه )الــي معــه بيــت يف القريــة يرممــه( فقــد حملــه خصومــه محمــا مل 
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يــدر بخلــد الشــهيد اطاقــا.
وكانــت ردود افعــال تريحاتــه تكســب الشــهيد شــهرة وتزيــده شــعبية، وتلك الشــهرة الواســعة يف الوســط 
الســيايس جعلــت منــه شــخصية مثــرة للجــدل، ومــع ذلــك ظل الشــهيد رحمــه اللــه محتفظــا بعاقات 

جيــدة مــع كل األحــزاب؛ فــا متــر مناســبة ألي حــزب إال ويكــون الســباق يف الحضور واملشــاركة..
 هكــذا كان شــهيدنا حســن سياســيا محنــكا يســتطيع امتصــاص غضــب اصدقائــه وكان ال يقطــع كل 
الخيــوط مــع خصومــه بــل ببقــي عــى خيــط بينــه وبينهــم فــا يعــرف قاموســه الســيايس الخصــام 
الدائــم وال الصفــاء الدائــم.. االمــر الــذي مثــل اغتيالــه خســارة كبــرة ليــس عــى الســاحة السياســية 
ــه ذا مقــدرة فائقــة يف  ــل وعــى الوطــن بشــكل عــام. فقــد كان للشــهيد حســن رحمــه الل فحســب ب
انتهــاز الفــرص لتســجيل مواقــف وطنيــة مضــادة للحــرب. وكان يســعى يف ايامــه االخــرة لتحقيــق 
املصالحــة الوطنيــة بــن االحــزاب املتحاربــة، فالذيــن اســتهدفوا حيــاة إمنــا اســتهدفوا عمليــة الســام. 
وصــف األســتاذ احمــد ناجــي احمــد النبهــاين اغتيالــه بالقــول »بــأن اغتيــال حســن زيــد يعتــرب خســارة 
كبــرة عــى الوطــن فقــد كان ميثــل صــوت العقــل وان التخلــص منــه عمليــة ال تنفــك عــن توجيــه 
ممنهــج لتفريــغ البــاد مــن العقــاء كــرشط اســايس الســتمرار البــاد يف أزمتهــا الراهنــة.«  وقــال 
ــرأي  ــادات ال ــن قي ــره م ــهيد وغ ــأن الش ــهيد: ب ــه الش ــال رىث في ــربي يف مق ــه ص ــي عبدالل الصحف
ورجاالتــه كانــوا عرضــة عــى الــدوام لرتغيــب الســلطة وترهيبهــا إال أن الشــهيد حســن زيــد مل ينــن 
عــن موقفــه املبــديئ، ومل يصطــف يومــا إال حيــث يجــب أن يكــون أمثالــه مــن املصلحــن واملناضلــن. 
ويف 2011م كان حســن زيــد مــن القيــادات الثوريــة التــي يشــار إليهــا بالبنــان. ويف 2014م انحــاز زيــد 
إىل الثــورة الشــعبية، وعمــل - بحكــم خربتــه وعاقاتــه السياســية- عــى تجســر الهــوة بــن أنصــار 

اللــه وأحــزاب املشــرتك.
وقــد كان الشــهيد رحمــه اللــه كبــرا مبواقفــه، كبــرا بســمو اخاقــه وتواضعــه، ذا صــوت مســموع وعقــل 
راجــح، ومل يكــن كبــرا بحزبــه بــل كان حــزب الحــق كبــرا بــه، حيــث كان حزبــا بشــخصيته القويــة 
فــكان أكــرب مــن الحــزب، عــرب عــن هــذه امليــزة بســخريته املعهــودة االخ عبــده الجنــدي الــذي شــبه 
حــزب الحــق بدراجــة ناريــة تحــدث دويــا كبــرا واصواتــا متــأل الحــي ضجيجــا مــع ان ليــس فوقهــا 

ســوى راكــب واحــد هــو االخ حســن زيــد!!!!
نعــم كان الشــهيد قامــة ســامقة سياســيا محنــكا ديناميكيــا كان يضفــي عــى الحيــاة السياســية نوعــا مــن 
اإلثــارة والجــدل والحيويــة كلــا أصابهــا الجمــود والثبــات واإلســتاتيكية فنجــده بــن الحــن واالخــر 
يطلــق تريحــا فينتــرش برعــة انتشــار اللهــب فتتناقلــه املواقــع وتتداولــه السوشــياميديا اليمنيــة 
ويصــر حديــث املجالــس ويثــار حولــه الجــدل والنقــاش بــن مؤيــد ومعــارض ، فيعيــد لــه للشــارع 
الســيايس حيويتــه ونشــاطه وكان حســب احــد السياســين مينــح للنقــاش الســيايس طعــا ونكهــة حتــى 
ــري  ــادي املؤمت ــال القي ــف ق ــن املواق ــر م ــه للكث ــرتوا املوج ــب دور املايس ــه يلع ــع بأن ــل للمتاب يخي
ــا نصــل مــع الشــهيد  ــه عــى الفاســبوك »كن األســتاذ احمــد العشــاري يف بوســت نــرشه عــى صفحت
حســن زيــد إىل نقــاط اتفــاق وعندمــا كان يطــرح رأيــا غــر قابــل للتنفيــذ رسعــان مــا يجــد لنفســه 
مخرجــا او مــربرا ظريفــا كونــه يتمتــع برعــة البديهــة » ؛ وهكــذا كان يضفــي عــى الوســط الســيايس 
الحيويــة والنشــاط املصحــوب بــروح النكتــة والدعابــة والفكاهــة التــي كان مــن شــأنها تســاعد عــى 

تقريــب وجهــات النظــر املختلفــة ..
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هكــذا كان حســن زيــد مرحــا نقيــا ال يحمــل الحقــد والضغينــة ال يجيــد النفــاق والتصنــع بــل كان صادقــا 
ــد  ــق فق ــة اي عائ ــام طموح ــف ام ــادن، ال يق ــه ال يه ــا ان ــل ك ــرة، ال يجام ــر الري ــا طاه رصيح
ــه تغشــاه رئيســا لحــزب الحــق؛ فــرد عــي  ــد احمــد الشــامي رحمــة الل ــه ان يبقــي عــى الوال نصحت
ــات مضيفــا.. ــره واحرتامــه للعــم احمــد إال أن العمــل الحــزيب يحكــم بلوائــح ونظمــه وادبي ــأن تقدي ب
ورغــم اســتمرار القطيعــة بينــي وبــن الشــهيد إال أن كلينــا إال اننــي مل اشــعر يومــا انــه عاتبنــي بــل نلتقــي 
ونتحــدث الن شــعاره الــذي كان يــردده )الخــاف ال يفســد للــود قضيــة( فــكل منــا يحمــل نفــس الــود 
والصفــاء تجــاه األخــر ويف االشــهر األخــرة كنــا عــى تواصــل شــبه مســتمر عــرب وســائط التواصــل 
االجتاعــي مهاتفــة، او حــوارا عــرب رســائل وعندمــا حــر ملشــاركتنا افــراح زواج ابننــا محمــد احمــد 
الدولــة قبــل شــهرين، تواعدنــا عــى لقــاء يف منــزيل إال أن ايــادي الغــدر والخيانــة كانــت للشــهيد 

باملرصــاد فحالــت دون تحقيــق املوعــد مــا زاد مــن حــزين وأملــي.
الشــهيد رحمــه اللــه كان ودودا يف تعاملــه معــي ومــع كل االصدقــاء، دمثــا يف اخاقــه، جســورا يف مواقــف، 
)وعــى مثلــه ينــاح ويبــى( كان مــن أولئــك النــاذج االعــام الذيــن يجيــدون لغــة الفعــل ويجمعــون 
كثــرا مــن صفــات الســبق والريــادة التــي تناثــرت يف الفئــات ممــن عــداه. لقــد حمــل لــواء الوســطية، 
والحكمــة واملصداقيــة، وكان رمــزا للتســامح والوفــاء حتــى مــع مــن يختلــف معهــم، فــا ان تــأيت اي 
مناســبة إال ويكــون الســباق، ويتنــاىس الخافــات بــل يحــول الزعــل لــدى اصدقائــه إىل محبــة، وقــد 
ذكــر صديقنــا املشــرتك األخ زيــد محمــد الــذاري هــذه املزيــة يف مقالــة رثــاء شــعرت انهــا لســان حــال 
كل األصدقــاء الذيــن كان الشــهيد يختلــف معهــم وكاتــب هــذه الســطور أحدهــم فلــم اعهــد عنــه أنــه 
كان يحمــل ضغينــة أو حقــدا عــى صديقــا كان أو خصــا مــع أن هنــاك مــن عاملــه بقســوة وقــد قــال 

يل ذات مــرة نقــدك القــايس يــدل عــى أنــك تريــد يل الكــال.
مــا أفدحهــا مــن خســارة !، ومــا آملــه مــن مصــاب، ومــا اصعبهــا مــن لحظــات !، ومــا أصعبــه مــن فــراق !، 
مــا اوجعــه مــن خــرب وقعــه عــى القلــب فضيعــا !، ومــا افدحــه مــن مصابــا، ومــا أعظمــه مــن موكــب 
ــوداع االخــر بدمــوع  ــه دمــوع ال ــب، امتزجــت في جنائــزي، ومــن حــب متدفــق، ومــن موقــف مهي
الحــب الكبــر حــن تــم مــواراة جســده الطاهــر إىل مثــواه االخــر يف روضــة جامــع الرحمــة جــوار 
أحــب النــاس إليــه شــيخنا العامــة العــم محمــد املنصــور. ولذلــك امتــازت حيــاة الشــهيد حســن زيــد 
يف الغالــب األعــم بكثــر مــن الربغاتيــة، ولكــن يف مواقــف معينــة فأنــه ال يجامــل وال يهــادن شــجاعا 
ــوازن  ــع. ونقطــة ت ــار، ويف نفــس الوقــت رجــل توافــق مــن طــراز رفي رصيحــا حــد مناطحــة الكب
يف عــامل أختــل التــوازن فيــه وتآكلــت فيــه القيــم، واندثــرت فيــه االخــاق، وضمــرت فيــه املبــادئ، 
ــع عــى  ــه صــوت املداف ــت في ــات، وعل ــات عــى الروحاني ــه املادي ــت في ــه االطــاع، وطغ ــت في وتكالب
صــوت العقــل الــذي كان ميثلــه مل يقــرط ومل يســاوم يف مواقفــه الوطنيــة، والسياســية وكان معاضــدا 

لدعــوة الشــهيد احمــد رشف الديــن يف بنــاء الدولــة املدنيــة. 
ــن  ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــهيد حس ــز الش ــي األع ــي وصديق ــاك اخ ــه تغش ــة الل رحم
عــي بــن اســاعيل بــن محمــد بــن زيــد بــن يحيــى بــن زيــد بــن محمــد بــن الحســن بــن اإلمــام 
القاســم بــن محمــد وطيــب اللــه ثــراك ؛ نــم هادئــا مطمئنــا فــأن نلــت مــا كنــت تتمنــى ، وســتظل 
ــي  ــورا ومتحمــا لجافت ــا وصب ــت حلي ــم كن ــك فك ــة شــموخك وإبائ ــا مبواقفــك وعظم ــا بينن حي
ومحتمــا لراحتــي اســكنك اللــه فســيح الجنــان جــوار الشــهداء واألنبيــاء والصديقــن مــن كنــت 
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ــق املشــرتك  ــز والصدي ــا واالخ العزي ــعي ان ــت يف الس ــي وفق ــه انن ــد الل ــم واين ألحم ــم وتهواه تحبه
مطهــر احمــد اســحاق للحصــول عــى مــكان نــواري فيــه جســدك الطاهــر يف روضــة جامــع الرحمــة 
الخاصــة باإلمــام يحيــى والشــهداء مــن اوالده ورئيــس وزرائــه ،وجــوار احــب النــاس إىل قلبينــا شــيخنا 
الذيــن درســنا عــى يديــه اصــول الديــن الثاثــن املســألة للرصــاص واالســاس لإلمــام القاســم  بــن 
محمــد العــم العامــة محمــد بــن محمــد املنصــور طيــب اللــه ثراهــم اجمعــن، وجــرب اللــه مصــاب 
اهلــك وذويــك وعصــم قلوبهــم بالصــرب والســلوان وجعلنــا وإياهــم مــن املبرشيــن الصابريــن )الذيــن 

إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

عبد الله عيل صربي 
حسن زيد الذي عرفته

املــوت علينــا حــق، أمــا أن يكــون استشــهادا فكرامــة مــا بعدهــا كرامــة .. كــم صدمنــي خــرب اغتيــال األســتاذ 
الكبــر حســن محمــد زيــد، ومل يخفــف مــن هــول الفاجعــة ســوى اليقــن أنــه ال يــزال حيــا عنــد رب 

الســاوات واألرض مثــل كل الشــهداء الذيــن قضــوا نحبهــم ومل يبدلــوا تبديــا. 
تعرفــت عــى األســتاذ حســن زيــد مــن خــال حضــوره البــارز يف املشــهد الســيايس منــذ النصــف الثــاين 
ــا كان  ــة، بين ــة الجال ــة مشــواري مــع صاحب ــت ال أزال يف بداي ــايض، وكن ــرن امل ــعينات الق مــن تس
الشــهيد مــن قيــادات حــزب الحــق واملعارضــة السياســية البارزيــن.. غــر أننــا تعارفنــا وتحاورنــا عــرب 
الصحافــة املكتوبــة قبــل أن نلتقــي وجهــا لوجــه، فقــد كتبــت مقــاال لصحيفــة الشــورى عــن الزيديــة 
فكــرا وتاريخــا ونــرش عــى حلقتــن، ورسعــان مــا جــاء التعقيــب عــى املقــال باســم حســن محمــد 
زيــد، غــر أن رئيــس التحريــر أرجــأ النــرش بعــد أن وجــد التعقيــب منشــورا يف صحيفــة األمــة. وقــد 
توســع األســتاذ حســن يف الــرد والتوضيــح، بعــد أن وجــدين مســتندا فيــا كتبــت إىل كتابــات القــايض 

اســاعيل األكــوع عــن الزيديــة، التــي قــد ال تكــون منصفــة لتاريــخ الزيديــة حســب كثريــن.
كنــت قبــل كتابــة املقــال قــد تجاذبــت الحديــث مــع بعــض الشــباب الذيــن يدرســون املذهــب الزيــدي يف 
الجامــع الكبــر بصنعــاء، ويشــتكون مــن التضييــق اإلعامــي عــى فكــر وتاريــخ الزيديــة، خاصــة وأن 
حــرب صيــف 1994م، قــد منحــت تحالــف املؤمتــر واإلصــاح نصيــب األســد مــن الســلطة والنفــوذ 
يف البــاد.. ورأينــا أن نعمــل شــيئا باتجــاه كــر الحصــار اإلعامــي عــن مظلوميــة الزيديــة إن جــاز 
التعبــر، مــن خــال إثــارة النقــاش عــن الزيديــة عــى منــرب صحيفــة الشــورى التــي كانــت تكتســب 
شــهرة كبــرة حينهــا، واتفقنــا أن أبــادر بكتابــة مقــال مثــر للجــدل، لتــأيت تعقيبــات شــباب الزيديــة 
مــن بــاب حــق الــرد. وملــا تصديــت للمهمــة جــاء التعقيــب مــن حيــث مل نتوقــع.. كانــت ردود األســتاذ 

حســن زيــد عميقــة وموضوعيــة ولكنهــا نــرشت يف صحيفــة األمــة عــى عكــس مــا خططنــا لــه.
غــر أن مــا جمعنــي فيــا بعــد باألســتاذ حســن زيــد كان أكــرب مــن جزئيــة كهذه عــى أهميتهــا، فالنقاشــات 
ــن عريضــة  ــت تتجــه إىل عناوي ــدين كان ــع امل ــر املجتم ــف مناب ــية داخــل األحــزاب ويف مختل السياس
مرتبطــة بتصحيــح مســار الدميقراطيــة وتعزيــز الحقــوق والحريــات العامــة، ومعالجــة آثــار حــرب 
صيــف 1994م، والعــودة إىل تنفيــذ وثيقــة العهــد واالتفــاق التــي وقعــت عليهــا كل األحــزاب اليمنيــة 
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قبــل الحــرب.
بــرزت يف هــذه الفــرتة شــخصيات معارضــة جســورة، أمثــال عمــر الجــاوي، وزيــد الوزيــر، وصالــح عبــاد 
مقبــل، والدكتــور عبــد العزيــز الســقاف )نــارش صحيفــة ميــن تاميــز( والدكتــور محمــد عبــد امللــك 
املتــوكل، واألســتاذ جــار اللــه عمــر.. وغرهــم، إضافــة إىل أســاء وازنــة كانــت عــى رأس قيــادة حــزب 
ــال العامــة أحمــد الشــامي، واألســتاذ محمــد املقالــح، واألســتاذ عبــد الكريــم الخيــواين،  الحــق، أمث

واألســتاذ محمــد املنصــور، إضافــة إىل الشــخصية األكــر جــدال، األســتاذ حســن محمــد زيــد.
وأمكــن ألحــزاب املعارضــة أن تشــكل مجلســا تنســيقيا فيــا بينهــا، إىل أن تشــكل اللقــاء املشــرتك، الــذي 
ــاد  ــادي يف اتح ــو قي ــة، كعض ــية ال الصحفي ــي السياس ــة بصفت ــه الدوري ــور اجتاعات ــت بحض رشف

ــة. ــس يف فــرتة الحق ــرر للمجل ــم كمق ــوى الشــعبية، ث الق
ــة  ــوال إىل صياغ ــات وص ــوار وإدارة الخاف ــية يف الح ــة سياس ــة مدرس ــرتك مبثاب ــات املش ــت اجتاع كان
البيانــات والتفاهــات، التــي كان يغلــب عليهــا التكتيــك الســيايس لــدى البعــض، فيــا كان آخــرون 
وعــى رأســهم الشــهيد الدكتــور محمــد عبــد امللــك املتــوكل يحرصــون عــى وضــع رؤى اســرتاتيجية 
ــا يف  ــه كان ذكي ــد أن ــن زي ــتاذ حس ــي يف األس ــا يعجبن ــتقبل، وكان م ــد إىل املس ــرتك والبل ــود املش تق
مجــاراة الــرؤى واملواقــف ذات الطابــع التكتيــيك، بالحكمــة حينــا، وبالســخرية حينــا، وبالحــزم حــن 
يتطلــب األمــر. وفــوق ذلــك فقــد كانــت لــه طروحاتــه العميقــة أيضــا، كــا كانــت عاقاتــه الشــخصية 

ــه السياســية عــى الطاولــة. ــة، عامــا مســاعدا لتمريــر مقرتحات الديناميكي
ومــا يؤســف لــه أن حــزب الحــق الــذي كان ينتمــي إليــه الشــهيد مــر بفــرتات حرجــة جــراء االختافــات 
ــه  ــزب وعاقت ــطة الح ــف أنش ــى مختل ــلبا ع ــس س ــا انعك ــو م ــلطوية، وه ــرات الس ــة واملؤام الداخلي
ــرة الواحــدة، يف  ــاء الفك ــن أبن ــات ب ــا أرى تعاظــم هــذه الخاف ــت أتحــر وأن ــم كن ــور، وك بالجمه
وقــت كانــت اليمــن أحــوج مــا تكــون فيــه إىل أحــزاب متعافيــة تقــود عجلــة النهــوض والتغيــر وتســر 
بهــا وبالنــاس إىل آفــاق رحبــة تغــدو فيهــا النظريــات والربامــج املرفوعــة حقيقــة معاشــة عــى أرض 

الواقــع.
ــارة  ــذكاء ومه ــر إىل ال ــة ال تفتق ــخصية صلب ــن ش ــفت ع ــق، كش ــزب الح ــها ح ــي عاش ــواء الت إال أن األج
القفــز عــى العقبــات والتحديــات، مــا جعــل الشــهيد حســن زيــد محــل تقديــر النخبــة السياســية يف 
الســلطة واملعارضــة، بــل وجعلــت منــه نجــا يســتقطب الصحافــة ومختلــف وســائل اإلعــام، ال يجفــل 
مــن املواجهــة وال يــرتدد يف قــول مــا يــراه حقــا. وبرغــم أن أدوات الســلطة والنظــام الســابق دأبــت 
عــى تشــويه ســمعة الرجــل يف أكــر مــن مناســبة إال أنــه كان يخــرج مــن التحديــات أصلــب عــودا، 
وأقــوى شــكيمة.. وكــا أنــه وغــره مــن قيــادات الــرأي ورجاالتــه كانــوا عرضــة عــى الــدوام لرتغيــب 
الســلطة وترهيبهــا إال أن الشــهيد حســن زيــد مل ينثنــي عــن مواقفــه املبدأيــة، ومل يصطــف يومــا إال 
حيــث يجــب أن يكــون أمثالــه مــن املصلحــن واملناضلــن. ويف 2011م كان حســن زيــد مــن القيــادات 
ــم  ــل - بحك ــعبية، وعم ــورة الش ــد إىل الث ــاز زي ــان. ويف 2014م انح ــا بالبن ــار إليه ــي يش ــة الت الثوري
خربتــه وعاقاتــه السياســية- عــى تجســر الهــوة بــن أنصــار اللــه وأحــزاب املشــرتك، وحــن بــارشت 
ــاء  ــاض، واصطــف مــع أبن ــا عــى اليمــن، رفــض الشــهيد االلتحــاق مبؤمتــر الري الســعودية عدوانه
وطنــه يف مواجهــة العــدوان الســعودي األمريــيك، مــا جعــل الريــاض وأدواتهــا يدرجونــه يف قامئــة 

االســتهداف املعلنــة.
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ــات  ــت صفح ــف تداول ــا كي ــد رأين ــزة، وق ــة املمي ــه االجتاعي ــخيص وعاقات ــوره الش ــهيد حض وكان للش
التواصــل االجتاعــي خــرب اغتيالــه، وفاضــت مبشــاعر االســتنكار واإلشــادة بتاريــخ ومواقــف الراحــل.. 
ــايت وأرسيت  ــوا إىل مواس ــن هرع ــل السياســين الذي ــن أوائ ــه م ــه علي ــة الل ــد كان رحم وشــخصيا فق
عقــب الغــارة العدوانيــة عــى منــزيل يف مايــو 2019م.. وأتذكــر قبلهــا أن ســوء فهــم قــد حصــل بيننــا، 
وعاتبنــي بقســوة مل أعهدهــا، وملــا التقيتــه يف فعاليــة الحقــة بادرتــه بالســام واحتضننــي بحــرارة وكأن 

شــيئا مل يكــن.. 
بعدهــا أيضــا التقيتــه يف فعاليــة الســنوية الثانيــة للشــهيد الدكتــور محمــد عبــد امللــك املتــوكل، تكلــم أغلب 
الحارضيــن عــن مناقــب الشــهيد، وجــاء الــدور عــى األســتاذ حســن، فاسرتســل مســتحرا ذكرياتــه 

مــع الشــهيد املتــوكل، حتــى أجهــش بالبــكاء..
كــم أكــربت دموعــه حينهــا.. لكنــي مــا توقعــت أبــدا أن قلمــي ســيبكيه ويرثيــه، فقــد خرنــاه وخرتــه 
اليمــن سياســيا محنــكا ومحــاورا مــن الطــراز الرفيــع وعنوانــا للعقانيــة واملدنيــة األصيلــة، وللوطنيــة 
الصادقــة التــي توجــت بتضحيــة عظيمــة، حــن فــاز بالشــهادة يف ســبيل اللــه كــا فــاز بهــا قبــا 

اإلمــام عــي عليــه الســام.

زيد محمد الذاري
مل يكــن االســتاذ الشــهيد حســن محمــد زيــد رحمــه اللــه وغفــر لــه وعفــى عنــه وســامحه شــخصا عابــراً 
يف حيــايت حتــى اكتــب عنــه خاطــرة عابــرًة او كلــات تقليديــه موجــزة.. بــل كان واحــداً مــن عــدد 
قليــل يعــدون باصابــع اليديــن جــزءاً مــن مســرة حيــايت وتكويــن وجــداين وبلــورة شــخصيتي وكان 
ــايت ، وجليــيس  ــة مــن اهــم واغنــى مراحــل حي ــو تفكــر يف مرحل رفيــق درب ورشيــك مســار وصن
اللصيــق وندميــي الــذي ال يــكاد يفارقنــي لقرابــة عقديــن مــن الزمــن حتــى ارتبــط كل واحــد  منــا  

باآلخــر يف ذهــن كثــر ممــن عرفونــا . أثّــر كٌل منــا يف اآلخــر بشــكل عميــق. 
ومنــذ اول لقــاء جمعنــا عــام 88 حينــا اصطحبنــي الصديــق الدكتــور ابراهيــم اســحاق إىل مقيــل مبنــزل 
االســتاذ حســن مبناســبة عودتــه مــن املانيــا لقضــاء اجازتــه حيــث كان يعمــل مســاعداً للملحــق الثقــايف 
ــي  ــتني شــخصيته وحضــوره الطاغ ــاء ادهش ــك اللق ــه. ويف ذل ــا الرشقي ــة املاني ــفارتنا يف جمهوري بس
وثقافتــه املتدفقــه وكانــت ملشــاركتي يف الحــوار الــذي جــرى يف ذلــك املقيــل برغــم مــا ابديــت فيــه 
منفــردا عــن جميــع الحارضيــن مــن اعرتاضــات قويــة عــى بعــض اطروحاتــه دور اســاس يف تكويــن 
ونشــوء هــذه العاقــة التــي منــت وتطــورت وتوثقــت فيــا بعــد حتــى صــارت باملســتوى الــذي عرفــت 
بــه. ذلــك انــه وبتــرف دل ع ذكائــه وعكــس مــا يتمتــع بــه مــن مرونــٍة رأى يف شــخصيتي وحــدة 
طرحــي مدعــاة لبنــاء صداقــة وخلــق ذلــك حرصــا متبــادال عــى التاقــي ال ســبباً للنفــور والتباعــد.   
ــاحة  ــيايس ع الس ــراك س ــن ح ــك م ــه ذل ــا احدث ــرب 1989 وم ــدة 18 نوفم ــاق الوح ــع اتف ــب توقي وعق
ــل  ــامي املتمث ــدف الس ــك اله ــق ذل ــراض لتحقي ــال ع ــية وآم ــة السياس ــو التعددي ــاق نح ــه واف الوطني
بتوحيــد شــطري الوطــن. ويف مواجهــة الحملــة الرشســة اليقــاف االندفاعــة الوطنيــة الجامحــة نحــو 
تحقيــق الوحــده التــي قادهــا تيــار االخــوان املســلمن انرفــت مــع مجموعــة محــدودة مــن االخــوة 
للمســاهمة يف مواجهــة تلــك الحملــه وصــوال إىل التفكــر يف تأســيس كيــان ســيايس وطنــي جامــع 
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ــي  ــورة الت ــه بالص ــكار تقدمي ــام واحت ــل االس ــاء متثي ــة ادع ــر احادي ــد ويك ــرأي الواح ــاوز ال يتج
ســادت يف تلــك الفــرته واظهرتــه محرضــا عــى الفرقــة واالنقســام واســتمرار التشــطر. وكان باكــورة 
ذلــك النشــاط هــو البيــان الــذي صــدر عــن علــاء اليمــن والــذي انبثــق مــن فكــرٍة طرحُتهــا   مبنــزيل 
اثنــاء اجتــاع لعــدد محــدود مــن االخــوة مــن الشــال والجنــوب - اليــزال معظمهــم ع قيــد الحيــاة 
-يف ســياق تحضراتنــا النشــاء الجبهــه االســامية الوطنيــه.. وهــو البيــان الــذي عــرف ببيــان علــاء 
ــا  ــد قيامه ــا بع ــة االســتفتاء ع الدســتور إىل م ــام الوحــدة وتجــاوز معضل ــداً ودعــا لقي ــن تايي اليم
وقــد نــرش ذلــك البيــان يف صحيفــة الجمهوريــه بتعــز يف ذات يــوم لقــاء الرئيســن صالــح والبيــض 
والــذي كان لــه االثــر الكبــر يف تعديــل موازيــن القــوة يف املفاوضــات الحاســمة لقيــام الوحــده بــن 

الطرفــن..
 يف االثنــاء  عــاد االســتاذ الشــهيد مــن املانيــا زائــرا  وكنــا بعــد تعــر قيــام الجبهــة االســاميه قــد قطعنــا 
شــوطا يف بلــورة فكــرة  تاســيس حــزب الحــق   التقيــت بــه وعرضــت عليــه الفكــره ورجوتــه بالحــاح 
ــا  ــه يف املاني ــة عمل ــوده ملواصل ــن الع ــر ع ــرف النظ ــيس وان ي ــق التاس ــن فري ــزءاً م ــون ج ان يك
ــل  ــن العم ــي م ــذي انتزعن ــو ال ــد ه ــه : )االخ زي ــردد مقولت ــا ي ــرا م ــا .- كان كث ــم فع ــا ت ــو م وه
الرتبــوي واقحمنــي يف فضــاء العمــل الســيايس وادخلنــي حــزب الحــق (.- كانــت فكــرة ارشاكــه معنــا 
يف التأســيس لحــزب الحــق ومشــاركتنا مختلــف االنشــطة الفكريــة والثقافيــة مــن قبــي محــل تحفــظ 
ــذ والدتهــا  ــل بعــض االخــوة املشــاركن يف ذلــك النشــاط  من وتحــوط ان مل يكــن اعــرتاض مــن قب
ــا  ــن عدمه ــه م ــرار املوافق ــاذ ق ــة يف اتخ ــا فاصل ــوة رأوه ــاذ خط ــم اتخ ــتدعى منه ــذي اس ــر ال االم
إلدماجــه معنــا وكانــت  نتيجتهــا  هــي اقــرار مقرتحــي واالطمئنــان اليــه . ونظــرا للقــدرات الهائلــه 
والخصائــص التــي يتميــز بهــا فقــد بــرز دوره وحضــوره برعــة وكان لعاقاتــه الواســعة وشــخصيته 

املنفتحــة وفاعليتــه تأثــر كبــر ومثــل اضافــة نوعيــة واســتثنائية طاغيــة عــى مــا ومــن عداهــا..
مل تكــن لحظــة تأســيس عاقتــي بــه عاديــة يف مســرة حيــايت فلقــد كانــت بالنســبة يل يف توقيتهــا ويف 
حاجتــي اليهــا مبثابــة هديــة الســاء يل يف لحظــة مفصليــه بــن مرحلتــن اســتطاع خالهــا ان ميــأل 
ــة    ــا عــى أثــر انقطــاع مــع عاقــة سياســية وفكريــة وأخوي ــا وفكري ــا ووجداني فراغــا نفســيا وروحي

عميقــة وكثيفــة ســابقة فــكان التعويــض الــذي مــأل وجــداين واســتحوذ عــى كيــاين. 
ــدد  ــا بالتع ــزت يف ذاته ــتثنائية متي ــة اس ــاد وديناميكي ــخصية ذات ذكاء وق ــاي ش ــه مبتغ ــدت في ــد وج لق
ــه  ــه ومخالطت ــلس يف عرشت ــيط وس ــع وبس ــري. متواض ــايف والفك ــريف والثق ــراء املع ــوع وال والتن

ــاطة..  ــة والبس ــرا إىل التلقائي ــل ظاه ــل ميي ــف ب ــل او يتكل ــاس. ال يجام للن
عــامل ديــن متفقــه حــاذق، وســيايس اســتثنايئ ومتميــز واســع الثقافــة عميــق االدراك بعيــد الرؤيــة. شــجاع 
ــت  ــا كان ــاه مه ــى منته ــراع حت ــوض ال ــكاره يخ ــرض اف ــريء يف ع ــه ج ــن موقف ــر ع يف التعب
الوســيلة التــي يراهــا موصلــة إىل غايتــه. مــن القلــة التــي عرفتهــا اليمــن مــن السياســين الــذي يقــول 
مــا يفكــر بــه بصــوت عــاٍل وبــكل وضــوح وشــفافية ال يأبــه بــرأي االخريــن بــه وال مبواقفهــم منــه 
شــفاف إىل حــد االنكشــاف.. متخــم بالثقــة بنفســه واالعتــداد بذاتــه. مقاتــل رشس النتــزاع مــا يــراه 
حقــا لــه مــن موقــع او دور او وجاهــه. ليــس مــن الســهوله بــل مــن اإلســتحالة ان ينكــر او ينهــزم 
يرفــع ســقف اطــراف واشــخاص ورمــوز معاركــه العــى مســتوى ممكــن.  رجــل حــوار وجــدال بــارع، 
ومدافــع صلــب عــن خياراتــه واضــح وشــجاع كاقــى مــا يكــون يف خصوماتــه وعداواتــه بوعــي وبــا 
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عدميــة. إذا حــدد خيــاراً ذهــب فيــه حتــى منتهــاه مــع اســتعداد كامــن وفطــن للرجــوع عــن ذلــك يف 
اي لحظة...يتفــوق بخــوض املعــارك السياســية والخصومــات كــا يبــدع يف تحصــن خطــوط رجعتــه 
للمخــارج والتســويات. ميتلــك اقــى مــا ميكــن مــن التصلــب والتشــدد ويف ذات الوقــت مــا يوازيهــا    
ــات  ــده نســبي ال مطلق ــة. ويــربع يف اداء كا منهــا اشــد الرباعــة. كل يشء عن ــة والليون مــن املرون
تقيــد تفكــره وال يتوقــف عنــد اي حســابات قــد تعيــق اندفاعاتــه وتحقيــق هدفــه. مــأل الدنيــا وشــغل 
ــر وكان  ــد االخ ــال العق ــيايس خ ــهد الس ــل املش ــن تفاصي ــر م ــتحوذ أو كاد ع كث ــه اس ــاس ولعل الن
مــن أكــر السياســين حضــوراً وصخبــا لــدى الــرأي العــام. إذا حــر مجلســاً أو موقفــا طغــى عليــه   
وتســيد مشــهده أو كاد. وإذا تحــدث لاعــام أصبــح حديــث النــاس. يثــر اإلعجــاب والدهشــة.  كــا 
يســتفز الحســد والغــره يكســب األصدقــاء وتتكــون لــه عــداوات وخصومــات.  ينــرك يف لحظــة ال 
تتوقعهــا. يهاجــم خصمــه بــكل مــا يتوفــر لــه مــن قــدرات وامكانيــات. يلمــح التطــورات قبــل وقوعهــا 
ويســترشف االفــاق مــن مقدماتهــا فيــدرك اتجاهاتهــا بفطنــِة مــا يغلــب لديــه الظــن مبآالتهــا ويعــد 
نفســه للتعامــل معهــا برشــاقة وبراغاتيــٍة وواقعيــٍة مدهشــة. مــع اســتعداد لتحمــل كامــل مســئولية 

وتبعــات وعواقــب خياراتــه بــكل اقتــدار.. 
لقــد كان خــرب استشــهاده فاجعــة كــربى وصدمــة مذهلــة ووجــع كبــر يل شــخصيا ... وبرغــم مــا شــاب 
ــا مــن انقطــاع ورمبــا قطيعــه بســبب خــاف واختــاف عميــق وحــاد يف عــدد مــن  واعــرتى عاقتن
ــة  ــة املرحل ــه طبيع ــا فرضت ــام 2017 ونتيجــة مل ــن الع ــاين م ــا يف النصــف الث ــت ذروته ــا بلغ خياراتن
ــدر او ذاك  ــذا الق ــوم مــن حــدة املواقــف ومتايزهــا به ــى الي ــذ 2011 حت ــا الوطــن من ــي ميــر به الت
تبعــا لقناعــات كل واحــد منــا والزاويــة التــي يــرى منهــا واملؤثــرات التــي ينطلــق منهــا واملواقــع التــي 
متوضــع فيهــا. إاّل أين اجدهــا برغــم مرارتهــا مبعــث حــرة وأىس وعــربة وعظــة. وال اكاد اجــد فيهــا إاّل 
اثــراً عابــراً قياســا مبــا كانــت عليــه عاقتنــا وامتدادهــا وثراءهــا وعمقهــا ورفقتنــا والتصاقنــا ببعــض 
وتأثــر وتأثــر كا منــا يف االخــر .. ومــا اكتســبته وتعلمتــه -وهــو كثــر كثــر- منــه ومعــه. وإن انــى 
فلــن انــى موقفــن لــه يف عــز قطيعتنــا ذلــك حينــا تعرضــت ابنتــاي يف 10ســبتمرب 2018 لحــادث 
مــروري خطــر فقدتــا معــه وعيهــا واســتوجب اجــراء عمليــات دقيقــه ولزومهــا العنايــة املركــزة 
ملــدة قاربــت االســبوعن ويف غيــايب عنهــا خــارج الوطــن. إذا بــه يــرتدد عــى املستشــفى زائــرا لهــا 
ــا  ــن ايض ــايب خــارج الوط ــا يف غي ــد خطبتيه ــه. وعن ــا تعاون ــا وعارض ــا لحالتيه ــا ومتابع ومطمئن
ــاب  ــزل للُخطّ ــات املن ــد عتب ــة مســتقبا عن ــة للحضــور وباكــرا وبــروح ابوي ــادرا بــروح اخوي كان مب

والضيــوف. 
اجــدد تقديــم أحــر التعــازي الوالده النجبــاء العزيزيــن محمــد وأحمــد وبناتــه الغاليــات ســكينه ونفيســه 

وســلمى شــفاها اللــه وعافاهــا واخــص بالعــزاء االخ العزيــز د عبــاس 
ــد  ــن   أحم ــه العزيزي ــي وألخوي ــه الوش ــه ونفيس ــاء الوجي ــن وف ــه الكرميت ــول لزوجتي ــزاء موص والع
واســاعيل وشــقيقاته واحفــاده واســباطه وجميــع افــراد ارستــه ومحبيــه.. كــا اديــن وباقــوى العبــارات 
حــادث االغتيــال االجرامــي الجبــان والغــادر الــذي ادى إىل استشــهاده و ال يخالطنــي شــك انــه كان كأي 
اغتيــال ســيايس غايتــه منــع ادواٍر لــه مســتقبا وخشــية مــن ســطوة تاثــره وحضــوره وفاعليتــه يف 
وجــه مســارات ومخططــات قادمــه.  اننــي يف هــذا الســياق الدعــوا كافــة االطــراف السياســية اليمنيــه 
والقــوى االقليميــة والدوليــة املنخرطــة واملتورطــه يف الــراع يف بادنــا إىل اعــادة االعتبــار للسياســة 
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ــال والكــف عــن اســتهداف الخصــوم  عــوض العنــف، والحــوار والتاقــي بديــا عــن الحــرب واالقتت
ــوق  ــظ حق ــه تحف ــة ومتوازن ــاملة وعادل ــوية ش ــو تس ــي نح ــبيل امل ــاج س ــال. وانته ــل واالغتي بالقت
جميــع االطــراف وتصــون مــا تبقــى مــن قــدرات وترمــم مــا تهتــك مــن وشــائج ونســيج اجتاعــي 
وتوقــف مســار االحقــاد والكراهيــة ذلــك ان اســتمرار الحــرب واالقتتــال لــن يفــي اال إىل مزيــد مــن 
الغــرق يف دوامــة الــراع اكــر واكــر والغــوص يف مســتنقعه ودميومــة االســتنزاف لــكل املقــدرات 

واالمكانيــات كــا انــه غــر مضمــون النتائــج اليٍّ مــن اطــراف الــراع.
رحم الله الصديق ورفيق الدرب واملسار 

االستاذ الشهيد حسن محمد زيد وغفر له وعفى عنه. وانا لله وانا اليه راجعون. 

 د. جابر يحيى البواب

زيد الشباب والرياضة
قال عنــه مستشــاره اإلعامــي أحمــد قاســم العمــري “عــاش تقيــاً، نقيــاً، قويــاً، رفيقــاً، رقيقــاً، عزيــزاً، 
بســيطاً، حنونــاً، طيبــاً، مســاملاً، عفيفــاً، صادقــاً، وفيــاً، راضيــاً، صابــراً، قنوعــاً، زاهــداً، زهــوداً، بريئــاً، 
ــتبرشاً “......  ــكاً، مس ــاً، ضاح ــعيداً، جمي ــاً، س ــاً، أصي ــاً، كرمي ــاً، لين ــاً، لطيف ــاً، ودوداً، عفوي بشوش
يقظــة وفطنــة وتفــاين رجــال االمــن واملخابــرات، أوصلــت شــهيد املولــد النبــوي الرشيــف إىل مقربة 
الرحمــة قريــر العــن بعــد ان توصلــوا للجنــاة املجرمــن مــن اقدمــوا عــى اغتيالــه وترويــع فلــذة 
كبــده ومهجــة فــواده ســلمى التــي ســلمها اللــه مــن املــوت، بعــد ان احتضنهــا الشــهيد حايتــا لهــا 
ــف  ــوي الرشي ــد النب ــهيد املول ــه ش ــة.... رحــم الل ــة والجــب والعال ــدر والخيان ــن رصــاص الغ م

املــريب واملعلــم األســتاذ / حســن محمــد زيــد.
ــي  ــايل أنن ــام 2011م، ومل يخطــر بب ــه السياســية خــال الع ــه وترفات ــد افعال ــت انتق ــا كان ــرا م كث
ســوف اصافحــه واتبــادل معــه الحديــث ...ألين وال زلــت غــر مقتنــع مبــا حــدث يف ســاحة الربيــع 
العــربي، مــا كان يحــدث يف ذلــك الوقــت هــو اختلــف يف التوجــه الفكــري الســيايس وااليديولوجي، 
لكــن بعــد تســلمه حقيبــة وزارة الشــباب والرياضــة ويف فــرتة وجيــزة ن مــن العمــل واالحتــكاك بــه 
كانســان، تبــن يل بأننــا نختلــف يف القليــل مــن النقــاط ونتفــق يف الكثــر منهــا، وقــد نلتقــي يف 
ــه يظــل االب واالخ والصديــق ملــن اصدقــه القــول والعمــل واخــاه يف  جوانــب إنســانية كثــرة لكن

اللــه.
حقيبــة اإلنجــازات الشــبابية والرياضيــة ليســت بالحجــم املطلــوب والطمــوح املأمــول، لكنهــا واقعيــة 
نوعــاً مــا وطبيعيــة نظــراً لظــروف الحصــار والعــدوان..... منــذ ان أصبح وزيــرا للشــباب والرياضة 
وهــو يســتخدم هــذه العبــارات يف كل فعاليــة او انجــاز شــبايب او ريــايض... “ليــس يل فضــل فيــا 
وصلتــم اليــه مــن فــوز ومــا حقــق لكــم مــن انجــاز، فهــذا عمــي وعمــل مــن معــي مــن القيــادات، 
وامنــا الفضــل للــه ثــم لكــم أنتــم مــن اســعدنا بهــذا اإلنجــاز يف زمــن الحصــار والعــدوان وأنتــم 
ــم  ــم وقدراتك ــم وتفانيك ــر” بجهدك ــاز التعب ــرشف “ان ج ــخ م ــوزارة تاري ــادات ال ــع لقي ــن صن م

ومهاراتكــم وابداعاتكــم الشــبابية والرياضيــة.
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اإلنجــازات ليســت كثــر العــدد ســوى محليــا او دوليــا، لكنهــا كبــرة الحجــم، فعــى املســتوى املحــي 
ــدوق  ــي نفــذت ســوى بدعــم محــدود مــن صن ــات الت ــد مــن املنافســات والفعالي ــاك العدي كان هن
رعايــة النــشء والشــباب والرياضــة، او بدعــم واســع وذايت مــن قبــل االتحــادات واألنديــة وبعــض 
الشــخصيات الرياضيــة ورجــال املــال واالعــال “ عــى ســبيل املثــال امللتقيــات الشــتوية والصيفيــة 
ــف  ــات ملختل ــع محافظ ــة يف تس ــذ 54 بطول ــم تنفي ــا ت ــاء”، ك ــدة صنع ــادي وح ــة لن والرمضاني

األلعــاب الرياضيــة خــال الفــرتة مــن ينايــر حتــى يوليــو 2019م. 
 وعــى املســتوى الــدويل حققــت العديــد مــن املنتخبــات الوطنيــة خــال األعــوام مــن 2017 حتــى 2019 
الكثــر مــن امليداليــات املتعــددة وملختلــف األلعــاب الرياضيــة ، والتــي منهــا عــى ســبيل الذكــر ال 
الحــر “ ســبع ذهبيــات وخمــس فضيــات وواحــدة برونزيــة وثاثــة كــؤوس التحــاد الفروســية ، 
ســت ذهبيــات وواحــدة فضيــة وخمــس برونزيــات وكأس واحــد التحــاد الكنــغ فــو، اربــع ذهبيــات 
ــات التحــاد  ــات ومثــان برونزي ــات وثــاث فضي ــاث ذهبي ــك بوكســينج، ث ــان التحــاد الكي وفضيت
الشــطرنج، ميداليتــان ذهبيــة واثنــى عــرش ميداليــة فضيــة وســبعة عــرش ميداليــة برونزيــة ومثانية 
كــؤوس التحــاد املصارعــة، ميداليتــان ذهبيــة وخمــس فضيــة وعــدد اثنــان مــن الكؤوس التحــاد كرة 
الطاولــة، ميداليتــان ذهبيــة وخمــس ميداليــات فضيــة وبرنزيتــان التحــاد الجــودو، ذهبيــة وفضيــة 
وســت برونزيــات التحــاد املاكمــة، فضيتــان وبرونزيــة التحــاد ذوي اإلعاقــة، فضيــة وبرونزيتــان 
التحــاد التكونــدو، ثــاث برونزيــات التحــاد رفــع االثقــال، برونزيتــان التحــاد البليــاردو والســنوكر، 
إنجــازات ليســت باملســتوى املطلــوب ملواكبــة ومحــاكات املســتوى العــريب والــدويل ، لكنهــا يف ظــل 
هــذه الحصــار والعــدوان االثــم عــى بلــد االميــان والحكمــة، مقبولــة ومعقولــة؛ هــذا اال يعنــي اننــا 
ال نطمــح إىل اكــر مــن ذلــك ، وال يعنــي أيضــا ان الــوزارة والصنــدوق قــد اديــا واجبهــا بأكمــل 
وجــه، فالقصــور موجــود وتجــاوزات والخروقــات والتحايــل عــى األنظمــة واللوائــح موجــود، لكــن 
هــذا مــا جــادت بهــي القــدرات وإلمكانيــات والصاحيــات ملــن كان موجــود “رحمــه واللــه وغفــر 

لــه”.
ــام 2018  ــال الع ــد خ ــة، وبالتحدي ــة والتعليمي ــة والتدريبي ــام اإلداري ــطة وامله ــتوى األنش ــى مس ع
ــات  ــوب ، وإدارة املراس ــال الحاس ــة يف مج ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــة العدي ــم إقام 2019م “ ت
ــة  ــة، والخياط ــام، والصح ــر، واإلع ــات، والكمبيوت ــس، واللغ ــكرتارية، والجرافيك ــة، والس التجاري
والتطريــز، وكــذا الــدورات الرياضيــة التدريبيــة والتحكيميــة، للعديــد مــن الشــباب والشــابات يف 
مختلــف مراكــز التدريــب التابعــة للــوزارة، كــم تــم إعــادة تأهيــل مركــز الطــب الريــايض والســعي 
إىل تحويلــة إىل مستشــفى متخصــص باإلصابــات الرياضيــة ومعالجــة املنتميــن للحركــة الشــبابية 
ــة  ــل العلمي ــدوات وورش العم ــات والن ــرات وامللتقي ــن املؤمت ــد م ــاركة يف العدي ــة، املش والرياضي

ــة.  ــد مــن املجــات العلمي ــة، اصــدار العدي ــة والفني والتدريبي
ــدا واســتنكاًر للتريحــات  ــوي الرشيــف، تندي ــد النب لقــد تضاعــف حجــم املحتشــدين احتفــاالً باملول
الفاشــلة التــي حــاول مــن خالهــا ماكــرون فرنســا املســاس برســول النــور ونبــي الهدايــة محمــد 
صــى اللــه عليــه وســلم، وألنــه عــى خطــاء واعمــى البصــرة فقــط أصابــه الــذرع والهلــع عندمــا 
شــاهد حجــم املحبــة والوفــاء لرســول اللــه يف مياديــن االحتفــال مبولــده صــى اللــه عليــه وســلم 

يف كل اقطــار العــامل اإلســامي والعــريب، فرتاجــع وأنكــر وغــر مضمــون تريحــه.
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عـــزيـــز املـــاوري
حــزين عــى األســتاذ حســن يتجــاوز كل حــد.. مــن يقــرتب منــه ويتعــرف عليــه جيــدا ســيجزم أنــه أمــام 
شــخصية اســتثنائية يف إنســانيته ويف تعاملــه اإلداري ويف نشــاطه الســيايس واالجتاعــي ويف تعاملــه 
بصــدق وشــفافية ويف ســعة صــدره وانضبــاط مواعيــده وروحــه املرحــة وحتــى يف حالــة غضبــه التــي 

ال تــدوم طويــا وتجنــح نفســه الطيبــة للتســامح والعفــو..
ــليط  ــخصيته وتس ــع ش ــعبي م ــل ش ــرب تفاع ــي بأك ــذي حظ ــان ال ــذا اإلنس ــخصية وه ــذه الش ــنفتقد ه س

ــه.. ــب حيات ــى كل جوان ــوء ع الض
رحمك الله أستاذ حسن وجرب قلوبنا وقلوب كل أهلك ومحبيك.... إنا لله وإنا إليه راجعون.

يحيى منصور العوامي

رجل االنسانية والسيايس الرشس
ــه إال أن وراء عصبيتــه لــن  كــا عهــدت الشــهيد شــخص اســتثنايئ يف االنســانيه. والطيبــه رغــم عصبيت
وحــب. .وبعدهــا نــدم اذا شــعر  أنــه زعــل الشــخص..محب للخــر .ولاخريــن .بســيط جــدا عفــوي 
فكاهــي .ســيايس مــن الطــراز األول..اليحــب التضاهــر .والغــرور .حتــى أنــه مــاكان يحــب كلمــة معــايل 
وكان يســتكفي بكلمــة اســتاذ...يحب بلــده ومدينتــه واهلهــا .حتــى انــه يحــب يتمــى يف أجــواء صنعــاء 
ــكن يف  ــم اين اس ــا .للعل ــه .ودق علي ــن بيت ــزل م ــوم ن ــر ي ــى اين اذك ــن .حت ــاح أو مرافق ــدون س ب
ــال  ــت .ق ــن داخــل البي ــق م ــده مراف ــا نخــرج نتمــى .ولحــق بع ــال هي ــدور االريض .ق ــه يف ال بيت
لــه ارجــع مايحتــاج تجــي .قلــت لــه لكــن احتيــاط أمنــي خليه.قــال انــا بــن رجــال مدينتــي وكلنــا 
هنــا متكاتفــن مايحتــاج لفــت األنظار..الينــا..كان يحــب يخــرج وحــده .مأمــن بقضــاء اللــه وقــدره..
شــجاع...كل مــا ننبهــه أن ياخــذ حــذره .يقــول ماميــوت أحــدا إال بأجــل. ومــا اطيبــه أجــل لــو امــوت 
شــهيد.. حتــى يف مجــال عملــه ســعى جاهــدا ايل تتطويــر الرياضــه يف البــاد رغــم شــحت االمكانيــات 
مل يعمــل عــى اقصــاء أحــد بــل انــه انصــف الكثــر مــن الكــوادر الرياضيــه واعادهــم ايل اعالهــم 
ــه ورغــم اإلنجــازات  ــه اليمني ــه تتناســب مــع حجــم ماقدمــوه للرياضي واصــدار لهــم قــرارات اداري
ايل فعلهــا.. وإنصــاف بعــض ابطــال الرياضــه. وقــف مــع جميــع االتحــادات الرياضيــه ومــع اداراتهــا 
املنتخبــه وكان دامئــا يقــول بــان الرياضــه هــي التــي تجمــع اليمنيــن مــن الشــال والجنــوب والــرشق 
والغــرب يف املنافســات والبطــوالت الرياضيــه دون وســاطات داخليــه او خارجيــه.  كان مكتبــه مفتــوح 
ملقابلــه الجميــع دون اخــذ موعــد مقابلــه     كان المييــز النــاس مذهبيــا او حزبيــا اهــم يش انهــم مــع 
الوطــن وضــد العــدوان.  تــرك لــه انجــازات كبــره اهمهــا قيامــه بأنشــاء واعتــاد مدرســة املوهوبــن 
بجميــع املحافظــات   وتحقــق يف عهــده بطــوالت رياضــه لليمــن خارجيــا يف عــده العــاب ســوي يف 
الفروســيه او كــره القــدم وغرهــا عمــل عــي اقامــت االنشــطه الرياضيــه يف مختلــف املحافظــات. كان 
يســعى جاهــدا .أن يصلــح بــن املتخاصمــن ســوا شــخصيا .أو. سياســيا...البعض مل يفهمــه. ولذالــك 
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ــه  ــة كام ــه وعفوي ــن نفس ــق م ــه كان واث ــايل الن ــه اليب ــم. اال أن ــن الته ــر م ــال وكث ــوه بااله يتهم
ورصاحتــه وشــجاعة كلمتــه كان انســان عطــوف وســيايس رشس...وفقيــه متثقــف كــم كان جميــاً

الله يرحمه ويجمعنا به يف الجنه.

محمد ناجي أحمد
ــاح”  ــال اإلص ــورات “أقي ــوره منش ــا تص ــس ك ــه، لي ــا أعرف ــخيص ك ــتوى الش ــى املس ــد ع ــن زي حس
وضغائنهــم، فالرجــل برغــايت وينتقــل مــن موقــف آلخــر وفقــا لنهــج برغــايت ذرائعيــة مبصالحهــا 
الذاتيــة واملوضوعيــة، وهــو كذلــك شــديد الــذكاء والنباهــة، ويــرى نفســه أكــر كفــاءة مــن قيــادات 
الحوثيــن بــل يراهــم تامــذة لــه، رجــل تبــدر النكتــة منــه بشــكل عفــوي الذعــة وبــروح رياضيــة يف 

ــه. ــا او سياســيا ال يقطــع معــك وإن قاطعت الــراع، إذا وجــدك مهــا فكري
الكثــر مــن املنشــورات املنســوبة لــه والتــي يتــم مهاجمتــه بهــا هــي مــن اختاقــات الذبــاب االليكــرتوين 

التابــع لتجمــع االصــاح وقدكذبهــا يف وقتهــا ثــم أعــادوا نســخها هــذه االيــام.
الثابــت مــن منشــوراته التــي يتــم اســتخدامها ضــده مــا كتبــه عــن الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح حــن 
وصفــه بأنــه “صنفــور” يجــب أن يُتخلــص منــه وذلــك قبــل شــهر مــن قتــل عــي عبــد اللــه صالــح، 

وكذلــك رأيــه أن يتــم التخلــص مــن هــادي وعــدم تركــه يهــرب...
حســن زيــد هاشــميته السياســيه برغاتيــة واســتمر حريصــا عــى التواصــل مــع الحــزب االشــرتايك وكان 

يرغــب بالتواصــل مــع اإلصــاح لكــن االصــاح قابلــه بالكراهيــة فقــد كانــوا يخافــون ذكاءه!
مــن أميــز املواقــف يف توصيــف حســن محمــد زيــد بيــان التعزيــة الــذي صــدر عــن الحــزب االشــرتايك 

اليمنــي بتاريــخ: صنعــاء الخميــس 29 أكتوبــر 2020.
فقد موضعوه كا هو وبالدور الذي يراهن الكثرون عليه.

ومن أهم ما جاء فيه:
“...ومــا حســن زيــد إال واحــد مــن عقــاء اليمــن الذيــن تضاعفــت الحاجــة إليهــم يف الظــروف الراهنــة 
ــا  ــص حزبن ــف يخ ــن موق ــر م ــاه يف أك ــد خربن ــدات، وق ــة يف التعقي ــات والغارق ــة بالصعوب املليئ
ــم  ــه الداع ــمعنا صوت ــا س ــة، ك ــة املاضي ــنوات القليل ــال الس ــا خ ــض رفاقن ــص بع ــرتايك ويخ االش

ــاء. ــة صنع ــا يف العاصم ــي أحييناه ــبات الت ــرتايك يف كل املناس ــا االش ــؤازر لحزبن وامل
إن األمانــة العامــة واملكتــب الســيايس للحــزب االشــرتايك اليمنــي ينظــران إىل تغييــب األســتاذ حســن زيــد 
عــى أنــه فاجعــة حقيقيــة وخســارة كــربى جــرت يف توقيــت حــرج والوطــن اليمنــي بأشــد الحاجــة 
إليــه وإىل أمثالــه. ذلــك أن الفقيــد كان واحــدا مــن رجــال اليمــن القائــل الذيــن ميكــن العمــل معهــم 

للوصــول إىل تفاهــات تفــي إىل حلــول حقيقيــة مهــا كان التبايــن يف اآلراء...”
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مطهر يحيى رشف الدين
ــاٍل ال يرعــى يف مؤمــٍن إالً وال ذمــة ، مــا أشــبه  مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة ومــا أشــبه املجــرم القاتــل بقّت
الغــدر باألشــد غــدراً ومكــراً وفجــوراً وحقــدا مــا أشــبه تلــك اللحظــات الغــادرة بلحظــاٍت هــي أكــرب 
مــن أختهــا جرميــًة ووحشــية أرهقــت الســامع واملُشــاهد يف ســاعٍة يتمنــى كّل مــن لديــه ذرًة مــن ضمــر 
أن يكــون ذلــك الحــدث الفضيــع رؤيــا عابــرة أو أضغــاث أحــام ، لكنــه واقــٌع حصــل وليتــه مل يكــن 
ليحصــل لــوال أن شــاء اللــه أن يصطفــي مــن عبــاده شــهداَء صّديقــن كرمــاء أبــو إال أن يكونــوا يف 
موقــٍف يحســدون عليــه عــزًة وكرامــًة ومجــداً ورفعــة وهــم فرحــن مســتبرشين بذكــرى مولــد النبــي 

األكــرم محمــد صلــوات اللــه عليــه وآلــه وســلم.
وهنــا تتجــى الحكمــة مــن إطالــة أمــد العــدوان عــى بادنــا وشــعبنا وذلــك لتتكشــف أكــر وأكــر أحقــاد 
وغايــات ومطامــع تحالــف العــدوان األمريــيك اإلرسائيــي، فبعــد كل هــذه الســنوات مــن االيغــال يف 
ــل مــن  ــن يف الني ــا تكم ــة إال أنه ــف الرئيس ــدوان والحصــار ال تفســر ألهــداف التحال الفجــور والع
الهويــة اإلميانيــة العميقــة يف قلــوب أبنــاء اليمــن املتمثلــة بعــض صورهــا يف إحيــاء ذكــرى مولــد نــور 

الكــون وضيــاءه عــى صاحبهــا وآلــه أفضــل الصــاة والتســليم.
فمــن نّفــذ قتــل املفكريــن األحــرار الخيــواين ورشف الديــن وجدبــان واملتــوكل رمبــا مل يكــن يُــدرك بعــد 
ومل تتكشــف لديــه بصــورٍة أدق حقيقــة األهــداف الخبيثــة لــدول العــدوان الطامعــة مــع اعتبــار عــدم 
التربيــر ألفعــال وجرائــم الُجنــاة فــا فــرق بينهــم ســواء كانــوا مرشعنــن أو آمريــن أو ممولــن أو 
منفذيــن ، فليــس هنالــك مــا يــربر ألحــد اإلقــدام عــى ازهــاق روحٍ بريئــة تشــهد أن ال إلــه إال اللــه 
ــاء  ــة جمع ــيد البرشي ــلن وس ــر املرس ــاد خ ــرى مي ــاء ذك ــام إحي ــي أي ــه فف ــول الل ــداً رس وأن محم
محمــد صلــوات اللــه عليــه وآلــه صنعــت آلــة العــدوان الدوليــة وأدوات الغــدر والخيانــة يف الداخــل 
حدثــاً جســياً تصّدعــت مــن هولــه الــرؤوس وبكــت مــن ســاعه القلــوب ، لكــن تــأىب األقــدار اإللهيــة 
ــاء  ــه واألنبي ــوار رب ــوي إىل ج ــد النب ــرى املول ــاالت ذك ــة احتف ــد بقي ــن زي ــتاذ حس ــش األس إال أن يعي
والشــهداء ليكــون ذاكــراً وشــاهداً لنــا عنــد مليــٍك مقتــدر مبــا يعانيــه أبنــاء شــعبه مــن حصــاٍر خانــق 

مريــر وتجويــعٍ وتقتيــل وعــدواٍن ظــامل مــن قبــل تحالــٍف غــادر متجــرب متســلط.
األســتاذ القديــر حســن زيــد يرتقــي شــهيداً بعــد حيــاٍة حافلــة بالعطــاء املثمــر وجهــاد الــرأي الحــر منــذ 
ســنواٍت عديــدة أمــام طغــاة العــر مــن كانــوا أداة طّيعــة لــدول االســتكبار العاملــي البغيــض الــذي 
شــن علينــا حربــاً شــعواَء ظاملــة وكان قبــل ســنوات العــدوان قــد اســتهدف مدينــة صعــدة اإلبــاء والعــزة 
والحريــة وقتــل خــر عبــاد اللــه الشــهيد القائــد حســن بدرالديــن الحــويث ســام اللــه عــى روحــه 
الطاهــرة مــن وقــف يكشــف للعــامل اإلســامي شــعوباً وأنظمــة مؤامــرات ومخططــات قــوى االســتكبار 

الطامعــة يف البــاد العربيــة والســاعية للنيــل مــن وحــدة املســلمن وهويتهــم وعقيدتهــم..
األســتاذ حســن زيــد اإلنســان الــرؤوف واملحــب ألبنائــه أنقــذ بجســده الطاهــر ابنتــه الكرميــة املحتســبة 
للــه وكان قــد جعــل مــن نفســه حاميــاً وحصنــاً لهــا وحتــى يف آخــر لحظــة مــن حياتــه وقــد أدرك منــذ 

ســاعِ أول طلقــة رصاصــٍة عليــه أنــه قــد حــان امليعــاد وجــاءُه مــن يكــون ســبباً للقــاء ربــه. 
الشــهيد حســن زيــد الصلــب يف مواقفــه الواثــق يف شــخصيته القويــة صــارع كثــراً سياســة القــوى الظاملــة 
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ــًة  ــر مواجه ــورا وأك ــواً ونف ــرباً وعت ــر تج ــابق أك ــام الس ــه رأس النظ ــتمر في ــٍت اس ــتبدة يف وق املس
ــه الكثــر مــن  ــة يف زمــٍن انصــاع في للعقــول املســتنرة وقضــاًء عــى اآلراء الحــرة واملواقــف الصلب
ــا  ــونها وميجدونه ــاٍم يقدس ــف أصن ــاقوا خل ــا وانس ــاة الدني ــم الحي ــن غرته ــاء الذي ــة والعل الساس
ليكونــوا قيــد االرتهــان للــال الــذي اشــرتى والءاتهــم الضيقــة ونزعتهــم الذاتيــة والشــخصية وكل 

ــل التــي مل يعــد لهــا اعتبــاراً يف قامــوس النظــام الســابق ذلــك عــى حســاب القيــم واملُث
ــاً  ــا جميع ــه وأن يجــرُب مصابن ــاىل أن يســكنك فســيح جنات ــه تغشــاك أســتاذ حســن وأســأله تع ــة الل رحم
ويعصــم قلــب أهلــك ومحبيــك بالصــرب والثبــات وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون واللــه حســبنا وهــو 

نعــم الوكيــل..

إبراهيم الديلمي
ــر واملناضــل الجســور  ــدت لتطــال أســتاذنا الكب ــح وإجــرام امت ــة والســوء وكل قب ــدر والخيان ــادي الغ أي

ــارع األمــن .. ــيايس الب والس
مواســاتنا ألرستــه الكرميــة ولاخــوة األعــزاء يف حــزب الحــق يف هــذا املصــاب الجلــل والحــدث األليــم 
وعزاؤنــا هــو يف رصيــده الوطنــي الكبــر وعطــاء فكــره اإلســامي النــر، وال نامــت أعــن الجبنــاء ..

رضية املتوكل
آخر مافعله أ. حسن زيد هو حاية ابنته سلمى من موت ترصده وهي برفقته.

حوطهــا بذراعيــه مبــارشة بعــد أن ســمع دوي انفجــار اإلطــارات، تلقــت هــي رصاصتــن يف ذراعهــا وتلقــى 
هــو األحــد وعــرشون رصاصــة. 

ينقبــض قلبــي وأنــا اتخيــل فجيعتــه عليهــا وفجيعتهــا وهــي تــرى والدهــا يقتــل بــن يديهــا، وال أســتطيع 
التوقــف عــن التفكــر فيــا إذا كان املــوت قــد منحــه الفرصــة ليعلــم أنــه نجــح يف مهمتــه األخــرة، 

وإن ابنتــه نجــت. 
االغتيــال جرميــة دنيئــة، جرميــة جبانــة يف كل الظــروف واألحــوال، ولكنهــا تكــون أكــر دنائــة وجــب 

حــن تقتنــص هدفهــا وهــو داخــل ســيارة تقودهــا ابنتــه. 
كــا أن التشــفي واالســتغال الســيايس ألي حادثــة اغتيــال هــو دنائــة ايضــاً، اشــفق عــى مــن ال يحمــي 

نفســه منهــا. 
ــه عــى ســامة  ــد لل ــه، والحم ــراد عائلت ــع أف ــوب جمي ــه قل ــد وعصــم الل ــتاذ حســن زي ــه االس رحــم الل

ــه. ــا مــرت ب ــة م ــا مــن فجيع ــه أن يشــفي روحه ســلمى. اســأل الل



93

عبدالرحمن عبدالله األهنومي
امتــدت يــد الغــدر والعــدوان باألمــس لتغتــال الســيايس واملفكــر والوزيــر األســتاذ حســن محمــد زيــد – 
وزيــر الشــباب والرياضــة، أمــن عــام حــزب الحــق والرئيــس الــدوري ألحــزاب اللقــاء املشــرتك، تعــد 
ــت شــخصيات  ــي طال ــع الســيايس الت ــال ذات الطاب ــم االغتي ــة واحــدة مــن بــن عــرشات جرائ الحادث
ــه، واألمــر  ــه دليــل علي ــوازن، والتأثــر الكبــر، بصــات القاتــل ورصاصات ــة بهــذا الحجــم ال وطني
مكشــوف ومفضــوح منــذ ديســمرب 2017/م، حينــا وضــع النظــام الســعودي املجــرم قامئــة بعــدد مــن 

الشــخصيات والقيــادات أعلــن نيتــه اســتهدافها، ورصــد الغتيالهــا وتصفيتهــا مكافــآت ماليــة.
يف املحصلــة وقبــل الحديــث، فإنّــا أمــام اغتيــال األســتاذ حســن محمــد زيــد، نقــول فقدنــا رجــاً مفكــراً 
ــية  ــة السياس ــاً يف املقارع ــاً رشس ــاً، وخص ــاً ومبدئي ــاً، كان حاس ــدالً وتنويري ــاً ومعت ــياً وازن وسياس
للهيمنــة والطغيــان الســعودي، كان بــا شــك أكــر قــدرة وبراعــة يف صياغــة املوقــف الســيايس وبلورته 
وموضعتــه وتقدميــه بخطــاب هــادئ وبــارع، ورقــاً صعبــاً يف الحيــاة السياســية والحزبيــة اليمنيــة.
كان األســتاذ حســن زيــد شــجاعاً وجريئــاً يف مواقفــه، وكان متمكنــا يف تدويــر الزوايــا والبحث عــن املخارج 
ــض  ــات التحري ــه حم ــن تثني ــاف، مل تك ــاط الخ ــن نق ــاىض ع ــرتكات ويتغ ــك باملش ــول ميس والحل
واإلرهــاب والتبخيــس والتبكيــت عــن مواقفــه، فقــد كان صلبــاً يف مــا يعتــربه مبدئيــاً ومقدســاً، ومرنــاً 
ــاء  ــن أبن ــين م ــن السياس ــن م ــل كثري ــفاهة كمث ــة وال الس ــارس الغوغائي ــرى، مل مي ــع أخ يف مواض
جيلــه وعــره ممــن انتهــى بهــم املطــاف يف عواصــم العــدوان واملؤامــرات التاريخيــة ، لقــد كان باحثــاً 
وفقيهــاً وسياســياً وعاملــاً، وكان وطنــي املوقــف واالنتــاء ، فهــو رغــم موقفــه الواضــح والريــح ضــد 
املرتزقــة والعــدوان الســعودي الــذي يعتــربه امتــداداً لعــداوة تاريخيــة متأصلــة لــدى أرسة آل ســعود 
التــي تناصــب لليمــن العــداء، إال أنــه ظــل محتفظــاً بعاقــات وتواصــات واســعة مــع شــخصيات مــن 

مختلــف األطــراف اليمنيــة.
مــن لــه مصلحــة يف اغتيــال الشــهيد حســن محمــد زيــد! ســؤال جوابــه معلــوم ســلفاً… مــن قــرر تصفيــة 
الوزيــر الشــهيد، بالتأكيــد هــو صاحــب املصلحــة نفســه، مــن وضعــه عــى قامئــة األهــداف وضمــن 
ــب  ــو صاح ــل وه ــو القات ــة، ه ــآت مالي ــك مكاف ــق ذل ــد لتحقي ــا، ورص ــه تصفيته ــن نيت ــة أعل قامئ
املصلحــة يف تغييــب هامــة وطنيــة بحجــم حســن زيــد، األســتاذ حســن زيــد وضعــه النظــام الســعودي 
ضمــن قامئــة أعلــن اســتهدافها ورصــد لتصفيتــه مكافــأة ماليــة بعــرشة مايــن دوالر، مــن خــال 
تفاصيــل الجرميــة والرصــاص الكثيــف الــذي أطلــق عــى جســد األســتاذ حســن زيــد، يتضــح بــأن 
ــاً  ــة هدف ــح أن للعملي ــة، يتض ــد ومتابع ــرار، ورص ــد وق ــابق إرصار وترصُّ ــن س ــت ع ــة ارتُكب الجرمي
واحــداً يتمثــل يف تصفيــة وإعــدام األســتاذ حســن زيــد، وقــد تأكــد القتلــة أن عرشيــن طلقــة كافيــة 
للقضــاء عليــه وتصفيتــه، مــن قــرر إعــدام حســن زيــد هــو النظــام الســعودي القاتــل بالتأكيــد، أمــا 
األداة التــي نفــذت تبقــى مهمــة األجهــزة األمنيــة التــي ننتظــر منهــا كشــف املنفذيــن والقبــض عليهــم.
ــن السياســين يف اليمــن، وواحــداً مــن أهــم قــادة  ــد واحــداً مــن املفكري يعــد األســتاذ حســن محمــد زي
العمــل الحــزيب مــن جيــل العمــل الوطنــي الذيــن واجهــوا الهيمنــة الســعودية عــى اليمــن، إضافــة إىل 
تصديــه للمــد الوهــايب الــذي اجتــاح اليمــن منــذ ســبعينيات القــرن املــايض، ولهــذا الســبب تعــرض 
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ــة مــن نظــام آل ســعود،  ــي كانــت برعاي ــة الت ــة الوهابي ــذ وقــت مبكــر ملوجــة الحمــات التكفري من
ووضعــت صورتــه يف واجهــات صحــف ومواقــع وتلفزيونــات التكفــر واإلرهــاب الوهــايب الســعودي، 

وامتداداتــه يف اليمــن وخارجهــا، ولهــم خصومــات طويلــة مــع الوزيــر الشــهيد.
بــرز يف املرحلــة االنتقاليــة كأحــد األطــراف الفاعلــة يف املعادلــة السياســية، فقــد كان رقــاً مبفــرده وطرفــاً 
ــياً  ــد سياس ــة زي ــام 2011، فاعلي ــدأت يف الع ــي ب ــة الت ــرتة االنتقالي ــال الف ــية خ ــة سياس يف معادل
ــه  ــادرة ويف كل مراحل ــا ن ــاً بحضــور وكاريزم ــادر، متمتع ــز ن ــه بتمي ــاً صبغت ــى فكري ــاً وحت وإعامي
ــة ال  ــة واملعتدل ــد وأفــكاره التنويري ــزان زي ــاً للتحريــض الوهــايب والتكفــري اإلخــواين، ات كان هدف

تشــبه – سياســياً – أحــداً.
لعلنــا ال نســتطيع اإلملــام بســرة الشــهيد كلهــا، فهــو صاحــب تاريــخ طويــل يف السياســة والنضــال والعمــل 
ــه السياســية، يف لقــاء أخــر  ــة يف كل مراحــل حيات ــي، هــو صاحــب مواقــف مبدئي الحــزيب والوطن
أجرتــه الثــورة مــع الشــهيد قــال: “كنــت أحــد املوقعــن عــى املبــادرة الخليجيــة التــي كرســت الوصايــة 
ــورة  ــيا يف ث ــن سياس ــد الفاعل ــن أح ــادرة ومل يك ــى املب ــن ع ــد املوقع ــمياً”، كان أح ــن رس ــى اليم ع
الحــادي والعرشيــن مــن ســبتمرب فحســب، بــل واحــداً ممــن صاغــوا مرشوعهــا الوطنــي، وصفهــا بأنهــا 
حــررت األحــزاب والسياســين يف اليمــن مــن الهيمنــة الخارجيــة وأعــادت ثقــة اإلنســان اليمنــي بنفســه.

مل يفــوت الشــهيد يف لقائــه األخــر مــع الثــورة التطــرق إىل عــداء آل ســعود الطويــل مــع اليمــن، فقــد 
ذكــر أن اغتيــال الســعودية للرئيــس الحمــدي وغــره مــن الوطنيــن كان الهــدف منــه فــرض الوصايــة 
عــى اليمــن، وال شــك بــأن مــن قتــل الحمــدي وغــره مــن الوطنيــن، ومــن رصــد مكافــأة عــرشة 
ــة  ــارك طويل ــد يقــف وراء الجرميــة، فالشــهيد ممــن خــاض مع ــأيت بحســن زي ــن ي مايــن دوالر مل

لتحريــر القــرار الســيايس مــن الســطوة الســعودية، وواجههــا بتاريــخ مــرشف.
العــدوان عاجــز وجبــان، وبالتأكيــد يبحــث عــن أي إنجــاز ســهل، يعجــز العــدوان عــن كل يشء بعــد مــا 
تحقــق لنــا كشــعب مينــي مــن منعــة وعــزة، لكــن التصيــد لحســن زيــد كان ســهاً هــذه املــرة، فالوزيــر 
أعــزل يذهــب ويعــود مــن وإىل عملــه بــا حايــة، وتلــك ثغــرة ســهلة جــداً للوصــول إليــه واغتيالــه، 
تلــك األحقــاد اإللكرتونيــة التــي تابعناهــا باألمــس متشــفية ومتباهيــة هــي أشــباح للقاتــل مســتأجرة، 
قــد ال يعــرف أحدنــا متــى تنقــّض عليــه يف لحظــة ارتخــاء وركــون وتنفــذ فعلتهــا، وقبل وقــوع الفأس 

يجــب التوخــي وإبقــاء الســاح رفيقــاً لحلنــا وترحالنا…والســام عــى الشــهيد الراحــل إىل ربــه ..
كإنســان كان أ. حســن محمــد زيــد إنســانا متميــزا يف عاقاتــه وصداقاتــه وتعلقــه بإصدقائــه وكان ألهلــه 
وعــى وجــه أخــص لبناتــه أبــا حنونــا يظهــر هــذا مــن خــال عاقتــه التــي كان يظهرهــا بهــن دامئــا.. 

وهــن بــه.
كســيايس كان وازنــا ومعتــدال وكان أكــر قــدرة وبراعــة يف صياغــة املوقــف الســيايس وبلورتــه وموضعتــه 

وتقدميــه بخطــاب هــادئ ورصــن، كان رقــا صعبــا يف الحيــاة السياســية والحزبيــة اليمنيــة.
يف مواقــف كثــرة كان يثــر الجــدل.. ثــم يتابــع الجــدل بفكاهتــه املعهــودة يضحــك وميتعــض أحيانــا 

ولكنــه بشــكل عــام ال يحمــل حقــدا تجــاه أحــد..
امتلك إىل جانب ذلك كله علا واطاعا يف الفقه والتاريخ السيايس واالجتاعي لليمن..

ــف األول.. ويف  ــية يف جني ــات السياس ــفرنا اىل املفاوض ــويا يف س ــا س ــيايس طويل...ترافقن ــخ س ــه تاري ل
ــفر.. ــك الس ــة إال يف ذل ــه حــق املعرف ــي مل أعرف ــرب وأعــرتف أنن ــن ق ــه ع ــفر عرفت الس
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ــال  ــن الح ــأل ع ــاع.. يس ــا انقط ــتمر وب ــل مس ــى تواص ــا ع ــبتمرب كن ــى 25 س ــن حت ــك الح ــذ ذل ومن
وأبادلــه املثــل .. كيــف الصحيفــة كيــف العمــل.. الحمدللــه.. أي خدمــات.. شــكرا، رحمــة اللــه تغشــاه.. 

ــه.. ــة إن شــاء الل وإىل الجن

مصباح الهمداين
ــًدا أيــر  ــادة، وجــدوا زي ــم، رصــدوا كل مداخــل ومخــارج كل الق ــم أعــدوا عدته ــال، ث أخــذوا بعــض امل

أهــداف الرصــد.
أخربهــم شــاريهم، أن قومــوا مبهمتكــم، والرجــل الســتيني معلــوم مــوزون، ومــازال مثيًنــا يف ميــزان بنــي 

صهيون.
جــاء الهــدف املرصــود، كإمــاٍم يف محــراب صــاة، كغديــر ينبــع يف أرض فــاة، وابنتــه الحــوراء بجانبــه، 

ال تــدري شــيًئا عــن خطــط الشــيطان.
وجــاء الشــيطان، يلبــس أثــواب اإلنســان، يتلبــس أجســاًدا مــن أوحــال النــاس، مــن أحفــاد الوســواس، مــن 
بــن دمــاء الخنــاس، وعــى دراجتهــم جــاؤوا كذئــاب عطــى، ســاروا بجــوار الصيــد املطلــوب، صبــوا 

ســيًا مــن فوهــات بنادقهــم.
لكــن الصيــد قــوي العــزم، شــديد البــأس، تلميــذ مســرتنا األكــرب ســًنا، مل يهــرب، مل يفتــح بــاب الســيارة 
ــن  ــة، احتض ــه املظلوم ــوق حبيبت ــة، ف ــه املكلوم ــوق ابنت ــروح ف ــد املج ــوى بالجس ــل أه ــو، ب يك ينج
أمرتــه بــن يديــه، ورص رصاصــات الغــدر عــى ظهــره، كــدرعٍ تتكــر فيــه ســهاُم الخونــة، يك تســلم 

ابنتــه املفجوعــة.
طــار القتلــة كنســوٍر نتنــة، كريــاحٍ تلحقهــا أوهــاُم الخــوف، كــربوٍق تخطــف أبصــار الدهشــة، كســيوٍل ال 

تتوقــف إال يف الســد، وترفــرف فــوق ضائرهــم أطــاع الجائــزة الكــربى.
لكــن للــه رجــال، ويف صنعــاء رجــال، ورجــال مســرتنا ليــَس لهــم أقــوال، بــل ســيٌف ال يعــرُف إال األفعــال، 
يف األمــن وزيــٌر مــن خــرة أجنــاد األرض، ونائبــه مــن أطهــر مــن يحمــي العــرض، ولجــان الثــورة 
ــارات االســتخبارات، رجــٌل عمــاق مل  ــم، ويف رأس من ــأٍس وذكاٍء ورحي ــم، ذو ب قائدهــا عمــاق وزعي
ترصــده آالف الغــارات، وبــن ثنايــا األمــن وأخاديــد األخطــار، هنــاك اآلالف مــن الضبــاط األخيــار، 

وعــرشات اآلالف مــن الُجنــد األطهــار.
ــة بــن  ــد ســويعات، صــارت صــور القتل ــا، وبع ــي رسيًع ــا، وكان االســتنفار األمن ــدم الحســني طريً كان ال
يــدي أشــبال األمــن، وصفــات األنــذال تــري رسيــان الصــوت، تتــوزع يف كل مــكان كاملــوت، ال تأخــر 
وال تطويــل، ال روتــٌن قاتــل، ال نــوم ال تأجيــل، الــكل يطــارد فــران مجــاري أمريــكا، ياحــق خنازيــر 
املــال املشــبوه، يركــض خلــف لصــوص املــادة، يــري األشــبال كتيــار عــايل، كصواعــق فرديــة تبحــث 

يف كل مــكان.
كان األمــر مقلًقــا، والظــرُف مرهًقــا، والــكل مشــغول بتجهيــز حفــل أحــب األحبــاب، لكــن الواجــب أوجــب، 

والبحــث عــن القاتــل يف أيــام املولــد، كالبحــث عــن ريــاٍل يف لجــة بحــر.
لكــن للــه رجــال، ال يوجــد فيهــم أي ُمحــال، طــاروا كجــراٍد لكــن فــوق األرض، وتــم الرصــد بــأرسع مــن 

رسيــان الصــوت، ومــى أنبــل أخيــار النــاس، حتــى وجــدوا الســفهاء األنجــاس.
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ــم  ــال، ووجوهه ــًة باألثق ــم مثقل ــم األهــوال، وجــدوا أيديه ــَوْت به ــذال، وَه ــَق األن وصــَل األبطــال، فُصِع
القــرتة تلبســها األســال، وجــدوا أنفســهم يف قيــٍد وقتــال، ال جائــزة حصــدوا ال مــال، كل الخيبــات 
تــراءت أمــام أســاطن اإلجــرام، األســد أمامهــم وخلفهــم الفقــر مــع اإلعــدام، هربــوا مــن مــوت الــذل 
إىل مــوت الخــزي كــا األنعــام، فــروا، لكــن أيــن يفــر الهــر أمــام األســد الرغــام، فتحــوا فوهــات 
ــذل األول، وجــرح  ــل الن ــه برصــاٍص وزؤام، ُقت ــد الل ــم جن ــام، عاجله ــات اآلث ــا طلق ــم لبقاي جرميته
ــم،  ــا أهليه ــدي، لبقاي ــم الرم ــار الدائ ــدي، والع ــزي األب ــو الخ ــويعات، نح ــد س ــا بع ــاين، وانتق الث

وكبــار معارفهــم.
ساعاٌت مل متِض باليوم األول، إال ونعال الغازي يف الدرك األسفل.
قتل املجرم لكن جرميته مل تُقتل، وبقايا الثأر مع الغازي األرذل.

هذه صنعاء يا لقطاء، وغًدا نفرُح برسول العظاء، ودماء الحسن تزيُن أرواح الشهداء.

عبدامللك العجري
إن العن لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك ملحزونون .

ننعــي إىل الشــعب اليمنــي شــهيد الوطــن املناضــل والســيايس الراحــل الكبر/حســن زيــد رحمــه اللــه رحمــة 
األبرار.

خالــص عزائنــا الخوتــه وأوالده وعامــة أرستــه بهــذا املصــاب الجلــل وتغمــد اللــه الشــهيد الراحــل بواســع 
الرحمــة، وال نامــت أعــن الجبنــاء.

حميد رزق
ــرتاتيجية يف  ــية واالس ــول السياس ــم العق ــن أه ــد م ــه كواح ــر إلي ــدو كان ينظ ــد أن الع ــن زي رشف  لحس

ــن..  اليم
صحيــح نالــوا منــه، لكنــه وســام رشف آخــر لحســن زيــد أن يغــادر الحيــاة بجرميــة اغتيــال قــذرة نفذهــا 

العــدو التاريخــي الــذي يســفك دمــاء اليمنيــن منــذ ســتة أعــوام ..
سام أيها الثابت فقد رحلت شجاعا شامخا منحازا لشعبك ووطنك ..

حسني حازب
إنا لله وانا اليه راجعون ..

ــة  استشــهاد األخ األســتاذ حســن محمــد زيــد وزيــر الشــباب والرياضــة أمــن عــام حــزب الحــق يف حادث
اغتيــال غــادر تعــرض لــه صبــاح اليــوم ومعــه ابنتــه، رحمــك اللــه أســتاذ حســن رحمــة األبــرار، وشــلت 
أيــادي مجرمــة امتــدت إليــك، ومكّــن اللــه منهــا، وال نامــت أعــن الجبنــاء، وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.
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حزام االسد
فوز عظيم أن يختم الله العمر بالشهادة يف سبيله .. سام الله عليك ما تعاقب الليل والنهار ،،

إنا لله وإنا اليه راجعون .. وال نامت أعن الجبناء ..

د. حمود االهنومي
أنا حزين عى رحيل القامة السياسية اليمنية واملثقف املخرم األستاذ حسن محمد زيد ..

ــهيدا عــى أيــدي أقــذر عمــاء  ــه أنــه غــادر إىل اللــه شـ مــا يهــون عــي وعــى جميــع محبيــه وأقربي
العــدوان الســعودي األمريــيك، وأنــه لحــق بأصدقائــه األوائــل والشــهداء األفاضــل، كالدكتــور أحمــد 

ــور املحطــوري .. ــان، وشــيخنا الدكت ــور جدب ــوكل، والدكت ــور املت ــن، والدكت رشف الدي
ــل  ــاض مراح ــع، وخ ــب واس ــب قل ــة، وكان صاح ــاطا وحيوي ــة ونش ــول حرك ــن الكه ــابا يف س ــد كان ش لق

ــدارة .. ــجاعة وج ــراع األوىل بش ال
تتبــع الجنــاة وماحقتهــم، وإنــزال أقــى العقوبــات بهــم وباملجرمــن الذيــن ســبقوهم، وخــروج الشــعب 
اليمنــي يف الخميــس الكبــر والقــادم )يــوم املولــد النبــوي( أهــم الــردود التــي يجــب صنعهــا إلبطــال 

أهــداف املعتديــن والقتلــة الغادريــن ..
الرحمــة للشــهيد، والعــزاء ألوالده وإخوتــه وذويــه، والشــفاء البنتــه الجريحــة املكلومــة، واللعنــة والخــزي 

للعمــاء املعتديــن ..

عبدالقادر املرتىض
ٳستغلوا تواضعه وبساطته ومدنيته وقاموا باغتياله بعد ٲن وضعوه ضمن قامئة املستهدفن ..

رحمك الله شهيدنا العزيز وخالص العزاء واملواساة لكافة ٳرسته وذويه.
وٳنا لله وٳنا ٳليه راجعون.

قاسم الحمران
ــام ،،،  ــتثبته األي ــا س ــذا م ــهادتك وه ــاد وراء ش ــهيد أن املوس ــر الش ــيدي الوزي ــرا س ــا وفخ ــك رشف يكفي
ــلوان .. ــرب والس ــك الص ــم أهل ــراك .. وأله ــه ث ــب الل ــل .. فطي ــه الدالئ ــات ،،، وتبين ــده املعلوم وتأك



98

محمد عزان
رحمــك اللــه أبــا محمــد .. ظــن املجــرم الــذي غــدر بــك أنــه أســقطك ومــا علــم املخبــول ومــن وراءه أنــه 

إمنــا رفعــك إىل مقــام الشــهداء املظلومــن.
مــت،  اعــا، وهــا قــد قِدمــت إىل مــا َقدَّ فمنــذ أن عرفُتــك عــام 1990 عرفتــك كريــم النفــس وفّيــا خدومــا نَفَّ
ــه  ــا لل ــه عليــك، كل العــزاء ألبنائــك وبناتــك واخوتــك ولجميــع أرستــك وأقاربــك .. وإن رحمــة الل

وإنــا إليــه راجعــون.

رباب جمول
نعــّزي ونبــارك للشــعب اليمنــي وقيادتــه الحكيمــة بشــهادة وزيــر الشــباب والرياضــة الشــهيد حســن زيــد، 
ــات الِجســام، وهــذا دأُب  ــا شــعب التضحي ــم ي ــا، هــذا دأبك ــة بأكمله ــا ومفخــرًة لألّم ونحتســبه قربانً
العــدوان وأدواتــه القــذرة، ومــا األمثــان إال نــٌر مــن اللــه .. وزيــر برتبــة شــهيد .. شــهادة مباركــة ..

زيد أحمد الغريس 
الهــدف مــن عمليــة اغتيــال الشــهيد الوزيــر حســن زيــد هــو إربــاك املشــهد األمنــي يف العاصمــة صنعــاء 
قبيــل انعقــاد فعاليــة ذكــرى مولــد الرســول األكــرم وكأنهــم يريــدون أن يقولــوا للنــاس ال تحــروا 
فاألمــن غــر مســتتب، لكنهــم أغبيــاء ولــن يحققــوا هدفهــم بــل ســيزيد الجاهــر اليمنيــة ارصارا 
عــى الحضــور، ونقــول لهــم قــد جربتــم أيــام فتنــة عفــاش حيــث كان توقيــت إشــعالها أيــام املولــد 
ــاس بالحــرب )وهــي حــرب فعــا( وكانــت يف شــارع  ــه الن ــة اســتمرت ومل يأب ــوي ولكــن الفعالي النب

الجزائــر وحــول الســاحة واقيمــت الفعاليــة وكان الحضــور كبــر جــدا.
وهــذا يأخذنــا إىل نقطــة هامــة وهــي انهــم مــع كل ذكــرى املولــد النبــوي يســعى االعــداء الفشــاله بــأي 
الطــرق ســواء كانــت امنيــة باالغتيــاالت وبإحــداث فــن؛ أو اقتصاديــة مبنــع املشــتقات النفطيــة ورفــع 
أســعارها؛ أو باإلعــام ومحاولــة التشــويش عليهــا؛ وياحــظ أن هــذا األســلوب ليــس وليــد اليــوم بــل 
كان ميــارس حتــى عندمــا كان املجاهــدون يحييونــه أيــام الحــروب الســت!! وذلــك لتعرفــوا انزعاجهــم 

الشــديد مــن إقامــة املولــد النبــوي الرشيــف.
نقطــة أخــرى ملــاذا ال نســتفيد مــن عمليــات االغتيــاالت الســابقة التــي طالــت الشــهداء جدبــان واملتــوكل 
وأحمــد رشف الديــن وكلهــم اغتيلــوا ومل يكــن أحــد يرافــق معهــم ؛ صحيــح انهــم كانــوا يرفضــون 
ذلــك وكأنــه مــن بــاب التواضــع لكــن هــذا خطــأ ألنــه تفريــط ؛ ولذلــك فــأي شــخصية مســتهدفة 
مــن املفــرتض أن يتــم حايتــه ولــو كان رافــض ؛ فالقــرار مل يعــد بيــده شــخصيا ؛ ألنــه أصبــح ميثــل 
امــة وال ميثــل نفســه وبالتــايل ليــس لــه حــق التفريــط بنفســه ؛ وإذا كانــت هنــاك بعــض األســباب 
لرفضــه حايــة نفســه كعــدم ســعة البيــت للمرافقــن أو عــدم وجــود رصفــه لهــم فعــى وزارة الداخلية 
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او الجهــة التــي يتبعهــا ان توفــر لــه ذلــك ) مــش يدعممــوا ويريعــوا لومــا يتحــاىك هــو مــايش مــا 
عيفهمــوا مــن انفســهم ( ليغلقــوا بذلــك أي منفــذ للعــدوان قــد يســتغله .

ال ينبغــي أن تســود حالــة االســرتخاء لــدى البعــض مــن القيــادات أو املواطنــن نتيجــة ثقتهــم باالجهــزة 
األمنيــة بعــد تحقيقهــا االنجــازات األمنيــة الكبــرة ألن العــدو مرتبــص وإذا وجــد فرصــة سيســتغلها 
ــة بشــكل دائــم ومســتمر ومســاعدة االجهــزة  ــة أمني ــوا يف يقظــة وجاهزي ــايل فعليهــم ان يكون وبالت
االمنيــة يف تحقيــق املزيــد مــن االنجــازات فنحــن امــام عــدو ال يــكل وال ميــل ونحــن ينبغــي أال نــكل 

وال منــل وال نــرتك ثغــرة للعــدو.
مــن املاحــظ أن مــن يســعى لتحميــل اجهــزة االمــن املســئولية ويشــن حملــة اعاميــة عليهــم هــم مرتزقــة 
ــزة  ــك األجه ــة بتل ــاد الثق ــدف افق ــك به ــاطنا؛ وذل ــودة يف أوس ــة املوج ــاه االعامي ــدوان وخاي الع
ــئولية  ــة املس ــزة االمني ــل االجه ــخص يحم ــأي ش ــا؛ ف ــي حققته ــرة الت ــازات الكب ــد االنج ــة بع خاص
هــو إمــا مرتــزق أو غبــي يصدقهــم ؛ فاحــذروا منهــم واعرفوهــم وقــد تكتشــفونهم خايــا  لصالــح 

ــة حــق »  فأحبــط اعالهــم« . ــة االعامي العــدوان تعمــل بنفــس اســلوب الخلي
وقبــل االخــر فالعمليــة لــن تعكــر صفــو األمــن واالســتقرار التــي تعيشــه صنعــاء ولــن تغــر املشــهد الــذي 
يقــول بــأن صنعــاء تعيــش االمــن واالســتقرار بينــا املناطــق املحتلــة تعيــش فــوىض واغتيــاالت بشــكل 
يومــي ولــن تغــر الصــورة عــن االجهــزة االمنيــة التــي قدمــت انجــازات كبــرة أدت الن يثــق املواطــن 

بهــا بشــكل كبــر عــى عكــس مــا كانــت قبــل ثــورة 21 ســبتمرب.
أخــرا فــرح العفافيــش بالعمليــة يجرنــا إىل ماحظــة هامــة وهــي أن تركــز األجهــزة األمنيــة عــى بقايــا 
خايــا عفــاش التــي يف أوســاطنا ورمبــا بعضهــا ترفــع الرخــة و تشــتغل وتقــدم نفســها مــن انصــار 
اللــه ويكفينــا درســا مــن القــوزي الــذي وضــع الرشيحــة يف جيــب مرافــق الرئيــس الشــهيد الصــاد 

وهــو كان يحــر كل فعاليــات انصــار اللــه ويرفــع الرخــة واحيانــا اقــوى مــن االنصــار انفســهم.
ــوية بأعــال  ــوم س ــا نق ــا كن ــيعنات عندم ــه يف التس ــد عرفت ــد فق ــن زي ــر حس ــهيد الوزي ــه الش رحــم الل

ــا. ــن حينه ــة النهري ــة لصحيف اعامي

القايض رشيد مأمون الشامي
ــص  ــهادة، وخال ــام الش ــك وس ــا ل ــد، وهنيئ ــن زي ــع حس ــر واملتواض ــهيدنا الح ــا ش ــاك ي ــه تغش ــة الل رحم

ــلوان.  ــرب والس ــم بالص ــه قلوبه ــم الل ــك وعص ــك ومحبي ــاتنا ألهل ــا ومواس عزائن
أمــا مــن قامــوا بهــذا الجــرم الخســيس فنقــول لهــم: واللــه لــن تنجــوا بجرمكــم أيهــا املاكــرون إن وعــد 
ــاء  ــفك دم ــي وس ــل والبغ ــداع والتضلي ــعيكم بالخ ــم وس ــزاء مكرك ــم ج ــتنالون عقابك ــق وس ــه ح الل
املؤمنــن اآلمنــن املســتأمنن بغــر حــق، فانتظــروا مكــر اللــه بكــم وإنــزال عقوبتــه عليكــم كســابقيكم 

مــن مل تأخــذوا العــربه كيــف كان وقوعهــم بــرش أعالهــم 
العدالة ستنتر فهذا هو وعد الله وعدالته ورحمته ومعنى مكر الله إن كنتم ال تعلمون.

قــال اللــه عــز وجــل: )وميكــرون وميكــر اللــه واللــه خــر املاكريــن( صــدق اللــه العظيــم، وحســبنا اللــه 
ونعــم الوكيــل.
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الحسني بن أحمد الرساجي
الحمدللــه فقــد كشــفت الداخليــة وجهــاز األمــن واملخابــرات عــن هديــة املولــد حيــث تــم القبــض عــى 

مرتكبــي الجرميــة فللــه الحمــد وبوركــت ســواعد رجــال األمــن .
فاجعــة اإلغتيــال اآلمثــة التــي تعــرض لهــا األســتاذ حســن بــن محمــد زيــد مــا تــزال تلقــي بظالهــا عــى 
املجتمــع اليمنــي رغــم اإلســتعدادات الحاشــدة لإلحتفــال مبيــاد النــور صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه 
فالحــزن يعتــر القلــوب والنفــوس واللعنــات تنهــال عــى املجرمــن الذيــن اقرتفــوا الجــرم الفــادح 

الغــادر!!
حســن زيــد شــخصية معروفــة للجميــع وقــد أدركــت باألمــس حجــم األمل والصدمــة واألىس يف نفــوس 
كل مــن واجهتهــم بــدءاً بزمــاء العمــل وهــم ال يعرفونــه شــخصياً لكنهــم يعرفونــه موقفــاً وشــهرة !! 

فكيــف مبــن عرفــه وجالســه وحــاوره واســتمع منــه ؟!
ال شــك بأنــه كان يــدرك أنــه مــرشوع شــهيد ورمبــا تــأيت تلــك اللحظــة يف أي وقــت وقــد أتــت حــن كرَّمه 
ــه  ــه علي ــوات الل ــي األعظــم صل ــد النب ــه شــهيد مول ــأن جعل ــدري ب ــث ال ي اإلجــرام اللعــن مــن حي

وعــى آلــه وذلــك رشف ومزيــة اختارهــا اللــه عــز وجــل لــه !! 
ــا بضاعــة مــوت ومــن مل ميــت  ــا منــي نحــو هــذا املــرشوع العمــاق )مــرشوع الشــهادة( فجميعن كلن

ــوت واحــُد. ــددت األســباب وامل بالســيف مــات بغــره    تع
وما اختيار الشهادة إال وسام ورشف ومكانة يختص بها الله أحباءه.

ويف املحصلــة فقــد خــر الشــهيد الراحــل ســام اللــه عليــه يف العقــد األخــر الكثــر مــن رفــاق الــدرب 
الذيــن ارتقــوا شــهداء ويف مقدمتهــم الشــهيد القائــد املؤســس رضــوان اللــه عليــه، الشــهيد الدكتــور 
أحمــد رشف الديــن والشــهيد الدكتــور عبدالكريــم جدبــان والشــهيد الدكتــور محمــد عبدامللــك املتــوكل 
ــر  ــم الكث ــواين، وغره ــم الخي ــل عبدالكري ــهيد املناض ــوري والش ــى املحط ــور املرت ــهيد الدكت والش
ممــن اصطفاهــم اللــه شــهداء ســام اللــه عليهــم وكانــوا لــه رفــاق درب وزمــاء عمــل ودراســة فيشــعر 

بانكســار ظهــره مــع كل خســارة وبالتــايل فقــد كان يــدرك أنــه بالرفــاق الحــٌق ال محالــة !!
ــا  ــرَّ وميــر به ــي م ــة الت ــع املراحــل املفصلي ــدة يف جمي ــة خال ــف وطني ــه مواق ــه علي للراحــل ســام الل
الوطــن ال تُنــى أو مُتحــى مــن الذاكــرة !! وقــد دفــع مثنــاً باهضــاً لهــا وآخــر األمثــان كانــت روحــه !!

مل يكــن عنريــاً أو طائفيــاً متعصبــاً فقــد كان صاحــب رؤيــة وطنيــة وهــذه امليــزة نــادراً مــا تكــون يف 
الســيايس العــريب بشــكل عــام !!

الجرميــة التــي تعــرض لهــا األســتاذ حســن رضــوان اللــه عليــه تدعــو الجميــع ألخــذ الحيطــة والحــذر 
فالعــدو مجــرم وأدواتــه منحطــة ســافلة متجــردة مــن كل القيــم واألخــاق واملــروءات وهــذا بحــد 
ذاتــه كاف لليقظــة واإلنتبــاه !! كــا تدعــو األجهــزة األمنيــة املباركــة للتحــرك بعــزم ويقــن للقبــض 
ــة  ــت الداخلي ــد أعلن ــه فق ــز والحمدلل ــه بعزي ــى الل ــك ع ــا ذل ــاىل وم ــه تع ــإذن الل ــاة ب ــى الجن ع

ــد الرشيــف. ــة املول وجهــاز األمــن واملخابــرات القبــض عــى مرنكبــي الجرميــة وهــذه هدي
فيــا أنجالــه الكــرام الذكــور واإلنــاث واإلخــوة واألخــوات واألبزيــاء واألصهــار الذيــن ُفجعــوا كــا ُفجعنــا 
ــاً  ــاً مثالي ــه كان أب ــم األســتاذ حســن وأعــي بأن ــي لك ــاً مــا كان يعن ــم يقين ــا، أعل وانكلمــوا كــا انكلمن
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وصديقــاً حميــاً وأنكــم مفجوعــون وغــر مســتوعبن مــا حــدث لكــن ذلــك قضــاء اللــه عــى الجميــع 
ومــن نعــم املــوىل أن اصطفــاه يف خضــم احتفاالتنــا مبيــاد النبــي األعظــم وهــذه مكرمــة ومزيــة إذ 
صــار شــهيد مولــد نبيــه فاللــه ســبحانه وتعــاىل أســأل بــأن يعصــم قلوبكــم بالصــرب ويجــرب املصــاب 

ويجعلكــم خلفــاً صالحــاً كــا أســأله الشــفاء العاجــل للجريحــة ســلمى.
السام عى الشهيد الراحل وعى جميع رفاقه واملجد والخلود لهم واللعنة عى اإلجرام وأدواته.

إكرام املحاقري
ــة العــدوان عــى اليمــن،  عــاد مسلســل اإلغتيــات يف العاصمــة صنعــاء لتتبنــى إخراجــه وإنتاجــه رباعي
خاصــة مــع إقــرتاب تأريــخ االحتفــال مبولــد الرحمــة املهــداة ـ النبــي محمــد ـ صلــوات اللــه عليــه 
ــة  ــباب والرياض ــر الش ــود كوزي ــة والصم ــوز الوطني ــن رم ــز م ــتهدف رم ــون املس ــا يك ــه، فعندم وال

ــاء. ــا النامئــة املرتبصــة ســوءاً بصنع ــد مــن اليقظــة والحــذر مــن الخاي ــد«، الب ›‹حســن زي
ــن  ــث الوق ــن حي ــخص وم ــث الش ــن حي ــاز، م ــيايس بامتي ــد« س ــن زي ــر »حس ــخص الوزي ــال ش فإغتي
وجميعهــا لهــا أبعــاد سياســية أرادت بهــا دول تحالــف العــدوان إخــاد صــوت الحــق، وتغييــب شــخصية 
الوطــن أينــا وجــدت، وزعزعــة األمــن يف العاصمــة صنعــاء وزرع القلــق يف وســاط املجتمــع اليمنــي 
ــداة،  ــة امله ــد الرحم ــال مبول ــاء واإلحتف ــل االحتف ــن أج ــبعن م ــدان الس ــد ملي ــن التواف ــم ع وتراجعه

ــة التحريــر واألنتصــار. ــه وللرســول وللوطــن عــى املــي قدمــا نحــو قبل وتجديــد العهــد لل
ال يخفــى علينــا الخطــوة التــي قامــت بهــا دول تحالــف العــدوان مــن إدراج اســم وزيــر الشــباب والرياضــة 

واألمــن العــام لحــزب الحــق األســتاذ »حســن زيــد«، ضمــن األســاء املســتهدفة علنــا.
ــف  ــدول تحال ــارشة ل ــه مب ــوة إدان ــذه الخط ــل أن ه ــة، ب ــة يف الجرمي ــم املرتزق ــوع أدواته ــد ضل مايؤك
العــدوان باغتيــال الوزيــر »حســن زيــد«، لكنهــم يتخبطــون دامئــا بعــد كل جرميــة يخلقونهــا، ومــا 
ــة« هــي  ــات الداخلي ــاء والتصفي ــا أســموه »صنع ــاط إعامــي في ــدوان مــن نش ــواق الع نلحظــة ألب

ــون التهــرب منهــا. ــي يحاول ــة الت ــا اإلدان ذاته
ــة،  ــيايس يف الدول ــراغ س ــة ف ــيصنعون فوه ــم س ــة، بأنه ــوادر الوطني ــم للك ــون بأغتياله ــادة يظن وكالع

ــم«. ــن إث ــض الظ ــن »إن بع ــبقا، لك ــا كان مس ــي ك ــات أمن ــيزرعون إنف وس
ــح الصــاد« ومل تتفــكك لحمــة الشــعب، ومل  ــال الرئيــس »الشــهيد صال ــة بعــد إغتي ــم تســقط الدول فل
تتمــرد األحــزاب عــى بعضهــا، فالعكــس هــو ســيد املوقــف ولــن يكــن اليــوم اال كذلــك فدمــاء الشــهداء 

تنبــت نــرا وخــرا للوطــن والشــعب.. والعاقبــة للمتقــن.

عيل سيف حسن
اللــه يرحمــك يــا صديقــي ورفيــق صنعائيتــي، لقــد اغتالــوا حضــورك املتعــدد، املتنــوع، والبــارز حيثــا 

ومــع مــن تواجــدت.
لروحك السام، والرستك وكل محبيك الطأنينة.
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أبو القاسم العمراين
ــو يف  ــد وه ــن زي ــهيد حس ــال الش ــل، وإغتي ــا مثي ــس له ــم لي ــدوان وعمائه ــرام دول الع ــفالة وإج ــارة وس حق
ســيارته وتقودهــا إبنتــُه أثبــت أنــه ليــس لهــم ال ديــن وال أعــراف قبليــة وال رجولــة، واألفضــع مــن ارتكابهــم 
لهــذه الجرميــة هــو تربيراتهــم الغــر منطقيــة بــأن هنــاك تصفيــات داخليــة والبعــض بــدأ بتصفيــة اآلخــر. 
هــؤالء الحمقــى ال يعلمــون أن ســبب صمودنــا وثباتنــا يف وجــه دول العــدوان لســت ســنوات هــو متاســك جبهاتنــا 
ــام  ــا مــن أول أي ــادة، ولــو كان هنــاك خافــات حســب قولهــم النهزمن الداخليــة وإلتفــاف الــكل حــول القي
العــدوان، أحــرار اليمــن عكــس مرتزقــة دول العــدوان فاملرتزقــة يتقاتلــون فيــا بينهــم وأكرهــم يصفــي 
اآلخــر لذلــك هــم ينهزمــون يف كل الجبهــات، وليــس هــذا فقــط بــل أن الســعودية واالمــارات تصفــي بعــض 

قيــادة املرتزقــة وهــم يعلمــون ذلــك لكنهــم ال يعقلــون.
ــذا  ــم له ــاً إختياره ــة، وأيض ــكينة العام ــاق الس ــن وإق ــة األم ــدون زعزع ــم يري ــادر ه ــان والغ ــم الجب بعمله
التوقيــت هــو إلربــاك اإلســتعداد لاحتفــال مبولــد النبــي وأيضــاً لتخويــف النــاس مــن االحتشــاد يف ذكــرى 
املولــد النبــوي يــوم الخميــس القــادم وهنــا نكــرر قولنــا أن هــؤالء الحمقــى ال يعلمــون أن أحــرار اليمــن مل 
ولــن يثنيهــم يشء ال عــدوان وال قتــل وال حصــار وال دمــار، ونذكــر دول العــدوان عنــد إغتيالهــم للشــهيد 
الرئيــس صالــح الصــاد ضنــوا أنهــم ســيوهنون عزائــم اليمنيــن لكــن عنــد تشــييع جنــازة الصــاد كان عــدد 
املحتشــدين كبــراً جــداً والعزائــم أصبحــت أقــوى ومل تخيفهــم غاراتكــم بجــوار ســاحة التشــييع برغــم وقــوع 

شــهداء وجرحــى بســبب غاراتكــم الهمجيــة. 
وهنــا نقــول لقادتنــا صحيــح أن املناطــق الحــرة تعيــش األمــن واألمــان لكــن ال بــد مــن الحــس األمنــي والخــروج 
باملرافقــن ألن عدونــا جبــان وغــدار ويســتغل الفرصــة، وهــذا مــا حــدث للشــهيد حســن زيــد حيــث أنــه كان 
يخــرج بــدون مرافقــن وأكــر أوقاتــه يخــرج وإبنتــُه رفيقــاً لــه لكــن ألن عدونــا مجــرد مــن القيم االنســانية 
واالعــراف القبليــة أغتالــه وهــو جــوار إبنتــه يف وحشــية منقطعــة النظــر، ونحــن نثــق يف األجهــزة األمنيــة 

بأنهــم ســيقدمون القتلــة يف القريــب العاجــل وبــأرسع وقــت كــا عودونــا يف كل القضايــا.
ــوا  ــن تربك ــم ل ــم أنك ــول له ــل، نق ــن ذي قب ــوى م ــرتونا أق ــا وس ــن تثنين ــم ل ــدو أن جرامئك ــول للع ــا نق وهن
االحتفــال باملولــد النبــوي الرشيــف ولــن تثنــوا األحــرار مــن اإلحتشــاد يف الســاحات لاحتفــال مبولــد النبــي 

صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
نقــول للعــدو أن الشــهيد حســن زيــد ســيكون حــارضا معنــا يف ســاحة االحتفــال باملولــد بروحــه وســتكون دمــاءه 
ــم مــن  ــال ملواجهتكــم ودحرك ــن القت ــال ويف ميادي ــكل أحــرار اليمــن لإلحتشــاد يف ســاحات االحتف وقــود ل
ــاءنا  ــاء نس ــعبية ودم ــش واللجــان الش ــا أبطــال الجي ــاء أبطالن ــا ودم ــاء قادتن ــوا أن دم ــن، وأعلم أرض اليم
وأطفالنــا وكبارنــا هــي التــي ســتجرفكم إىل الجحيــم فانتظــروا قــادم األيــام فهــي أشــد نــكاالً ووبــاالً عليكــم 

يــا أقــذر مخلوقــات اللــه. 
رحــم اللــه الشــهيد حســن زيــد وكل الشــهداء، ونســأل اللــه أن يشــفي إبنتــُه وكل الجرحــى، ونســأله أن يحــرر كل 
ــا وســائر بــاد املســلمن بحولــه  ــاً مطمئن األرسى، ونســأله أن يحفــظ اليمــن وأهلــه وأن يجعــل اليمــن أمن

وقوتــه.
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حسن الوريث
نــرش الزميــل عبــده الحــودي عــى صفحتــه يف الفيســبوك أنــه تواصــل مــع وزيــر الشــباب والرياضــة 
األســتاذ حســن زيــد قبــل استشــهاده بأيــام وتحــدث معــه حــول وضــع امللعــب األحمــر يف مدينــة ذمــار، 
مؤكــدا أنــه وعــده بالتوجيــه بتنفيــذ مــرشوع لتأهيــل امللعــب عــى اعتبــار أن هــذا امللعــب يســتضيف 
كافــة األنشــطة والبطــوالت التــي تقــام يف املحافظــة ســواء الرســمية منهــا أو غرهــا ويســتقبل 
ــد  ــون عن ــة ليك ــه رضوري ــة تأهيل ــإن عملي ــايل ف ــذه األنشــطة، وبالت ــع له ــايض املتاب ــور الري الجمه
املســتوى املطلــوب وهــذا مــا وعــد بــه الوزيــر قبــل استشــهاده بعمليــة إرهابيــة إجراميــة غــادرة نفذتهــا 

قــوى العــدوان.
طبعــا قبــل أن نتحــدث عــن الفكــرة التــي ســنطرحها مــن خــال هــذه الســطور حــول ملعــب ذمــار األحمــر 
ــر  ــه الكث ــده ووطن ــدم لبل ــة ق ــد كشــخصية وطني ــن زي ــهيد حس ــن الش ــا ع ــد أن نتحــدث قلي ال ب
والكثــر وكانــت لــه بصــات متميــزة عــى مختلــف الصعــد، ومل تكــن عمليــة اغتيالــه واســتهدافه إال 
ألنــه مــن الشــخصيات الوطنيــة االســتثنائية التــي لهــا تأثــر قــوي عــى الســاحة وألنــه رجــل شــجاع 
،وكــا وصفــه أحــد أصدقائــه وزمائــه بأنــه ســيايس اســتثنايئ ومتميــز واســع الثقافــة عميــق اإلدراك 
بعيــد الرؤيــة شــجاع يف التعبــر عــن موقفــه جــريء يف عــرض أفــكاره مهــا كلفــه ذلــك، كــا أنــه 
ــكل  ــاٍل وب ــه بصــوت ع ــر في ــذي يقــول مــا يفك ــا اليمــن مــن السياســين ال ــي عرفته ــة الت مــن القل
وضــوح وشــفافية ،ونحــن هنــا عندمــا نعيــد عــرض هــذه الشــهادة فإننــا فعــا نتفــق عــى أن مــا جــاء 

فيهــا حقيقــة ونؤكــد أن الشــهيد حســن زيــد فعــا شــخصية اســتثنائية بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.
ــة  ــدوق رعاي ــام صن ــا تتلخــص يف قي ــا فإنه ــا هن ــود طرحه ــي ن وبالعــودة إىل الحديــث عــن الفكــرة الت
النــشء والشــباب بتنفيــذ مــرشوع متكامــل لبنــاء ذلــك امللعــب يف مدينــة ذمــار يشــتمل عــى ملعــب 
لكــرة القــدم وماعــب خفيفــة ومــرشوع اســتثاري يعــود بالنفــع والفائــدة عــى الشــباب والرياضــة 
ــب  ــون “ملع ــميته ليك ــادة تس ــار وإع ــة ذم ــة يف مدين ــة وحيوي ــة مهم ــه يف منطق ــة ،ألن يف املحافظ
الشــهيد حســن زيــد” وســيكون الصنــدوق بهــذا قــد نفــذ وعــد الشــهيد ألبنــاء ذمــار ويف نفــس الوقــت 
ســيمثل بــادرة وفــاء وتقديــر لــه وتخليــدا لذكــراه ،وميكــن أيضــا إطــاق اســمه عــى ماعــب وصــاالت 

رياضيــة أخــرى لكــن يظــل هــذا هــو املــرشوع الرئيــيس الــذي يجــب االهتــام بــه والرتكيــز عليــه.
أمتنــى أن تصــل الرســالة والفكــرة وتلتقطهــا الحكومــة ومســوولو الــوزارة والصنــدوق ونســمع يف القريب 
العاجــل عــن إطــاق مــرشوع “ملعــب الشــهيد حســن زيــد” يف مدينــة ذمــار وفــاء وتقديــرا وعرفانــا 

ملــا قدمــه للوطــن والرياضــة.
وأخــرا ملــن ال يعــرف، ملــاذا ســمي امللعــب األحمــر مبدينــة ذمــار بهــذا االســم؟ التســمية جــاءت ألن الرتبــة 
التــي تــم إصــاح وردم امللعــب بهــا كانــت مــن الــرتاب األحمــر الخفيــف والناعــم لذلــك فقــد أطلــق 
عليــه أبنــاء ذمــار اســم امللعــب األحمــر، وإن شــاء اللــه ســيكون اســمه قريبــا “ملعــب الشــهيد حســن 

زيــد”.
وختامــا.. رســالة تقديــر وعرفــان لألجهــزة األمنيــة التــي تعقبــت مرتكبــي جرميــة اغتيــال األســتاذ حســن 
ــة  ــب بقي ــم تعق ــى أن يت ــم ونتمن ــذا إنجــاز يحســب له ــم يف فــرتة قياســية وه ــد وكشــفت هويته زي
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املتورطــن يف هــذه الجرميــة وتقدميهــم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم العــادل والــرادع وتجهيــز ملــف 
قضــايئ متكامــل عــن هــذه الجرميــة إىل محكمــة العــدل والجنايــات واملحاكــم الدوليــة لتعقــب كافــة 
الجنــاة مــن دول العــدوان.. وعزاؤنــا إىل أرسة الشــهيد والقيــادة والحكومــة ومنتســبي وزارة الشــباب 
ــاء الشــعب اليمنــي يف استشــهاد املناضــل الوطنــي حســن  والرياضــة واالتحــادات واألنديــة وكافــة أبن

محمــد زيــد.

منري إسامعيل الشامي 
ليســت جرميــة اغتيــال وزيــر الشــباب والرياضــة األســتاذ حســن محمــد زيــد البشــعة جديــدة علينــا يف 
مثــل هــذه األيــام مــن كل عــام خــال فعاليــات إحيــاء ذكــرى املولــد النبــوي الرشيــف عــى صاحبــه 
ازىك صلــوات اللــه وعــى آلــه الطاهريــن فقــد اعتدنــا ذلــك مــن قــوى الطاغــوت الشــيطانية 
ــن  ــاق، م ــض والنف ــد والبغ ــة بالحق ــوداء املظلم ــوب الس ــة والقل ــوس املأزوم ــاب النف ــرام أصح واالج
تحالــف العــدوان ومرتزقتــه ودواعشــه واعتدنــا مثــل هــذا املشــهد الدامــي كل عــام وفضحــت الجرائــم 
الفضيعــة التــي ارتكبوهــا وكشــفت اياديهــم امللطخــة بدمــاء األبريــاء الطاهــرة فيــا مــى وستكشــف 
ايــادي الغــدر واالجــرام التــي تلوثــت بدمــاء وزيــر الشــباب والرياضــة االســتاذ حســن محمــد زيــد 

وابنتــه ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.
ــن  ــدا م ــا واح ــوا فيه ــراف واغتال ــم واالع ــن كل القي ــا ع ــوا فيه ــي خرج ــعة الت ــة البش ــذه الجرمي إن ه
الشــخصيات التــي تضمنتهــا القامئــة املعلنــة مــن قبــل تحالــف العــدوان االجرامــي قبــل ســنوات لهــا  

ــف الجوانــب ومــن ابعادهــا مــا يــي:- ــا جرميــة جســيمة مــن مختل ــاد تجعــل منه عــدة أبع
البعــد األول: أنهــا جرميــة عدوانيــة  سياســية مــن الدرجــة األوىل كــون املســتهدف فيهــا شــخصية سياســية 
ــف  ــد أن تحال ــا يؤك ــه م ــن أهداف ــدف م ــا كه ــدوان عنه ــف الع ــن تحال ــمية أعل ــة رس ــادة وزاري وقي

العــدوان مــن نفذهــا وعــرب اياديــة القــذرة امللطخــة بالعــار واالجــرام.
ــة خــرج فيهــا مرتكبيهــا عــن آدميتهــم وعــن كل  ــاين:- أنهــا جرميــة يف حــق اإلنســانية اليمني البعــد الث
األعــراف واملبــادئ والقيــم اإلنســانية ، بقيامهــم باعــرتاض ســيارة الوزيــر الشــهيد وبجانبــه ابنتــه التــي 
رمبــا مل تتعــدى مرحلــة الطفولــة يعــد إنتهــاك صــارخ لإلنســانية ولحقــوق الطفولــة وحقــوق املــرأة 
وانتهــاك صــارخ للقيــم واملبــادى، وانتهــاك صــارخ ألعــراف وتقاليــد الشــعب اليمنــي مــا يجعلهــا عيــب 
ــاء الشــعب اليمنــي وهــي يف ذات الوقــت تعكــس  اســود وعــار يف حــق كل مــن يســكت عنهــا مــن ابن

وحشــية املجرمــن وقذارتهــم وانحطاطهــم املخــزي واملهــن.
البعــد الثالــث : أنهــا جرميــة صــد عــن نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم وتوقيــت ارتــكاب 
الجرميــة خــال هــذه االيــام التــي يحتفــل فيهــا الشــعب اليمنــي ويحتفــي بــأرشف خلــق اللــه ســيدنا 
محمــد صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم وقبــل يومــن مــن الفعاليــات املركزيــة والشــعب يســتعد 
ــاطهم  ــب يف اوس ــث الرع ــن وب ــة اليمني ــا  اخاف ــن اهدافه ــن ضم ــد أن م ــا يؤك ــز إلحياءه ويتجه
ــاس  ــان الن ــاب إىل أذه ــف واإلره ــادة العن ــم إلع ــة منه ــة يائس ــتقرار ومحاول ــن واالس ــة األم لزعزع
حتــى ولــو مؤقتــا وايهامهــم بعــدم اســتتباب األمــن لتحجيــم  املشــاركة الشــعبية يف الفعاليــات املركزيــة 
ــاء هــذه املناســبة يتضاعــف كل  ــوي الرشيــف خصوصــا والزخــم الشــعبي يف احي ــد النب لذكــرى املول
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عــام عــن ســابقة واملــؤرشات تؤكــد أن الزخــم الشــعبي هــذا العــام بهــذه املناســبة تضاعــف عــدة مــرات 
عــن العــام املــايض.

ــاه  ــذي ترع ــر الوهــايب اإلرهــايب ال ــة داعشــية تعــرب عــن ارادة الفك ــا جرميــة طائفي ــع : أنه ــد الراب البع
ــب  ــاع املذه ــن أتب ــع م ــدف رفي ــم له ــك يف اختياره ــح ذل ــرام ويتض ــة اإلج ــه مملك ــكا وتدعم امري
الزيــدي الــذي يعتــرب االحتفــاء بالرســول صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم مــن أساســيات معتقــده 

ــك. ــن أن يتوقــف عــن ذل وال ميك
ــر يف  ــتهداف وزي ــال اس ــن خ ــة م ــة الداخلي ــة الجبه ــتهدف زعزع ــة تس ــا جرمي ــس : أنه ــد الخام البع
ــرج  ــب ومل يخ ــا موك ــه يوم ــن ل ــه مل يك ــه علي ــوان الل ــهيد رض ــن أن الش ــاذ متجاهل ــة اإلنق حكوم
بحايــة وال يرافقــة حتــى فــرد واحــد،  وأن الشــعب يعلــم عنــه بســاطته ويــراه ميــارس حياتــه اليوميــة 

كمواطــن عــادي ويســتقل املواصــات العامــة.
ــدوان  ــا الع ــي يتكبده ــم األخــرة الت ــة الهزائ ــة لتغطي ــل محاول ــذه الجرميــة متث ــادس: أن ه ــد الس البع
عــى تخــوم مــأرب والربــات الحيدريــة التــي تطــال القواعــد العســكرية ململكــة االجــرام يف مرافــئ 
ــا  ــتحيل أن يعيده ــنوات ويس ــل س ــا قب ــم حرقه ــط ت ــة ضغ ــرض ورق ــم لف ــة منه ــا ومحاول اجرامه

ــي وذرتهــا يف كل حــدب وصــوب.  ــأس اليمن ــاح الب ــا ري العــدوان وقــد عصفــت به
والخاصــة التــي يجــب أن يعيهــا تحالــف العــدوان ومــن يقــف وراءه والتابعــن ألذنابــه هــي أنهــم لــن 
يحققــوا مــن هــذه الجرميــة البشــعة أي هــدف مــن أهدافهــم ولــن يحققــوا شــيئا مــا يعتقــدون بــل 
عــى العكــس مــن ذلــك فــا تحقــق مــن وراءهــا هــو عكــس مــا يرجــون وعــى مختلــف املســتويات 
واالصعــده ومــا نتــج عنهــا ســروه بــأم أعينهــم مزيــدا مــن صابــة االرادة والصمــود، ومزيــدا مــن 
العزميــة عــى مواجهــة التحــدي ومزيــدا مــن متســك الشــعب برســول اللــه وبقيادتــه وبالنهــج الــذي 
مــى عليــه مــن قبــل ســت ســنوات وعــى جميــع الطغــاة واملعتديــن واملتأمريــن واتباعهــم مــن طوائف 
ــل مــرشوع شــهيد وهيهــات  ــي الرشفــاء ميث ــاء الشــعب اليمن املرتزقــة أن يعلمــوا أن كل فــرد مــن ابن

لشــعب يــرى الشــهادة حلمــه أن يــذل أو يلــن. 
ــه الفــوز بوســام  ــا ل ــه وهنيئ ــه واســكنه فســيح جنات ــه ورضوان ــا الشــهيد بواســع رحمت ــه وزيرن تغمــد الل

ــا إليــه راجعــون. ــا للــه وإن الشــهادة وإن

لؤي النزاري
يف مواقع التواصل اإلجتاعي

معانــا مســؤولن ســابقن وحاليــن موجوديــن بيننــا، لكــن انتقادهــم خــط أحمــر، مبجــرد ماتقــول كلمــة 
انتقــاد ولــو مؤدبــة يقفــز لــك املســؤول هــو وأذيالــه وكابــه املســعورة، شــوية تهديــدات، شــوية مســبات 
شــوية فقعســات، وكان ومــازال املســؤول يعتــرب نفســه إلــه يجــب أن يســبح الجميــع بحمــده وال يجحــد 
ــد  ــد املســؤول الوحي ــا حســن زي ــن كان معان ــة، لك ــر يســتحق املحارب ــر موجــود- إال كاف ــه -الغ فضل
ــكل  ــا ب ــي، ويتقبله ــا أو منشــوراتنا أضحكن ــه ويعمــل لتعليقاتن ــه أو منــزح مع ــج علي ــا نزب ــذي كن ال
صــدر رحــب، ومابنســاش ملــا أمــوت عندمــا محمــد الوشــي نــزل منشــور عــى حســن زيــد وحســن زيــد 
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دخــل يضحــك يف املنشــور وضحكنــا كلنــا عــى تعليــق حســن زيــد أكــر مــن أي يش، مــع أن حســن 
زيــد وزيــر يف الحكومــة الحاليــة، يعنــي قــادر يكتــم الكثــر مــن األفــواه، لكنــه مــا عمــل هــذا الــيء، 
يف الوقــت الــذي معانــا مســؤولن ســابقن قــد نســيوا النــاس انهــم مســؤولن وماتــوا الجيــل الــذي 
عرفهــم مســؤولن، وجالســن يهــددوا النــاس وجالســن يدفعــوا فلــوس لنــاس يكتبــوا لهــم ويلمعوهم، 
وحســن زيــد برغــم الخــاف الســيايس نزبــج عليــه ومنــزح معــه ويفعلنــا أضحكنــي ويعلــق طبيعــي !

الله يرحمك يا حسن زيد ..
اإلغتياالت أسلوب الجبناء واألنذال

واغتيال شخص مدين بجانب بنته جرمية اليرتكبها إال كل من تجرد من اإلنسانية ..
عصم الله قلوب أبنائك وأهلك بالصرب

وعزايئ األكرب لبنتك الي كانت معك
مش متخيل إطاقاً كيف بيكون وضعها النفيس الله يجرب قلبها ويصربها ..

عدنان الوزير
لــدي شــهادة تاريخيــة عــن الــدور األكــرب واملحــوري للشــهيد الســعيد الفيلســوف حســن محمــد زيــد يف 

إفشــال مؤامــرة العــدوان بإســقاط الدولــة والنظــام 
عندمــا أمــرت دول العــدوان عمائهــا يف الحكومــة بتقديــم اســتقاالتهم بشــكل  جاعــي ليكــون نتيجتهــا 

فــراغ دســتوري وحكومــي ميكــن اســتغاله لتربيــر تدخــل دويل الحتــال اليمــن ..
ــى  ــا أمتن ــود، ك ــك الجه ــق تل ــات وتوثي ــربى إثب ــة الك ــة الوطني ــك املهم ــه يف تل ــى رشكائ ــى ع أمتن
ــه واستبســاله  ــه عــن جهــوده ونضال عــى رفاقــه ورشكائــه وتاميــذه عــرض وتوثيــق كل مــا يعرفون
وتضحياتــه طــوال حياتــه .. نحــن شــيعة أمــوات كــا قــال الدكتــور املرتــى املحطــوري رحمــة اللــه 
ــه مــن  ــه يف حيات ــد صــب علي ــهاده خصوصــاً وق ــد استش ــد بع ــتاذ حســن زي ــاه، فلننصــف األس تغش
حمــات التشــويه املنظمــة الكثــر الكثــر حتــى وصــل أثرهــا إىل كل بيــت، وهنيئــاً لــك أبــا محمــد 

ــا يف كل مناســبة .. ــه إياه ــت تســأل الل ــي كن بالشــهادة الت
أرفع التهاين والتعازي ألرسة الشهيد ورفاقه ومحبيه وتاميذه ..

وال حول وال قوة إال بالله العي العظيم ..
وصلوات ريب عى سيدنا محمد وعى آله ..

أُلفت الدبعي
اغتيال حسن زيد هو اغتيال للعقول التي تفكر بامكانية أي تقارب الحال السام يف اليمن.
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عبدالرحمن الشبعاين
يأىب جدك رسول الله إال أن تكون بجواره شهيداً حياً باقياً يف املخلدين أستاذ حسن زيد ..

ســاٌم عــى روحــك الطيبــة، رحمــك اللــه رحمــة األبــرار  إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون .. وحســبنا اللــه 
ــة  ..                                                     ــاء والخون ــي اغتالتــك وال نامــت أعــن الجبن ــادي اآلمثــة الت ونعــم الوكيــل يف األي

زينب الرميمة
فاجعٌة كبرة صحونا عليها صباح اليوم .. 

تلــك الفاجعــة هــي اغتيــال األب الفاضــل الوزيــر حســن زيــد ســام اللــه عليــه أثنــاء خروجــه مــع ابنتــه 
الصغــرى لحضــور فعاليــة للمولــد النبــوي يف أحــد املراكــز ..

ــهيدا  ــى ش ــا فارتق ــت فقيدن ــى أصاب ــم حت ــع أثره ــم وتتب ــت تاحقه ــة كان ــدر والخيان ــون الغ ــن عي ولك
ــة .. ــروح بالغ ــه بج ــت ابنت وأصاب

توقفــت تلــك الســيارة وســط الشــارع وفيهــا ضحــكات وتهليــات للمولــد، واألب وابنتــه فرحــن 
ومســتبرشين، وفجــأة ســكت اإلثنــان وتوقفــت  الســيارة وســالت الدمــاء الدمــاء الطاهــرة لتخضــب 

ــد ؟!!! ــن زي ــو حس ــول ه ــأة !!! املقت ــت املفاج ــع وكان ــد الجمي ــارع وليحتش الش
ــف، صاحــب  ــم اللطي ــة الرحي ــروح الرياضي ــذا الشــهيد صاحــب ال ــم عــن ه ــا نتكل ــاًت، عندم آه ..... واه

ــم .. ــب الواســع الحلي القل
يف يوٍم من األيام أخربت والدي عنه وقلت له:

يا أيب هل األستاذ حسن يتلقى كل هذا الطعنات، والزبجات عليه  بحزن !!؟ وهل يتأثر ؟!! 
ألنني أنا أحزن عندما أتابع منشور ضده وهو طيب جداً...؟!!

قال أيب: لقد سألته نفس سؤالك فرد قائا:
ــل بالســعادة  ــه يشــعرين باالحــزن ب ــم أضحــك والتظــن أن ــا، وك ــج علي ــي كل مــن يزب ــه يعجبن ــه أن والل

ــا .. ــاح قليــاً مــن هــم الدني وأرت
فقلت أليب: وانعم به من إنسان شهم، وطيب ..

وفعاً إن الله اليختار إال الطيبن الصامدين الصابرين واملخلصن ..
ويبقى السؤال املطروح:

ماذا عن إبنته التي كانت قبل قليل ترى ضحكات أبيها، وسندها، وعضدها، وظهرها...؟!!
 نعم ينكر ظهري وينشطر قلبي عندما أذكر إبنته ..

أيب كيف سأصحو، وال أراك أمامي أمتنى أن أموت ألف موتٍة .. عد إلينا ..
مل يعــد باســتطاعتي أن أكتــب أو أعــرب، لقــد كانــت فاجعــًه علينــا جميعــا انقســمت ظهورنــا بفقــد أبونــا 

حســن زيــد ..
لقد أحبه الرسول صلوات ريب عليه وآله فكان له الرشف أن يستشهد يف مثل هذا األيام املباركة ..

بكــت عيوننــا ومل نعرفــه عــن قــرب بــل ملســنا أثــره واحرتامــه بــن النــاس، وشــعرنا بفقــده بوجــوه كل 
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محبيــه مــن كانــوا يعاملــوه كأب وأخ فاضــل لهــم ..
هنيئــاً هنيئــاً لــك ســيدي حســن ونســأل مــن اللــه أن يتقبلــك ويتقبلنــا مــن الشــهداء، ويبعثنــا مــع رســول 
اللــه صلــوات ريب عليــه وآلــه، ومــع األنبيــاء والصالحــن وســام اللــه عليــك وعــى روحــك الطاهــرة 

ألــف ســام ..

عبدالرب املرتىض
عرفتــه يف البدايــة كاتبــا وسياســيا ســنة 90 عــرب حــزب الحــق الــذي شــاركت يف تأسيســه، وعــرب اإلعــام 

حــن تبنــى الحملــة ضــد املناهــج وتوحيــد التعليــم 
والتقيت به يف ذات العام ونشأت بيننا صداقة ومشاريع نضال مشرتكة ..

تكونــت بيننــا مزيــج مــن الرفقــة والصحبــة التــي جمعــت بــن الصداقــة الشــخصية والعمــل الجهــادي 
والوطنــي الســيايس املعــارض والثقــايف والنضــايل .. 

إتفقنا واختلفنا وتناقشنا وسافرنا وتعلمت منه الكثر واستمعت له أكر ..
جمعتنا ذكريات ومرت عاقتنا بتفاصيل كثرة ومتنوعة سياسية وثورية وجهاديه وشخصية ..

تباعدت لقائتنا من بعد 2011 وقد كان  شبه يومي لكن مل يقطع التواصل والود ..
عرفتــه ســيايس ذيك ومحنــك وشــخص يصــادق مبحبــه ويشــارك أصدقائــه أفراحهــم وهمومهــم وأحزانهم 
بقــرب عظيــم، ينصــف خصومــه، ونقــي يف اختافــه مــع االخريــن حيــث يكر حديثــه عــن إيجابياتهم 

أكــر مــن مواطــن النقــد للمواقــف أو أرائهــم ال لشــخصياتهم ..
ــب  ــر عــن جوان ــا أقــرب دموعــه للتعب ــاه تفيــض بالدمــع، وم ــت عين ــه كان ــر رســول الل حــن كان يذك

ــا  ــي متناه ــهادة الت ــه الش ــت إلي ــى أت ــه حت ــه وخصوم ــن رفاق ــار جــدال ب ــة .. أث ــانيته الرقيق إنس
لتقطع بعض الجدل باليقن، ويرحل من دنيانا تاركا يف القلب حزن عميق وغربة بن أحبابه ..

رحمــك اللــه يــا أخــي وصديقــي ورفيقــي .. يــا أســتاذنا الكبــر حســن زيــد، وإن القلــب ليحــزن والعــن 
لتدمــع لفراقــك .. وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل .. فــزت ورب الكعبــة ..

د. وهاج املقطري
الجبناء القتلة يغتالون رجل اعزل وبجانبه ابنته وحدها وها يف امان الله ..!!

الديــن وال إنســانية والرشف وال أخــاق والقيــم وال مبــادئ وال نخــوة والرجولــة والقبيلــة وال ضمــر وال 
أي شــيئ لديهــم مينعهــم عــن ذلــك !! 

ــت  ــش بي ــارصت قري ــن ح ــام ح ــاة والس ــه الص ــد علي ــي محم ــدود للنب ــدو الل ــو الع ــل وه ــو جه أب
الرســول الكريــم واقــرتح البعــض ان يتســوروا املنــزل صــاح فيهــم ابــو جهــل » َويَحكــم !! فيصبــح 

ــل ..!!! »..  ــه النفع ــا،، ال والل ــد لي ــات محم ــم روع بن ــن هاش ــم اب ــا الحك ــون ان أب ــرب فيقول الع
ــات  ــه ابنتــه ويصيبونهــا ايضــا !!   أي كائن ــة !!  وبجانب وهــؤالء يغتالــون الرجــل وهــو أعــزل دون حاي

ــاذورات تلــك !!! هــؤالء !!   أي ق
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د. حسني ابو طالب
بكل بساطة ..

املستفيد واملخطط هي دول العدوان، واملنفذ هي أحذية العدوان وخاياه اإلجرامية .. وأما ملاذا ؟ 
فالشهيد حسن زيد وزيراً يف حكومة اإلنقاذ، وهو موضوع عى قامئة املستهدفن منذ سنوات ..

وأما ملاذا اآلن ؟؟ 
ــع  ــتهدافه بالتبدي ــون اس ــذي يحاول ــوي ال ــد النب ــبة املول ــن مناس ــام م ــل أي ــهد قب ــاك املش ــدف إرب فاله

ــتقات .. ــة واملش ــات النفطي ــع األزم ــاً بصن ــخاص والحســابات، وأيض واالنتقــاد عــرب األش
ــع عــى شــوق  ــح الجمي ــتعّدة، حــن أصب ــّورة مس ــاء من ــذا وأصبحــت صنع ــاس كل ه وحــن تجــاوز الن
ــاً، ليتحــرك العمــاء بعدهــا والحمقــى يف  انتظــار املولــد النبــوي أرادوا إفشــال املشــهد وإرباكــه أمني

ــم  ــا يتحقــق هدفه ــذات، وهن ــد ال ــادات وجل تفســرات وتأويــات وانتق
ولكن لن يتم لهم املراد ..  سام الله ورحمته عليه وعى كل الشهداء .. ولعنة الله عى املجرمن ..

أم الصادق الرشيف
أعلــن تحالــف الــرش عــى اليمــن بجائــزة عــرشة مايــن دوالر ملــن يقــوم باغتيــال الوزيــر حســن زيــد 
لكــن قنــاة الحــدث العربيــة تقــول : »تصفيــات بــن حوثــة صعــدة وحوثــة صنعــاء ومنــذ جــاء الســفر 

االيــراين صنعــاء يريــد حــويث صعــدة اثبــات الــوالء إليــران ...«.!!!
أيهــا األبــواق الصهيونيــة إن الوزيــر حســن زيــد رجــل كأي مواطــن يســر بالشــارع بــدون مرافقــن لــذا 
كان مــن الســهل اغتيالــه بســاح الغــدر الجبــان، ومثلــه الشــهيد الســيد ابراهيــم بدرالديــن الحــويث 
الــذي الزم تتذكــرون وال تنســون يف كل لحظــة أن قاتلــه لحقتــه أيادينــا إىل مــأرب فــا تنســوا ذلــك 

يــا مرتزقــة وأنتــم أيهــا القتلــة ..
رئيــس الشــهداء صالــح الصــاد كذلــك قالــت أبــواق الصهيونيــة أنــه تــم تصفيتــه مــن قبــل محمــد عــي 

الحــويث !! لكــن الطــران مــن الجــو ملــن ياتــرى؟؟؟
أيهــا األوبــاش رئيســنا الشــهيد ألن معــه حــرس قتلــه طــران التحالف بأصابــع العمــاء بالداخــل، والوزير 

حســن زيــد قتــل بســاح عــادي النــه ميــي بــدون حــرس فســهل عــى أياديكــم القــذرة اغتياله ..
لكــن أيادينــا وعيوننــا ســتصل القاتــل والــرايش واملرتــي أينــا كانــت ونحــن رجــال قــول وفعــل أو كــا 
قــال قائدنا:«نحــن رجــال أفعــال قبــل األقــوال«، وقــد ســبقت أفعالنــا والقــادم أعظــم .. أيهــا االغبيــاء 
عــى مــن تضحكــون يــا مضحكــة العــامل الشــهيد الصــاد الــذي بــذل تحالــف الــرش جائــزة خمســة 
عــرش مليــون دوالر ملــن يغتالــه تتهمــون بــه رئيــس الثوريــة العليــا الــذي أدار البــاد إدارة بجــدارة 
غــر مســبوقة بالعــامل حتــى ســلم علــم الجمهوريــة اليمنيــة إىل يــد الرئيــس صالــح الصــاد ســام 

اللــه عليــه ..
ومــن غبــاء عدونــا القــول:  كان اغتيــال الوزيــر حســن زيــد رســالة موجهــه ملــن يرفــض الــوالء إليــران 

مــع قــدوم ســفرها إىل اليمــن .!!
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يــا أيهــا األوبــاش إلعبــو بعيــد نحــن أوعــى مــن أن نســمع لهــذه الرتهــات التــي تشــبه دنبوعكــم األســر يف 
فنــادق الريــاض وشــلته الراقصــون يف ماهــي اســطنبول ..

إيــران أرقــى مــن أن تنظــر الخوتهــا املؤمنــن عمــاء، إيــران تعاملنــا بــكل عــزة، معاملــة دولــة لدولــة 
ــئ  ــزر وموان ــون ج ــم يحتل ــم أرسى وه ــادتكم جعلوك ــوب، س ــرة الحل ــمونكم البق ــادتكم يس ــم س وأنت
اليمــن يــا أوبــاش األرض، ونحــن أرقــى مــن أن نكــون عمــاء الن العميــل عبــد ونحــن أســياد ولســنا 

عبيــدا ياعبيــد العبيــد ..
ونقــول مرحبــا بســفر إيــران الصديقــة ، واملــوت ملــن قتــل قادتنــا قــادم قــادم .. فكونــوا عــى إجــر ونــص 

يــا زبالــة التاريــخ ..
ما أنتم اال كأسافكم بني أمية وبني قينقاع تفرون باملواجهة وتقتلون عدوكم بالسم غدرا ..

ونحن كقائدنا قالع حصن خيرب، ورافع لواء خيرب وبدر يا أحفاد األنجاس تذكروا وال تنسوا ذلك ..
رسالتي لقادتنا العظاء:

لــن تــرض عنكــم اليهــود وال النصــارى وال أوبــاش البــاد فــا تهتمــون إن قالــوا انكــم عــى الســيارات 
والنــاس متــي ..

اركبــوا أفخــر ســيارات العــامل واكــروا حرســا وأمنيــات محكمــة ودوســوا عــى أنــوف األعــداء بالداخــل 
والخــارج ياســادة العــامل، ياشــيعة الكــرار ويــا انصــار املصطفــى املختــار ..

موعدنا غد الخميس ليعرف العامل من هم األنصار ..

توكــــل كرمــــان
ــه، والشــفاء إلبنتــه ســلمى التــي  عظيــم التعــازي واملواســاة لألخــت ســكينه حســن زيــد وكل أفــراد عائلت

ــال. ــة االغتي ــال، لروحــه الرحمــة والســام وأديــن عملي أصيبــت يف جرميــة االغتي

خلدون باكحيل
رحــم اللــه األســتاذ واألخ والصديــق والســيايس الفــذ والشــجاع حســن بــن محمــد بــن زيــد الــذي أستشــهد 
صبــاح يومنــا هــذا بعمليــة إجراميــه غــادره وجبانــة أصيبــت عــى أثرهــا أيضــا احــدى بناتــه وأننــي اذ 
أنعيــه بســبب هــذا الرحيــل املفجــع أعــزي نفــيس وأرسيت وأقــارب الشــهيد ومنتســبي حــزب الحــق وكل 
محبيــه وأصدقائــه، رحمــك اللــه ياســيدي الفاضــل..... ســافتقدك كثــرا فقــد كنــت صاحــب افضــال 

ال تعــد وال تحــى عليــا.... إنــا للــه وإنــا اليــه راجعــون.



111

ابراهيم سنجاب 
ناشط إعامي ومحلل سيايس

كاتب صحفي من مر

جــاء اليــوم املوعــود وخــرج اليمنيــون إىل ســاحات الرســول األعظــم ملبــن مكربيــن فرحــن مبــا آتاهــم 
ــاال بصاحــب  ــح خــراء احتف ــة إىل مصابي ــدن الحزين ــآذن امل ــت م ــود، تحول ــه مــن صــرب وصم الل

الذكــرى ســيدنا وموالنــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم. 
ــر  ــر للتذك ــداء للخــروج الكب ــه » إىل ن ــا رســول الل ــك ي ــك الحــوىث » لبي ــد املل ــت رصخــة عب وتحول
والتأكيــد عــى أن ميــن األنصــار قــد إســتعاد وعيــه املفقــود، وأن أحفــاد الفاتحــن قــد حــل عليهــم 
ــادهم  ــوا عــن أجس ــات الســنن، وليخلع ــا انقطــع مــن عــز ومجــد عــى مــدى مئ ــوا م ــدور ليصل ال
أثــواب عصــور االنحطــاط التــى ترتفــع أســهمها وتنخفــض عــى غــر إرادة منهــم ودون أن يضاربــوا 

ــواقها. ىف أس
ســنوات طويلــة ماضيــة عــاش فيهــا اليمنيــون والعــرب ىف كهــوف االســتعار ومخططاتــه وتحــت براثــن 
ديكتاتوريــة ورثــة ســنوات اإلســتعباد الغــرىب، وســنوات طويلــة قادمــة كتــب عليهــم القتــال والصــرب 

والصمــود حتــى يســتفيقوا لعروبتهــم التائهــة. 
ــم عــرىب شــاب  ــرون الصامــدون، اســتجابة لرخــة زعي ــوم ميــاد الرســول األعظــم خــرج الصاب ىف ي
يعايــره خصومــه بأنــه يســكن كهفــا ىف مــران، بينــا وهــم ســكان القصــور والفنــادق ال يســتطيعون 
تحريــك قطعــة خشــبية عــى لوحــة شــطرنج صــاء، خــرج املحــارصون بعروبتهــم مــا بــن جوعــى 
وجرحــى وذوي شــهداء ليقولــوا لبيــك يــا رســول اللــه، خرجــوا لإلحتفــال وكأنهــم ذاهبــن للحــرب، 
فقــد تحولــت أيامهــم ولياليهــم منــذ ســت ســنوات إىل حــروب مــع النفــس ومــع الغــر، مــع لقمــة 

العيــش وحبــة الــدواء، مــع امللبــس واملســكن ومطالــب الحيــاة. 
صابــرون متصــربون شــعارهم » إن تكونــوا تأملــون فإنهــم يأملــون كــا تأملــون وترجــون مــن اللــه مــاال 

يرجــون » صــدق اللــه العظيــم. 
ــة  ــار والخون ــدوان والحص ــة الع ــبيلهم ملواجه ــو س ــم ه ــول األعظ ــاحات الرس ــبيلهم إىل س ــوا وس خرج

ــات. ــرشات الجبه ــى ع ــلحة ع ــات مس ــة، ومواجه واملرتزق
خرجــوا وقــد اســتودعوا شــهيدهم حســن زيــد وزيــر الشــباب كــا اســتودعوا آالف الشــهداء مــا بــن مــدين 

وعسكرى. 
مشــاهد مهيبــة مؤثــرة لشــباب جرحــى يحملــون يتامــى يتشــوقون إىل البســمة، وأمهــات ثــكى يحتضــن 
ــاة. وشــيوخ، وقارهــم يســبق  ــت يبحــن عــن لحظــة حي ــون إىل األمــان، وزوجــات ترمل ــاال يحن أطف
راياتهــم الخــراء. مــا أجمــل ســاحاتكم وشــعاراتكم يــا أهــل اليمــن، ومــا أكــر خجلنــا منكــم وأمامكــم. 
ــاد  ــار أحف ــون األنص ــرج اليمني ــم خ ــول األعظ ــن الرس ــم وىف ميادي ــول األعظ ــد الرس ــرى مول ىف ذك
ــرون  ــم، صاب ــدى عليه ــن إعت ــم ومل ــن خذله ــوا مل ــم، وليقول ــم وانتصاراته ــدوا وجوده ــار ليؤك األنص

ــون؟ ! ــم منته ــل أنت ــدون، فه صام
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مريم دواليب
ناشطة إعامية وحقوقية من لبنان 

هــذا هــو ردة الفعــل عــى النــر الــذي حققتــه صنعــاء، الشــامخة عــزا ونــرا رغــم عــن أنــوف الســفاكن 
ــيد  ــون الس ــال أن يك ــن االبط ــن املجاهدي ــاق اآلرسى اليمني ــة أط ــر يف عملي ــة الن ــت رضيب وكان
حســن زيــد الكاتــب الســيايس ووزيــر الشــباب هــو هــدف انتقامهــم الجبــان الــذي اعتــاد عليــه الشــعب 

اليمنــي وعــن حقــارة فكــر بنــي ســعود وأتباعهــم مــن عمــاء..
ــهادة  ــرى ش ــن يف ذك ــتقبال األرسى املجاهدي ــت يف اس ــد قم ــة، لق ــاء الذكي ــامخة يف الدم ــا ش ــاء ي صنع
ــا عــن والدة ســيد املرســلن محمــد ص تتوجــت  ــة تفصلن ــام قليل ــوم أي ــرم )ص(، والي الرســول األك
الــوالدة املباركــة بشــهادة الســيد حســن زيــد الرجــل املعطــاء، املجاهــد الــذي عرفــه الجميــع مــن بيئــة 

مقاومــة شــجاعة أيهــا االوغــاد أنســباء الصهيانــة هــل تعتقــدون مــا قمتــم بــه هــو نــر.
ــة  ــذف خريط ــيك نح ــم ل ــر يف مواجهتك ــا أك ــة لن ــات وعزمي ــة وثب ــب وهزمي ــس إال ج ــه لي ــداً والل أب

ــاء. ــن دم ــا م ــا قدمن ــودة ومه ــة دون ع ــا، إزال ــن الوجــود متام ــة م ــة امللوث ــم النتن أفكارك
أتقــدم للســيد عبــد امللــك الحــويث بالتربيــكات ولعائلــة الشــهيد واإلعــام اليمنــي والقــادة والعســاكر يف 

شــهادة رجــل عظيــم كــرس حياتــه وســاعاته يف خدمــة األحــرار..
ــع قــادة املقاومــة وســنثأر لــكل مظلــوم  ــأ لــك أيهــا الشــهيد الســيد، بلــغ ســامنا للشــهداء، ولجمي هنيئ

ــق نــرا وفخــرا للعــرب. رحــل مخضــب الدمــاء وارتفعــت روحــه تتأل

صالح أبو عزة
محامي وناشط سيايس وحقوقي وباحث يف 
الشؤون القانونية والسياسية من فلسطن 

ــاء  ــر الشــباب والرياضــة يف حكومــة صنع ــل باستشــهاد وزي ــي األصي ــة إىل الشــعب اليمن نتقــدم بالتعزي
الرشعيــة األســتاذ حســن زيــد، والــذي وضعــه تحالــف العــدوان عــى قامئــة االغتيــاالت، وتــم اغتيالــه 

غــدراً يف هــذا اليــوم.
الرحمة كل الرحمة لجميع شهداء اليمن العزيز..

فيصل عبدالساتر
ناشط إعامي ومحلل سيايس من لبنان 

يعتــرين األمل عــى استشــهادك ايهــا الصديــق العزيــز حســن زيــد وزيــر الشــباب يف اليمــن، نالــت منــك 
أيــادي الغــدر الســعودية الوهابيــة، تــزرع املــوت يف ربــوع اليمــن عرفتــه منــذ 14عامــا، كان منوذجــا 
ــر  ــك الطاه ــز لدم ــن العزي ــل اليم ــينتقم اه ــة س ــدا يف السياس ــر، وقائ ــدا يف الفك ــلوك ورائ يف الس

ودمــاء الشــهداء االبــرار مــن القتلــة..
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حسني عالء األبيض
ناشط إعامي وحقوقي من العراق 

نعــزي قائــد الشــعب  اليمنــي الســيد عبــد امللــك بــدر الديــن الحــويث باستشــهاد وزيــر الشــباب والرياضــة 
حســن زيــد عــى يــد تحالــف العــدوان االجرامــي.. عظــم اللــه أجركــم ايهــا االحــرار يف  اليمــن العزيــز..

حسن فاخوري
ناشط إعامي وحقوقي من لبنان

ســينتر اليمــن العزيــز رغــم العــدوان العــريب املتصهــن، وإجــرام آل ســعود بحــق أصــل العــرب 
والعروبــة.. شــهيد ويكفيــك ذاك افتخــارا يــا حســن زيــد..

سلمى
ناشطة إعامية وحقوقية من فلسطن

ــدو األمريــيك -  ــة نفذهــا الع ــال جبان ــة اغتي ــد نتيجــة عملي ــي حســن زي ــر اليمن استشــهاد البطــل الوزي
ــاء. ــعودي يف صنع الس

املجد يركع للشهداء.. اليمن مقربة الغزاة..

طالب فيصل
ناشط إعامي وحقوقي من تونس

ــر  ــي الصاب ــعب اليمن ــه وللش ــارة ألهل ــة الح ــا القلبي ــد.. تعازين ــن زي ــتاذ  حس ــهيد األس ــه الش ــم الل رح
ــاء.. ــن الجبن ــت أع ــون.. وال نام ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــد.. إن املجاه

عبد الفتاح عيل البنوس
مشــهد مهيــب ولحظــات مشــبعة بالحــرة والحــزن واألىس، واليمــن يــودع فارســا مــن فرســانه األبطــال، 
ومناضــا مــن مناضليــه الرشفــاء، وسياســيا مــن ساســته الحكــاء، وحكيــا مــن حكــاءه النجبــاء، 
ومثقفــا مــن مثقفيــه األفــذاذ، إنــه شــهيد الغــدر والخيانــة، شــهيد املولــد النبــوي الرشيــف األســتاذ 
ــذي  ــام حــزب الحــق، ال ــاذ أمــن ع ــر الشــباب والرياضــة يف حكومــة اإلنق ــد وزي ــد زي حســن محم
طالتــه أيــادي الغــدر واإلجــرام والعالــة والخيانــة وهــو بصحبــة ابنتــه يف نفــق جــر املدينــة بأمانــة 
العاصمــة بعــد عمليــة رصــد وتعقــب مــن قبــل القتلــة، الذيــن رصدتهــم العيــون الســاهرة يف جهــاز 
ــد  ــم بع ــم قتله ــم ومــن ث ــه مــن رصدهــم وتعقبه ــه وتوفيق ــت بفضــل الل ــرات ومتكن األمــن واملخاب
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قيامهــم بإطــاق النــار عــى رجــال األمــن يف مديريــة ميفعــة عنــس مبحافظــة ذمــار .
الشــهيد حســن محمــد زيــد رضب أروع األمثلــة يف التضحيــة والفــداء بعــد أن جعــل مــن جســده درعــا 
واقيــا البنتــه مــن الرصــاص الــذي أطلقــه القاتــل الســفاح مــن مسدســه كاتــم الصــوت، مفرغــا ســموم 
حقــده، بغيــة قبــض مثــن عالتــه وخيانتــه وارتزاقــه، لرتقــي شــهيدا وتحلــق روحــه الطاهــرة عاليــا، 
بعــد ســفر بطــويل ونضــايل حافــل، رغــم قيــام تحالــف الســعودية ومــن معهــا بــإدراج اســمه ضمــن 
قامئــة املســتهدفن ورصدهــا ملكافــأة ماليــة قــدرة 10مايــن دوالر ملــن يقــوم بقتلــه أو يقــوم بتقديــم 
إحداثيــات تســاعد عــى قتلــه، إال أنــه مل يأبــه لذلــك، وظــل يتعامــل بعفويــة تامــة، عفويــة مشــبعة 

باإلميــان الراســخ والثقــة باللــه والتــوكل واالعتــاد عليــه )قــل لــن يصيبنــا إال مــا كتــب اللــه لنــا( .
قــارع قــوى الطاغــوت واإلجــرام والتســلط، وكانــت لــه مواقــف مشــهودة مــن حــروب صعــدة، ومــن مافيــا 
الهــرب والفســاد، وقــوى النفــوذ واالســتغال القــذر للســلطة، مل يداهــن أو ينافــق يف مواقفــه ، فكانــت 
مواقفــه متســمة بالجــرأة والراحــة واملكاشــفة، روحــه الثوريــة املتقــدة حاســا ورغبــة يف التغيــر 
نحــو األفضــل جعلتــه يف صــدارة املشــهد الســيايس اليمنــي يف العــام 2011وخــال مؤمتــر الحــوار 
الوطنــي كان حــارضا وبقــوة، حتــى بعــد انقــاب هــادي واإلصــاح عــى مخرجــات املؤمتــر كان لــه 
ــام ثــورة 21 ســبتمرب كان يف  ــة، ومــع قي ــة يف صياغــة اتفــاق الســلم والرشاكــة الوطني مشــاركة فاعل
مقدمــة املشــاركن يف صياغــة اإلعــان الدســتوري الخــاص باملرحلــة االنتقاليــة، وظــل عــى مواقفــه 
ــف  ــدى دول التحال ــر ل ــغ األث ــا أبل ــى بادن ــدوان ع ــة للع ــه املناهض ــة، وكان ملواقف ــة األصيل الوطني
التــي أبــدت انزعاجهــا منــه ووضعتــه عــى قامئــة املســتهدفن لهــا، وكان حــارضا يف كافــة الفعاليــات 

والتظاهــرات التــي يقيمهــا تحالــف األحــزاب اليمنيــة املناهضــة للعــدوان حتــى ارتقــى شــهيدا.
يعــد الشــهيد حســن محمــد زيــد رمــزا مــن رمــوز الوســطية واالعتــدال يف اليمــن، الذيــن حــرص العــدوان 
عــرب أدواتــه النجســة يف الداخــل عــى تصفيتهــم مــن خــال سلســلة االغتيــاالت التــي ســبقت شــن 
ــتهداف  ــل االس ــدادا ملسلس ــد امت ــن زي ــهيد حس ــتهداف الش ــكان اس ــا ، ف ــم عــى بادن ــم الغاش عدوانه
الــذي طــال رمــوز الوســطية واالعتــدال يف اليمــن الشــهداء العظــاء الربوفيســور أحمــد رشف الديــن، 
والربوفيســور محمــد عبدامللــك املتــوكل والدكتــور عبدالكريــم جدبــان والدكتــور العامــة املرتــى 
بــن زيــد املحطــوري واألســتاذ عبدالكريــم الخيــواين، الذيــن كانــوا يشــكلون للعــدو مصــدر إزعــاج 
نظــرا لقــوة وتأثــر كلمتهــم ورقــي ومتيــز وإقنــاع طرحهــم، عــاوة عــى وســطيتهم واعتدالهــم الــذي 

جعــل منهــم محــط تقديــر وإجــاع منقطــع النظــر يف الســاحة املحليــة.
ــوي،  ــد النب ــايل باملول ــهد االحتف ــاك املش ــن إرب ــتاذ حس ــال األس ــال اغتي ــن خ ــد، أرادوا م ــر املفي باملخت
ــة  ــم هــذه الشــعرة الديني ــاء وتعظي ــة دون مشــاركتهم يف إحي وإخافــة املواطنــن وإرعابهــم للحيلول
ــن  ــزا لليمني ــا محف ــة دافع ــكلت الجرمي ــث ش ــاحر، حي ــى الس ــب ع ــحر انقل ــن الس ــة، ولك اإلمياني
للخــروج إىل ســاحات االحتفــال باملايــن يف أكــر مــن 13ســاحة اســتجابة لألمــر اإللهــي ) فبذلــك 
فليفرحــوا ( وتجاوبــا مــع دعــوة قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بدرالديــن الحــويث ، ووفــاء لــدم شــهيد 
املولــد النبــوي األســتاذ حســن محمــد زيــد ، الــذي مــا تخلــف عــن حضــور هكــذا مناســبة ، حتــى بعــد 
استشــهاده حيــث كانــت روحــه الطاهــرة تشــارك املايــن مــن اليمنيــن عبــق االحتفــال باملولــد النبــوي 

الرشيــف للعــام 1442هـــ .
رحــم اللــه شــهيد الوطــن واملولــد النبــوي األســتاذ حســن محمــد زيــد وكافــة الشــهداء الخالديــن العظــاء 
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األحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون، واللعنــة عــى البغــاة املعتديــن القتلــة املجرمــن ومــن دار يف فلكهــم 
ــن  ــت أع ــادة، وال نام ــعبا وقي ــا، وش ــا ولجان ــن، جيش ــن واليمني ــن لليم ــر والتمك ــن، والن أجمع

الجبنــاء.

محمد العزيزي
ــال وزيــر الشــباب والرياضــة حســن زيــد جرميــة مدانــة ومثلــت فاجعــة للوســط الشــبايب  ــة اغتي عملي
والســيايس أيضــا، باعتبــاره مــن السياســين املخرمــن وأحــد رجــاالت الحــراك الســيايس خــال فــرتة 

التســعينيات مــن القــرن املــايض والســنوات املنرمــة مــن القــرن الحــايل.
املنفــذون للجرميــة التــي هــزت املجتمــع والشــباب وأهــل السياســة وكل اليمنيــن ســقطوا مرتــن، األوىل 
أنــه ارتكبــوا جرميــة القتــل بفعــل عــدواين فاضــح لشــخص مل يرتكــب جرمــاً وهــو أعــزل وميــي يف 

الطريــق العــام ويف أمــان اللــه بــدون مرافقــن مدججــن بالســاح لحايتــه.
ــة  ــد اليمني ــادات والتقالي ــكل الع ــا ل ــا ومخالف ــا وعرفي ــا وقبلي ــقوطا أخاقي ــقطوا س ــم س ــة أنه والثاني
ــن  ــل مش ــذا الفع ــار أن ه ــال باعتب ــة وأطف ــاء أو عائل ــه نس ــخص وبجانب ــى ش ــا ع ــدي ميني أن يعت
وينــدرج تحــت العيــب األســود وترفضــه كل القبــل اليمنيــة وقبــل كل ذلــك الديــن اإلســامي الحنيــف 

ــي عــى وجــه الخصــوص. ــع اإلســامي واليمن ــم للمجتم ــادئ والقي واألخــاق واملب
نعــم الوزيــر الشــهيد حســن زيــد كانــت جرميــة اغتيالــه تحمــل الكثــر مــن التســاؤالت ولعــل أهمهــا: مــن 
ــم  ــه ســوى القل ــام خصوم ــل أم ــا ال يحم ــيا مدني ــه رجــا سياس ــه، كون ــتفيد مــن جرميــة اغتيال املس
والخطــاب الســيايس واالنتقــاد بنكهــة املعارضــة السياســية وكــا هــو حــال الكثــر مــن رجــال السياســة، 

وباملفهــوم البلــدي “مــا معــه إال لقفــه..”.
الوزيــر حســن زيــد رجــل ســلم ومســامل، ظريــف؛ لطيــف الطبــع يتقبــل النقــد ويقبــل الــرأي والــرأي 
ــات  ــن تباين ــج م ــه، ال ينزع ــا نطرح ــرأي مل ــا ال ــا أيض ــه ويخالفن ــا يطرح ــه في ــف مع ــر، نختل اآلخ
ــيايس،  ــل س ــا إال رج ــى به ــمة ال يتح ــذه س ــة، وه ــر والرؤي ــه يف الفك ــن ل ــكار واآلراء واملعارض األف
مــدين، متبــر، ذو فكــر حضــاري متقــدم، وعــاوة عــى ذلــك أنــه شــخصية تربويــة ومــن أرسة 
علــم وفقــه، أمــا ألنــه ال يحبــذ الفشــخرة واملظاهــر الزناطــة وال يخطــوا خطــوة مــن أمــام منزلــه إال 

ــه؟ ــل ومــن املســتفيد مــن قتل وبجــواره عــرشات املســلحن واملهنجمــن.. فلــاذا قت
ألنــه كذلــك وبذلــك الطبــع املــدين البســيط والقريــب مــن النــاس ويتمتــع بــروح الفكاهــة والدميقراطيــة 
وحريــة الــرأي فقــد أنهــال عليــه كثــرون مــن املرتاديــن عــى وســائل التواصــل االجتاعــي بالكثــر 
مــن النــكات والزبــج عنــد تعيينــه وزيــرا للشــباب والرياضــة يف حكومــة اإلنقــاذ وكان الوزيــر حســن 
ــة، ومل  ــق ويســاهم يف النكت ــه ويعل ــه إىل صفحت ــض مــن تلــك الســخريات علي ــد ينقــل البع زي
يتحســس أو تأخــذه العــزة باإلثــم ويــرد باالنتقــام أو بالســفاهة والشــتم أو التهديــد والوعيــد ردا عــى 

مســتهدفيه، بــل كان جــزءا مــن تلــك الســخرية عــى نفســه رحمــه اللــه.
النكتــة السياســية كانــت حــارضة أيضــا يف حياتــه وتؤكــد جــال وســعة صــدر األســتاذ حســن زيــد والتــي 
مــن ضمنهــا وأشــهرها مــا قالــه األســتاذ عبــده محمــد الجنــدي نائــب رئيــس مجلــس الشــورى وهــو 
ســيايس كبــر ومعــروف حــن قــال “حســن زيــد مثــل صاحــب متــور يحمــل راكــب ويزعــج حــارة” 
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وكان يقصــد الجنــدي أن حــزب الحــق ال يوجــد فيــه ســوى حســن زيــد ومــع ذلــك أزعــج الســلطة وكل 
األحــزاب مبــا كان يطرحــه، وتقبلهــا األســتاذ زيــد بصــدر رحــب.

الوزيــر الشــهيد حســن زيــد كان يتمتــع بــروح رياضيــة، شــبابية منقطعــة النظــر وال يوجــد رجــل ســيايس 
ــن  ــرت اليم ــه خ ــعبي وبرحيل ــيايس والش ــط الس ــة يف الوس ــة واملحبوب ــخصية املتواضع ــك الش بتل
والحيــاة السياســية رجــل الحــوار وسياســيا محنــكا وتربويــا ورياضيــاً.. يف األخــر ال يســعنا يف هــذا 
املقــام إال القــول رحمــك اللــه وأحســن مثــواك وغفــر لــك وأســكنك الجنــة بــن الشــهداء والصديقــن 

واألنبيــاء، وال نامــت أعــن الجبنــاء..

املقدمة اإلخبارية للنرشة الرئيسة لقناة املسرية 
ليوم الخميس 29-10-2020م

ورفعنــا لــك ذكــرَك، وأيُّ رِْفعــٍة تلــك وأيُّ ِذكْــر ذاك، وحبًّــا واعتــزاًزا وانتصــاًرا احتفــى بــك يــا رســوَل اللــه 
أهــُل اليمــن احتفــاًء كأن لســَت إاّل لهــم بُعثــَت رســواًل، وأنــت املبعــوُث رحمــًة للعاملــن.. ولهــذا الشــعِب 
الجريــحِ املظلــوِم أن يفخــَر متواضًعــا شــاكًرا للــِه عظيــَم هــذه النعمــة، وجزيــَل هــذه املكرُمــة، نعمــِة 
، وال حصــاٌر مينــُع مــن أن ينهــَض  معرفــِة مقــاِم الرســول، ومكرُمــِة حمــِل الرســالة، فــا عــدواٌن يصــدُّ
هــم ويعلنــوا للعاملــَن موقَفهــم، وكــا الذيــن مــن قبــُل تبــّوأوا الــداَر واإلميــان... هــا  أهــُل الحــقِّ بحقِّ
هــو الشــعُب اليمنــيُّ ثقــًة يف اللــه وتــوكًّا عليــه يتبــّوأُ مــا تبــّوأهُ األوائــُل مبواجهــِة الجاهليــِة املعــارصِة 
املاثلــِة يف أمريــكا وإرسائيــَل وَمــن عــى شــاكلِة اليهــوِد يف االنحــراِف والتحريــف، ويف هــذه املليونيــِة 
ــراِر  ــِة عــى غ ــى للصهيوني ــم ليســوا إاّل ُدًم ــاءِة بأنّه ــوِم اإلس ــت الشــدُة عــى ق ــِة كان ــِة النبويّ الياني
، وكانــت الشــدُة عــى قــومِ التطبيــعِ مــن أعــراِب الجزيــرِة وعســكِر الســوداِن بالثبــاِت  الرئيــِس الفرنــيسِّ
يف مواجهِتهــم والتصــّدي لعدوانِهــم وحصارِهــم وهــم رشكاُء اإلجــراِم األمريــيكِّ، وأنّــه ال خطــَر عــى 
ــًة  ــطَن قضي ــع فلس ــا م ــيظلُّ دامئً ــَن س ، وأنَّ اليم ــيِّ ــاِن اإلرسائي ــِر الكي ــيِّ كخط ــتقراِر اإلقليم االس
مركزيــًة لــن يتخــّى عنهــا، يف املليونيــِة اليانيــة ِالنبويــِة حــرٌص عــى وحــدِة املســلمن، نبــٌذ لــكلِّ 
ــٍة أو مناطقيــة ٍأو عرقيــة،  مــا يفــّرُق بينهــم، ورســوُل اللــه هــو ضانــٌة ربانيــة ٌمــن أيِّ فتنــٍة طائفي
يف املليونيــِة اليانيــة النبويــة – وقــد نجحــت والحمُدللــه أميــا نجــاحٍ والجهــاُت التنظيميــُة واألمنيــُة 
تســتحقُّ جزيــَل الشــكِر والتقديــِر والعرفــان - دعــوٌة للرحمــِة والرتاحــم، ومواصلــِة رفــد الجبهــات، 
واملحافظــِة عــى الســلِم األهــيِّ والعنايــِة بالزراعــِة رســميًّا وشــعبيًّا، ولألمــِن واملخابــراِت أن يكّثفــوا مــن 
جهوِدهــم بعــد جرميــِة اغتيــاِل الوزيــِر حســن زيــد وقــد ارتقــى إىل رتبــِة شــهيِد الوطــن، وحتــى يبقــى 
، وحتــى يبقــى الوطــُن ويبقــى اليمــُن داَر  الوطــُن فلتضاعــِف الجبهــُة التوعويــُة مــن نشــاِطها التعبــويِّ
اإلميــان والحكمــة، فلتُســد بــَن محّبــي رســوِل اللــه واملحتفلــن بذكــرى مولــِده رحمــٌة ولطــٌف وذلــة، 

إمّنــا عــى املعتديــَن واملطبعــَن والخائنــَن واملســتكربين فلتكــن شــدٌة وقــّوٌة وِغلْظــٌة وعــزة.
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املقدمة اإلخبارية للنرشة الرئيسة لقناة املسرية 
ليوم الجمعة 30-10-2020م

ــاء  ــن العط ــة م ــرة طويل ــد مس ــن بع ــهداء الخالدي ــاب الش ــف يف رح ــد ضي ــن زي ــن حس ــر األم الوزي
الســيايس والفكــري، وكذلــك شــهادة رفقائــه وزمــاءه الذيــن ودعــوه اليــوم بتشــييع مهيــب رســمي 
وشــعبي، خــرت اليمــن بغيابــه أحــد أهــم العقــول السياســية واحــد اهــم رجــاالت الدولــة، وفــاز الوزير 
الشــهيد زيــد مبــا كان يتمنــى، الشــهادة يف اللــه ويف ســبيله، امــا القتلــة فلــم ميضــوا بعــد فعلتهــم 

الجبانــة حتــى ســقطوا يف ايــدي األجهــزة األمنيــة واألعــن الحارســة الكفــؤة.  
ويف حــرة األنصــار الذيــن احتشــدوا إلحيــاء املولــد النبــوي الرشيــف يف مهرجــان غــر مســبوق، التــزال 
أصــداء االحتفــاء تجــوب العــامل العــريب واإلســامي كأعظــم تعبــر عــن النــرة واملحبــة للرســول 
محمــد عليــه وآلــة الســام، وذلــك عهــد اليمنيــن منــذ االســتقبال األول لرســول اإلنســانية والرحمــة 

املهــداة للعاملــن ..
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مرثــــيات
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أنـــت عـــزي وفخـــري
حسن عي العاد

نبضاتـــُه وقفـــْت .. والدمُع مل يَقِف قلبــــــي بفقـدَك يا مـــوالي يف تَلِف  
اليوم صـــارت با نبـــٍض وال هـدِف يا نبـــــض دولة )حبتــــــوٍر( وزينتها  
وزادنـــي شـــرفاً إالَك يا )رشفـــــي( ما لــــــي ســـواَك وزيراً كنت أصحبُه  
كنت )الضياء( وبن األصفياء )صفي( وأنت )عـزي( و)فخري( و)الوجيه( لنا  
أظهـــرُت حبهــُم والبغض ليس خفي أما بقيـــــــة أعضـــــاء الحكومــة ما  
بعد الوزارة باعـــوا املسك بـالجيـــِف فمنهـــــــُم وزراٌء كــــنت أعرفهــــــم  
بّدلت مثلهـــُم األملـــاس بالَصــــدِف مـا كنت ترغـــب يومــــاً يف الوزارة أو  
لـــوالُه كُّنـــا بــا ظهـــٍر وال كَتـــِف مع إحرتامـــي لجيــٍش صـــار معجزًة  
بقاتليَك وُهـــم مـــن أنجـس الُنطِف كذلك األمـــــن يف يـــوٍم وجــــاء لنا  
ووالـــداً وصديقـــاً صادقـــاً ووفــي مــا غّرتــــــَك وزاراٌت وكـــنت أخـــاً  
يا سّيـــداً من جنـــان الُخلـد مقتطِف وأنت وحــــــدَك ذو روحٍ ريـــاضيـــٍة  
عانقتهـــا كاعتنـــاق الـــام لأللـــِف أنت الحسن و)سلمــــــى( مثل إبنــته  
عليـــَك كل قوافـــي الشعــر يف لََهِف قريحتـــــي وحـــرويف والدموع بَكَْت  
من حـــوض طه ملن يرثيــك فاغرتِف يا من لَك اليــوم أبــواب السا ُفِتَحـت  
عينـــاُه دمعاً كدمـــعٍ سـال يف النجِف واسِق الحبيب) عي الرشعّي (من َذَرَفْت  
حـــروب صعدة يف التلفاِز والصحِف من يا ترى قال قول الحـــق مثلَك يف  
قلبـــاً شجاعــاً بتلك الحرب مل يخِف من يا ترٰى يف الحـــروب السّت كان لُه  
مـــا اهتز قلبَك من طــاغٍ ومن جلِف واجهـــت وحــدَك من صنعا جحافلهم  
وصاغهـــــا كـــّل أفَّـــاٍك وُمنحـــرِف رمــــــــــوَك زوراً بأقــــواٍل مزيفـــٍة  
أمـــرُت نفســـي بأن إيـــاِك أن تَِقفـي لــو كـان شعري ومدحي فيـَك معصيًة  
تريـــن طوبــٰى سوٰى إن كنِت تقرتيف عــن اقــرتاف املعاصــي والذنـوب فلن  
لقيـــل للنفِس عويف الخلد وانريف لـو لـم تَر العـن يف دار البقـا )َحَسناً(  
مّني ويا حســـريت الُعظمـٰى ويا أسفي يـا مــن ُقتلَت بسيـــِف الغـدر َويلهــُم  
مـــاذا أقـــول فمها قلت لســـت أيف أعجـــزَت كــل بحــور الشعـر.. سّيـدنا  
بابـــل األيـــك يف األسحـار والزلِف عليــَك مّنــي ســـام الله ما سجعــْت  
شهيـــد من أحـــزن الشيعـّي والسلفي يــا سّيــــدي يا رسـول الله خذ بيد ال  
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لَتحظــــى عند ربَِّك بالُقُبوِل ولِدَت بِظلِّ مياِد الرســـــوِل  
رعــــاَك الله من َحيٍّ قتيـــِل ولِدَت بيوِم َقتلَِك من جــديٍد  
ورضواناً جزياً من جزيــــِل جزاك الله مغفــــــرًة وخراً  
بغرِ الشوِق والُحزِن الطويـِل َحظيَت مبا أردَت.. وما َحظينا  
جواَر النُّوِر )أحمَد( و)الخليِل( وأكملـــَت احِتفالََك يف نعـيٍم  
ُمِيٌء يف الُحضوِر ويف الرحيِل وهـذا أنَت يا )حَسُن بُن زيٍد(  
مع الشهــداِء يف ِظلٍّ ظليـــِل حرَت ربيَع )طه( عند )طه(  
لِسبطَيــِه و)حيدَر( و)البُتوِل( لتحِمَل للنبيِّ ســـاَم )صنعا(  
لَِا القيَت من رشِف الوصـوِل تكاُد لَقاتِليَك تقوُل: شكـــــًرا  
ويف أحشائهم ُصويل وُجــويل ونحُن نقوُل: يا طلَقاُت ثُـوري  
لرأِسَك أن يُقاَرَن بالُذيـــــوِل ونأُخُذ ثأرنا منهم.. وحــاشـــا  
لِحفِظ املبدأِ الُحرِّ األصيــــِل حياتك ِعشتها شــــرَفاً وبـذالً  
وُرمَت الِعزَّ يف الزمِن الذليـِل وقــارعَت الطغاة بكلِّ عصــٍر  
ُسكوتاً.. ثُرَت يف صفِّ القليـِل بعصـــــٍر كان ُجلُّ الناِس فيِه  
ومل تخضع لغاٍز أو دخيـــــِل بوجِه الظاملن رصخَت رفضـاً  
فكان الُخلُد خامِتَة الُفصــوِل ُفصـــــوالً عشتهـا مجداً وعزّاً  
وأفئـــــدُة األِحبَِّة يف ُذهــُوِل لهـذا أنَت ُمبتِســــــــٌم قريٌر  
وأنت تفيـــُض بالُخلُِق النبيِل ساُم الله يا )حَســُن بُن زيٍد(  
لَصوِن الِعرِض من رَشٍّ َوِبيـِل وأنت تُديـــــُر ظَهرََك للمنايا  
حياتََك.. ُمستِمرَّاً بالُهطُــــوِل وأنت بـآخِر اللحظاِت تُعــطي  
عى الُعمِر الِنضايلِّ الجميــِل ساُم الله يا حَســـــَن السجايا  
وكان أمرَّها ُجرُح الرحيـــــِل عى ابنِتَك التي اتَّشَحت جراحاً  
ومل يأبَْه لِديٍن أو أُُصـــــــوِل هو العدواُن ال يُثنيِه ُعـــــرٌف  
وعادانا وصدَّ عن السبيــــــِل فآذانا وجــــــاَء بكُـــــلِّ َعيٍب  
ستجرُِف عرَش مملكِة )الُفُسوِل( وال يــدري بأنَّ دماَء قـــومي  

 *   *   *           
وتُعساً للُمنافِق والعميــــــــِل : طُــوىب   شهيَد املولِد النبــويِّ
وأنَت تِحلُّ ضيفاً للرســـــوِل يِحــلُّ املصطفــى ضيفاً علينا  
عى ُشهدائنا من كُلِّ ِجيـــــِل عى طـــــه الصاُة وآل طــه  

َضيـــُف الرُســـوِل
معــــاذ الجنيـد



122

جرُح الشهادة
عي محمد الرشعي

فلقد ترجــــل فارس القلــِم يــا أرض َقـرِّي واسمعـــي أملي  
حسُن العى والفكر والقيـــِم ومى ابن زيٍد عنك مرتحـاً  
بــدم الشهــادة عايل القمــم ومضــى أمن الحق مرتقيـــاً  
من مهجٍة أنـــدى من الديِم دُمُه سقــــى صنعــــا لرويها  
من كـــل طاغٍ معتــٍد وعمي دمه سقـــى صنعـــــا ليحميها  
يا سيدي خذ إن رضيت دمي مـــاذا أقــــــول وأنت ترتكنـي  
عّي بذاكـــــــم ميّحي أملــي خذنـــــي إىل عليــــاك سيدنا  
وبــه وبالرحمـــن معتَصمي قـــــــــد كنت يل طوداً أرافقُه  
فينر يل يف حالك الظلَـــِم قـــــــــد كنت يل بدراً أسامرُُه  
فارقتنـــــي فبليُت بالسقــِم قـــــــــد كنت يل ِخاًّ أنادمـُه  
جرح الشهادة أعظم القســـِم قسمـــــاً بجرحك سيدي قساً  
سيظلُّ جرحك نازفاً بدمــي قسمـــــاً بجرحك يا أخي وأيب  
حتـــى يحــرر كعبَة الحـرم سيظــــــــل جرحك ثائراً دُمُه  
والظـــاملن بسيلــِه العـــرِم وستجــــــرف الطاغوَت ثورتُهُ  
مستبرٌش فــــي وارف النعـِم أدري بأنـــــــــك سيدي فرٌح   
أرًقا فلم يهجــع ولـــم ينـِم لكـــــــن قلبي مذ رحلَت غدا  
سلمُتــــُه ليديــك فاستلــِم فارحمـــــه ال ترتكه مضطرباً   
يا أرُض َقـرِّي واسمعي أملــي كــــــي ال ينــــــادي كل ثانيٍة  



123

ألــم افتقاده ..
حسن أحمد رشف الدين

ونــــاَح بـأتراحـــِه والحـَزَن .. بى القلُب يف َفقِد هذا الحسن .. 

فكــُل الخايـــا تنادي حسن .. وضّجت حنايـاَي من ُحزنِها .. 
وعلمــاً غــزيراً وِمن كل فن .. َحباَك اإللُه َسجايـــا الِكـرام .. 
بأحســـِن َدفــعٍ وُخلـٍق حسن .. فكنَت تـــــــرد عى ظامليك .. 
صبــورا ِبِرـــَك قبل الَعلَن .. جاهــدت لله حــــق الجهاد .. 
َمضـيَت تُبلِسَم ُجـرَح الوطن .. عى نهـــج أحمد واملرتضـى .. 
بـروح الحسن وِحلم الحسن .. وعند الشدائــد كنت الحكيم .. 
ِمن الِشمِر ِمن ُملجٍم قد كمن .. تجـــوب الخطوَب با خشيٍة .. 
ورامـوا بقتلَِك بَخـَس الثمن .. فكــــان اللئاُم علـــــى أهبٍة .. 
كأنــي ِبسلمى لديَك )اليمن( .. فدّرعـــَت سلمى بكِل اهتام .. 
ألنــَك كنَت العطـوف األحن .. تَلّقـَف َجنبَك ُجلَّ الرصاص .. 
يليـــُق مبثلَِك يــا ذا الحسن .. هنيئاً لَك االصطفـــاء الذي .. 
وآلــــم ما فيه فقــُد الحسن .. أليـــٌم هـــو الَفقُد يا اخويت .. 
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وطوىب لكم حسن الختام قتيا ســــام عليكم بكـرًة وأصيـــا  
تليق بنـــا، يا والـــدي، وسبيا عى نهج أهل البيت قد صار عادةً 
وعمـــي حسيناً صاحبــاً ودليا هنيئا لكـــــم لقيا النبي وحيدر 
وإنقاُذ سلمى يف الختام جليـا هنيئا لكم، كان الوصــول مميزا 
وقد كان دمعي بالجـواب كفيا يسائلني األحفاُد عنكم فلم أُجْب 
وودعتكم، كان الـــوداُع مهــوال وفارقتكم يف اللحد حبا وطاعة  
بها ذكريــــايت جملًة وفصــوال وسالْت دماكم يف مييني فهيجت 
وقلبا سموحا بالعطـاء جزيــا تذكرت إحسانــا وعطفا ورحمـة 
دفاعا عن املظلوم والحق مسؤوال وعقــــا كبرا عبقــريا نذرتَـه 
قد اشتاق قلبي للحاق َعجــوال عزايئ بأنــي واثـــق من لقائكم 
ألعظُم من حبي الحياَة طويـا وأن اشتياقـــي للرحيــل برعةٍ 
عى روحكم ملء الزمان َهطوال ساٌم عليكم يا أيب ثـــم رحمــةٌ 

ســــالم عليكم يا أيب
محمد حسن زيد 

          أبو هدله األحول املصعبي

مايكفي الوصف مليون نوته ذا امن الحـــق مها وصفته  
تعرفه كــــل اليمن يف ثبوته ذا حســـن بن زيد الما عرفته  
درع واقي يف حياته ومــوته احتضنها حضـــن والد لبنته  
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للـــه درَك
محمــــد بابــــل

يا آيًَة يف الحســــــــن مل تتعدِد لله درَك يــا شهيـــــد املــــولدِ 
ومجلجاً بالحّق يف وجه الردي لله درَك مــــْذ عرفتك ثـــائًرا 
أبــــًدا ومل تــــركع ألّي معربِد لله درك ماخضعــت لظالـــــم 
تُفدى فديت بكّل ما ملكت يدي يا أيها الحسُن الكريم وِددُت لـو 
بنضالكم ثــــوراُت كّل مجــــّدِد يا أيها الشهم الحبيب تجّســدْت 
لكن طلعــــت برغمهم كالفرقـِد كم حاولوا إطفاء نورك ويَحهـم 
طــــْوًدا منيًعا مثل أقى جلمـِد وحميَت عرضك والرصاُص كوابلٍ 
مل يرهبــــوك بتافــــٍه مستأسِد مل يخدعوك بوعدهم ووعيدهم 
حــــّرا تقيًّا طاهــــًرا كاملسجــِد فولدت يوم لقيت ربك شامـًخـا 
وحجزت يف الفردوس أعى مقعِد راموا بقتلك مقعـــــًدا بجهنـمٍ 
فبوركت روٌح تحلّق يف ساء محمِد يف حّب أحمــــَد قد رحلــــــت 
وولدَت أنَت بيوم ذكــــرى املولِد ُقرِبوا بنفس اليــوم يا لَشقائهم 
بل رصت تسكن قلب كّل موحـد ال ليس لحدك يف الرى يا سيدي 
وتحســرت نفٌس بكم مل تقتدي يا سيدي عظم املصـاب بفقـدكم 
أهُل العطـــــاِء وأهل كـل تجلِّد أنا ال أعـــــّزي فيك أهلك إنهمْ 
فالفخر كل الفخر للمستشهـــد إين أهّنيهــــم مبا قــــد نلتـــه 
وسبقتنــــا شوًقــــا للقيا أحمِد رسنا لحب املصطفى ساحاتـــــِه 
ووصّيــــه وابنيـه يا ابن محمِد صىَّ عليك الله بعـــــد محمدٍ 
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شهيد الوطن
للشاعر اسامة القحوم

والحلف وىل الدبر من عمق خط األمام أفلح وزير الرياضه وارتقى باعى مقام  
يف يــــوم صـــار الحســـن زيد شهيد     

جاهــــد مع الله ضــد حلف األعـادي وانــا اشهــد انــــه خر وأعظم قيادي  
وأحـــيا بدمــه مجــد ماضـــي تليـد     

فـــي خر مــولـد جنـــــة الله لقاها فــــــأول ربيــــع كان احتفاله بطــــه  
وافلــــح ونـــال الفضل واملجد األكيد     

رمــــز الفــداء والتضحيــة والبطوله والدهــــــر خلـــد يف سجـل الرجوله  
الشيـــخ حســـن نعم الخــوي والسنيد     

والسلــــم صــــارم مارضــي باللواكه ساهـــم يف انجـــاح اتفــــــاق الرشاكه  
عــــزة شجاعــــة صرب واقـدام فريد     

عاشـــق يف امليـــدان فــــن الفراســـه واثبت وجــــوده يف مجـــال السياســة  
يشهـــد صمــوده حلـف االعداء املريد     

خيــــال بـارع ســل يف الحــرب فاسه وزاده الله بــــــأس ال فــــــوق باســه   
واجتـــــــــاز كل الشــــــدايد وحيــد     

وبعـــد قصف املنازل شمر لدعم البلد وفالنشــاط الرياضـي كان السند واملدد  
ويف جميع املراحـل بادر لبــذل املزيد     

نســـأل مـــن الله ان يكفــــر ذنوبــه واحنــــا سلكنـــــا يالنشامـــا دروبـــه  
ويحشــــــره يف صـــف طـــه شهيـد     

علـــى التحـــالف فجـــروها شـــراره قــــــــدام سروا بالـــــف غاره وغاره  
نثــــأر البـــي احمـــد واملعارك وقيـد     

شعــــــب اليمن طلــق حيـــاة املــذله عى خطــــى السيـــد حســـن واآلجله  
وســــار بنهجـه وفـــق منطــق سديد     

مازلــــت فينـــا يا حســن زيد حارض رغـــم العنــــا يف ذا الــزمن واملخاطر  
تشحــــذ هممنــــا والعزايـــم حديــد     
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مرشوُع كلِّ شهيٍد )حسن(
حمود محمد رشف

ظفرَت بها يا ابَن زيـــٍد »حسن«  ُحسينّيــًة فــي فــــداِء اليمـْن  
فقاَل »ابُن بدٍر« »شهيُد الوطن« رحلَت »ضحيَة غدٍر جبـاٍن« ..  
» ِبـــــــآِي الكتاِب : »وال تحسَبّ فكاَن َعزَانَــــا .. يقوُل تعالــىٰ 

*  *  *     *  *  *      *  *  *               
قليــــــَل العتــــاب كثرَ املِنــَْن وزيـــــَر الشباِب كبرَ املُصـاِب 
لَك اللُه يف الناِس ذكراً َحَســـْن ستبقى كذلك فينــا ويُجـــري 
بَـــــَك - يا لَلفخاِر - اقــــرَتَْن ويكفيَك أّن النبيَّ وميــــاَدُه..  
َجْن وتُطِفــْي بَفْوِحـــَك ناَر الشَّ فكـــــّل ربيــــــعٍ ستزهُر فينا 

*  *  *     *  *  *      *  *  *               
نجحــــَت بــــِه أيُّها املمتـــحْن إلثباِت ُحّبَك خضَت امتحـــاناً 
)طٰـــَه( .. وقاطعَت خطَّ الزََّمْن فأهديَت روَحك محبوَب قلِبكَ 
يجــودوَن مهَا يكـــوُن الثََّمـْن مشراً إىٰل أنَّ أنصاَر طٰــــــَه..  
وصيــــَة أخــــٍذ بثــــأر الَيَمْن وأنَّ ِدَمـاُهــم تَُراُق فَتْغـــُدو .. 
ومشـــروُع كـــلِّ شهيٍد »َحَسْن« فليست دمـــاُء اليانَنَ َهـْدراً  

شهيد املولد
حسن العاد

حســـٌن أتاك مهنئاً باملــــــولِد  ياسّيدي املختار هــــذا سّيدي  
ولكــم تسائل كيف مل يستشهِد إختار ميـــــاد النبي بحكمٍة  

بضيائِه يف خر عيٍد نهتـــدي  واختــارُه الله الحكيـــم لعلّنا  
بسوى املهيمن مل ولن تستنجدي  صنعاء ال تبيك عليِه فإنــــِك  
وإلبن زيٍد ياميادين انشــــدي زُفيِه يف ذكــرى النبي محمٍد  
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هاَدة يُد الشَّ َوَشاَء الزَّ
محمد عبدالقدوس الوزير

شاء من شاء وقد أمضـى مراده  )ولزيٍد( ما)لزيٍد( من شهـادة  
عـــاَدة  ورصاطاً نحو أرباب السَّ ومتناهــــا فوافتـــه ســــراعاً  
فَتجلَّـــــٰى َموِكباً أحَيا ُفـــؤاَده  ى   وشهيـُد املــــــولِد اآلَن تَسجَّ
غرَ ِخزٍي عنَد أصحاِب الِبياَدة  َساقــــُه َحتفاً ُغـــاٌة ماأراُدوا  
يــادة  نِجِس الَجمعِ وَمنُبوِذ الرِّ رصـــُدوا مارصُدوا ِمْن ِدرَهـٍم  
خفيت نفٌس فتاقـــت للشهادة  فــــاز )زيٌد( مثل )زيٍد( رمبا  
وغداً ينرنا باســــــم االرادة  كيف واملــــــولد آت يف غــــد  
ولنا القتل بأيديكم سيـــــــادة  عـــــادة الغــــدر لديكم سمٌة  
ونحيُل الظلم خسفاً وإبـــــادة  سنســــود األرض متكيناً وعزاً  
يقهر الطاغوت يف شخص العرادة  وإىل القدس طريقاً، المتــداد  
فاصربوا يف زيـَد إن الله زاده  يارجال املولد الزاهي.. عـــزاًء  
صار فينا رجاً قبل الــــوالدة  قساً لن تهزموا أصغر طفــٍل  

بانحتفل رغم الوجع
نرباس القصيد

الغدر ون طالت يده محتوم انها تقتطـــع   ال يحسب الطاغي بأن الحصن منا مانعه
احلف برب املصطفى ذي نور مياده سطع   واوجع بهيبة طلته كل النفوس الخاضعة
ذي تحسب ان الشعب من حر املكاوي والوجع   با يرتك املولد وتتهــاوى صفــوفه راكعة
يا ذيل واشنطن وريب ما عذر ما تنصفـــع   وتعرف ان الفـــرد منا ُحر نفســـه بايعه
يا دم بن زيد املناضل شب واديهم نصــــع   اشعل رشارات النكف وسط النفوس الفازعة
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شهيد املولد
نادية السقطي

يهنـــاك حفلك جنب طه العدنان نلت الشـــهاده يا شهيـــــد املولد  
من فعل خــــاين مرتزق للعدوان حرف التــــــعازي بـاالىس يتوقد   
أكد عــــــدائه للنبـي واالضـــغان للمــــولد النبوي تحـــرى املوعد  
من اجل مانحيي ربيـــع الوجدان باجرام ارهــــــايب شنيــع املقصد  
اطلق رصاصاته رضـــــا للشيطان بـــدم بــــــارد داعي متيـــهود  
واطلق عى بنته رصــاص البهتان اغتــال حســـن من دون ما يرتدد  

ماخاف حـدود الله بـدم ونســوان  من كل اعــراف وقيم متجـــــرد  
لحظة لهــــا ينـدى جبن االزمان ياحسبنـــــا الله من أليم املشهــد  
يحمي ضناه من حـارقات االبـدان االب يلقف للرصـــــاص املُحتــد  
وكل شـــــامت نـذل حاقد خــوان لعنه عى الغــــازي ومن له أيــد  
لكـل من يغتــــال ارض وانســـان نقسم قسم ماعـــــذر مانتــصيد  
لله وطـــه والــــويص يف كـل آن دام الــــــوالء يف حفلنا يتجــدد  
بالســـمع والطــــاعه والء االميان ولســـيدي القـــائد حفيد ُمحمد  
ظل االمـــــان واالمن واالطمئنان بــانحتــــــفل ونحتــــشد ونئكد  
ونغيض اعــــداء النبي والرحان بانحتفل ونــــزف شـــهيد املـولد  
يف مولد الهـــادي ونــور االكوان نال املنى والســعـــد يوم استشهـد  
من بركة املــــــــولد نهد الطغيان والثـــــار باذن الله يبـــرش بالرد  

د. إبراهيم إسحاق

جـــاد فكـرا ورؤًى يا عظيم اغفــر ملن  
يجمـــع الناس معا وسياســات وطــــن  
ولقـــد سبق الزمن واقفــا ضـد الفـن  
رحـــم الله الحسن رحم الله الحســـن  
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يهــناك الشهاده ياحسن زيد

سلطان خران

لوحــده كان. ال ميـــكن. ولكن االستهداف مايعني حسن زيــد 
ألمن الدوله.. وأمــــن املـواطن االستهداف للمــولد وتهـــديد 
بنحره سوف يرجـع واللعـــاين ولكن مكر قرن ابليس والكـيد 
ونقطعها مـن أذرع كـــل خاين وايدي الغدر بامتيس يف القيد 
ورغم انف اليهود احقد ضغاين ورغم انف النصارى كل مقريد 
وبن زايد وأخـــوان ابـــن الدن ورغم آناف آل سعـــود وسـعيد 
ومنا فاليــــــمن كل االمــاكن مبــياد النبي بانحتــــفل عيد 
ورب البيت فزت اليــــوم يامن ويهناك الشــهاده ياحـسن زيد 
طريق القدس تصبح غــد آمن بذلت ازىك دمك من اجل تعبيد 
عي خر الورى ظاهر وباطـن وختم القول صلو ياالجاويـــد 

ضــريبــة محبَّتنــا
حسن أحمد املهدي

د زيـد ذاالوجـه االبسا حسن بن محمَّ هيد   وفـي مـولـد الهـادي رفـدناه بـ الشَّ
مــا د فــواتيــره بـ االرواح والـدِّ نســدِّ عيد    ضــريبــة محبَّتنــا لـ ميــاده السَّ
لـخدمة ُقوى العدوان بـالفعل االجرما  فا نامـت اعن ترمش الغـدر واملكيـد  
من استجـروا الفعله قسـم ما بـ تسلا  وعهــداً علـى األعنــاق يا شعبنـا أكيـد  

ا  ل حروف اسمك عى فهرس السَّ وسجَّ  دمك ياحسن زيد افتتح صفحة الوريد  
ـرح َمعلا هــاده زانت الصَّ نقــوش الشَّ  شهـــادات للتَّـــاريخ يف رسدهـا تزيـد  
برفســور وابراهيــم ذي كــان ضيغمـا  ملن يسبقوك الحقت نفسك رضا مديـد   
وخيـــواين األحــرار ضـرغـام االقلُمـا  لـ جـدبــان والّدكتور عبــداملـلك تعيد  
ا جـــــوار النَّبـــي والــه هنيًئـــا منعَّ  هنيتـك هنيتـك جا لك املسكن الرَّغيد  
وتطبيـــق َحّد الله بـ ْقصــاص ُملزما لـمن أوجعونـا با يجي قيـد من حديـد  
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حزين شعب اليمن وعلن علن يف حداده
عى وزيــر الشـباب            

عى حسن زيد. ذي نال الرشف والشهاده
يانجــم وآل وغـــاب              

ياكم به احزان وحزنه يف فؤادي زيــاده
سبب. عليــا اكتئــاب                  

رمـــز الوفا والتواضع. عاشها يف بـاده
وال يخــاف او يهـاب                  

شكري لكم يا رجال األمن. عسكر وقـاده
مثل االسود والذيـاب              

موقف مرشف ذي افعلتو وخطوات جاده
يف كل ديــره. وبـاب                

وشعبنا جاهــد العدوان. وعلـن. جهــاده
عى الغزاه الكـــاب                  

صمودنــــا من عزمية شعبنــــا وألراده
ذي عند شيبه وشاب                  

هذا الدفــاع. املقدس. والدفاع هو عباده
يف. سنتــــه ولكتاب                

كامي الصـــدق واتقلد.  عليهن قاده
والجيد هو مايخـاب                

ولختم صلــــو عى ذي حبه الله وزاده
شفيع يوم الحســاب                

عىل حسن زيد. ذي نال الرشف 
والشهاده يانجم وآل وغاب

للشاعر سلطان حسن عي املقديش

األستاذ عبدالرحمن العمري

كـــان عمـــاق اليمـن  رحـــم الله الحسن  
مـــن أعاجيب الزمــن كان فـــذا رائعــــا  
مـــن يجادل فيه؟ من! وشجـــاعا مخلصا  
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شهيد املولد النبوي الرشيف
جهاد الياين

أغضبــــــوا فاطـــــَر السمــا ُبــــــوا الشــــيَب بالّدمـا   خضَّ
وجـــــــــــزاهم جهنمــــــــا قّبـــــــــــــح اللُه فعلهــــــم 
لـــــن يحيلــــــوه مأمتــــــا يـــــــوم ميــــاد أحمـــــــدٍ 
كــــــــــــــان بالله ُمغــرمــا فالشهيــــــد الــــذي ارتقــى  
ومطيعــــــــــــــاً ُمَسلَِّمــــــا عـــــــــــــاش لله مخلصـــاً  
و) لطــــــــــه ( ُمعظِّمـــــــا ) لعلــــــــيٍّ ( مــــــــــوالياً  
و)لزيـــــٍد( لـــــــــه انِتمـــا بحســــــــــــــــٍن متيَّمــــاً  
منــــــــه ِحلمـــــاً تعلّمــــــا يُخجـــــــــُل الحلَِم ِحلمــــُه  
باســـــــــم )طـــه( ترمّنـــــا يف صبــــــــــــاحٍ معطـــــٍر  
وامتطــــــــى الشــــوق ُسلَّمـا ارتـــــــدى العشـــَق ُسنــدسا  
ومتــــــــــــادى وأجــرمـــــا فانتضـــــى الغــــدُر سيفـــُه  
سفــــــــك الـــــــدمَّ ظــــاملا أطفـــــــأ النـــــوَر غيلــــــًة  
نحــــــــو أحامـــــِه سمــــا فتســـــــــــــامى شهيدنـــــا  
عانـــــــــَق املـــــوَت باسمــــا صافـــــَح الجــــرَح شامخــاً  
ويُقيــــــــــــم املراسمـــــــــا وبطلـــــــــــه سيحتفـــــــي  
وحشـــــوٍد مــــــن السمــــــا فـــــي مكـــــــاٍن مقــــدٍس  
جـــــــــاء مـــواله ُمحــرِمــَا فلقـــــــد ســــارع الُخطـــى  
مـــــِا وثيــــــاٍب مــــــن الــدِّ فــــــــي حنــــٍن ولهفـــــٍة  

الحــــر العنيــــد
إبراهيم املتوكل  

ال يخـــــــاف من وعيــْد الحسن بن زيد عــــاَش  
أنه الْحــــــر العنيـــــــْد والحروب الست تشهــد  
بالحقيقــــة .. ال يحـــيْد كان يف اإلعام يصـدع  
وقضــــى النحب شهيـــْد عاش ُحــــــراً وشجاعاً  
نصـــــــر شعبِه املجيـــْد ليته عــــــاش ليشهـــد  
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غدُر اللئام
عي خليل الحاج عي

منــُه السفالـــُة تعتــدي بتهكِّم غـــدُر اللئاِم وسيلـُة املتخـــرّمِ 
مــن كـان ذو بأٍس مبـِر العلقِم لكنهـــا ال لــن تصـيب بغدرها 
إن هــّب خطٌب من أخيِه يشـأِم فــألنُه ألـُق الشموِس ونــورها 
يعـــدو بسيِف الجاهِل املتهجـِم ُحـــزناً علـى أخٍ تعـــّدى ظـاملاً 
حمل الفـؤاُد من السواِد املظلــِم حمَل الجهالـة والعداوة بئس ما 
فســوادًه سلــــوى سـديٍم مبهِم يف صـدرِه غـٌل يُجالسُه الدجى 
ويظـــــنُّ أّن ُرقّيـــــُه باملغنــِم يبغي التقاتل كـي يدمَر موطناً 
حتـــى يقـوَد سنا األىل لألنجِم واملرُء ال ال يرتقـي نحـو العــا 
كُـّل الحدوِد فيا نجـــوُم تكلّمي الُعرُب يف اليمِن السعيد تجاوزوا 
سلَك السبيــَل وكـان خرَ ُمعلِِّم صّبوا القذائَف يف ضلوعِ معلِّمّ 
طلــُق اللساِن بعقلـــِه املتفّهــِم حسـٌن الزيـــوِد بطهـرِه متفّوهٌ 
مــن يعــرٍُب ولُه املكـارُم تنتمي  إبُن الكراِم ابـــوُه زيـُد وجــّدهُ 
ألقاً رنت لضيائــــِه عُن العمي زيُد الشموخِ أنار يف مين التقى 
بدمائـــــِه لكّنـــــــُه مل ينـدِم رسَم الطريَق وكان فيِه مجاهداً 
نحـــــو الشهــادِة باملسار املفعِم فيِه ارتقى الشعُب العظيُم بعـزةٍ 
ِم ألالؤُه حاكـــــى التــقى بتوسِّ بالُحِب حن أنار مصباَح الهدى 
سكنت فضائلهــا بقلـــِب متّيِم فيهم روى حسُن الشهيُد مكارماً 
فيها امليامُن ارتقوا وكـذا الكمي جعَل الوزارَة حصن كُل مجـاهدٍ 
منـُه الروائُح من صديـِد جهّنِم لجهــــاِد غــاٍز قاتــٍل متجّهـِمٍ 
قومــي وحيِي املؤمنَن وسلّـمي ميُن الشذا أرُض الكرامِة والفدا  
أشواقهـــا من رصخــِة املتظلـِم منِك السام ومنِك بــوُح تحّيةٍ 
يـــــوم التجلّـــي للنبِي األكرِم فمقالــُة الرحمــاِن فيكُم قالها 
قد صار صدُحُهُم بِه ملُء الفِم  أهـُل اليان رصوُح ديٍن راشــدٍ 
منــــُه منــــرُّ بعـــزٍّة للَمْحرِم فــي الكعبــِة الركن الياين آيةٌ 
ملّا رواهـــــا املصطفــــى برتنِّم أنـتم جبــاُل العزِم أنتم طوُدها 
قــــوالً سناُه من دليـــٍل ُمحكِم صنــو اإلباء محمــٌد أهدى لنا 
ملّا تكـلَم عن هــــــداُه املــــربِم فيـــِه تهــادى سامياً ميُن النهى 
مي إميانكـــم يف الناِس رُس تنسُّ فاملصطفى قد قالها يوم ارتـقى 
منها يُساُق النر للمجد السمي أنتـــــم رجـــاالُت اإلبـاِء ورايةٌ 
أمسـى بها ميُن البطولِة ُملهمي عزي وفخري أن أقول قصيدةً 
األمـــِر بن الناس خر معظِْم أزهو إذا اليمُن السعيُد غدا بذاك  
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اغتيال حسن

يهناك الرشف

عايد الخيل

الحمزة املغريب

مبـــولد الـهـادي الـطـهــــور  بفــرحة الشعــــب والــوطـن  
واغتالـــــــة الــحـــر الغيـور  أصـــــاب امـــريكـا الظـغــن  
إال كــقـطــرة مـن بحـــــــور  وماحقـــدهـــم علـــى حسـن  
فيهــا النبـــــي عــاد الظهـور والباقيـــــــات أن الـــيـمـــن  
عـــدوانهــم قلـــب األمــــور ورسـالتــــــي لو كـــــان ظن 

ومـولد املـــــرسل يبـــــــــور  مــن بعـــد زيد نلقى الوهـن  
الكـــــون والكـوكــب يــــدور باقلهــــم لــــــــــو أعتجــن  

وتقــوم ذي وســـط القبــــور  والبحــــــــر بالرمــل ادفــن 
يلقـــوا بنـــا هــذا الشعـــــور ما أتوقــــــــف املــولد ولــن  
كـــله يحــــارب كـــــــل زور  النـــه حســـــن عــاش الزمن 
من أجـــل يتمــــم كـل نـــور ضـحــا مبــــاله والبـــــــدن  
طـــــَه النـبــي بن الحظــور وتبقـــــــى الـحـيـاة هذا كان  

والشهادة مـع ذكــرى النـبـي!!  يا حســن زيد يهنـاك الشــرف  
فزت واتهالك الحلـف الغبـي!!  رغــــم قبح الجرمية واألسـف  
بعدمـــا عـــاب ذيــل االجنـبي  زادنــا لـلــنــبـي وآلــه شغـف  
يف طريــق الصمــود اليعربـي  والـلـه إن اليانـي ما وقــــف  
يجـــرف الخـيربي واملـرحبـي  دّم االطهـار يا شـــّر النطـــف  
يسمـــــع املشـــرقي واملغــريب  للنقــاء يـــوم راعـد ال عصف  
والعـــدالة بــــراس الذايـبي!!  دام واحنــتا مع الجبــار صف  
رحـّبــــي يا جهنـّـــم رحـّبي!!  يف عبيــد الفنــادق والغــرف  
يا طواغيت للـــــرّد إرقـبــي!!  شعبنـــا الحــّر يفْ املولد هتف  
من رياض الـردى وأبو ظبي!! با نشـــّل القضــاء بعد السلف  



صور من حياة الشهيد
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يف املرحلة االبتدائية عام 1967

لندن 1980 - دراسة املاجسترجامعة صنعاء 1975
)دبلومان يف الرتبية(

الشهيد بالزي اليمني التقليدي
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واشنطن 1980 - عن ميينه صديقه الشهيد يحيى املتوكل

الشهيد يف زفافه عام 1987 
عن يساره العامة الحجة محمد املنصور وعن ميينه والده محمد زيد
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يف أملانيا عندما كان ملحقاً ثقافياً ما بن األعوام 1987 و 1990
عى مين الشهيد امللحق العسكري بالسفارة اليمنية بأملانيا الرشقية آنذاك األخ 

عي العلفي، وعى يسار الشهيد العقيد منصور الذيب فالدكتور عبدالله السمري 
فالدكتور عبدالكريم الرشيف
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الصورة التي عرف بها الشهيد أثناء املساجات الفكرية يف الصحف خال التسعينات مع كتاب تيار 
الوصاية السعودية حول املعاهد العلمية والفكر الوهايب الدخيل عى املجتمع اليمني
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بداية تأسيس حزب الحق عام 1990 برفقة الشهيد الدكتور أحمد رشف الدين

الشهيد كنافذة هدنة وسام وواجهة سياسية وإعامية وحيدة ملواجهة 
عدوان الحروب الست عى صعدة
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رئيس تكتل اللقاء املشرتك املعارض وأحد أبرز مؤسسيه
يف الصورة الشهيد د. محمد عبدامللك املتوكل، ياسن سعيد نعان، عبدالوهاب اآلنيس وسلطان العتواين

املشاركة يف املبادرة الخليجية التي أدت لاتفاق حول إنهاء 33 عاماً من 
حكم عي عبدالله صالح
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املؤمتر العام األول لحزب الحق باألمانة ملواجهة مشكلة حل الحزب بعد ثورة 2011
عى اليمن شقيق الشهيد د. عباس محمد زيد

ثورة التغير 2011 - يف زيارة ملعتصمن استمروا حتى 2013
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توقيع اتفاق السلم والرشاكة الوطنية 21 سبتمرب 2014
يظهر يف الصورة مبعوث األمم املتحدة جال بنعمر إىل جوار عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي

حوار موفنبيك
يظهر يف الصورة الرئيس مهدي املشاط
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 »مجلس القامئن بأعال الوزراء 2015«
كانت لنصيحة الشهيد الفضل يف سد الفراغ السيايس عرب مبادرته بدعوة الوزراء لعقد اجتاع يرتأسه أقدمهم،  وتم 

االجتاع فعا فاستمر معه أهم مظهر من مظاهر وجود الدولة.

اإلعان الدستوري 2015
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وزير الشباب والرياضة يوقد شعلة ثورة 21 سبتمرب مبيدان التحرير بالعاصمة صنعاء

الوزير البسيط يتنقل عى وسائل املواصات العامة
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زيارة إىل منزل الشهيد الوزير شكراً لدوره الهام يف وأد فتنة ديسمرب 2017
الزائرون: الرئيس الشهيد الصاد، رئيس اللجنة الثورية محمد الحويث، رئيس االستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم

الشهيد الوزير يف زيارة ألحد جرحى العدوان األمرييك السعودي
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يف مين الصورة أحمد ابن الشهيد يليه األمن العام الجديد لحزب الحق العامة إبراهيم محمد املنصور
ومن اليسار إساعيل زيد شقيق الشهيد يليه نائب رئيس هيئة رفع املظامل العامة يونس بن محمد املنصور

الوزير يف فعاليات املولد النبوي الرشيف 1442هـ قبل نيله 
وسام الشهادة ببضعة أيام
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صفحة من كتاب خطر الرافضة عى اليمن وفتوى ملحقة 
بالصورة توجب قتل الرافضة، ياحظ إغتيال الكثر ممن 

وردت صورهم هنا.
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الجائزة املرصودة من دول التحالف الغتيال الشهيد
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صور الشهيد مع االحفاد
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صور متنوعة ملراحل من حياة الشهيد
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الشهيد الفقيه
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اثناء مشاركة الحزب يف لقاء األحزاب واملكونات السياسية املناهضة للعدوان
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صور تشييع الشهيد

صور تشييع الشهيد
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صور تشييع الشهيد

صور تشييع الشهيد
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تغطيات صحفية
لخرب االستشهاد
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