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 عبداهلل هاشم السياني
عضو رئاسة المجلس

• ونحن ندخل الشهر التاسع من العدوان الوحشي الظالم الذي تقوده دول 
االنحراف والعمالة والعمى، وبينما يتعاظم تكالب ونهم العدوان على مزيد من 

شرب دماء أطفال اليمن وتدمير ُبنى الحياة فيه.
في هذا الشهر الذي أطل فيه الخير اإللهي على البشرية واإلنسانية بمولد 
الطغيان  ظلمات  من  الناس  إخراج  إلى  الهادف  الخاتم  األبدي  الهدى  رسول 
الظالم إلى نور التصرف والسلوك الرباني النابع من الفطرة اإلنسانية التي 

جبلهم عليها خالقهم الرحمن الرحيم. 
ونحن نعيش التناقض البشري في السمو واالنحطاط في العلو واالنحدار  في 

الوحشية السفلى والقيم العليا األرقى.
وأشجارها،  بسهولها  وبحارها،  بجبالها  اليمن  تعيشها  التي  األجواء  هذه  في 
ولجانها،  بجيشها  وعبادها،  بمجاهديها  وفقهها،  بفكرها  وحاضرها،  بتاريخها 
بشهدائها وجرحاها، حيث تخلط الدموع بالزغاريد والفرح بالحزن والصمود 
واإلعداد في هذه األشهر التي يطل فيها الرسول األعظم بشجاعته وإنسانيته 
وأخالقه ومبادئه في روح الشباب والشابات في األمهات واآلباء، في المتاجر 
إنسان واحد يقف شامخًا ومدافعًا وصابرًا  الفقير والغني، في  والمزارع، في 
ومنتصرًا في وجه الوجوه البشعة الغادرة القادمة من بين عهر البترول األسود. 
ذالك  يختلط كل  اليمن  في  الشريف.  النبوي  المولد  ربيع  في شهر  نعم 
التناقض المعبر عن أحسن تقويم اإلنسان، وانحداره في  أسفل السافلين، في 
العشرين،  الواحد  القرن  إنسانية  ومسمع  مرأى  على  بقعة جغرافية محدودة 
وحضارتها الخادعة الزائفة التي تقودها دول الظلم األكبر في مجلس األمن، 
الماليين من شعب  قلوب  انبسطت رقعتها على  نور  ولكنها قد صنعت  حالة 
وصفه رسول اهلل باإليمان والحكمة في سابقة غير معهودة سيكون الجتماع 
البشارة المحمدية في إنسان يمن اإليمان والحكمة له ما بعده في صنع مستقبل 
الرسول  ذرية  من  األطهار  وفهم  النبوة،  وخط  الرسالة،  روح  يحمل  جديد، 

األعظم صلوات اهلل عليه وعلى آله وسلم.
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الرسول  على  نصلي  نحن   •
في  آله(  وعلى  عليه  اهلل  )صلوات 
الصالة في التشهد نقول: ]اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد، وبارك 
كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيم إنك حميد مجيد[.
سؤال  استبيان،  تعمل  لو  ولكن 
يوجه إلى كل واحد منا فتبدأ من 
طرف اليمن إلى طرفه اآلخر، ستجد 
القليل القليل من الناس من يعرفون 
آل  الصالة على محمد وعلى  معنى 
قد  يعرفون  ممن  والكثير  محمد، 
يقول لك: الصالة من اهلل الرحمة، 
ومن  اإلستغفار،  المالئكة  ومن 

المؤمنين الدعاء.
وهذا التعريف غير صحيح.

آل  وعلى  محمد  على  الصالة 
محمد )صلوات اهلل عليه وعلى آله( 
جاءت الصالة بلفظ الدعاء، أن ندعو 
نحن، نقول: )اللهم صل على محمد 
قضية  هذه  ألن  محمد(؛  آل  وعلى 

مهمة، نحن ندعو لهم.

* * *
فنحن كأننا نقول: يا إلهي نحن 
رسولك،  هو  محمدًا  بأن  نؤمن 
ورثة  هم  محمد  آل  بأن  ونؤمن 
أن  أيضًا  نعرف  ونحن  كتابك، 
مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك 
والحظوة  الرعاية  من  تمنحهم  أن 
لديك والمكانة والمجد والرفعة ما 

منحته إبراهيم وآل إبراهيم.
الكريم  القرآن  إلى  نرجع  ثم 
إبراهيم وآل  قد منح  اهلل  أن  فنجد 
المكانة  الكثير،  الشيء  إبراهيم 
الكتاب  العظيمة:  الرفيعة  العظيمة 
اهلل  قال  وكما  والنبوة،  والحكم 
َعِظيمًا{ ْلكًا  مُّ }َوَءاَتْيَنـاُهْم  عنهم: 

)1( جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم 
وحظوا  النبوة،  منهم  جعل  الحكمة، 
سبحانه  اهلل  من  عظيمة  برعاية 
وتعالى، لم يحظ بها أحد من األمم 

في عصورهم أبدًا.

اهلل  أثنى  أيضًا،  إبراهيم  اهلل  نبي 
عليه في القرآن الكريم ثناء عظيمًا 
َخِلياًل{)2(  ِإْبَراِهيَم   ُ اهللَّ َخَذ  }َواتَّ
من  عجيب  وقرب  عجيبة،  مكانة 
اهلل سبحانه وتعالى أن يقول هكذا: 
َخِلياًل{رفع  ِإْبَراِهيَم   ُ اهللَّ َخَذ  }َواتَّ
أبًا  جعله  أيضًا،  ذكره  إلبراهيم 
من  كلهم  األنبياء  جميعًا،  لألنبياء 
من  كلهم  إسرائيل  بني  من  بعد 
أوالده من ذريته، حظي بتكريم إلهي 

عظيم، ورفع اهلل له ذكره.
هي  إبراهيم  وآل  إبراهيم  مهمة 
ومرتبطة  باألمة  مرتبطة  مهمة 
حمل  الدين،  حمل  مهمة  بالدين، 
قال  كما  األمة  هداية  الرسالة، 
ٌة  ُأمَّ َخَلْقَنآ  ْن  }َوِممَّ تعالى:  اهلل 
َيْعِدُلوَن{)3(. َوِبِه  ِبـاْلَحقِّ   َيْهُدوَن 

* * *
]اللهم  نقول:  الصالة  في  فنحن 
محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

معنى الصالة على محمد وآله
شــهـَارة
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* إخرتنا من كلمات السيد القائد/ حسني بن بدر 
الدين الحوثي -رضوان اهلل عليه- هذه الفقرات التي 
تحدث فيها عن معنى الصالة اإلبراهيمية ودالالتها 
وآل  املرسلني  وخاتم  البشر،  سيد  بمكانة  املرتبطة 
بيته يف حمل الدين وتبليغه وإقامته، ونحن نعيش 
االحتفال بمولد املصطفى الرسول األعظم صلى اهلل 
عليه وآله وسلم، ونعيش العدوان الوحشي املدمر 
اليمن من قبل السعودية ومن تحالف معها؛  لبالدنا 
ليكون احتفالنا وصالتنا على رسول اهلل وعلى آله 
يف هذه األيام، واملعاني العميقة ذات البعد اإليماني 
الواعي معنا يف كل صالة وعند مقاومة كل أعداء 

الرسول األعظم  وأهل بيته عليهم السالم.
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إبراهيم[ أي امنح محمدًا وآل محمد 
ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من 
من  المجد،  من  الثناء،  من  الرفعة، 
كثيرة  أشياء  والمكانة.  الرعاية، 

التي منحها إبراهيم وآل إبراهيم.
وهذا  األخير  في  نقول  ونحن 
ما  الدعاء  تفسير  أن  على  يدل  مما 
ذكرناه، أو أن الذكر كما جاء من 
عليه  اهلل  )صلوات  اهلل  رسول  عند 
]إنك حميد  آله( في آخره:  وعلى 
مصدر  فأنت  حميد،  إنك  مجيد[ 
الحمد؛ ألن الحمد هو: الثناء. مجيد، 
المجد،  مصدر  وأنت  المجد  فمنك 
من  وامنحهم  المجد  من  امنحهم 

الثناء فأنت الحميد، وأنت المجيد.
المسلمين كل  ألسنة  على  تتكرر 
يوم؛ كي تترسخ في نفوسهم أهمية 
ارتباطهم بمحمد وآل محمد، ولكنا 
-فيما  أحد  ال  ولهذا  وننسى،  نصلي 
المسلمين يصلي إال وهو  نعلم- من 
يصلي على محمد وعلى آل محمد، 
وبهذا الشكل الذي ال زيادة فيه وال 
نقصان - الحظوا - ال زيادة فيه، هل 
أدخل فيه في الصالة عليهم أحد من 
أبدًا،  الصحابة  يدخل  لم  اآلخرين؟ 
ألن  األولياء؛  من  أحدًا  يدخل  ولم 
هذه الصالة هي لها داللة خاصة، هي 
محمد،  وآل  محمد  بمهمة  مرتبطة 
في  بمسئوليتهم  بمهمتهم،  مرتبطة 
األمة، مرتبطة بعالقة األمة الخاصة 

بهم. 
* * *

 َ اهللَّ }ِإنَّ  اآلية:  نزلت  فعندما 
ِبىِّ  النَّ َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكـَتُه 
َعَلْيِه  َصلُّوْا  َءاَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ يا 
إنهم  قالوا:  َتْسِليمًا{)4(  َوَسلُِّموْا 
عليه  اهلل  )صلوات  اهلل  رسول  سألوا 
وعلى آله( فقالوا: قد عرفنا السالم 
فكيف نصلي عليك؟. فجاء  عليك، 
صل  ))اللهم  قولوا:  اللفظ:  بهذا 
على محمد وعلى آل محمد، وبارك 
كما  محمد،  آل  وعلى  محمد  على 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد((، ولم 

يضف أحدًا في هذه الصالة.
أكثر  هم  الذين  اآلخرون  جاء 
أنفسهم  -يعدون  النبي  من  تنبهًا 
وأصحابه،  فأضافوا  هكذا!!-  تقريبًا 
عندما يصلون على النبي هكذا أثناء 
موضوع،  كتابة  أثناء  أو  كلمة 
يزيدوا حرفًا  أن  لم يستطيعوا  لكن 
وآله  النبي  على  الصالة  في  واحدًا 
الصالة  داخل  هكذا  الصالة،  داخل 
حفظت الصالة على النبي وعلى آله 
بهذا الشكل، ال أحد يدخل وأصحابه 
فكل  الناس،  على  حجة  لتبقى  أبدًا؛ 
الصالة:  داخل  ويقول  يصلي  مسلم 
آل  وعلى  محمد  على  صل  ))اللهم 
محمد وبارك على محمد وعلى آل 
على  وباركت  صليت  كما  محمد 
إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم 

حميد مجيد((.
ويروي البخاري نفسه الصالة على 
وأصحابه.  إضافة:  دون  وآله  النبي 
َ َوَمالِئَكـَتُه  في تفسير اآلية: }ِإنَّ اهللَّ
ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ يا  ِبىِّ  النَّ َعَلى  ُيَصلُّوَن 
َتْسِليمًا{ َوَسلُِّموْا  َعَلْيِه  َصلُّوْا  َءاَمُنوْا 

إنه  يقولون:  أليسوا  َعّلَمهم،  فهو 
لهم كيف نصلي عليه،  فبين  مبين، 
محمد  على  صل  اللهم  قولوا:  قال 
الصالة  جعل  بل  محمد.  آل  وعلى 
على آله جزءًا من الصالة عليه؛ ألنها 
ورد في اآلية صلوا على محمد }ِإنَّ 
ِبىِّ  النَّ َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكـَتُه   َ اهللَّ
َعَلْيِه{  َصلُّوْا  َءاَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ يا 
تصلي  بأن  تتم  إنما  عليه  فالصالة 
عليه وعلى آله كما علمك هو. أن 
تضيف أشخاصًا آخرين باعتبار أنك 
تراهم مؤمنين هذه قضية ليس لها 

عالقة بهذا الموضوع.
هي لم تأت الصالة على آل محمد 
المؤمنون  أنهم هم وحدهم  باعتبار 
وحدهم  هم  أنهم  لهذا,  ليس  فقط، 
مؤمنين،  ليسوا  والباقي  المؤمنون 
غير  من  مؤمنون  هناك  لهذا،  ليس 
محمد  على  الصالة  إنما  محمد،  آل 
فقط،  محمد  آل  محمد،  آل  وعلى 
لنا  توحيه  فيما  المهمة  داللتها  لها 

وآل  بمحمد  نرتبط  أن  بضرورة 
داخل  ذكرت  هذه  والصالة  محمد، 
األعمال  أفضل  التي هي من  الصالة 
في اإلسالم، أليس المؤذن يقول في 
: ))حي على   - الذي شرع   - األذان 
األعمال،  خير  الصالة  العمل((  خير 
ومن  األعمال  خير  من  فعاًل  هي  و 
للصالة  ننتبه  أننا  لو  األعمال،  أهم 
وما  دالالت،  من  الصالة  تعطيه  وما 
لكّنا على  النفوس  قيمة في  لها من 
أفضل مما نحن عليه، ولما  وضعية 
أهل  هم  من  شيء:  عن  أحد  تساءل 

الحق؟.
* * *

عليهم  يصلي  -أن  اهلل  ندعو  أن 
تأت  لم  تعني؟  ماذا  النحو  هذا  على 
الصالة على محمد وآل محمد بلفظ 
خبر، إخبار هكذا، أن نقول: وصالتنا 
وسالمنا على محمد وعلى آل محمد، 
هل جاء بهذا الشكل؟ بل نحن ندعو 
أليس  لك،  اهلل  أدعو  أن  لهم،  اهلل 
أنني مهتم بقضيتك؟. ذلك يعني: 

ال  واقعنا  في  أننا  ذلك  فمعنى 
بمحمد  ارتباطنا  نشك في ضرورة 
اهلل  يا  واقعنا  في  وأننا  وآل محمد، 
فنحن  القضية،  هذه  أهمية  نعرف 
محمد  يقوم  أن  على  حرصنا  لشدة 
وآله  آله(  وعلى  عليه  اهلل  )صلوات 
بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في 
والئنا الشديد لهم نريد منك يا اهلل 
أن تمنحهم كذا, وكذا.. ما منحته 
إبراهيم وآل إبراهيم. أليس هذا هو 
تعبير عن الوالء؟. ففي لفظ الصالة 
عن  تعبير  والئنا،  عن  كتعبير 
الذي  القوي  الوالء  ذلك  ارتباطنا، 
يجعلني أندفع نحو أن أسأل اهلل أن 

يمنحهم ما منح آل إبراهيم.
_____________________

هامش:-
)1( النساء: من اآلية 54.
)2( النساء:من اآلية 125.

)3( )األعراف:181(.
)4( )األحزاب:56(.
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9 أشهر من الحرب والحصار على اليمن
وأكثر من مليون مواطن يمني 

يتعرضون لإلبادة والتهجير القسري
والمأساة  الكارثة  حجم  التقرير  هذا  يستعرض   •
المترتبتين على الحرب والحصار طيلة ثمانية أشهر، كما 
المدنيون في  له  يتعرض  اإلنسانية، وما  الحالة  يستعرض 

اليمن خصوصًا في حجة وصعدة من جرائم حرب وإبادة 
هذا التقرير الصادر عن »منظمة الشرق األوسط« رغم 
أننا  إال  احتواها،  التي  واألرقام  التفاصيل  وأهمية  أهميته 
اضطررنا إلى اختصاره بما يناسب عدد صفحات المجلة.. 

فإلى التقرير:
مقدمة:

• يدخل الشهر الثامن من العدوان على اليمن وخارطته 
والمدارس،  العنقودية،  والقنابل  الصواريخ  تتقاسمها  التي 
والطرق  المشردة،  واألسر  المدمرة،  والمستشفيات 
»القاعدة«  وتمكين  توطين  إلى  باإلضافة  المقطوعة، 
أشد  هي  العدوان  تحالف  يتركها  كمخلفات  و«داعش« 

خطرًا من مخلفات أسلحته المحرمة.
ألكثر من )225( يومًا والتحالف الذي تقوده السعودية 
ومقدراته،  اليمني  الشعب  على  العدوانية  بحربه  مستمرًا 

خمسة  على  الشامل  الحصار  استمرار  من  يومًا   )225(
وعشرين مليون نسمة.

إن عجز المجتمع الدولي، ومنظمات اإلغاثة عن تقديم 
مساعدات لليمن وخضوعهم للقرار السعودي يجعل الشعب 
اليمني ينظر إلى هذه المواقف بجدية؛ ألن اإلنسان اليمني 
من  عليها  يحصلون  التي  المصالح  بمقدار  مقايضته  يتم 
قتل  عن  الطرف  غض  في  يسهمون  بهذا  وهم  السعودية، 
وغير  مباشرة  بصورة  لإلبادة  وتعريضه  اليمني،  الشعب 

المباشرة.
إن وجود عناصر يمنية مرتزقة في الرياض »كوزير 
المستقيلة وغيره«، وما  اإلنسان في حكومة بحاح  حقوق 
يقومون به من تضليل وقلب للحقائق، وتزوير للمعلومات 
لتغطية  المتحدة  األمم  وآليات  الدولية،  المنظمات  أمام 
في  وبشكل كبير  يسهم  السعودية  بقيادة  العدوان  جرائم 
ارتكاب مزيد من القتل اليومي للسكان والمدنيين، وبذلك 
تكون شراكتهم للعدوان مضاعفة، وستطالهم العدالة، ولن 

يفلتوا من عقاب دماء المدنيين النازفة في أرجاء اليمن.

شــهـَارة
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الصاروخية  والقذائف  الطيران  بهجمات  الجوي  القصف  يستمر   •
للعدوان السعودي على المدنيين في أغلب المدن اليمنية، مع االستمرار 
الواضح في استخدام األسلحة المحرمة دوليًا، وبالتالي سقوط المزيد 
من القتلى المدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث يتعرض اإلنسان اليمني 
طيلة ثمانية أشهر لعمليات قتل جماعية، ونزوح مئات اآلالف من األسر 
الذين ٌأخرجوا من منازلهم قسرًا في ظروف مأساوية، ومعاناة ال تقل 

شأنًا عن القتل.
معظم  على  الغارات  آالف  السعودي  التحالف  طائرات  شنت  لقد 
المنازل،  في  المدنيين  ضد  موجهة  اليمنية،  الجمهورية  محافظات 
واألطفال  النساء  من  اآلالف  أرواح  وأزهقت  والتجمعات،  واألسواق، 
بهجمات متعمدة على تلك األماكن، وانتهاك واضح وصريح لقواعد 
القانون اإلنساني الدولي، حيث ارتكبت قوات التحالف بقيادة السعودية 
المناطق  في  خصوصًا  المدنيين  بحق  إبادة  وجرائم  حرب،  جرائم 

الحدودية.

اإلنسان هو المستهدف 
في الحرب على اليمن
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القصف الهستيري واستخدام أنواع األسلحة 
المحرمة دوليًا من القنابل العنقودية والمنشطرة

• ظهرت أهداف التحالف بقيادة السعودية، ومنذ اليوم األول الذي بدأت فيه عملياتها العسكرية ضد اليمن، وكشف ما 
وراء أهدافها المزعومة، كالشرعية،  والقضاء على ما أسموه بـ«االنقالب الحوثي«، إذ أن الحقيقة الجلية التي أظهرتها 
ثمانية أشهر من القتل والدمار واإلرهاب والحصار، هي أن التحالف السعودي في حربه على اليمن يستهدف اإلنسان اليمني 
وتدمير  لإلنسان،  استهداف  هو  والنساء،  األطفال  آالف  فقتل  استثناء،  دون  وجنوبًا  شمااًل  الجغرافية  الرقعة  اتساع  على 
البنى التحتية، والممتلكات الخاصة، هو استهداف لإلنسان، وفرض الحصار الشامل، ومنع دخول الغذاء والدواء والطاقة، 
هو استهداف لإلنسان، وتدمير التراث واآلثار، هو أيضًا استهداف لإلنسان، ونشر »القاعدة« و«داعش« وإمدادهما بالمال 

والسالح، والتغطية على عملياتهما، وفتح السجون لتسهيل هروب عناصرها، هو استهداف لإلنسان.
كما أن تقديم اإلغراءات المالية والرواتب العالية للكادر الطبي والهندسي والمهارات والقدرات اليمنية لتعطيل البلد، 
والمنشأة  المصانع  وقصف  ضرب  نتيجة  متدن،  اقتصادي  لوضع  البلد  إخضاع  بعد  اليمني  الكادر  وخروج  نفوق  ودعم 

االقتصادية، والحصار وغيرها من طرق التدمير الكلي للبلد، هو استهداف لإلنسان أيضًا.

شــهـَارة
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• بالرغم من أن اليمن يعد من البلدان 
التقارير  بحسب  والفقيرة  النامية 
النمو  معدالت  تعتبر  حيث  الدولية، 
االقتصادي في اليمن من أقل المعدالت 
حول العالم، إذ يعاني اليمن من نقص 
اإلحصاءات  وتشير  التحتية،  بناه  في 
التي سبقت العدوان إلى النمو البطيئ 
في مشاريع البنية التحتية التي كانت 
القروض  على  تعتمد  بعضها  في 
التعليم  مجالي  خصوصًا  والمساعدات، 
والصحة، لكن جميع هذه المعدالت قد 
تغيرت تمامًا بعد العدوان الذي استهدف 
راكمها  التي  اليمني  الشعب  مقدرات 
فالمستشفيات،  الماضية،  العقود  طيلة 
والمنشأة  والمصانع،  والمدارس، 
والجسور،  والطرقات،  التجارية، 
والناقالت، ومخازن الحبوب، واألغذية، 
استهدفها  وغيرها  والمطار  والموانئ، 
التي  ممارساته  إلى  إضافة  العدوان، 
من  الحكومية  األجهزة  منع  إلى  أدت 
استهدافها،  خاللها  من  بأعمالها  القيام 
أو التهديد باستهدافها، أو الضغط على 
المسؤولين عبر مرتزقة العدوان، أيضًا 

منع تحالف العدوان استيراد أو تصدير 
ذلك  وكل  اليمن،  وإلى  من  النفط 
وهناك  التنمية،  عجلة  وقف  شأنه  من 
من  رصده  تم  ما  توضح  إحصاءات 
الفترة  خالل  التحتية  للبنى  استهداف 

الماضية وهي:-
- جسور وطرق )408(.

- جامعات )35(.
- ناقالت وقود )149(.

- خزانات وشبكة مياه )131(.
- موانئ )10(.

- محطات وقود )224(.
- شبكة اتصاالت )123(.

- مستشفيات ووحدات صحية )223(.  
- أسواق )336(.

ومتضررة  مدمرة  منازل   -
.)317,985(

- مؤسسات إعالمية )15(.
- مصانع )146(.
- مطارات )14(.

- منشآت حكومية )895(.
- مزارع دجاج )106(.

- مساجد )583(.

- مخازن أغذية )504(.
- مواقع أثرية )50(.

- مدارس ومراكز تعليمية )478(.
- ناقالت غذاء )370(.

- منشأت  سياحية )86(.
- مدارس متوقفة )3,750(.

- مالعب رياضية )30(.
- صوامع  غالل )7(.

والنزاعات  اإلرهاب  دعم  أن  كما 
القومي  األمن  الختراق  والسعي 
دعم  وتقديم  وأمنيًا،  إعالميًا  لليمن 
محلية  ومرتزقة  لجماعات  مالي 
الفتن،  إشعال  على  لتعمل  ودولية 
الداخلية،  وبذر االنقسامات، والحروب 
الكراهية  تعزز  ثقافية  وتعبئة  وشحن 

والحقد بمسميات مختلفة.
هدف العدوان من كل ذلك ليس إال 
وتقديم  وإضعافه،  المواطن  استهداف 
فاشلة مقتتلة  دولة  العالم  أمام  اليمن 
يستطيع  بلد  وهي  وفقيرة،  وضعيفة 
المنطقة  مقدمة صفوف  في  يكون  أن 
ما  إذا  األقل،  واألفريقية على  العربية 

استقر خالل أعوام قليلة.
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على  الحرب  في  وتحالفها  السعودية  إستخدمت   •
اليمن شتى انواع االسلحة واشدها فتكًا بالحياة والحرث 
والنسل، وصبت االطنان من القنابل المدمرة والشديدة 
واالحياء  المنازل  في  المدنيين  رؤوس  على  االنفجار 
استخدمها  التي  المحرمة  االسلحة  فيها  بما  واالسواق 
في  مدنية  مواقع  على  في هجمات  السعودي  التحالف 

صعدة وحجة وصنعاء والمخا وغيره.
السعودية يلعب دورًا  القنابل من قبل  استخدام هذه 
في تفسير السبب في وجود مثل هذه الخسائر البشرية 
االطفال  وبالمقدمة  المدنيين  صفوف  في  الضخمة 
والنساء على مدى ثمانية اشهر من إعالن الحرب على 
اليمن، وكمثال فقد استخدمت السعودية في هجماتها 
العنقودية،  القنابل  المدنيين نوعين من  الموجهة ضد 
وهما الذخائر الثانوية من طراز )BLU-97( والقنبلة 

طراز  على  وعثر   ،)97-CBU( طراز  من  لها  الناقلة 
آخر أكثر تعقيدًا يحمل اسم )CBU-105( وهو عبارة 

عن سالح مزود بصاعق يعمل بجهاز االستشعار.
القانون  يحظر  التي  العنقودية  القنابل  أن  وُيذكر 
الدولي استخدامها تنشر عشرات القنيبالت على مساحة 
واسعة, وقد ال تنفجر الكثير من هذه الذخائر الثانوية 
يجعلها  مما  بالهدف،  ارتطامها  لحظة  القنيبالت  أو 
تشكل تهديدًا مميتًا لكل من يلمسها أو يتعثر بها الحقًا.

الجوية  التحالف  قوات  ضربات  أن  ايضا  وُيذكر 
بين  قتلى  وقوع  إلى  يؤدي  سبب  أكبر  أصبحت  قد 
المدنيين أثناء في اليمن, وكان نصيب مدينة صعدة 
الضربات  به  تسببت  الذي  الدمار  حجم  من  وحجة 
الجوية لقوات التحالف هو األكبر مقارنة بغيرها من 

باقي مدن اليمن.

شــهـَارة
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الجوي  القصف  يستمر   •
السعودية  بقيادة  التحالف  لطيران 
واالسواق  السكنية  االحياء  على 
والتجمعات المدنية مرتكبا جرائم 
حرب وجرائم ضد االنسانية بحق 
السكان المدنيين في اليمن, وتتجلى 
هذه الجرائم والتي منها ما يمثل 
جرائم إبادة فيما ترتكبه السعودية 
صعدة  منطقة  في  المدنيين  بحق 
المليون  قرابة  يتعرض  إذ  وحجة 
النساء  مقدمتهم  في  مواطن 
ورعاة  الفالحين  من  واالطفال 
صعدة  محافظتي  في  الماشية 
مناطق)مجز– وخصوصا  وحجة 

 – حيدان  رازح–  كشر–عاهم  – 
قطابر – باقم – حرض – منبه ..( 
الواقعة  الحدودية  المناطق  وهي 

والسعودية  اليمنية  الحدود  بين 
حيث  تتعرض هذه المناطق للقصف 
والهستيري  المتواصل  الجوي 
–طائرات  النفاثة  بالطائرات 
تصب  مدفعية–صواريخ–  أباتشي– 
فيها  بما  االسلحة  افتك  عليها 
محرمة  واسلحة  قنابل  عنقودية 

دوليًا.
منظمة  عن  صادر  تقرير  ففي 
يوم  في  ووتش  رايتس  هيومن 
إن   ،)2015 أغسطس   27 )الخميس 
قوات التحالف الذي تقوده المملكة 
على  استخدمت  السعودية  العربية 
بذخائر  محملة  صواريخ  يبدو  ما 
سبع  عن  يقل  ال  ما  في  عنقودية، 
هجمات على محافظة حجة شمالي 
العشرات  وأصابت  فقتلت  اليمن، 

من المدنيين.
ووتش  رايتس  هيومن  ووجدت 
متناثرة  تنفجر  لم  ثانوية  ذخائر 
في  عادة  تستخدم  حقول  في 
هذه  وبسبب  والرعي؛  الزراعة 
تنفجر،  لم  التي  الثانوية  الذخائر 
شديدة  المناطق  هذه  أصبحت 
عيش  سبل  يهدد  مما  الخطورة 
حال  منها  ويفاقم  المزارعين، 
الغذائي. وقال أوليه  انعدام األمن 
بقسم  األول  الباحث  سولفانغ: 
الطوارئ في منظمة هيومن رايتس 
ووتش »تفاقم الذخائر العنقودية 
المدنيين  الضحايا  حصيلة  من 
اليمني وعلى  النزاع  المفزعة في 
على  تتوقف  أن  التحالف  قوات 
الفور عن استخدام هذه األسلحة، 
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وفي تقرير سابق نشرته بتاريخ األحد 31 مايو 2015 
على  مصداقية  ذات  أدلة  توجد  إنه  المنظمة:  قالت 
ذخائر  استخدم  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  أن 
في  المتحدة  الواليات  صنع  من  محظورة  عنقودية 
غاراته في اليمن، وذكرت وجود أدلة أخرى تؤكد 
التي  الجوية  الغارات  في  عنقودية  ذخائر  استخدام 
شمال  صعدة  محافظة  على  التحالف  قوات  شنتها 

اليمن.
تحليل صور  عبر  رايتس ووتش  هيومن  وخلصت 
استخدمت في  أن هذه األسلحة  إلى  الصناعي  القمر 
هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني 

المنتشرة في عدد من القرى يتراوح عددها بين أربع 
وست، وإذ يعاني السكان في هذه المناطق من نقص 
الغذاء والدواء والوقود واالصابة باألمراض والموت 
اليومي نتيجة الجوع والبرد واأللم والقصف الجوي 
حيث يدفن السكان تحت انقاض منازلهم والعالم صامت 
المنظمات  دعوة  نكرر  يجعلنا  الذي  األمر  يتفرج، 
الصحة  بالحدود–  –أطباء  األحمر  الصليب  الدولية 
العالمية– الغذاء العالمي– اوكسفام –اليونسف– إلى 
المأساة وجرائم  المناطق واالطالع على  زيارة هذه 
والتحالف  السعودية  ترتكبها  التي  الجماعية  اإلبادة 

الدولي منذ ثمانية أشهر.

شــهـَارة
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صعدة  في  السكان  يعاني   •
وحجة من أزمة إنسانية متفاقمة 
الغذائية  المواد  انعدام  تتعدى 
النواحي  الى  الغذائي  واألمن 
االخرى النفسية والمادية مباشرة 
ضربات  ان  حيث  مباشر  وغير 
المدنيين  على  المتعمدة  الطيران 
واستخدامه قنابل شديدة االنفجار 
شديده  فزع  حاالت  في  تسببت 
إجهاض مبكرة  وتم رصد حاالت 
لدى النساء الحوامل وكذا حاالت 
االطفال  عند  ارادي  ال  تبول 
كثيرة  وعصبية  نفسية  وحاالت 
انقطعت  االخر  الجانب  وعلى 
خدمات االتصاالت والكهرباء التي 
من  ومحطاتها  ابراجها  تسلم  لم 
توقفت  و  شاملة  بصورة  القصف 
الصحية  والخدمات  المستشفيات 
وكان  ايضًا  القصف  طالها  التي 
بالحدود  اطباء  مستشفى  آخرها 
وبالمقابل  حيدان  مديرية  في 
نظام  وانهار  االدوية  انعدمت 
تلك  في  الصحية  الرعاية 
المناطق بشكل مخيف مع حصول 
نقص حاد في عدد األطباء وهو ما 
ادى الى ارتفاع نسبة الوفيات من 

المرضى إما داخل المستشفيات او 
في مساكنهم. االمر الذي ادى الى 
تلك  في  االنسانية  الحالة  تفاقم 
المناطق ومضاعفة معاناة السكان 
مناطق  عنها  ليعلن  وآالمهم 
مع  التحالف  اعلنها  منذ  منكوبة 
عسكرية  مناطق  العدوان  بداية 

واستهدف كل شيء فيها.
لحياة  باستهدافه  العدوان  إن   
والصواريخ  بالطائرات  الناس 
قد  اقواتهم  في  ومحاصرتهم 
سيئة  معيشية  حالة  فرض 
اصراره  و  العدوان  تعمد  رافقها 
الغذائي  المخزون  تدمير  على 
كان  الذي  الوقود  ومخزون 
المحطات  بعض  في  متوفر 
واستهدف المئات من مزارع الغذاء 
الحيوان,  ومزارع  الري  وشبكات 
ليتسبب العدوان في تجويع وقتل 
المدنيين  السكان  من  اكبر  عدد 
المعاناة  وفرض حالة واسعة من 
في  والمعنوي  النفسي  والتعذيب 
في  حقهم  باستهداف   اوساطهم 
في  محاربتهم  ثم  اواًل  الحياة 
الضرورية  والحاجات  القوت 

للحياة. 
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المتحدة والمجتمع  االمم  • إن صمت 
الدولي ومنظماته وعجزهم الواضح عن 
الشعب  المتحالف على  العدوان  ردع هذا 
وتجاوزاته  لجرائمه  حد  ووضع  اليمني 
اليمني قد اعطى  االنسان  المرتكبة بحق 
تحالف العدوان بقيادة السعودية متنفسا 
والغير  الظالم  عدوانهم  في  لالستمرار 
شرعي على اليمن ارضًا وانسانًا وتاريخًا 
ليستمر هذا العدوان في صلفه مستهدفًا 
كل شيء وتستمر جرائمه ألكثر من 225 
يومًا، وهذا الصمت الغير مبرر والتجاهل 
الالإنساني يجعل من االمم المتحدة بمثابة 
المساهم لكل ما ارتكبه ويرتكبه التحالف 
االنسانية  من جرائم حرب وجرائم ضد 
طيلة ثمانية اشهر, ومع كل يوم تتزايد 
التي  الشديدة  والمعاناة  المأساة  فيه 
يعيشها سكان اليمن جراء الحرب الظالمة 
النساء  مقدمتهم  وفي  الجائر  والحصار 
واالطفال االكثر تضررا يمعن العالم في 
صمته عدا عن بعض االصوات الخافتة هنا 
وهناك التي ال تلبث ان تختفي وتتالشى 

امام النفط والمال السعودي.
ولسان حال الشعب اليمني وهو يشاهد 
يقول:  الدولي  والصمت  التجاهل  هذا 
العدوان  ايقاف  يريد  ال  العالم  كان  اذا 
علينا  المفروض  الحصار  كسر  و 
قوات  تزويد  عن  يتوقف  االقل  على 
تعبث  التي  العنقودية  بالقنابل  التحالف 
عن  ويتوقف  اطفالنا  بأشالء  يوم  كل 
يفتك  الذي  بالسالح  التحالف  تزويد 
الذي  الوقت  ففي  يوميا,  بأجسادنا 
بحقهم  وترتكب  اليمنيون  فيه  يقتل 
المنتجة  الدول  تتسابق  الجرائم  ابشع 
وبيع  الصفقات  لعقد  والدمار  للموت 
وبمليارات  والمحرمة  الفتاكة  االسلحة 
لتستمر  السعودية  للمملكة  الدوالرات  
وهدم  وتشريدهم  اليمنيين  قتل  في 
فها  الدولة  وتقويض  االقتصادية  بنيتهم 
هي الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وأبرموا  الصفقات  عقدوا  ممن  وغيرها 
وخصوصًا  السعودية  المملكة  مع  العقود 
تشن  التي  الفترة  هذه  خالل  الصفقات 
اليمن  على  بربريا  عدوانا  السعودية 

الدعم  وبالمقابل  ورضاهم,  علمهم  مع 
التي  وداعش  للقاعدة  والمعلن  الواضح 
السيطرة  من  السعودي  التحالف  مكنها 
في  استراتيجية  ذات  بعضها  مناطق  على 
والسحل  القتل  جرائم  لتمارس  الجنوب 
مخالفة  وهو  الجماعية,  واالعدامات 
واالتفاقيات  للقوانين  وصريحة  واضحة 
والمعاهدات الملزمة, التي تجعل من هذه 
المتحدة  الواليات  مقدمتها  وفي  الدول 
في  شريكا  للتحالف  اللوجستي  الداعم 
في  المدنيين  بحق  المرتكبة  الجرائم 
السلم  تقويض  في  ومساهمًا  اليمن 
واالمن الدوليين وانتشار وسيطرة تلك 

الجماعات التي يزعم العالم محاربتها. 
العسكرية  واإلمكانات  التجهيزات  كل 
الدول  من  السعودية  عليها  حصلت  التي 
الغربية والتي ال زالت تحصل عليها بل 
ازداد حجمها ونوعها في السنوات األخيرة 
الذي  العقد  ذلك  على  بسيط  وكمثال 
في  االمريكية  الدفاع  وزارة  ابرمته 
أغسطس/ آب 2013 صّنعت بموجبه شركة 
تكسترون 1300 قنبلة استشعار من طراز 
CBU-105 للملكة السعودية. ونص العقد 
على أن تنتهي عملية تسليم األسلحة في 
إلى  ديسمبر/كانون األول 2015  إضافة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  ذلك، حصلت 
غير  عدد  على   2010 يونيو/حزيران  في 
محدد من قنابل CBU-105 من شركة 
كذلك  الدفاعية.  لألنظمة  تكسترون 
تزويد  البريطانية  الدفاع  وزارة  عزم 
ذلك  4وغير   PVY بصواريخ  السعودية 
كثير من الصفقات التي  تستخدم اليوم 
اليمن وشعبه،  السعودية على  في عدوان 
ليظهر دور تلك الدول  كداعم وممول 
الدعم  فان  لذلك  اليمن،  على  للعدوان 
تقدمه  الذي  وغيره  التسليحي  العسكري 
لهو  وتحالفها  للسعودية  الدول  تلك 
ويعد  والخراب  القتل  لدعم  بارز  عنوان 
مشاركة ومساهمة لكل ما ارتكب ويرتكب 
من جرائم وحشية بحق اليمنيين، و الذي 
يتطلب وقفة دولية جادة ومسؤولة، وأن 
تتخذ العدالة الدولية مجراها في مساءلة 
الحكومات الغربية الشريكة في العدوان.

شــهـَارة
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في  السعودي  العدوان  يواصل   •
المدنيين  بحق  الجرائم  ارتكاب 
والطرق  السكنية  األحياء  مستهدفا 
الصواريخ  مستخدما  والجسور 
والقنابل العنقودية والسالح الكيماوي 
تصعيدا  االخير  االسابيع  حيث شهدت 
هستيريا في استخدام السالح الكيماوي  
مع  المدنيين  بحق  دوليا  والمحرم 
الضحايا  أعداد  في  كبير  ارتفاع 
االطفال  من  معظمهم  المدنيين  من 
الجوية  الغارات  تركزت  و  والنساء 
واحياء  مناطق  على  العدوان  لطيران 
سكنية في عدد من المحافظات اليمنية 
لتشمل)امانة العاصمة- صعدة – تعز – 
حجه – اب – البيضاء - ذمار-الجوف-

الحديدة- شبوة- الضالع– المحويت – 
مارب- عمران( حيث طال القصف عدد 
من االحياء والقرى واالسواق الشعبية 
وكذا منشئات صحية واخرى تعليمية 

وسياحية باإلضافة الى المواقع االثرية 
استهداف  تكرار  مع  والتاريخية 
سيارات االسعاف والنقل وشاحنات نقل 
استهداف  واستمرار  الغذائية  المواد 
والجسور  والطرقات  المصانع 
كما  اليمنية  المدن  بين  الرابطة 
طالت الغارات منازل لشخصيات عامة 
مدن  في  وسياسية  وعسكرية  قبلية 
القصف  عمليات  تكررت  وقد   ، عدة  
محافظة  من  اكثر  في  المزدوج 
معينة  مناطق  استهداف  عملية  وهي 
تتسبب  مما  متتالية  مرة  من  ألكثر 
في مقتل فرق االنقاذ او تمنعهم من 
الحصار  استمرار  ،مع  بعملهم  القيام 
والدواء  الغذاء  توريد  ومنع  الشامل 
االشهر،  الثمانية  قرابة  منذ  والوقود 
ناهيك عن تضرر االالف من المنازل 
على  والعامة  الخاصة  والممتلكات 

مستوى الجمهورية اليمنية.

هذه إحصائية أولية للضحايا من المدنيين، وليست نهائية  تم رصدها من قبل 
اإلئتالف المدني اليمني وفق اإلمكانات المتاحة، وكون بعض المناطق لم يتمكن 

فريق الرصد من النزول إليها.ورصدها

• القتلى:-
1-أطفال )2189(. 2- نساء )1618(. 3- رجال )7495(.

• اجلرحى :- 
1- أطفال )2216(. 2- نساء )1988(. 3- رجال )11854(.                 اإلمجالي )16058(
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جوية  طلعة   471 واشنطن  نفذت 
خالل  االميركية  الوقود  لناقالت 

العدوان )أ ف ب(
• كشفت صحيفتان أميركيتان 
على  العدوان  طبيعة  من  جزء  عن 
للعدوان،  القائدة  فالدولة  اليمن؛ 
أن  لطائراتها  يمكن  ال  السعودية، 
فيما  أميركي،  إسناد  بال  تحلق 
بمرتزقة  اإلمارات »تشد عضدها« 
من أميركا الالتينية أنفقت عليهم 

ماليين الدوالرات
»فورين  صحيفة  نشرت 
بوليسي« األميركية معلومات عن 
طبيعة الدعم الذي تقدمه الواليات 
اليمن.  السعودية ضد  المتحدة إلى 
حمل  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 

حربا  تخوض  »السعودية  عنوان 
إن  المتحدة«،  الواليات  بمساعدة 
بدأ  األميركية  الطائرات  إقالع 
لدعم الحملة العسكرية على اليمن 
في الخامس من نيسان الماضي، أي 
بداية  منذ  أسبوعين  من  أقل  بعد 
أواخر  اليمن  في  القنابل  سقوط 

آذار الماضي.
بوليسي«  »فورين  وأحصت 
لناقالت  جوية  طلعة   471 قرابة 
خاللها  زودت  األميركية  الوقود 
السعودي«  »التحالف  طائرات 
أن  إلى  مشيرة  مرة،   2443 بالوقود 
للرحالت  الطيران  ساعات  مجموع 
يقارب  ما  بلغ  األميركية  الجوية 
3926 ساعة »أفرغت خاللها ما يزيد 

عن 17 مليون باوند« من الوقود.
توضح  كما  القول،  نافلة  ومن 
الطائرات  غالبية  أن  الصحيفة، 
هي  اليمن  ضد  المستخدمة 
تستخدم  كما  الصنع  أميركية 
المقام  الصنع في  أميركية  ذخائر 
أخيرا  تعزيزها  جرى  وقد  األول، 
مليار   $1,29 بقيمة  وعتاد  بسالح 
دوالر. كذلك فإن آخر الصفقات 
بقيمة  األميركية  ــ  السعودية 
1,29 مليار دوالر، وتشمل »22 ألف 
قنبلة محسنة موجهة  قنبلة و1000 
طقم   5000 من  وأكثر  بالليزر، 
تحويل  يمكنها  التي  المعدات  من 
موجهة  قنابل  إلى  القديمة  القنابل 

عن بعد«.

اليد األميركية غارقة 
في دعم العدوان  على اليمن

شــهـَارة
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اإلمارات تستخدم سالح المرتزقة 
برهان مفترض على »شدة قتالهم«

17

• في غضون ذلك، ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« 
المرتزقة  من  مئات  سرا  »أرسلت  اإلمارات  دولة  أن 
الكولومبيين للقتال في اليمن«، معتبرة أن ذلك من شأنه 
»تصعيد الصراع بالوكالة بين الواليات المتحدة وإيران«، 
بالنيابة عن طهران.  يقاتلون  الحوثيين  أن  افتراض  على 
ونقلت الصحيفة أن هذه هي »طالئع أول القوات األجنبية 
مدينة  في  عسكرية  قاعدة  في  سرا  اإلمارات  دربتها  التي 

زايد العسكرية على مدى األعوام الخمسة الماضية«.
وقال أشخاص مطلعون أو لهم عالقة بالبرنامج، إن هذا 
المشروع تديره شركة مقاوالت أمنية خاصة لها عالقة 
بإريك برينس، وهو مدير شركة »بالك وووتر وورلد 
وايد«، ولكن األشخاص الذين يعملون في المشروع قالوا 
اإلشراف  مسؤولية  وانتقلت  سنوات  قبل  انتهى  دوره  إن 

عليه إلى الجيش اإلماراتي.
»نيويورك  توضح  الكولومبيين،  إلى  وباإلضافة   
تايمز«، أن الوحدة المكونة من 450 عسكريا هم مرتزقة 
من جنسسيات مختلفة من أميركا الالتينية، من ضمنها 

السلفادور وبنما وتشيلي.
مرتزقة  على  اإلمارات  اعتماد  أن  الصحيفة  وتقدر 
العسكرية  االستراتيجيات  عن  صورة  »يقدم  أميركيين 
األخيرة،  السنوات  في  الخليج  دول  تبنتها  التي  الحازمة 
المنطقة  شهدتها  التي  بالنزاعات  يتعلق  ما  في  وخاصة 
في  وقطر  واإلمارات  السعودية  شاركت  فقد  العربية؛ 
نزاعات في محاولة منها لوقف موجة الفوضى التي نتجت 

عن الربيع العربي منذ نهاية عام 2010«. 
أكانت  سواء  صراعات،  في  الدول  »هذه  وتضيف: 
خوض  تعتد  لم  التي  بجيوشها  سوريا،  أو  ليبيا  اليمن، 
بالخدمة  اهتماما  شعوبها  تظهر  لم  فيما  طويلة،  حروب 

العسكرية«.

وعمليا، اختير المرتزقة الكولومبيون الذين أرسلوا إلى 
اليمن من بين 1800 جندي من أميركا الالتينية يتلقون 
تدريبا في القاعدة اإلماراتية. وقبل ذلك منح كل واحد 
منهم رقما ورتبة عسكرية في الجيش اإلماراتي. أما بقية 
قاذفات  على  التدريب  فيواصلون  القاعدة  في  المرتزقة 
تستخدمها  التي  المصفحة  العربات  واستخدام  القنابل 
اعتماد  أن  ويبدو  اليمن.  في  حاليا  اإلماراتية  القوات 
المسؤولين اإلماراتيين على الكولومبيين يأتي العتقادهم 
أنهم مقاتلون أشداء ومجربون في مجال حرب العصابات، 
منظمة  يقاتلون  وهم  غابات كولومبيا  في  وقتا  وقضوا 

»القوات الثورية الكولومبية المسلحة« )فارك(.
هناك  أن  إلى  أشار  قد  المتحدة  لألمم  تقرير  وكان 
400 جندي إرتيري جرى إرفاقهم بالجنود اإلماراتيين في 
اليمن، وإن ثبتت صحة ذلك، فإنه خرق لقانون صادر عن 
األمم المتحدة يحدد نشاطات القوات العسكرية اإلرتيرية، 
علما بأن اإلماراتيين قد اتجهوا إلى هذا الخيار بعدما قتل 
نحو 45 جنديا لهم في هجوم واحد خالل أيلول الماضي، 

إضافة إلى عدد من الجنود البحرينيين.
فإنهم  تايمز«،  »نيويورك  وفق  األميركيون،  أما 
يعرفون طبيعة عمل هذه القوات في إطار مهمات خاصة 
المنشآت  وحراسة  النفط  خطوط  حماية  مثل  ومحلية 
المعسكرات  في  الشغب  أحداث  لمواجهة  وربما  الحساسة، 
أن  كما  اإلمارات،  في  األجانب  العمال  فيها  يقيم  التي 
تأهيل  على  الدوالرات  من  ماليين  أنفقوا  اإلماراتيين 
المعسكر الخاص بالمرتزقة من ناحية األسلحة والعربات 
والرواتب  االتصاالت  ونظام  الليلية  والمناظير  المصفحة 
التي تراوح ما بين 2500 إلى 3000 دوالر، ولكن ال يزور 

القادة اإلماراتيون المعسكر إال نادرا.
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»إن  فيه:  جاء  السعودية  للخارجية  بيان  في  أعلن  مارس 2015م  األربعاء 25  مساء  الجبير«  »عادل  السعودي  السفير  »شينخوا«  واشنطن  من   •
السعودية وحلفاءها شنوا عملية عسكرية ضد أهداف خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن«، مضيفًا: »إن تحالفًا من عشر دول دون أن يسميهم تشارك 

في الحملة العسكرية التي تستهدف »إنقاذ اليمن وحكومته الشرعية« ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي »بحسب التصريح«.
وأكد الجبير: »أن طبيعة العملية العسكرية محددة ومصممة لحماية الشعب اليمني وحكومته الشرعية من االنقالبيين والمليشيات الحوثية العنيفة 
والمتطرفة«!!!، وجاءت العملية بعد دقائق من بيان خليجي مشترك للسعودية واإلمارات والبحرين والكويت دون عمان أعلن خالله عن استجابة خليجية 

لطلب الرئيس اليمني بحماية الشعب اليمني من مليشيات الحوثي.

مكان واقعة القصف
شمال صنعاء مديرية بني الحارث –

مطار  من  وبالقرب  الروضة،  منطقة 
الحي  يقع  المدني  الدولي  صنعاء 
الجهة  من  حوات«  »بني  السكني 
الشمالية منه، ويبعد عن بوابة المطار 

1 كيلومتر.
الزمان: 2,30 بعد منتصف الليل.

التأريخ: ليلة األربعاء 2015/3/25م.
الجريمة:  في  المستخدم  السالح 
الطيران  بواسطة  صاروخية  قذيفة 
العسكرية  للحملة  التابع  الحربي 
حيًا  دمرت  السعودية  المملكة  بقيادة 
–صنعاء،  حوات  بني  بمنطقة  سكنيًا 
نساء  بينهم  مدنيين  سقوط  عنها  نتج 
وأطفال قتلى وجرحى وتدمير منازل 
على رؤوس ساكنيها، وإلحاق أضرار 
وممتلكات  بمنازل  جسيمة  مادية 

عشرات السكان المدنيين في الحي.
المفاجأة

• الخميس 2015/3/26م وفي الساعة 
الليل  منتصف  بعد  والنصف  الثانية 
العاصمة  سكان  فوجئ  صنعاء  بتوقيت 
اليمنية صنعاء بأصوات لتحليق طيران 
سماع  مع  تزامنًا  باألجواء،  مكثف 
مناطق  في  شديدة  انفجارات  أصوات 
تبين  بعدها  العاصمة،  من  مختلفة 
المملكة  أن  اإلعالم  وسائل  خالل  من 
جوي  قصف  شن  تبنت  قد  السعودية 

بالطيران على اليمن، ومن خالل حملة 
دول هي:  فيها عشر  تشارك  عسكرية 
اإلمارات-  قطر-  السعودية-  )المملكة 
السودان-  مصر-  الكويت-  البحرين- 
المتحدة  الواليات  المغرب-  األردن- 
أطلق  اللوجستي(،  بالدعم  األمريكية 
»عاصفة  العسكرية  الحملة  هذه  على 

الحزم«
في هذه الواقعة استهدفت الطائرات 
وهو  الدولي،  صنعاء  مطار  الحربية 
صنعاء،  شمال  في  يقع  مدني  مطار 
الدولي  صنعاء  مطار  من  وبالقرب 
»بني  السكني  الحي  يقع  المدني 
الحارث،  بني  مديرية  في  حوات« 
منطقة الروضة شمال العاصمة اليمنية 
 )28329( سكانه  تعداد  يبلغ  صنعاء، 
نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن 

لعام 2004م.
الجريمة

• الحي السكني »بني حوات« والذي 
استهدافه  جريمة  التقرير  هذا  يوثق 
كحي سكني لمواطنين مدنيين آمنين 
بينهم أطفال ونساء، يتكون الحي من 
كتل سكنية متقاربة ومتالصقة، كل 
كتلة تكونها عشرات المنازل السكنية 
المتالصقة، ونتج عن قصف هذا الحي 
هدمت  منازل،   )7( لعدد  تدمير كلي 
السكان،  رؤوس  فوق  القصف  نتيجة 
كما تعرض )10( منازل لدمار جزئي، 

كما تضرر )69( منزاًل كنتيجة عامة 
لهذه الغارة التي يوثقها هذا التقرير 

من خالل فريق الرصد الميداني.
عن  الجوي  القصف  أسفر  كما 
قتل )29( مواطنًا يمنيًا، بينهم أطفال 
ونساء، وجرح عدد )42( مواطنًا، بينهم 
)12( امرأة، وكانت المواطنة »رؤوفة 
المرهبي« إحدى الضحايا توفيت وهي 
الشهر  في  طفاًل  بطنها  في  تحمل 

التاسع.
- المواطنون من الحي هم من قاموا 
تحت  من  الضحايا  انتشال  بعملية 
هذا  في  شهاداتهم  ووثقت  األنقاض، 

التقرير.
»بني  حي  على  الجوي  القصف   -
سيارات   )6( بتدمير  تسبب  حوات« 

مملوكة للسكان المدنيين.
التقرير  بهذا  المرفقة  الصور   -
توثق الدمار الذي حدث في هذا الحي 
من  العديد  إلى  إضافة  القصف،  جراء 
شملت  التي  األخرى  المادية  األضرار 

منقوالت ومقتنيات للسكان.
شهادات فريق الرصد

• الراصدون عاينوا موقع الجريمة، 
الدمار الذي خلفته انفجارات  ووثقوا 
بقيادة  التحالف  طيران  صواريخ 
المدنيين  لمنازل  الموجهة  السعودية 
عن  عبروا  الذين  الحي  أهالي  من 
ومنظر  الفاجعة،  هول  من  صدمتهم 

استهداف أمانة العاصمة – بني حوات

شــهـَارة
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الدمار والقتل الذي خلفه االنفجار.
قيد  على  تبقى  ممن  الحي  أهالي 
عشرات  انتشلوا  أنهم  أكدوا  الحياة 
من  منهم  األنقاض،  تحت  من  الضحايا 
تم انتشاله جثة هامدة، ومنهم من فارق 
نتيجة  المستشفى،  عند وصوله  الحياة 
لإلصابات البالغة بجسده جراء االنفجار، 
والبعض اآلخر مصاب بإصابات خطيرة 

أقعدته في المستشفى لتلقي العالج.
رجااًل  أفرادها  بعض  قتل  أسرتان 
»حميد  أسرة  هم  ونساًء  وأطفااًل 
سليمان« وأسرة »الجرموزي« وأسرة 
ُقِتَل  التي  »الحبشي«  أسرة  هي  ثالثة 
سوى  منهم  يتبق  ولم  أفرادها  جميع 
طفل واحد عمره في السنة األولى تم 
انتشاله من تحت األنقاض، وهو مصاب 

بجروح خطيرة اسمه »محمد«.
منازل في الحي نفسه تبعد عن سقوط 
تضررت  لالنفجار  نتيجة  الصاروخ 
بشكل كبير، عشرات السيارات مدمرة 
ركامًا،  أصبحت  المنطقة  ومحطمة، 
في  السكان  من  المئات  حياة  أن  كما 
واألضرار  للمعاناة  تعرضت  الحي  هذا 
طائلة  تحت  السكان  ووضع  النفسية، 
عقاب وقتل ومعاناة إنسانية، منهم من 
فقد حياته، ومنهم من تسبب القصف له 
بجروح وأضرار صحية  بالغة، ومنهم 
من فقد أسرته وعائله الوحيد، وأصبح 
يعاني الفقر والحاجة إلى الدعم المالي 

ليعيش يتيمًا دون عائل.
من بين هؤالء الضحايا وثقنا صورًا 
»سامية،  هن  أخوات  طفالت  ألربع 
إحدى  وذكرى«  وأسماء،  وسمية، 
الصاروخ  قتلهن  ممن  األربع  األخوات 
ذات  »سمية«  الطفلة  نائمات  وهن 
الزي  ترتدي  كانت  عامًا،  الــ)13( 
وبذهابها  أفضل،  بغد  تحلم  المدرسي، 
أيام  آخر  الخميس  يوم  في  للمدرسة 
هؤالء  بحق  الدامي  األسبوع  ذلك 
المدنيين، إال أن طائرات الموت حرمتها 
هي  األبد  وإلى  للمدرسة  الذهاب  من 
وأخواتها، كما قتل الصاروخ أيضًا أبيها 
وأمها لتقتل أسرة بأكملها وتحرم من 

العيش والحياة بأمن وسالم.

شهادات 
الحبشي  عبده  علي  المواطن   -
أفاد  الضحايا،  أقارب  من  عامًا   )47(
الخميس  ليلة  منتصف  »بعد  قائاًل: 
2015/3/26م فزعت من النوم على صوت 
انفجار في الحي، فاتجهت مباشرة نحو 
فإذا  االنفجار،  ما سبب  النافذة ألشاهد 
المنطقة  في  كثيفًا  دخانًا  أشاهد  بي 
التي يوجد فيها منزل أخي، ثم شاهدت 
يفصل  ال  متتالين  آخرين  انفجارين 
على  فقط  واحدة  دقيقة  سوى  بينهما 
نفس المكان، فهرعت إلى الهاتف ألتصل 
اتصلت  ثم  يرد،  ال  هاتفه  فكان  بأخي، 
مرعوبة  وهي  فأجابت  زوجته،  بهاتف 
أوالدنا  مات  لقد  »أنقذونا..  وتصيح: 

تحت القصف«!!!!، فهرعت إلى المكان 
الضحايا  النتشال  آخرون  أناس  وهرع 
من تحت األنقاض، وتم انتشال عشرات 
الضحايا ما بين قتيل وجريح، والذين 
كان من بينهم أخي »ياسر الحبشي« 
وثالثة من أطفاله هم »عائشة، ونجم 

الدين، وعالء الدين«.
 )40( سليمان  يحيى  يحيى  حمود   -
عن  حدثنا  الضحايا  أقارب  من  عامًا 
مأساة حصلت ألسرة أخيه التي أبيدت 
بشكل شبه كامل في هذا القصف، فقد 
أطفالهم،  من  وخمسة  واألم  األب  قتل 
ولم يتبق من األسرة سوى ولد وبنت 
وهما  األنقاض  تحت  من  انتشالهما  تم 
يعانيا من إصابات خطيرة متفرقة في 
بشهادته  حمود  يدلي  جسدهما.  كامل 
من  تلفونيًا  بي  التواصل  »تم  قائاًل: 
قبل بعض جيران منزل أخي المرحوم/ 
بالطائرات  قصف  أن  وأبلغوني  حميد 
طال  قد  بالمنطقة  السكني  الحي  على 
منزل أخي وهدمه على أسرته بكاملها، 
جثثهم  انتشلوا  قد  الجيران  وأن 
المستشفى وبينهم أخي،  إلى  ونقلوهم 
وجدت  المستشفى  إلى  وصولي  وعند 
إثر  على  قتل  قد  »حميد«  أخي  أن 
»رؤوفة  وزوجته  هو  القصف  ذلك 
حيث  بطنها،  في  وجنين  المرهبي« 
كانت حامل في الشهر التاسع، وقتلت 
أيضًا أربع طفالت ألخي هن :«سامية، 
وأصيب  وذكرى«،  وأسماء،  وسمية، 
بجروح،  وابتسام«  »أسامة،  أطفاله 
وبعد فترة قمت بإخراج جثامين القتلى 
من المستشفيات لدفنها، كما وجدت أن 
العديد من جيرانهم قد سقطوا ضحايا 
وتهدمت منازلهم، ودمر الحي بأكمله.
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الشرق  تأمل مؤسسة  التقرير  من خالل هذا 
استنهاض  اإلنسان  وحقوق  للتنمية  األوسط 
جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء عمليات 
تمارسها  التي  المشروعة  غير  والتدمير  القتل 
قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
المدنيين  لمساعدة  الجاد  والعمل  اليمن،  على 
للخطر، وتسعى شبكة »راصدون«  المعرضين 
إلى  التقرير  في  الواردة  المعلومات  خالل  من 
تسهيل مهمة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى 

العدالة.
بمنأى  التأريخية  »زبيد«  مدينة  تكن  لم 
التحالف  قوات  وصواريخ  طائرات  قصف  عن 
على  للحرب  السعودية  تقوده  التي  العسكري 
قائمة  في  أدرجت  التي  المدينة  هذه  اليمن، 
بمكانتها  اعترافًا  1992م،  عام  العالمي  التراث 
التأريخية والثقافية من قبل منظمة اليونسكو 
التي بررت هذه الخطوة بما يلي: »إن العمارة 
المدنية والعسكرية في هذه المدينة، ومخططها 
الحضري يجعلها معلمًا  بارزًا ذا قيمة تأريخية.
استهداف المدنيين واألحياء السكنية والمنشآت 
الخدمية يعتبر من جرائم الحرب؛ كونها من 
جينيف  باتفاقية  المحمية  واألعيان  الحاالت 
أن  كما  بها،  الملحق  والبروتوكول  الرابعة 
التحالف  قوات  به  قامت  الذي  االنتهاك  وقائع 
ضد  جريمة  تمثل  أعمالها  أن  تشير  السعودي 

اإلنسانية.

جريمة العدوان 
السعودي على 

مدينة زبيد

شــهـَارة
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يمنية  مدينة  هي  زبيد   •
أهمية  ذا  موقعًا  هذه  تشكل 
استثنائية،  وتاريخية  أثرية 
المحلية  هندستها  بفضل 
المدني.  وتخطيطها  والعسكرية 
وباإلضافة إلى أنها كانت عاصمة 
إلى  عشر  الثالث  القرن  من  اليمن 
القرن الخامس عشر، اتسمت زبيد 
العربي  العالم  في  جمة  بأهمية 
الزمن  من  قرون  طيلة  واإلسالمي 
وهي  اإلسالمية.  جامعتها  بفضل 
تتبع جغرافًيا لمحافظة الحديدة. 
وإدارًيا لمديرية زبيد. يبلغ تعداد 
حسب  نسمة   29035 سكانها 
 .2004 عام  جرى  الذي  اإلحصاء 
حاضرة  اليونسكو  أدرجت   ]1[
زبيد التاريخية على قائمة مواقع 
للخطر  المعرضة  العالمي  التراث 

في العام 2000م.
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مكان واقعة القصف
ومحالت  الشعبي  شاجع  سوق 
تجارية ومنزل ومسجد تأريخي في 
المدرجة  التأريخية  زبيد  منطقة 
وهي  اإلنساني،  التراث  قائمة  على 
الحديدة  محافظة  مديريات  إحدى 
 90 حوالي  عنها  وتبعد  الساحلية، 

كيلو متر إلى جهة الجنوب.
الزمان: الساعة: 4,30 عصرًا.

التأريخ: 2015/15/12م.
السالح المستخدم في الجريمة:

قبل  من  جوي  صاروخي  قصف 
للسعودية  التابع  الحربي  الطيران 

وتحالفها.

وصف واقعة الجريمة
من خالل ما وثقه فريق الرصد 
بالمركز من خالل زيارة المنطقة 
واستماعه إلى الضحايا والشهود أن 
كانت  الواقعة  وأحداث  مجريات 

كالتالي:
الرابعة  الساعة  من  بدءًا   -
والنصف عصر يوم الثالثاء بتأريخ 
مدينة  أهالي  سمع  2015/5/12م 
بعد  شديدة  انفجارات  دوي  زبيد 
الحربي  للطيران  منخفض  تحليق 
السعودي، وذلك في منطقة الخط 
بين  الرابط  المدنية  في  العام 
ليتبين  وتعز،  الحديدة  محافظتي 
مناطق  عدة  استهدف  الطيران  أن 
في المنطقة، كانت الضربة األولى 
المواطن/ محمد  من نصيب عمارة 
أدوار  ثالثة  من  المكونة  منصور 
سكنية، الدور األول يوجد به مطعم 
الثاني  والدور  تجارية،  ومحالت 
تسكن فيه عوائل، بينما الدور الثالث 
سياحية«  »استراحة  لوكندة  فيه 
أدت إلى تسويته باألرض وتدميره 
المتواجدين  العشرات  رؤوس  على 
فيها من السكان وأصحاب المحالت 
أيضًا  استهدفت  كما  والمسافرين، 
لبيع  المبنى  بجوار  شعبيًا  سوقًا 
هنجر  عن  عبارة  وهو  »القات«، 

يتواجد  بالمدنيين  مكتظ  كبير 
بداخله قرابة )500( شخص، باعتبار 
الباعة  لتجمع  ذروة  ساعة  الوقت 
فوق  السوق  فدمرت  والمشترين، 
العشرات،  لتقتل  فيه  من  رؤوس 
وتحول أجسادهم إلى أشالء وجثث 
البعض،  ببعضها  اختلطت  متفحمة 

كما جرحت المئات.
- بعد دقائق معدودة من الضربة 
األولى التي ساوت المبنى باألرض 
ودمرت السوق، شنت طائرات غارة 
بالقرب  سكنية  منطقة  على  أخرى 
تقع  البيشة  تسمى  المنطقة  من 
التأريخي، وتبعد عن  خلف الجامع 
المبنى والسوق حوالي )300 متر(، 
منازل  بداخلها  مزرعة  مستهدفة 

شخص  منزل  على  لتقع  سكنية 
لتدمره  عمر  سالم  عبده  يدعى 
جميع  وقتلت  باألرض،  وساوته 
أفراد(   8( وعددهم  أسرته،  أفراد 
منهم )3 أطفال( و)5 نساء( حولتهم 

قطع أشالء.
بعد دقائق من الزمن هدأ القصف، 
واعتقد الناس أنه توقف، فهرع عدد 
كبير منهم باتجاه السوق لمحاولة 
ولكن  وإسعافهم،  الضحايا  إنقاذ 
وصلت  حتى  لحظات  إال  هي  ما 
استهدفت  ثالثة  بغارة  الطائرات 
من  فيه  بمن  أخرى  مرة  السوق 
عدد  ليسقط  والمنقذين  الضحايا 
قتلى  بينهم  ضحايا  المسعفين  من 
هذه  استهدفت  كما  وجرحى،  
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الغارة مبنى مؤسسة الكهرباء التي 
حوالي  الشعبي  السوق  عن  تبعد 
كان  حيث  بصاروخ،  متر(   200(
يتواجد أمام البوابة أحد الموظفين 
»إبراهيم  يدعى  شاب  بالمؤسسة 
الصاروخ  ليستهدفه  مقبول« 
وقع  ولكنه  ينفجر،  فلم  مباشرة، 
مباشرة على الموظف ليقسم جسده 

إلى نصفين.

شهادات فريق الرصد
عن  نتج  ما  الراصدون  وثق   -
وأضرار  ضحايا  من  القصف 

كاآلتي:-
• الضحايا: وثق فريق الرصد ما 
نتج عن القصف من ضحايا في زبيد 
منهم  قتيل   )113( مقتل  عن  أسفر 
أسرة  منهم  كان  ونساء،  أطفال 
 )90( وجرح  أفرادها،  جميع  قتل 

شخصًا بجروح تتراوح إصاباته بين 
إصابات خطيرة ومتوسطة.

األضرار
- تدمير سوق شعبي يحتوي على 

عدد من المحالت التجارية.
- تدمير عمارة مكونة من ثالثة 
أدوار، وتحتوي على مطعم ومحالت 
ولوكندة  سكنية،  وشقق  تجارية، 

»استراحة سياحية«.
- تدمير مسجد البيشة التأريخي.
المواطن/ عبده  تدمير مزرعة   -

سالم عمر ومنزله.
المنازل  من  عدد  تضرر   -

المجاورة.
على  الفريق  اطالع  خالل  من 
الطيران  استهدفها  التي  المنطقة 
بالقنابل الموجهة، والمقابالت التي 
تأكد  المنطقة  أهالي  مع  أجراها 

ال  مدنية  المستهدفة  المنطقة  أن 
مواقع،  أية  بقربها  أو  فيها  يوجد 
أو منشآت، أو قوات عسكرية، فهي 
فريق  قابلهم  من  وكل  عبارة 
والضحايا  األهالي  من  المركز 
تساؤاًل:  يطرح  حالهم  لسان  كان 
السعودية  طائرات  استهدفتنا  لماذا 

لقتلنا؟!!.

شهادات الضحايا والشهود
عامًا(   50( عباس حسن  جميلة   -
روت لنا المأساة، حيث قالت: »يوم 
الحادثة كنت أنا وطفلتي وفاء )12 
عامًا( في سوق شاجع الشعبي نقوم 
أهل  من  بــ«التسول«  كالعادة 
فنحن  المحالت،  وأصحاب  الخير، 
مصدر  أي  لدينا  يوجد  وال  فقراء، 
سوى  منها  نقتات  مهنة  أو  دخل، 
التسول، فجأة سمعنا تحليق طيران 
صوت  مباشرة  أعقبه  األجواء  في 
المطعم  جهة  من  عنيف  انفجار 
وهربت  ففزعنا  للسوق،  المجاور 
السوق  خارج  السرعة  وجه  على 
العام، بينما طفلتي  باتجاه الطريق 
باتجاه  وفاء هي وصديقاتها هربن 
إلى  المؤدية  األخرى  السوق  بوابة 
لحظات  إال  هي  وما  المطعم،  جهة 
السوق  على  صاروخ  سقط  حتى 
مباشرة، فالتفت فإذا بالنار والغبار 
وتتطاير  ترتفع  السوق  وحطام 
صوابي،  فقدت  عندها  الهواء،  في 
إبنتي..  إبنتي  أصيح:  وكنت 
أبحث عنها، فكان  المكان  إلى  عدت 
متناثرة  الجثث  مخيفًا..  المشهد 
في المكان بالعشرات، فالسوق كان 
مزدحمًا بالناس قبل القصف، بعض 
إلى  أجسادهم  تمزقت  الضحايا 
تفحمت..  اآلخر  والبعض  أشالء، 
وفاء  عندما وجدت طفلتي  صدمت 
بين جثث الضحايا، كانت بجوارها 
وجدت  كما  أيضًا،  قتلت  صديقتها 
قسم  قد  معًا  نتسول  التي  جارتي 
كانت  لقد  نصفين،  إلى  جسدها 
زلت  ال  السابع،  شهرها  في  حامل 

شــهـَارة

العدد »003«
السنة الثانية ـ محرم - صفر1437هـ 22

ية
يخ

تار
د ال

زبي
نة 

دي
ف م

هدا
ست

ة ا
يم

جر



أشعر  اآلن،  إلى  بالصدمة  أشعر 
التحدث  أستطيع  وال  مريضة،  أني 

أكثر؟!!!!«.
- أحد الباعة في السوق نجا من 
الحادث يدعى »عدنان دبوان« )32 
أكثر،  تفاصيل  لنا  يروي  عامًا( 
فيقول: »كنت متواجدًا في السوق 
كالعادة،  »القات«  ببيع  أقوم 
صحبه  شديدًا  انفجارًا  فسمعت 
تطاير كومة من التراب والحديد، 
فانبطحت أرضًا، بعد دقائق قمت من 
األرض ألشاهد جثث وأشالء ضحايا 
كل  في  تسيل  الدماء  وجرحى، 
مزدحمًا  السوق  كان  فقد  مكان، 
بالناس؛ ألنه وقت ذروة للبيع، قمت 
يصيحون  كانوا  شخصين  بإسعاف 
جديدة  بانفجارات  فإذا  األلم،  من 
بالقرب من السوق تعصف بالمكان، 
السوق  شيء،  كل  لحق  الدمار 
والمباني والمحالت المجاورة«!!.

ما  ندري  »ال  متسائاًل:  وأضاف 
سبب قتلنا بقصف طيران آل سعود 

فلم نؤذ أحدًا«؟!!!.
عامًا(   50( ركبي  سالم  عزي   -
حدثنا  الضحايا،  األطفال  أحد  أب 
القريب  بقوله: »كنت في منزلي 
ومطعم  الشعبي،  شاجع  سوق  من 
صوت  سمعنا  وأسرتي،  أنا  شاجع 
أين  نعرف  نكن  لم  كبير  انفجار 
شعرنا  قوته  من  ولكن  مصدره، 
بالخوف،  فشعرنا  المنزل،  باهتزاز 
باتجاه ملعب  وخرجنا منه هاربين 
الطريق  وفي  المدينة،  في  الثورة 
كان  االنفجار  أن  أحدهم  أخبرني 
في سوق شاجع على الفور تذكرت 
من  يبلغ  »محمد«  الصغير  إبني 
سوق  في  يعمل  عامًا(   13( العمر 
الباعة  القات، ويقوم بمساعدة أحد 
 100( مبلغ  على  حصوله  مقابل 
ريال( أقل من نصف دوالر أمريكي، 
هي ما نعيش عليها ومصدر دخلنا.. 
توجهت إلى السوق أطمئن على ابني 
وصلت  لألسف  ولكن  »محمد«، 
ووجدته بين الضحايا، كانت جثته 

بصعوبة،  عليه  تعرفت  مشوهة 
كل  كان  فقد  معه،  قتلوني  لقد 

أملي«؟!!!!!.
أفادنا:  زبيد  مستشفى  مدير   -
الواقعة  يوم  المستشفى  »أن 
استقبل عددًا من الضحايا بين قتيل 
وجريح، وعددًا كبيرًا من الضحايا 
تم إسعافهم إلى مستشفيات بمدينة 
الحديدة بعد أن استوعب المستشفى 

أكبر من طاقته االستيعابية.
كانت  الجثث  بعض  أن  أخبرنا 
في  أشالء وصلت  متفحمة، وهناك 
أكياس، دم الضحايا كان يسيل في 
الجرحى  بعض  المستشفى،  أروقة 
السفر  إلى  ويحتاج  حرجة  حالته 
ولكن  عاجلة،  بصورة  للخارج 
مأساة  ذلك..  دون  الحصار يحول 

حقيقية«؟!!!!.
المستشفى  بأن  أخبرنا  كما 
األدوية  في  حاد  نقص  من  يعاني 
الكهرباء  الطبية،  والمستلزمات 

كثير  منعدم،  والوقود  مقطوعة، 
من األدوية التي وضعها في ثالجات 
ذلك،  بسبب  للتلف؛  تعرضت 
ومحاليل  الدم،  حفظ  وثالجات 
الحرارة  فدرجة  أيضًا،  المختبرات 
في المنطقة مرتفعة تصل إلى )40 
درجة مئوية(، الوضع الصحي ينذر 

بكارثة..
من  ياسين  بندر  المحامي   -
في  يعمل  »زبيد«  مدينة  أهالي 
به  إلتقينا  اإلنسان،  حقوق  مجال 
التي  اإلنسانية  المعاناة  لنا  وشرح 
والمنطقة،  القصف  بضحايا  لحقت 
أبرياء  استهدف  القصف  أن  أفاد 
مدنيين عزل، لم يشكلوا يومًا ما أي 
بأكملها  المنطقة  أحد،  خطر على 
مدنية فــ«زبيد« مدينة الحضارة 
يعرف  الجميع  والتأريخ،  والتراث 
أهلها  والمحبة،  السالم  مدينة  أنها 
يتم  أن  يأسف  مسالمون،  طيبون 

استهدافهم!!!.
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* عندما سيطر الموالون للعدوان على تعز ظهرت بشاعة انتمائهم التكفيري 
الوهابي الداعشي.. ظهرت مأساة آل الرميمة يرويها أحد ضحاياها كما وقعت..
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الطريق إلى  لكنهم  يعلمون أن 
عبر  إالَّ   سالكًا  يكون  لن  ذلك 
القضاء على مكون أنصار اهلل من 
قوة  شكلوا  الذين  الرميمة  بيت 
الكم-  الكيف وليس  -اعتمدت على 
شوكة  شكلت  أقلية  أنهم  برغم 
ودعاة  اإلصالح  مليشا  حلق  في 

التكفير.
من  العديد  اختلقوا  ولقد 
أنصار  مكون  لجر  المشاكل 
اهلل  أنصار  لكن  الحرب،  إلى  اهلل 
عدم  على  منهم  أحرص  كانوا 
جر القرية الى أتون صراع سوف 
االجتماعي  النسيج  أواصر  يكسر 
بين  والثارات  العداوات  ويزرع 
والمديرية  الواحدة  القرية  أبناء 
لكن  الجميع،  احتظنت  التي  األم 
مليشا  انتظرتها  التي  الفرصة 
سلول  آل  ودواعش  اإلصالح 
 14 الثالثاء  يوم  في   لهم  الحت 
مع  دبابة  طلعت  عندما  يوليو 
الحرس  من  الجنود  من  طقمين 
الجمهوري لتوصيل رسالة للشيخ 
صادق الضباب في قرية أدود بمنع 
للسجن  اإلصالح  مليشا  استهداف 
المركزي من قريتهم -التي تطل 
في  الدبابة  توقفت  مباشرة-  عليه 
إلى  الطقمان  ووصل  عنقب  ذي 
في  الجنود  بعض  واستقر  حدنان 

أكمة مسعود.
بعد  رمضان   28 األربعاء  يوم   
من  مظاهرة  خرجت  العصر 
التابع  حدنان   في  األجدال  جامع 
للسلفين توجهت إلى جنب الدبابة 
وحاولوا  فيها  بمن  وتحرشوا 
االعتداء عليهم وتم إحراق الدبابة 
كانت  األدوات  -فكل  مباشرة 
مقر  في  األول  اليوم  منذ  جاهزة 
فأطلق  صرحوا-  كما  اإلصالح 
الطقم أعيرة نارية أصابت إحداها 
جمال سلطان مهيوب فسقط قتياًل 
األمني  الوضع  انفجر  ذلك  بعد 
بشكل هستيري وغير معهود وبدأ 
إطالق الرصاص من أكمة الصات 

ومن  عنقب  ذي  ومن  الميهال  في 
قرية الُقبلة بشكل عنيف وعشوائي 
إلى قرية حدنان وخصوصا أكمة 
الجنود  فيها  برابط  التي  مسعود 
ورد الجنود وبدأت الحرب وقطعت 
قرية  طريق  اإلصالح  مليشا 
قرية  تحت  -الواقعة  المحرس 
الطقم  على  االعتداء  بعد  حدنان- 
العسكري وقتل بعض أفراده وأسر 
طريق  قطع  تم  كما  آخرين، 
حصار  وتم  حدنان-  فوق  القبلة- 
قرية حدنان على شكل كماشة من 

الجهتين بشكل كامل.
في هذا اليوم أصيبت السيدة نور 
على عبد اللطيف الرميمة -زوجة 
ناري  بعيار  عبد اهلل أحمد سعيد- 
في يدها اليسرى وهي في غرفتها 

في المنزل.
يوم  -آخر  الخميس  يوم  وفي 
عبدالناصر  تم قنص  في رمضان- 
عباس الرميمة من أكمة الصات- 
أكمة  إلى  المغرب-  صالة  وقت 
مسعود وهو يحمل العشاء للجنود 
وتم الرد على مصادر النيران بشكل 
المستشفى  إلى  إسعافه  تم  كيف 
العسكري في تعز في تمام العاشرة 
مسئول  من  وساطة  بعد  مساء 

إرساله  وتم  القرية  في  اإلصالح 
إلى صنعاء في اليوم التالي.

العيد  أيام  أول  الجمعة  يوم  في 
للشيخ  تابعين  جنديين  قنص  تم 
أكمة  من  برصاصة  للجابري 
الصات تم بعدها تبادل إطالق النار 

بشكل كثيف.
بيت  على  االعتداءات  وتوالت 
الرميمة، ففي يوم السبت 25 يوليو 
تم إصابة  فائدة عبدالجليل عبداهلل 
عبدالقادر  عبدالجليل  -زوجة 
باطن  في  ناري  بطلق  الرميمة- 
رجلها اليمنى من قرية ذي عنقب 
استقرت  ظهرًا  الواحدة  الساعة 
تم  حتى  قدمها  في  الرصاصة 
إخراجها بعد يومين في المستشفى 

العسكري في تعز.
وفي نفس هذا اليوم دخلت أطقم 
من الجيش واللجان الشعبية قرية 
قرية  فوق  -الواقعة  المجريين 
الُقبلة- عصرًا بعد أن وقعت اتفاقًا 
الُقبلة  قرية  وأعيان  أعيانها  مع 
إلى  الطريق  بفتح  الحصار  وفكت 
حدنان ووصلت األطقم إلى مقبرة 

حدنان صباح األحد 26يوليو .
أنصار  من  وساطة  لجنة  نزلت 
مكونة  الميهال   قرية  إلى  اهلل 
الرميمة   عرفات  الدكتور  من 
والدكتور مطهر الرميمة وجميل 
النهاري -التاسعة صباحًا من نفس 
عبده  عبدالحق  منزل  إلى  اليوم- 
أمين  بالقاضي  التقت  أحمد.. 
القرية  أعيان  وبعض  عبدالحق 
لتفاوضهم  على أن يفتحوا الطريق 
يطلق  لن  والجيش  الناس  لجميع 
فقط،   النفس  عن  دفاعًا  إالَّ  النار 
بيدهم  ليس  األمر  إن  لنا:  قالوا 
العسكري  المجلس  يخص  وإنما 
المقاومة-  مجازًا  يسمى  -لما 
أنهم  حديثهم  خالل  من  واتضح 
مستعدون للمعركة وأثناء خروج 
اسعد  بيت عبده أحمد  اللجنة من 
من  كثيف  نار  إطالق  سمعنا 
حدنان  مقبرة  الى  الصات  أكمة 

* لقد صدرت األوامر 
لمليشيات اإلصالح 

وأذيال المذهب 
الوهابي التكفيري في 
المديرية باالستيالء 
على قرية »حدنان« 

تمهيدًا لالستيالء 
على جبل صبر
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حينذاك  بها  يتجمع  كان  التي 
الشعبية  واللجان  الجيش  أفراد 
والعديد من المواطنين - باعتبارها 
طريقا وسوقا- وتم محاصرة لجنة 
الواصل  الطريق  في  الوساطة  
ساعة  لمدة  والميهال  حدنان  بين 
عليها  الرصاص  وإطالق  ونصف 
بأحد  اللجنة  مباشراحتمت  بشكل 
عرفات  د/  اصابت  وتم  الجدران 
مزقت  الركبتين  فوق  بشظايا 

الثوب الذي يرتديه.
وبدأت الحرب بعدها مباشرة من 
العاشرة صباحا حتى المغرب. في 
ألسرة  التصفية  بدأت  اليوم  هذا 
وائل  استشهد  فقد  الرميمة  بيت 
عبدالعزيز الرميمة وداوود محمد 
وشوقي  الرميمة  سعيد  احمد 
وجرح  عبدالقادر  عبدالجليل 
عماد عرفات الرميمة بطلق ناري 
اخترق الكتف األيمن وخرجت من 
الظهر وتم إسعافه الى المستشفى 
كذلك  وأصيبت  العسكري، 
احمد  محمد  عبدالجليل  كريمة 
الى  برصاصة  الرميمة  سعيد 
الموجه  القنص  نتيجة   - غرفتها 
أصابت  تمييز-  دون  من  للبيوت 
الركبة  أعلى  اليمنى  رجلها 
اليوم  إسعافها  تم  فيها  واستقرت 

الثاني إلى مشفى اليمن الدولي.
العنيفة  االشتباكات  استمرت 
يوم االثنين بين قريتي ذي عنقب 
من  الصات  أكمة  من  والميهال 
حدنان  في  اهلل  أنصار  وبين  جهة 

المتوسطة،  األسلحة  أنواع  بكافة 
فجر  ظهرًا  الثانية  تمام  وفي 
الجيش واللجان منزل محمد عبد 
فيه  أن  -إصالحي-بحجة  الرقيب 
الشهداء  من  ثالثة  قتلت  قّناصة 
صادق  أخيه  منزل  معه  وتفجر 
المالصق له أثار هذا العمل استياء 

أهل القرية بشكل كبير.
لجنة  حاولت   7-28 الثالثاء  يوم 
قيادات  ببعض  االتصال  الوساطة  
التلفون  طريق  عن  اإلصالح 
وإرسال رسائل عبره وإرسال ناس 
الصات  أكمة  من  القنص  إليقاف 
عليهم،  النار  ضرب  نوقف  كي 
حسان  غالب  عبدالجليل  منهم 
الساكنين  الميهال  أهالي  -من 
في حدنان- ٍاحتج عن الذهاب إلى 
خارج  من  القناصة  بأن  الميهال 
عليه  النار  يطلقون  ربما  القرية 

ألنهم ال يعرفونه.
إبراهيم  عبداهلل  محمد  أرسل 
يوم  العسكري  المجلس  رئيس 
يقبلون  أنهم  برسالة  األربعاء 
التموية  من  -نوع  التفاوض 
ثالثة  أنصاراهلل  فسحب  والغدر- 
أطقم بمن فيها من حدنان إلى تعز 
وبقي القليل من األفراد ال يتعدى 
صباح  أيضًا  أرسل  عشر.  الخمسة 
عبدالسالم   - يوليو   30 الخميس 
احمد  وتوفيق  مقبل  سرحان 
حدنان  إلى  عنه  مفاوضان  عبده 
من  بمرتزقة  استعانوا  لكنهم  
شرعب وجبل حبشي وقناصة من 
كتائب أبو العباس  و هجموا في 
نفس اليوم -على قرية حدنان من 
المئة  كل الجهات - بأعداد فاقت 
والخمسون في تمام الحادية عشر 
حتى  الهجوم  واستمر  والنصف 
من  مسعود  أكمة  -على  العصر 
جميع الجهات وعلى مداخل قرية 
وذي  والصات  الميهال  من  حدنان 
عنقب استولوا على أكمة مسعود 
أواًل  نهبها  تم  منازل  عدة  وعلى 
وإحراقها في مداخل القرية وهي: 

الرميمة  عبدالقوي  علي  منازل 
ذي  على  مطل  -واحد  الثالثة 
منزلي  الصات-  في  واثنان  عنقب 
الرميمة  عبدالقادر  عبدالجليل 
أحمد  عبداهلل  ومنزل  المتالصقي 
عبدالغني  ومنزل  الرميمة،  سعيد 
ومنزل  الرميمة،  سلطان  عبداهلل 
الرميمة،  الصمدي  عبدالعزيز 
المتنوعة  للبضائع  وسرقة مخزن 
تابع فضل علي أحمد سعيد الرميمة 
المسروقة،  للبيوت  المجاور 
شوقي  الشهيد  سيارة  إحراق  وتم 
عبدالجليل الرميمة، وفي هذا اليوم 
ثالثة  الرميمة  أسرة  من  استشهد 
أمام  عبدالقوي-  علي  مجيب  هم: 
ومحمد  عنه-  يدافع  وهو  منزله 
وأبو  منزله-  -أمام  محمد  عبداهلل 
داخل  عبدالرحمن-  عبداهلل  بكر 
وأصيبت  عنه،  يدافع  وهو  منزله 
عبدالعزيز  أحمد  عبداهلل  هدى 
ناري  بطلق  عام-   18- الرميمة 
في  استقر  منزلها  داخل  وهي 
قرية  أبناء  ومنع  ونزفت  بطنها 
الُقبلة إسعافها من الطريق  الذي 
للعهد  نكثهم  بعد  عليه  استولوا 
مع الجيش واللجان واستشهد من 
-لست  ثمانية  أو  سبعة  الجنود 
وتم  بالضبط-  العدد  من  متأكدًا 
أسر العديد منهم مع العلم أنه تم 
المهاجمين  من  عشر  ثالثة  قتل 
نقلوه  ما  بحسب  عشرين  وجرح 

في مواقعهم االلكترونية.
تم  أغسطس   2 األحد  يوم  في 
عبدالعزيزالرميمة  محمد  قنص 
ذهابه  حال  المصري  أكمة  في 
النار  الجيش بوقف إطالق  إلبالغ 
اآلخر  الطرف  مع  االتفاق  بحسب 
األربعاء  يوم  وفي  فورًا،  فتوفى 
اإلصالح  مليشا  شنت  أغسطس   5
والتكفيريون هجوما  باكرًا على 
بكثافة  الجهات  كل  من  حدنان 
حاولوا  ساعات  أربعة  استمرت 
وأحرقوا  ونهبوا  عليها  االستيالء 
عبداهلل  بيت  منها:  بيوت  عدة 
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عبدالرحمن الرميمة، وبيت سعيد 
ومنزل  الرميمة،  الحفيظ  عبد 
أحمد محمد عبد الرحمن الرميمة، 
الوارث  عبد  عبدالقوي  ومنزلي 
وسرقوا  المتالصقين،  الرميمة 
منزل الدكتور عبدالرحمن أحمد 
عبد  الرميمة ومنزل  الجليل  عبد 
النور عبد الرقيب الرميمة ومنزل 
ومنزل  الرميمة،  عبداهلل  أحمد 
على أحمد الرميمة ومنزل صادق 
ومنزل  الرميمة  سلطان  عبداهلل 

محمد عبدالرقيب الرميمة.
يوم الجمعة 7 أغسطس تم قنص 
أبو طالب عبدالعزيز الرميمة -وهو 
أبو  عبدالعزيز  للسيد  ثالث شهيد 
الشهداء في هذه الحرب- ويوسف 
أحمد عبد الوارث الرميمة فسقطا 
أمة اهلل بدر  شهيدين، وتم إصابة 
كال  في  عبدالجبار  أحمد  أمين 

في  وهي  قناص  برصاص  رجليها 
إصابة  وتم  جدها،  لبيت  طريقها 
عبدالجليل  عبدالغني محمد  وردة 
برصاصة  منزلها  في  الرميمة 
من  وخرجت  بطنها  اخترقت 

الظهر.
أحمد  قنص  تم  السبت   يوم 
محمد عبدالجليل سلطان الرميمة 
في أكمة شعيب وهو يحاول فك 
القرية  على  المضروب  الحصار 
شهيد.  فسقط  الجيش   أفراد  مع 
يوم األربعاء 12 أغسطس تم إصابة 
أمام  الرميمة  عبداهلل سعيد  هاشم 
منزله وهو يدافع عنه توفى على 
إثرها بعد عدة ساعات وتم أصابة 
الرميمة  عبدالقادر  علي  محمد 
أمام منزله إصابة بالغة توفى على 
دخلت  وقد  ساعتين،  بعد  إثرها 
اليوم أول دفعة من الجيش قوامها 
حدنان  إلى  راجلة  أفراد  خمسة 

المحاصرة من طريق القبلة.
عصر يوم الخميس 13 أغسطس 
السيطرة على أكمة  تم  استعادة 
بعد  الجيش  قبل  من  مسعود 
وقتل  المهاجمين  من  تطهيرها 
العديد من المهاجمين ذلك اليوم.

وفي نفس اليوم تم قنص شيماء 
الرميمة  عبدالعزيز  محمد  عبده 
من  قناص  برصاصه  عام-   15-
المليكي  مقبل  عبدالعزيز  منزل 
وخرجت  اليمنى  عينها  اخترقت 
من العين اليسرى وهي في منزل 
أحمد  عبداهلل  الباري  عبد  خالها 
سعيد فسقطت شهيدة على الفور، 
لها  اهتزت  التي  الفاجعة  وكانت 
المديرية يوم الجمعة 14 أغسطس 
وجدت الشهيدة جليلة محمد سعيد 
وضاح  وابنها  عام(   88( الرميمة 
في  الرميمة  عبداهلل  الجليل  عبد 
اقتحام مليشا  بيتهما قتيالن  بعد 
اإلصالح لمدخل القرية ودخولهم 
الذي لم  ابنها  لمنزلها وقتلها مع 
وجود  بحجة  قط  سالحًا  يحمل 
شعار أنصار عليه في يوم الخميس 

مجمع  إلى  بعد  فيما  وانسحابهم 
محمد  مطهر  إصابة  وتم  السعيد، 
الحجة  الرميمة حفيد  عبدالجليل 
بزيارتها  قيامه  -حال  جليلة 
واكتشافه الجريمة- برصاصة في 
رجله، وتم قنص عز الدين محمد 
يحاول  وهو  الرميمة   عبدالقوي 
فتح بيت عبدالجليل محمد عبداهلل 
جليلة..  الشهيدة  زوج  الرميمة 
محمد  الدين  عز  الشهيد   توفى 
يوم  الرميمة  عبداهلل  عبدالقوي 
إصابته  إثر  أغسطس   15 السبت 
من  قناص  مصدرها  برصاصة 
استقرت  مقبل  عبدالعزيز  بيت 
اليوم  هذا  نفس  وفي  العمود،  في 
تم انسحاب أفراد الجيش واللجان 
الشعبية من قرية حدنان إلى تعز 
أنصار اهلل  االتفاق بين مكون  بعد 
ووقف  التهدئة  على  و)المقاومة( 

إطالق النار.

تراجيديا المأساة :
أغسطس   16 األحد  يوم  يكن  لم 
مديرية  في  عاديًا  يومًا  الماضي 
في  خصوصا   - وحدنان  مشرعة 
يومًا  كان  بل  حدنان-  قرية 
عاصفًا أسودًا قتلت فيه كل القيم 
المروءة  أخالق  وكل  واألعراف 
ما يمت  فيه كل  والشهامة وقتل 
واإلنسانية  واألديان  الشرائع  إلى 

بصلة.
 : باختصار  عنوانه  يوما  كان 
داعش مرت من هُنا : قتل وسحل 
لألسرى  وتعذيب  بالجثث  وتمثيل 
من مكون أنصار اهلل ونهب وإحراق 
أراضيهم  وسرقة  لمنازلهم 

المزروعة بأشجار القات.
وعمالء  الدواعش  هجم  فقد 
قرية  على  ومرتزقتها  سلول  آل 
ودخلوا  الجهات  كل  من  حدنان 
الرميمة  آل  من  اهلل  أنصار  بيوت 
بقوا  الذين  الرجال  وأسروا 
كل  على  وسطوا  القرية  في 
قتل  وتم  الشخصية  األسلحة 
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اليوم  هذا  في  األسرى  من  ثالثة 
بعد اقتيادهم من بيوتهم بطريقة 
أسلحتهم  سلموا  أن  بعد  مذله 
عفيف  الدكتور  الشهيد  وهم: 
أخذوه  الرميمة  محمد  عبداهلل 
الثامنة  الساعة  في  منزله  من 
حلفوا  أن  بعد  للتحقيق  صباحا 
لم  أنه  -خصوصًا  ايذائه  بعدم  له 
قتلوه  لكنهم  قط-  السالح  يحمل 
مجمع  في  التاسعة  الساعة  في 
السعيد بحدنان ورموا بجثته من 
الدور الثالث فتهشم رأسه الطاهر 
مع  زوجته  فتولت  دماغه،  وخرج 
بعض النساء دفنه في تمام الواحدة 
من  الرجال  منعوا  ان  -بعد  ظهرًا 
ذلك قائلين دعوه للكالب- حملن 
بثقة مطلقة:  النعش وهن يرددن 
وسط  واحسيناه   ... واحسيناه 
كانت  وضحكهم،  الدواعش  تهكم 
في  الوحيدة  الجنازة   هي  تلك 
في  النساء  بها  تقوم  التي  اليمن 

وجود أشباه الرجال .
عباس  األسير  الشهيد  قتل  وتم 
الرميمة  سعيد  محمد  عبداهلل 
والتمثيل بجثته في قرية ذي عنقب 
تم  فقد  إنسانية،  غير  بطريقة 
ربطها وسحبها خلف دراجة نارية 
)ويقال خلف حمار( والطواف بها 
صفير  وسط  القرية  شوارع  في 
أشباه الرجال وزغردة بنات آوى، 
ورموا بجثته في قرية ذي عنقب 
دون دفن؛ ألن الحيوانات ال تدفن 
حّتى  جثته  تسلم  ولم  موتاها، 

كتابه التقرير.
محمد  الشهيد  قتل  وتم 
الرميمة بعد أخذه من  عبدالقوي 
منزله للتحقيق بحسب قولهم وتم 
قتله وهو يمشي في الطريق ويداه 
مكبلتان إلى الخلف،  وذهب األستاذ 
عبدالوهاب  عبدالرحمن  عبداهلل 
الرميمة  صباح األثنين إلى مجمع 
السعيد في حدنان لزيارة األسرى 
فتم أسره وتوثيق يداه إلى الخلف 

الكلية  في  عليه  النار  وإطالق 
اليسرى- من قبل من درسهم في 
يوم  توفى  حتى  فنزف  الماضي- 
تسلم  ولم  أغسطس   16 الثالثاء 
بحسب  شي  عنها  نعلم  وال  جثته 

أفادة زوجته.
لم تنته المأساة بعد فما زال في 
تم  فقد  الكثير،  الدواعش  جعبة 
أسر الرجال من مكون أنصار اهلل  
في حدنان- حتى الذين لم يحملوا 
وهو  اعتقل  بعضهم  السالح- 
ونمه-   الحجف  قريتي  في  هارب 
وال  واإلهانه  للتعذيب  وتعرضوا 

زالوا معتقلين منهم:-
1- حمزه عبداهلل محمد سعيد.

 2-عبدالقوي عبدالوارث.
3-أدهم عبدالقوي عبدالوارث.

4- محمد عبدالقوي عبدالوارث.
5- فهد علي أحمد سعيد.

6-علي عبداهلل محمد.
7-أنس علي عبداهلل.

8- عبدالرحمن علي عبدالقوي.
9-وليد عبده عبدالعزيز.

10-نشوان عبدالرحمن.
محمد  أحمد  محمد   -11
محمد  ماجد   -12 عبدالرحمن. 

سعيد.
 13- عبدالقوي النهاري.

14- موسى أحمد عبد الوارث تم 
إطالق سراحه وجدت آثار تعذيب 

علي  ومحمد   -15 وجهه.   على 
محمد  وهاشم   -16 عبدالرحمن. 

أحمد سعيد الرميمة.
عبدالعزيز  أحمد  17- وعبداهلل   

الرميمة.
عبدالرحمن  محمد  أحمد   -18  

الرميمة.
قرية  من  حراب-  أحمد   -19
الحجف تم نقل االسرى إلى مدرسة 
باكثير في تعز، لكن هناك أربعة 
هذا  كتابة  حتى  مفقودون  منهم 
التقرير وهم : على عبداهلل محمد 
الرميمة وأنس علي عبداهلل محمد 
عبدالرحمن  ونشوان  الرميمة 
الرميمة وعبداهلل احمد عبدالعزيز 
الرميمة -أب الشهيدة هدى- و تم 
من  اهلل  أنصار  مكون  منازل  نهب 
يوم  بعد  وإحراقها  الرميمة  بيت 
األحد ونزحت األسر التي تسكنها 
الظالم  جنح  تحت  القرية   من 
وبقيت بعض األسر التي ال يتعدى 
تعدادها أصابع اليد تنتظر األسرى 
خصوصا انهم منعوهم من الخروج 
وتم تفجير ضريح الشيخ مسعود 
بن علي الرميمة في أكمة مسعود 
من قبل الدواعش بعبوة ناسفة وتم 
االعتداء على صريح الشيخ علي بن 
احمد الرميمة  في مقبرة حدنان 
بعد  به  الخاص  القفص  وتكسير 
نهبه والعبث بمحتوياته ومحاولة 
اإلصالح  مليشا  قبل  من  تفجيرة 
ودواعش التكفيريين  فتم منعهم 
من قبل بعض أهالي القرية. هذا 
أسرة  ستين  من  اكثر  تزال  وال 
أنصار  ومكون  الرميمة  بيت  من 
حدنان  قرية  عن  نازحون  اهلل 
ونهب  تهجيرهم  بعد  صنعاء،  في 
على  واالستيالء  منازلهم  وحرق 
ونهب  لهم  التابعة  القات  مزارع 
يزال  وال  التجارية،  محالتهم 
التفتيش للمنازل في قرية حدنان 
وبطريقة  يومي  شبه  بشكل  تتم 
استفزازية حتى نشر هذا التقرير.

شــهـَارة
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 رشيد الحداد - صنعاء 
 سقط 50 قتياًل.. في تموز الماضي، 
في  زبيد  سوق  العدوان  قصف  جراء 

الُحديدة )أ ف ب(
الغارات  أهداف  على  سريعة  نظرة 
الجوية منذ اندالع العدوان على اليمن، 
تركيز  سبب  عن  للسؤال  كافية 
»التحالف« على األسواق الشعبية شمااًل 
وجنوبًا. استهداف شبه يومي لألسواق 
سواء،  حدٍّ  على  والحديثة  القديمة 
والمتسّوقين  الباعة  مئات  »حصد« 
وأّثر مباشرًة في الحركة االقتصادية

منذ بداية العدوان السعودي في آذار 
»التحالف«  طائرات  رّكزت  الماضي، 
حيث  الشعبية،  االسواق  قصف  على 
جّوًا  المستهدفة  االسواق  عدد  وصل 
إلى 211 سوقًا، ما أدى الى مجازر على 
امتداد المحافظات اليمنية. وإلى جانب 
قتل الباعة والمتسوقين وشّل الحركة 
السؤال  ضروريًا  يصبح  االقتصادية، 
التي  االسواق  على  التركيز  عن سبب 
محافظة  في  عاهم  سوق  آخرها  كان 
التحالف،  طائرات  قصفته  الذي  حجة 
أول من أمس، ورغم اندثارها في عدد 
من المحافظات، ظّلت األسواق الشعبية 
األسبوعية في محافظات صعدة، حجة، 
الحديدة وعمران، الوجهة األولى للباعة 
والمستهلكين. وتحكم هذه االسواق في 
اليمن أعراف تحّرم العنف في األسواق 
أن  إال  المتسوقين،  للحفاظ على حياة 
إلى  المساحات  تلك  ل  حوَّ العدوان 

ركام فوق أجساد اليمنيين.

خريطة االستهداف
المستهدفة،  األسواق  أنواع  تعددت 
وتوزعت بين أسواق عامة وشعبية يومية 
تجميعية  زراعية  وأخرى  وأسبوعية، 
التصنيف  وبحسب  وريفية.  مركزية 
صعدة  محافظة  أسواق  احتلت  األّولي، 
األسواق  إجمالي  من  األولى  المرتبة 
المستهدفة، تليها أسواق محافظة حجة 
الجوف وعمران والحديدة ومأرب  ثم 
أما  ولحج.  وصنعاء  والبيضاء  وشبوة 
محافظة عدن، فنالت أسواقها الحديثة 

حصة األسد من الغارات الجوية.
وفي تشرين األول الماضي، استهدفت 
محافظة  أسواق  من  عددًا  الطائرات 
صعدة، ما أدى الى جرائم ضد المدنيين 
وتسبب بخسائر مادية كبيرة.. وبعد 

العدوان  ارتكاب طائرات  من  عدة  أيام 
مدنيًا   90 بحق  جماعية  إبادة  جريمة 
خالل استهدافها سوق آل مقنع الشعبي 
في مديرية منبه، استهدفت سوق شعارة 
في مديرية رازح الذي يعد ثاني أكبر 
أسواق محافظة صعدة بسلسلة غارات. 
منطقة  في  االثنين  سوق  وتعرض 
الشعف في ساقين وسوق مران الشعبي 
كما  للدمار،  صعدة  في  مران  في 
مديرية  وسوق  المهاذر  سوق  ُقصف 
حيدان منتصف تشرين األول بالقنابل 

العنقودية.
أغار  الماضي،  حزيران  وفي 
في  يسنم  سوق  على  »التحالف« 
مديرية باقم، واستهدف في نيسان سوق 
العند وسوق الخفجي وسوق الخميس 
بني  منطقة  وسوق  أيضًا  ساقين  في 

العدوان يقضي على مقومات الحياة: 

»211« سوقًا في مرمى الغارات
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بحر، باإلضافة إلى األسواق الحديثة 
أدى  ما  صعدة،  مدينة  داخل  المقامة 

إلى سقوط عشرات الضحايا.

تكثيف الضربات على الحدود
الحدودية  المناطق  أسواق  نالت 
حصة األسد من القصف خالل األشهر 
حملة  الطائرات  شّنت  فقد  الماضية، 
صعدة،  محافظة  أسواق  ضد  شرسة 
في  محلية  مصادر  تأكيدات  ووفق 
العدوان  استهدفت طائرات  المحافظة، 
الواقعة في  األسواق  ومدفعيته معظم 
ما  السعودية،  مع  الحدودية  المناطق 
أّدى إلى توقف نشاطها التجاري بصورة 
نهائية، ووفق المصادر نفسها هاجمت 
طائرات العدوان سوق الطلح ألسبوعي 
الواقع ضمن مديرية منبه أكثر من 
فيما  فادحة،  به خسائر  مرة وألحقت 
والمالحيط  المنزالة  أسواق  دّمرت 
تقع  وجميعها  والمشنق  والحصامة 

على الحدود مع السعودية.
حّلت  أيضًا  الحدود  من  وبالقرب 
الثانية  المرتبة  في  حجة  محافظة 
مدى  على  المستهدفة  أسواقها  بعدد 
سوق  العدوان  من  الماضية  الفترة 
عاهم الذي ُضرب أول من أمس، كان 
قد ُقصف سابقًا وسقط جراء ذلك 30 
قتياًل فيما أصيب العشرات. واسُتهدف 
أيضًا سوق منطقة ظهر أبو طير في 
الماضي،  أيلول  في  الشغادرة  مديرية 
ما أدى إلى مقتل 40 مدنيًا. وتعّرضت 
مختلف األسواق الواقعة على الحدود 
مع السعودية في حجة للدمار، وفي 
مثلث  وسوق  كشر  سوق  مقدمتها 
المزرق،  وسوق  حيران  مديرية 
وكل  مستبا  أسواق  إلى  باإلضافة 

أسواق مدينة حرض الحدودية.
فقد  الحديدة،  محافظة  في  أما 
استهدف العدوان ثالثة أسواق خالل 
وكانت  متقاربة،  زمنية  فترات 
زبيد  مدينة  باستهداف سوق  البداية 
التاريخية، مرتكبًا مجزرة أوقعت 50 
الماضي،  تموز  منتصف  في  متسوقًا 
الفقية  بيت  سوق  استهدف  ثم  ومن 
تلك  في  وسقط  الضحى  وسوق 

الهجمات عشرات الضحايا.
الماضي،  حزيران  مطلع  وفي 

هجماتها  العدوان  طارات  كّثفت 
عمران  محافظة  أسواق  من  عدد  على 
تلك  من  الكثير  أن  إال  الشمالية، 
األسواق التي تعد سوى ملتقيات مؤقتة 
باستثناء  تتضرر  لم  والشراء  للبيع 
بعض األسواق التي تمتلك بنية تحتية 
كسوق السكيبات وسوق جوب السفلي 
الواقع في مديرية جبل عيال يزيد، ما 
أدى إلى سقوط 54 قتياًل بينهم نساء 

وأطفال.

تصفية حسابات في عدن
تبرير  إلى  »التحالف«  عمد  فيما 
مجموعات  باستهداف  األسواق  قصف 
من مسلحي »أنصار اهلل«، إال أن دائرة 
عدن  محافظة  في  األسواق  استهداف 
فطائرات  مختلفة،  مبرراتها  كانت 
العدوان المتحالف مع تيارات مناهضة 
تصفية  على  عملت  اليمنية،  للوحدة 
حسابات مع مستثمرين ينحدرون من 
استهدف  حيث  الشمالية،  المحافظات 
ألحد  التابع  االستهالكي  المجمع 
من  بعدد  الشمالية  المحافظات  أبناء 
تابعة  أسلحة  وجود  بذريعة  الغارات 
بداخله،  الشعبية«  و«اللجان  للجيش 
المجمع  خسائر  أوصل  الذي  األمر 
المبرر  وتحت  دوالر،  مليون   20 إلى 
مول  الجوية  الغارات  استهدفت  نفسه 
»برج العرب« في المدينة على الرغم 
من نفي مالكه الشائعات التي طاولته، 
ودعوته السلطات المحلية إلى تشكيل 
لجنة تفتيش للتأكد من صحة تلك 

الشائعات، إال أن طائرات »التحالف« 
بعد  أثٍر  إلى  التجاري  المول  حّولت 
 36 األولية  خسائره  بلغت  كما  عين، 
مليون دوالر. كذلك تعرض »عدن 
التجارية  األسواق  أكبر  أحد  مول« 
الحديثة في أيار الماضي للقصف بعدد 

من الغارات.
القانوني  المركز  رئيس  ويؤكد 
للحقوق والتنمية المحامي طه حسين 
لـ»األخبار«  حديٍث  في  طالب  أبو 
تصاعد استهداف طائرات »التحالف« 
أعلى  إلى  والتجارية  العامة  لألسواق 

المستويات.
وأوضح أن المركز القانوني رصد 
 211 من  أكثر  استهداف  اآلن  حتى 
سوقا في عموم المحافظات منذ بداية 
العدوان، مشيرًا إلى أن العمليات التي 
ُنفذت بحق األسواق كانت تجري في 
مقتل  إلى  أدى  ما  االزدحام،  أوقات 
وإصابة مئات المدنيين من المتسوقين 

والباعة وأصحاب المحالت.
ضرب  خلف  العدوان  دافع  وحول   
هذا العدد من االسواق أكد ابو طالب 
أي  يجد  لم  القانوني  المركز  ان 
سيما  وال  الستهدافها،  منطقي  تفسير 
أنها بعيدة عن أي أهداف عسكرية، ما 
بقتل  الرغبة  خانة  في  وضعه  يمكن 
الناس وترويع  أكبر عدد ممكن من 
اآلخرين والضغط على بعض األطراف، 
فضاًل عن تدمير كل مقومات الحياة 
االقتصادي  النشاط  لشّل  البلد  في 
بصورة تامة وإلحاق أكبر قدر ممكن 

من الخسائر االقتصادية.

شــهـَارة
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• من قال: إن المرأة ضعيفة؟
ومن قال: إن المرأة أقل عطاًء من الرجل في الجانب 

الجهادي؟
ومن قال: إن المرأة أقل تحماًل للشدائد من الرجل؟

أبهرتني بصمودها  النساء  إني رأيت نماذج من  واهلل 
بثباتها بعزتها بتضحياتها، واليكم بعض هذه النماذج. 

في يوم من األيام ذهبت لزيارة أحد األسر النازحة 
نظرًا  النفسي  الدعم  لهم  سأقدم  كيف  همي  وكان 
لظروفهم القاسية وتعرضهم للعدوان وتركهم لبيوتهم 
النازحات بنفسيات  ومدنهم أو قراهم فوجدت اولئك 
عاليه وروحيات مرتفعة وبعد أن كنا نتبادل الحديث 
عن العدوان وما يفعله األعداء ببالدنا، فأجابتني واحدة 
من النساء وهي امرأة كبيرة في السن وقالت: »الحمد 

هلل على نعمة الجهاد«.
فرض اهلل لنا الجهاد لندافع به عن ديننا عن كرامتنا 
وعن بالدنا وذكرت ان أسرتها قدمت سبعة من الشهداء 

وأن هذا فخر لهم.
المهم أني خرجت من عند تلك النازحات وقد أذهلني 
القول: »إن الجهاد نعمة« وأنا... من حصل على الدعم 
أطول  فترة  عندهم  أجلس  أنني  لو  وتمنيت  النفسي 

ألستمد من هذه الروحية العالية.
والنموذج الثاني هي تلك المرأة التي استقبلت ابنها 
الشهيد وهي تهنئ نفسها وولدها بالشهادة وهي تقول:  
»مرحبا بك يا ولي اهلل.. هنيئا لك يا ولي اهلل، الحمد 

هلل الذي أكرمك بالشهادة«.
هل رأيتم  مثل هذه القوة؟ ومثل هذا الصبر والثبات 

والعطاء؟!!.
الصابرة  القوية  اليمنية  للمرأة  الثالث  النموذج 
معظم  وكان  عزاء  لمجلس  يوم  في  ذهبنا  المعطاءة 
الجهاد،  لساحات  ودفعن  قدمن  ممن  الحاضرات  النساء 
منهن من قدمت ابنها, ومنهن من دفعت زوجها.. رأينا 
للبذل  متلهفة  للعطاء,  متلهفة  النساء  من  كوكبة 
هذه  أليست  وللوطن..  وللدين  هلل,  للرفعة  ساعيات 
إرادتها  في  قوية  اليمنية  المرأة  أن  على  تدل  النماذج 

وتحملها قوية في عطائها وبذلها؟!
وهل هناك  أعظم ممن يبذل ابنه ورجاله  في سبيل 

اهلل؟!
القرآنية  الثقافة  اليمنية، وهذه هي  المرأة  هذه هي 

التي تجعلها شامخة  شموخ الجبال.

بشرى احلوثي         
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 الطفلنساء شامخــات
المجاهد 
الصامد 

• رغم ما يحدث في اليمن من قصف همجي 
دخول  يمنع  وحصار  وذاك  هذا  بين  اليفرق 

الدواء والغذاء.
رغم ما يحشدوه من كالب مسعورة ينشرها 
هناء وهناك تلهث عطشاء لشرب دماء الطفولة 

إال أن شعبنا اليبالي إال باهلل، 
وقتل  وشردت  حرمت  التي  األطفال  حتى 
ومدارسهم،  بيوتهم،  هدمت  بغارات  أهاليهم 
ومنعتهم منها، وتركت في نفوسهم شيئًا من 
األنين.. ما خلفه العدوان ترك آثارًا سيئة على 
جرائم   وهى  الندية..  القطرات  تلك  نفوس 

في حق اإلنسانية بحد ذاتها.
وتزداد بشاعة عندما يتأذى بها الطفل فهو 
سلبيًا  تأثرًا  ويتأثر  وقد  األكبر  المتضرر 
بالبيئة المتضررة من تهدم عمراني واقتصادي 
وقومي، وقد عانى منها كثيرًا أطفال اليمن 
وسوريا وفلسطين الذين يواجهون بصدورهم 
الفتية الدبابات الضخمة بحجاراتهم الصغيرة.. 
أنتم غرائس األقصى، وأسوار حيفا -وشواطئ 

عكا.. بإذن اهلل.
والضفائر  الناضرة،  الورود  إلى  رسالتي 
التائهة،  واألشواق  الدامعة،  والعيون  الحالمة، 
الخافتة..  البسمة  إلى   الحائرة،  واألفكار 

واألحالم الجارحة: 
أن ال تستسلموا وال تسلموا أنفسكم لليأس.. 

هنيئًا ألمهات أنجبت أبطال من أمثالكم..
أكتبوا بأقالم الصبر سطور النجاح وثقوا 
باهلل دومًا أنه مهما طال الزمان سيحاسب كل 

طاغية ظالم ومتمرد. 

تيسري عبداهلل
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ببطء  يقتلونك  ممن  وطني  يا  قلبك  تجتاح  آالم 
وبال رحمة ..

أصبحت كغريب يمر بين البلدان، كغريب أنت في 
عالم مليء بالغدر، والخيانة والنفاق.

وحيد بين أولئك الذين يتعاملون بقذارة المال لبيع 
وشراء الضمائر واألرواح.

األعضاء  وبتقطيع  األبرياء،  دماء  بتجارة  يتعاملون 
البشرية دون التفريق بين طفل رضيع، أو شيخ كبير، 

أو حتى امرأة عاجزة؟؟!!!! ..
يا يمن، وأتوك حاملين  العالم  إجتمعت عليك دول 
نوايا سيئة، وقذرة تجاهك يا وطن اإليمان والحكمة ..
أتوك متحدين متحالفين متكاتفين على إبادة شعبك 

الحر األبي ..
شعبك  إذالل  أرادوا  وطني..  يا  إركاعك  أرادوا 
األبي.. أرادوا سلبك حريتك وكرامتك، أرادوا نهب 

خيراتك وثرواتك.. 
على  سيلقونه  بما  وعي  أو  تفكير  دون  من  أتوك 

ترابك الطاهر يا يمن..
سخروا من شعبك الصامد، وظنوا بأنه شعب ضعيف 

ال يملك شيئًا.. 

ليترجاهم  أرجلهم  بين  ويركع  سيهوي  بأنه  ظنوا 
ويتوسل إليهم.. ولكن .!! 

أسكت أفواههم، وقطعت كالماتهم الساخرة، وخابت 
وعدوانهم  فبتحالفهم  حساباتهم،  وأخطأت  ظنونهن، 
الغاشم الصهيوسعوأمريكي.. وبقصفهم وقتلهم وتدمير 
كل ما على أرضنا، أعطانا تعاظما لإلحساس بالفداء، 
والذل  الظلم  قيود  وكسر  بالحرية،  الشعور  وتعاظم 

التي يحاولون تكبيل اليمن السعيد بها..
 فيومًا بعد يوم يزيد اإلصرار على ردعكم وإبادتكم، 

ويزيد العشق لتراب الوطن الغالي.
وتزداد النوايا عزمًا وإصرارًا وتأكيدًا بإنهاء الشيطان 
األكبر أمريكا، وحليفتها اللعينة إسرائيل، وأمراء الشر 

والفساد آل سعود وحلفائهم..
فنحن الشعب الذي يشق طريقه من بين األشواك ومن 

وسط لهيب البراكين..
معتمدين متوكلين على اهلل تعالى أقوى األقوياء ..

بال  لحياته  قيمة  فال  أرضه  يعشق  اليمني  فالشعب   
أرض حرة عزيزة شامخة.

فهذا الشعب العظيم ال يرضى إال بإحدى الحسنيين.
سننتصر لن ننكسر وسنكسر قرن الشيطان.

يا وطين ستنتصر        
   
وسينكسر قرن الشيطان

بقلم/ إيناس شرف الدين

شــهـَارة
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* برز دور المرأة بشكل لم يكن على الحسبان بل 
المعاصرة لألحداث  التاريخية  المرأة  اليوم  أثبتت 
الحرب  مشاق  تحمل  على  أقدر  أنها  الجسمية 
والظروف القاسية وهي  في قمة الصمود والعطاء 
العظيم ودائما تستعد؛ ألن تقدم جديد فنجدها اليوم 
جسدت أعظم التضحيات من الناحية الجهادية هي  
تدفع بابنها وزوجها وأخيها وهي في قمة الفخر 
احدهم  استشهاد  عند  تستقبل  وكأنها  والتفاني 
عريسًا ُيزف وهي تقوم بالمراسيم على أكمل وجه 
بثبات وعزم وصبر كبير كال األحوال الخير كل 

الخير تعطي دون كلل أو ملل.
وهي  والبذل  العطاء  في  السباقة  نجدها  أيضا 
الظروف  رغم  عالية،  وهمة  برضا  بمهامها  تقوم 
أثبتت للعالم  أنها  الحبيب إال  اليمن  التي يمر بها 
من هي المرأة اليمنية، لقد سعت وجدت من الطفلة 

الصغيرة إلى البنت الكبيرة إلى األم العظيمة، وكل 
على  سواء  أبدعها  وأظهرت  بل  همته  يعمل حسب 
مستوى البيئة المحيطة بها أو على مستوى إبداعها 
في الحرف والعمل.. هكذا تسعى في شتى المجاالت 
العصرية،  المرأة  دورها  ومن  مكانتها  من  لتجعل 
بل النموذج الذي يحتذى بها، وشأنها دائمًا المثالية 
الثري  التاريخ  امتداد  المرأة  وهذه  في كل شيء 

بالتضحية والفداء والخير والعطاء.
التي  المرأة  عن  شأنًا  تقل  ال  اليوم  المرأة  إن 
مر  على  البطولي  ومصيرها  التاريخ  عنها  تحدث 
العصور، هكذا المرأة اليمنية هي إلى جانب الرجل 
في كل المواطن، وفي الصبر أكثر تحمل، وفي 
مدرسة  وغدًا  اليوم  لتعطي  انطالقا  أعظم  الجد 
شاملة ومرجعية ناجحة ونموذجًا يحتذى به على 

مر التأريخ.

كانت  شهور  عدة  أو  أعوام  عدة  قبل  فيما 
يستيقظ  األب  كان  مختلفة  للحياة  رؤيتنا 
صباحًا للذهاب لوظيفته لجمع المال وتوفير 
تكفي  كيف  همها  واألم  الحياة  مستلزمات 
والمشرب  والملبس  المأكل  من  طفلها 

وإكمال دراسته.
كان الطفل يعيش بأنانية نوعًا ما، يريد كل 
شيء ال يريد أن ينقصه شيء.. فجأة وفي ذلك 
التفكير في ذلك  الرؤية، تغير  اليوم تغيرت 
اليوم عندما قرر جار السوء شن عدوانه علينا، 

تغير كل شيء، تغير األب واألم والطفل.
حولنا،  لما  أبصرنا  أكثر،  ووعينا  إتجهنا 

أدركنا ما معنى الحياة.
إدراكًا،  أكثر  وعيًا،  أكثر  الطفل  أصبح 
بثقافة  يتحدث  وذاك،  ذاك  يعطي  أخاه،  ينقذ 

القرآن، يتحدث كألف رجل من رجالهم.
تراه قد عاش ألف عام فيما يلقيه عليك من 

كالم.
صغيرها  على  تخاف  كانت  من  األم  أما 

أصبحت هي من تدفعه، تحثه، تثبته وتعينه.
فيا آل سعود ما زادنا حربكم علينا إال قوة، 
عزة  إال  وعاصفتكم  طائراتكم  زادتنا  وما 

وكرامة.
راهنتم على خسارتنا، فرهانكم خاسر..

أطفالنا أصبحوا أفضل من جنودكم، عزيمة 
وثقة ومقاومة. 

إنتصرنا عليكم بثقافتنا وقرآننا.
إنتصرنا عليكم بأطفالنا وكبارنا.

إنتصرنا عليكم بما وعدنا ربنا. )وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين(.

بقلم/ مسية عبدالرزاق

فاطمة هاشم
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 دور المرأة وصمودها اليوم

ثقافتنا قرآنية
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صديٌق  وبين  بيني  طويل  وحوار  خالف  بعد   •
صغيرة،  يومية  مقالة  له  أرسل  أن  قررت  لي، 
التي  المقالة  لعله يفهم مقصدي، أحيانًا ما كانت 
كنت  المهم  دينية،  سياسية،  ثقافية،  له  أرسلها 
أرسل له باستمرار وكان دائمًا ما ينبهر بما أرسل 
أنها  فأخبرته  المحترف...  بالكاتب  ويصفني  له 
أقرأها.... وفي يوٍم  مقتطفات من كتابات مفيدة 
إتصل بي قائاًل: ما اسم الكتب التي تقرأها وترسل 

لي مقتطفات منها؟ 
قلت له: لماذا؟!

قال: أود أن أستعيرها أو أشتريها... فقد أعجبتني 
العقل،  يبهر  ما  والمعرفة  الحكمة  ففيها من  جدًا. 
وبدأت فعاًل أحس أنها تقربني أكثر من اهلل ومن 
رسوله وكتابه، حقيقة فقد فتحت مداركي ألشياء 
كثيرة في الحياة. لن تعرف كيف أثرت كثيرًا 
على تفكيري وحياتي وكيف أني بدأت أرى الحياة 

بمنظور آخر، منظوٍر جميل ومريح جدًا.
نظرت إليه وأنا مسرورًا جدًا بكالمه، ثم قلت له: 
كل ما أرسلت لك هو لكاتب واحد، الكاتب الذي 
أن  أو  لكالمه  تستمع  أن  ورفضت  انتقدته  لطالما 

تقرأ له حتى سطرًا واحدًا.
قال والحيرة تمأل وجهه: من تقصد؟!

إنما  قلت: أقصد أن ما أرسلت لك من كتابات 

هي مقتطفات من مالزم السيد حسين الحوثي.
قال:  ثم  لبرهة  وسكت  كثيرًا،  مالمحه  تغيرت 

أحمد... أتتكلم بصدق؟
قلت: نعم، صدق الصدق. ومنذ متى أكذب؟

قال: لماذا لم تخبرني؟
قلت: ما كنت لتقرأها إن أخبرتك. ألم أقل لك: 
أال تحكم على شيء قبل معرفته.. الكثير يا يوسف 
حتى  منها  يقرأ  لم  بينما  المالزم،  ينتقد  مثلك 
سطرًا واحدًا.. غريب واهلل.. وما فكرت بالقيام بهذه 
المحاولة إال بعد كثير من المحاوالت والنقاشات 
الطويلة التي لم نستفد منها ال أنت وال أنا، ففكرت 
لمن  تعرف  أن  دون  تقرأها  تجعلك  طريقة  في 
الوحيدة  الوسيلة  وهذه  الحكم،  لك  بعدها  تقرأ، 
كي تخرج من عالم القيود التي كبلت به نفسك.
بعدها.. جلس يوسف ألكثر من نصف ساعة دون 
أن ينطق بكلمة واحدة، بينما كانت هناك معركة 
كبيرة تدور في رأسه.. كنت أذهب وأعود وهو 

مكانه غارق بين تفكيره. 
وفجأة قام وقال لي: إلى اللقاء يا أحمد.

وشكرًا جزياًل ألنك لم تتركني غارق في كبري 
وتعنتي.

قلت: إلى أين؟
قال: إلى الحرية.

لينا أمحد

شــهـَارة
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القدم،  في  الموغلة  التأريخ  عصور  منذ   •
الصمود  قائمة  في  الصدارة  تتبوأ  واليمن 
وهذه  والفناء،  االندثار  عوامل  لكل  المقاوم 
التي  الميزة  السمة –المقاومة والصمود- هي 
توارثتها األجيال جياًل بعد جيل، حتى صاغها 
التأريخ في سجل حقائقه أيقونة خالدة يعزف 
الزمن على إيقاعاتها ألحان البطولة والنضال.
الخضوع  تقبل  ال  صلبة  اليمن  هي  تلك 
واالستكانة لكل من يسعى لتدنيس أرضها، أو 
سلب حريتها، وما من أمة من األمم إالَّ ولها 
تأريخها مختم بالذكريات األليمة، والصفعات 
القاسية التي تلقتها على أيدي اليمنيين، وعلى 
الرغم من خطورة التفكير في النيل من أرض 
اليمن، إال أنها ظلت طوال تأريخها تمثل ذلك 
المرغوب الممتنع، والحلم الذي يداعب مخيلة 

كل مستعمر طامع رغم استحالته.
وإذا ما تجاوزنا حديث التأريخ على أهميته 
العدوان  ظل  في  اليمن  واقع  عن  الكالم  إلى 
وكأنه  التأريخ  لوجدنا  األمريكي،  السعودي 
جديد  من  مفاخره  ويسطر  أمجاده،  يجدد 
ربوة  من  فما  يزن،  وذي  حمير،  أرض  على 
وال صخرة وال شاهق وال سهل إال وله تأريخ 
منقوش، وصفحة مشرقة من صفحات الصمود 

والدفاع المقدس عن األرض والعرض.
وشجاعتهم  بسالتهم  رغم  فاليمنيون 
يحمل  من  وحدهم  يكونوا  لم  وإقدامهم 
السعودي،  الهمجي  للعدوان  التصدي  لواء 
األخرى قد شاركت في خوض  فاألرض هي 
الجيش  أبطال  مع  جنب  إلى  جنبًا  المعركة 
اليمني ولجانه الشعبية، وكأنها تمارس حقها 
المشروع في الدفاع عن إرثها الحضاري ضد 

أي تدخل خارجي أو غزو أجنبي.
مجزرة  عن  ونسمع  إال  يمر  يوم  من  وما 
تنسف  محرقة  أو  هنا،  األعداء  يتكبدها 
أطماعهم هناك، وأخبار تتناقلها وسائل اإلعالم 
اليمن  أبناء  من  اهلل  لرجال  توغل  عن  الحرة 
كل  األعداء،  أرض  في  شعبية  ولجانًا  جيشًا 
الحر األبي يسطر أروع  اليمني  هذا والشعب 
ووحشيته،  العدوان  صلف  ضد  الصمود  صور 
فعلى الرغم من الحصار الشامل الذي فرضته 
وبحرًا  برًا  اليمن  أرض  على  الشقية  الجارة 

مقومات  لكل  الدائم  واستهدافها  وجوًا، 
الحياة وأساسياتها، وتدميرها لكل أثر جميل 
األعمال  تلك  أن  إال  اليمنيين،  نفوس  في 
صمودًا  إال  وأهله  اليمن  تزد  لم  اإلجرامية 
وتماسكًا أكثر من أي وقت مضى، حيث نمت 
وترعرعت في أرض اليمن المنكوب أسمى قيم 
المعاناة  رحم  ومن  واإليثار،  والتعاون  الحب 
ولدت أروع صور التكافل االجتماعي والعطاء 
أرضًا  اليمن  عن  للدفاع  الشامل  واالصطفاف 
مراكز  في  ولنا  وحضارة،  وفكرًا  وإنسانًا، 
هذه  من  والمتضررين  للنازحين  اإليواء 
الحدودية،  المناطق  أبناء  وخصوصًا  الحرب، 
أو تلك التي صنفها العدوان السعودي أهدافًا 
عسكرية لمرمى نيرانه وصواريخ طائراته، لنا 
من تلك المشاهد والصور خير دليل وشاهد 
اليمني،  المجتمع  وتراحم  وعطاء  على كرم 
فمنذ اليوم األول للعدوان وأبناء اليمن يقفون 
وحصاره  العدوان  يتحدون  واحد،  خندق  في 
واإلغاثة  العطاء  قوافل  تتابعت  حيث  الجائر، 
وبشكل  ورعايتهم،  النازحين  وإيواء  لتسكين 
يشعر  فلم  والحياء،  التكلف  حواجز  رفع 
في  اإليواء  مراكز  داخل  بالغربة  النازحون 
من  والرجال  النساء  فأفواج  صنعاء،  العاصمة 
أهل الخير لم يتركوا لهم الفرصة للتفكير 
ديارهم،  من  مشردون  بأنهم  التفكير  مجرد 
في الوقت الذي تجاهل فيه العالم كل العالم 
السعودي  المال  أمام إغراءات  اليمنيين  معاناة 
ضمير  يشتري  أن  استطاع  الذي  المدنس، 
باسم  تتغنى  التي  المشبوهة  بمنظماته  العالم 
المنكوبين  اإلنسانية، وهي ترقص على أشالء 

والبوساء من المستضعفين.
والعدوان  جهة،  من  العالم  تغافل  لقد 
السعودي من جهة أخرى عن حقيقة اليمنيين 
روحية  عالقة  في  باألرض  ارتبطوا  الذي 
مقبرة  إلى  اليمن  استحالت  حتى  مقدسة 
الغزاة  من  أسالفهم  أخطاء  فكرروا  للغزاة، 
إلى  االستعمارية  أطماعهم  قادتهم  الذين 
كرامة  من  والنيل  اليمن،  غزو  في  التفكير 
واالنكسار  الهوان  مصيرهم  فكان  أهله، 
اليمني ضعيفًا  الشعب  والهزيمة، ومهما ظهر 
الضعف  أن ذلك  إال  العالم،  متهالكًا في نظر 

يستشعر  عندما  عارمة  انتفاضة  إلى  يتحول 
اليمني أن عرضه مهدد، وأن أرضه تستباح.

وإذا ما تجاوزنا الحديث عن الحرب والدماء 
تلك  خلفتها  التي  المعاناة  عن  الكالم  إلى 
الحرب الدموية الجائرة، فإن المتابع ألحداث 
يصاب  سوف  العدوان  يوميات  ظل  في  اليمن 
الشعب  عظمة صمود  أمام  واالنبهار  بالدهشة 
اليمني، وسرعة تأقلمه مع طبيعة الوضع الذي 
بأن  يؤمنون  جميعًا  فاليمنيون  فيه،  يعيش 
الحاجة أم االختراع، كما أنهم متعودون منذ 
آماد طويلة على توظيف نظام البدائل، وهذا ما 
توارثوه من أسالفهم، فلكل شيء في قاموس 
حياتهم ألف وسيلة ووسيلة لتحقيقه، فعندما 
توليد  محطات  السعودي  العدوان  استهدف 
الطاقة الكهربائية، وفرض حصاره الجائر على 
الشعب  غالبية  توجه  برًا وبحرًا وجوًا،  اليمن 
لتغطية  الشمسية  الطاقة  ألواح  إلى  اليمني 
استهدفت  وعندما  الكهربائية،  الطاقة  نقص 
محطات الغاز، ودمرت الجسور الموصلة بين 
المحافظات لخنق العاصمة صنعاء وغيرها من 
المحافظات استبدل المواطن اليمني مادة الغاز 
توجه  كما  العيش،  لقمة  لتوفير  بالحطب 
إلى  الجبلية  المناطق  في  وخصوصًا  الشعب 
المنحدرة من  المائية  المصبات  االستفادة من 
المياه  وتوفير  السدود،  لبناء  الجبال  رؤوس 

للشرب، وسقي المزروعات.
اإلنسانية  ومعاناتها  الحرب  كانت  وهكذا 
واالعتماد  االمكانات،  لمراجعة  ناجعة  وسيلة 
يطلقون  بمن  االستجداء  بداًل من  الذات،  على 
كـ«حقوق  براقة  مسميات  أنفسهم  على 
واألمومة  المتحدة،  واألمم  اإلنسان، 
والطفولة«، وهم أقرب ما يكون إلى وحوش 
الغاب المفترسة المتبتلة في محاريب المحال 
اإلنسانية،  قيم  لكل  والمتنكرين  والنفط، 

ورفقاء الوجود.
اشتد  ومهما  الحرب،  طالت  مهما  وختامًا: 
العدوان، فالمنتصر الوحيد هو اليمن إليمانه 
ونزاهة  وصموده  وتماسكه  قضيته،  بعدالة 

مقاصده.
والعاقبة للمتقين..

اليمن أسطورة
الصمود واملقاومة 

 حمدي محمد الرازحي *
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التعريف :
العقيد »وليام دفالك » الحصار 
قوة  تمارسها  حربية  عملية  بأنه 
مدينة  أو  محصنة  منطقة  ضد 
دائرة  وتذهب  احتاللها  بقصد 
»الجديدة  »كستون  المعارف 
الحصار  تعريف  في  التوسع  إلى 
به  يقوم  الذي  العمل  فتقول)إنه 
جيش ما بالمرابطة أو بالبقاء في 
محصن  موقع  أو  قلعة  مواجهة 
فإذا  العدو  عنها  يدافع  مدينة  أو 
تمامًا  بالمدافعين  اإلحاطة  أمكن 
أن  يمكنها  المتفوقة  القوة  فإن 
إليهم،  اإلمدادات  وصول  تمنع 
بالقنابل  قذفهم  يسهل  ثم  ومن 
حتى يستسلموا وقد تقوم القوات 
في  ثغرات  بفتح  المهاجمة( 
إلى  للنفوذ  الدفاعية  النطاقات 
المنطقة  على  واالستيالء  عمقها 
فيها  المدافعين  وأسر  المحاصرة 
أو االنتظار حتى يتضوروا جوعًا.

 أنواع الحصار االقتصادي وتطبيقاته
 الحصار السلمي:  وهو ما يعرف عادة 
الحظر البحري وكوسيلة لتسوية 

الخالفات الدولية في الربع الثاني 
باعتباره  عشر  التاسع  القرن  من 
في  القصاص  أو  التدخل  صور 
لم  نزاع  حالة  وفي  السلم  حالة 
يصل بعد إلى درجة الحرب، ولعل 
هو  النوع  هذا  من  الحصار  أشد 
الفرنسي ضد  البريطاني  الحصار 
وكذلك   )1832( عـام  هولندا 
لمواني  البريطاني  الحصار 
والحصار   )1850( سنة  اليونان 
البريطاني األلماني المشترك سنة 
)1902( ضد فنزويال في محاولة 
إلجبارها على تنفيذ بعض مطالب 
وكذلك  الدول،  تلك  رعاية 
فرضت  عندما   )1927( سنة  طبق 
فرنسا وبريطانيا وروسيا حصارًا 
معينة  أجزاء  على  مشتركًا 
بالقرب من سواحل اليونان، بهدف 
إجبار تركيا على منع االستقالل 
لليونان، وهذا النوع له عدة أقسام 
طرق  بعدة  تنفيذه  ويتم  ومبادئ 

وذلك على النحو التالي:
أ- حصار سلمي قانوني:

يهدف إلى فرض احترام قواعد 
إحدى  بإرغام  الدولي  القانون 

التزاماتها  تنفيذ  على  الدول 
الدولية.

ب- حصار سلمي إنساني:
التي  الدولة  ضد  يستخدم 
اإلنسانية  المبادئ  حرمة  انتهكت 
)1888(من  سنة  زنجبار  كحصار 
والبرتغال  وإيطاليا،  ألمانيا  قبل 

للقضاء على تجارة الرقيق.
ج- حصار سلمي سياسي:

أغراض  تحقيق  إلى  يهدف 
السواحل  كحصار  سياسية 
قبل  من   )1919( عام  الروسية 
دول الحلف، وذلك بهدف إسقاط 

النظام الشيوعي الجديد.
د- الحصار االقتصادي  الحربي أو العسكري:

من  معينة  دولة  منع  هو 
قطع  أو  األسلحة  على  الحصول 
عن  العسكرية  المعدات  أو  الغيار 
للدولة  الطوعي  االلتزام  طريق 
تلك  تمتلك  التي  واألطراف 
أو عن طريق  والمعدات  األسلحة 
اتخاذ إجراءات عمل لمنع وصول 
إلى  بالمعدات  األسلحة  تلك 

الدولة المعنية 
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هـ- الحصار السلمي العسكري:
يذهب البعض إلى أن هذا النوع 
يمكن اعتباره خليطًا بين الحصار 
حيث  العسكري  والحصار  السلمي 
إن حالة الحرب غير قائمة ولكنها 
فرض  وتستلزم  الوقوع  وشيكة 
والذخائر  األسلحة  على  حظر 
حدث  كما  العسكرية  والمعدات 
في  الروسية  الصواريخ  أزمة  في 

كوبا أيام حكم كاسترو.
 

أهداف الحصار االقتصادي
وهي  موضوعية:  أهداف  أ(   
تتركز أساسًا في محاولة إحداث 
تغيرات في تصرفات حكومة الدولة 
التي صدرت هذه اإلجراءات ضدها 
التفاصيل  اختالف  مع  وذلك 

بالنسبة لكل حالة 
وهي  الثانوية:   األهداف  ب( 
بمركز  تتعلق  التي  األهداف 
لهذا  الفارضة  الحكومة  وسمعة 

اإلجراء ونفوذها
 

الحصار  تطور  عن  تأريخية   نبذة 
االقتصادي

أشرنا سابقًا األهداف االقتصادية 
درجة  في  تتفاوت  لكنها  قديمة 
للظروف  تبعًا  وشموليتها  عمقها 
واالجتماعية  االقتصادية، 
والعقدية  والبيئية  والسياسية 
ظاهرة  شهدت  وقد  بها،  المحيطة 
تطور  عبر  تطورًا  الحرب 
أهدافها  في  البشرية  المسيرة 
وشهدت  ونتائجها،  ودوافعها 
للصراع  االستراتيجية  الوسائل 
العسكرية  كالوسائل  المسلح، 
تطورًا  واالقتصادية،  والسياسية 
انعكس في تطورات ظاهرة الحرب 
القديمة  العصور  عبر  االقتصادية 
وكذلك  الوسطى  والعصور 
يكون  وقد  الحديثة،  العصور 
استخدامها قبل الحرب أو خاللها 

في  وتستمر  السلم  زمن  في  أو 
زمن الحرب كونها عنصرًا رئيسًا 
من  ,ولعل  الشاملة  الحرب  في 
األجدى التطرق إلى مراحل تطور 
التسلسل  عبر  االقتصادي  الحصار 
األشكال  إلى  للتوصل  الزمني 
والحاالت التي واكبت هذا النوع 
استعراض  ولعل  الحروب  من 
بعض األمثلة قد يفيد في إيضاح 

الصورة وهذه المراحل هي:
أ( العصور القديمة:

القديمة  الحروب  تاريخ  يعكس 
الحرب  اصطالح  مضمون  دور 
من  المعاصرة  االقتصادية 
تقارير  في  الحرب  وقائع  خالل 
)ق.م(  الخامس  فالقرن  نتائجها، 
األول  التعبير  استخدام  يشهد 
في  ممثاًل  االقتصادية  للحرب 
خالل  من  اإلغريق  حروب 
فرضه  الذي  البحري   الحصار 
وتم  الثينين  على  اإلسبارطيون 

فيه تدمير القافلة البحرية العائدة 
محملة  كانت  التي  لالثينيين 
بالحبوب وكان هذا التدبير الذي 
استخدمه اإلسبارطيون كان سببًا 
من  االثينيين  حرمان  في  أساسيًا 
ثم  لهم  األساسية  الغذائية  المواد 
نصر  وتحقيق  الحرب  خسارتهم 

عسكري لإلسبارطيين .
ب( العصور الوسطى:

 تتضح أهمية العوامل االقتصادية 
في  برزت  إذ  واضحة  كأسلحة 
المشركين  مع  المسلمين  حروب 
الدعوة  بدء  أبان  قريش  من 
التدابير  كانت  حيث  اإلسالمية 
األوائل  المسلمون  اتخذها  التي 
التعرض  خالل  من  قريش  ضد 
التجارية   « سفيان  أبو   « لقافلة 
المسلمين  قوة  تدعيم  في  أثرها 
هذا  ومن  المشركين  وإضعاف 
االقتصادية  الحرب  أن  نالحظ 
بصيغة الحصار االقتصادي اعتمدت 
األوائل،  المسلمين  حروب  في 
ومما يالحظ في الحروب الواقعة 
أن  والوسيط  القديم  التاريخ  في 
الحرب االقتصادية غالبًا ما كانت 
التعرضي  وجهها  في  تمارس 
أكثر  والقرصنة  الحصار  بصيغة 
الشك  ومما  الوقائي،  وجهها  من 
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والغاز المنزلي



ضراوة  الحروب  أشد  أن  فيه 
كانت تعتمد على الفنون البدائية 
تتطلب  التي  سيما  وال  للقتال، 
القادة  لكن  العدد  محدودة  قوات 
التأثير  شدة  أن  يعرفون  كانوا 
في الخصم تكمن في توجيه جهد 
االقتصادية  موارده  إلى  التدمير 
ذلك  على  األمثلة  أبرز  ومن 
طرزها  التي  المالحم  تلك 
الفتوحات  إبان  المسلمون  أبطال 

اإلسالمية ومنها ما يلي:
)1( حصار شعب أبو طالب:

حاصرت قريش رسول اهلل وأهل 
بيته من بني هاشم وبني المطلب 
الذي  الشعب،  في  مناف  عبد  ابن 
بعد  هاشم  بني  شعب  له  يقال 
سّت سنين من مبعثه، فأقام ومعه 
المطلب  وبني  هاشم  بني  جميع 
في الشعب ثالث سنين حّتى أنفق 
رسول اهلل ماله وأنفق أبو طالب 
ماله وأنفقت خديجة بنت خويلد 
مالها، ثم نزل جبريل على رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فقال: 
إّن اهلل بعث األرضة على صحيفة 
من  فيها  ما  كل  فأكلت  قريش 
التي  المواضع  إال  وظلم  قطيعة 

فيها ذكر اهلل.

)2( حصار الطائف:
 إنطلق الرسول )صلى اهلل عليه 
لمحاصرة  الطائف  إلى  وسلم( 
اعتصموا  الذين  المنهزمين 
بحصونها المنيعة، وما إن اقترب 
ثقيف  أمطرته  حّتى  الطائف  من 
بوابل من النبال، فأصابت جماعة 
النبّي  دعا  ما  المسلمين،  من 
يبعد  أن  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى 
التي  النبال  مدى  عن  المسلمين 
ثقيف،  تنطلق من حصون  كانت 
وعشرين  بضعًا  يحاصرهم  وظّل 

على  تكن  لـم  ثقيفًا  ولكن  ليلة، 
لحقت  بعدما  للمواجهة  استعداد 
وفي  حنين،  في  الهزيمة  بها 
المقابل، لـم يكن لدى المسلمين 
آالت الحصار الكافية لكي يرغموا 
ولذلك  االستسالم،  على  ثقيف 
اعتمدوا سياسة االنتظار التي قد 
تكون لصالحهم أكثر منها لصالح 
المسلمين وبذلك اتبع المسلمون 
في  متنوعة  وسائل  مرة  وألول 
على  المسلمون  أصبح  الحصار.. 
أبواب ذي القعدة وهو من األشهر 
القتال،  اإلسالم  فيها  حّرم  التي 
فآثر النبّي )صلى اهلل عليه وسلم( 
ويرجع  عنهم  الحصار  يرفع  أن 
حيث  الجعرانة  إلى  معه  بمن 

األسرى والغنائم.
 )3( حصار بنو قريضة:

أمر  للهجرة  الرابعة  السنة  في 
النبي صلى اهلل علية وسلم بغزو 
نكثهم  بني قريضة وذلك بسبب 
العهد وأنظمامهم إلى لمشركين 
صلى  أصبح  ولما  األحزاب  يوم 
اهلل عليه وسلم من ليلة منصرف 
األحزاب وكان وقت الظهر وضع 
السالح واغتسل فأتاه جبريل وهو 
فقال  الغبار  من  رأسه  ينفض 
وضعناه  ما  واهلل  السالح  وضعت 
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اهلل عليه  فقال صلى  إليهم  اخرج 
وسلم فأين فأشار إلى بني قريضة 
فنادى منادي رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ال يصلين أحد العصر 
إال في بني قريظة فحاصرهم صلى 
اهلل عليه وسلم ثم اتفقوا على أن 
معاذ وكان  بن  فيهم سعد  يحكم 
الرجال  بقتل  فحكم  مريضا  سعد 
الذراري  وسبي  األموال  وقسمة 
لقد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فقال 

حكمت فيهم بحكم اهلل.
 

نبذة تاريخية في الحروب العالمية

األولى  العالمية  الحرب  في   -1
واسعًا  تطورًا  شهدت  التي 
لظاهرة الحرب ولوسائل الصراع 
العسكرية،  وخاصة  االستراتيجية، 
واالقتصادية،  والسياسية، 
الحرب  أن  وحيث  والنفسية، 
شهدت  األخرى  هي  االقتصادية 
أهدافها  وفي  أساليبها  في  تطورًا 
ظاهرة  تطور  ومع  ونتائجها، 
اقتضت   ، الحرب  وفن  الحرب 
األولى  العالمية  الحرب  ظروف 
المواد  من  الواردات  في  زيادة 

الحربية  المعدات  لصنع  الالزمة 
الحديثة ، كما أن األهمية الكبيرة 
بفعل  برزت  التي  البترول  لزيت 
الطيران  بسالح  الجوية  المعارك 
المعارك،  في  الدبابات  واستخدام 
زاد هذا األمر من فاعلية الحرب 
الهجومي،  بجانبيها  االقتصادية 
والدفاعي، وخاصة وسيلة الحصار 
بريطانيا  فرضتها  التي  البحري 
والتي لعبت دورًا حاسمًا في تقرير 

 ، ألمانيا  وهزيمة  الحرب  نتائج 
االقتصادية  الحرب  تدابير  ومن 
أبان  بريطانيا  استخدمتها  التي 

الحرب العالمية األولى ما يلي :
محطات  على  السيطرة  أ- 
التموين بالفحم »الوقود« وتلك 
المحطات التي كانت تعتمد على 
بالد  مناجم  إنتاج  من  يصلها  ما 

الحلفاء.
ذات  المواد  على  الحظر  ب- 
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الذي   ، االستراتيجية  األهمية 
أعلنته بريطانيا في )3 آب 1914م( 
فرنسا  أعلنته  أن  بعد  وذلك 

وألمانيا في )3 تموز 1914م(.
والحصار  السوداء  القوائم  ج- 
المالي الذي أقدمت عليه بريطانيا 
بمنع  قيامها  في  تجلى  والذي   ،
السيادة  نطاق حقوق  في  رعايتها 
محايدين  تجار  مع  االتجار  من 
يقومون  أنهم  يعرف  أو  يشك 
دولة  إلى  المتاجر  نقل  بإعادة 
القوائم  في  وضعت  كما  العدو، 
مصانع  عدة  أسماء  السوداء 
الواليات  في  حتى  وشركات 

المتحدة نفسها .
معين  نطاق  في  التموين  د- 
بريطانيا  قامت  حيث  ومحدود، 
تحديد  بموجبه  تم  نظام  بوضع 
في  المحايدة  الدولة  مشتريات 
أوروبا من وراء البحار من المواد 
االستراتيجية  والمواد  الخام 

األخرى .
وفقًا  االقتصادية  الحرب  ه- 
األولى  العالمية  الحرب  لوقائع 
لتسهيل  المتخذة  التدابير  تعني 
بجانبيها  الحرب  مواصلة 
تتكون  وهي  والدفاعي،  الهجومي 
عسكرية  وتدابير  سفن  من 

خلق  هدفها  دبلوماسية  وخطوات 
اقتصادية  خاصية  ذات  نتائج 
مجمل  على  تنعكس  العدو،  ضد 
فالحرب  لذلك  الصراع  ميادين 
البرية،  كالحرب  االقتصادية 
أن  يمكن  والبحرية   ، والجوية 
تكون هجومية ودفاعية وقد تكون 
 ، للحرب  االستعداد  مرحلة  في 
الحلفاء قبل  وهذا ما فعلته دول 
الحرب العالمية الثانية ، وخاصة 
االقتصادي  الحصار  خالل  من 

لمواجهة ألمانيا النازية .
األولى  العالمية  الحرب  2- بعد 
وضع تنظيم دولي في هذا الصدد 

أيلول  من  العاشر  في  وذلك 
سان  اتفاقية  بموجب  1919م  عام 

جرمان، وعهد عصبة األمم.
الثانية.  العالمية  3- في الحرب 
فاعلية  تزايد  إمكانية  أصبحت 
نتائج  في  االقتصادية  الحرب 
أكثر  الثانية  العالمية  الحرب 
في  الحال  عليه  كانت  مما 
نتيجة  األولى،  العالمية  الحرب 
للتطور الواسع في مجال الصناعة 
وسائل  على  وانعكاسها  الحربية 

الحرب االقتصادية .
والذي  الحديث  العصر  في   -4
في  والتطور  النووي  عصر  هو 
أسلحة التدمير الشامل مما يؤدي 
إلى تدهور كبير لقدرات الحرب 
االقتصادية وتدابيرها وخاصة في 

وجهتها الدفاعية .
5- حصار العراق:  وذلك نتيجة 
الكويت في نهاية  احتاللها لدولة 

القرن الميالدي الماضي
6 . حصار غزة من قبل االحتالل 
قائما  زال  ال  والذي  الصهيوني 
شرعيته  عدم  رغم  اليوم  حتى 

القانونية واالنسانية .
عدم  نتيجة  إيران  حصار   -7
فيما  الدولية  للقرارات  امتثالها 
وتوجهها  النووي  الجانب  يخص 

للتصنيع الحربي النووي .
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إقناع  في  األوروبيون  يجهد 
من  أخيرًا  لمسوه  ما  بأن  أنفسهم 
هجمات وما يتخوفون منه قريبًا، 
هو نتاج غّضهم النظر عن انتشار 
الوهابية في بلدانهم بأيٍد سعودية 
قدمتها  حكومية  موافقات  وعبر 
دولهم، مقابل المصالح االقتصادية 
والمالية المشتركة مع السعودية

خليل كوثراني, دعاء سويدان

ثنائية ناجحة يمارسها آل الشيخ 
عبد  بن  محّمد  الشيخ  إلى  )نسبة 
جّدهم  إرث  باستغالل  الوّهاب( 
على  الدينية  الشرعية  إسباغ  في 
يلتزم  فيما  السعودي،  العرش 
أحفاد ابن سعود مهّمة الدفاع عن 
ومناهجها  تعاليمها  وبّث  الوهابّية 
يسّخر  مهّمة  كاّفة.  البلدان  في 
)مؤّسس  العزيز  عبد  أنجال  لها 
المعاصرة(  السعودية  الدولة 
أدوات »حداثية« تتمّثل في تشييد 
التبليغية  والمراكز  المدارس 
»أقطار  إلى  بالدعاة  والبعث 

المعمورة«.
مليار   87 أنفقت  »السعودية 
الماضيين  العقدين  خالل  دوالر 
ينقل  العالم«،  في  الوّهابية  لنشر 
لدى  السابق  األميركي  السفير 

في  وينزر،  كورتين  كوستاريكا 
نشرتها  أكاديمية  تحليلية  دراسة 
مونيتور«  إيست  »ميدل  مجلة 
عن الخبير في الصراعات الدينية 
وتمويل التطّرف أليكسي أليكسيف، 
أثناء  أليكسيف  أقوال  وجاءت 
الشيوخ  استماع في مجلس  جلسة 
أرقام  2003، وهي  26 حزيران  في 
السابق  المستشار  أوردها  مماثلة 
في  األميركية  المال  وزارة  في 
أوفهوسر،  ديفيد   ،2004 حزيران 
الحكومة  إنفاق  أن  آنذاك  وقّدر 
»المذهب  نشر  على  السعودية 
الوّهابي« في العالم بما ال يقّل عن 

75 مليار دوالر.
المحّلل  ذكر  السياق،  هذا  في 
»هس«  شركة  في  النفطي 
مورس،  إدوارد  الطاقة  لتجارة 
عبد  بن  فهد  الراحل  الملك  أّن 
الوّهابية  ناشري  خّص  العزيز، 
تعادل  البترول  عوائد  من  بحّصة 
سنويًا.  دوالر  مليون  و800  مليارًا 
أرقام  فال  الراهن،  الوقت  في  أّما 
السعودي  اإلنفاق  حجم  تقارب 
ولكّن  الدينية«،  »األنشطة  على 
الفت  باّطراد  تكاثرت  األخيرة 
النفطية  الطفرة  بلوغ  مع  تزامنًا 
العربية  األقطار  تكن  أوجها. ولم 

واإلسالمية التي غزتها البترو ــ 
باكستان،  مقّدمها  وفي  وّهابية، 

يتيمة على قائمة األهداف.
منظومة وّهابية 

متكاملة في أوروبا
أسباب  عن  تسأل  التي  أوروبا، 
كذلك  لها  كان  اآلن،  اإلرهاب 
نصيب وافر من الجهود السعودية 
»التوحيد  رقعة  توسيع  في 
نماء  إلى  بالنظر  الوّهابي« 
القاّرة  داخل  اإلسالمية  الجالية 
اإلحصاءات  آخر  وتقّدر  العجوز. 
دول  جميع  في  المسلمين  عدد 
أوروبا بنحو 44 مليون نسمة، أي 
السكان.  ما يقارب 6% من إجمالي 
لم  المتقادمة  المساعي  وهذه 
إّنه  بل  السعودي،  النظام  ينكرها 
جاهر بها متفاخرًا تحت شعار نشر 
العربية  واللغة  اإلسالمية  الثقافة 
وبنظرة  المسلمة.  األقلّيات  ودعم 
اإلعالمية  المنابر  إلى  سريعة 
تظهر  المملكة،  بلسان  المتحدثة 
للمؤّسسة  سّخرت  هائلة  مشاريع 
صحيفة  ووجوهها.  الدينية 
السعودية  األوسط«  »الشرق 
نفسها أحصت في تقرير عددًا من 
على  سعوديًا  الممّولة  المشاريع 
امتداد القاّرات الخمس، وذلك في 

هذا ما جنته الوهابيــة على أوروبا
* إن الدول األوروبية غضت الطرف عن انتشار المراكز والمساجد الوهابية في بلدانها مقابل المصالحة 

المالية التي كانت تكسبها من السعودية، وهي بذلك السلوك قد ساهمت في انتشار الوهابية والتكفير في 
العالم الغربي الذي انتقل أفراده إلى العالم اإلسالمي، وبالذات سوريا والعراق وقبلهما أفغانستان..

ابي« )األخبار(
ّ

أوروبا التي تسأل عن أسباب اإلرهاب اآلن كان لها نصيب وافر من الجهود السعودية في توسيع رقعة »التوحيد الوه
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ذروة أنشطة الدعوة الوّهابية.
تعتبر  التي  الصحيفة،  تلك 
آل  عن  المدافعين  صدارة  في 
السعودية  أّن  إلى  تشير  سعود، 
دينية  مراكز  أوروبا  في  بنت 
مترًا   3848 بعضها  مساحة  تبلغ 
بعضها  تكلفة  وتقارب  مرّبعًا، 
ومن  دوالر.  ماليين   5 اآلخر 
الحرمين  خادم  »مركز  أبرزها 
في  اإلسالمي«  الثقافي  الشريفين 
مدينة ملقا اإلسبانية، و»المركز 

اإليطالية  العاصمة  في  اإلسالمي 
مونت  مدينة  و»مركز  روما«، 
و»المركز  فرنسا«،  في  الجولي 
اإلسالمي« في جنيف، و»المركز 
بروكسل  في  الثقافي«  اإلسالمي 
يقع  المركز  هذا  أن  إلى  )يشار 
على مقربة من منطقة مولينبيك 
صيتها  ذاع  التي  البلجيكية 
األوروبية  البقع  أبرز  كإحدى 
يضاف  للجهادّيين(.  المصّدرة 
في  اإلسالمي«  »المركز  إليها: 
في  الثقافي«  و»المركز  مدريد، 
في  اإلسالمي«  و»المركز  لندن، 
و»المركز  البرتغال،  في  لشبونة 
النمسوية  العاصمة  اإلسالمي« في 
الحرمين  خادم  و»مركز  فيينا، 
أدامبرا  في  اإلسالمي«  الشريفين 

في إسكتلندا.
الدينية،  المراكز  جانب  إلى 
المساجد  األوسط«  تعّدد »الشرق 
التي شّيدتها المملكة أو أسهمت في 
تشييدها على الحواضر األوروبية 
من بين 1359 مسجدًا سعوديًا حول 

مسجد  صدارتها:  وفي  العالم. 
»مونت الجولي« في فرنسا، مسجد 
مسجد  الفرنسية،  ليون  مدينة 
الشريفين«  الحرمين  »خادم 
»المركز  مسجد  أدامبرا،  في 
السويسرية،  برن  في  اإلسالمي« 
بروكسل،  في  الجامع  المسجد 
المسجد الجامع في مدريد، مسجد 
بريطانيا  في  المركزي  »برنت« 
ومساجد أخرى في زغرب ولشبونة 

وفيينا.
المنظومة  مشهد  يكتمل  وال 
بالتعريج  إال  أوروبا  في  الوّهابية 
أنشأتها  التي  األكاديمّيات  على 
السعودية في غير دولة، وفي مقّدمة 
شعار  تحت  المبنية  الصروح  هذه 
األقّلّيات  أبناء  من  النشء  »ربط 
من  وعقيدتهم  بدينهم  المسلمة 
خالل الدروس النظرية والعملية«، 
تأتي »أكاديمية الملك فهد« في 
فهد«  الملك  و»أكاديمية  لندن، 
من  مدارس  تضم  التي  بون  في 
الثانوية،  إلى  االبتدائية  المرحلة 

كان فهد مسكونًا
بهاجس التصّدي 

المتدادات الثورة
 اإليرانية في العالم
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. أيضًا  ومسجدًا يتسع لـ 700 مصلٍّ
في  العربي«  العالم  »معهد  يوجد 
ال  بل  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
حّتى  الغربية  الجامعات  تستثنى 
ــ  البترو  سيل  من  منها  العريقة 
وّهابية، فالمملكة »أدركت أهّمية 
وتصحيح  اإلسالم  حقيقة  إبراز 

المفاهيم اإلسالمية المشّوهة«.
الملك  كان »كرسي  هنا،  من 
فهد للدراسات« في معهد الدراسات 
جامعة  في  واألفريقية  الشرقية 
لندن، كما كان »كرسي الملك 
اإلسالمية«  للدراسات  العزيز  عبد 
في جامعة كاليفورنيا، و»كرسي 
الشرعية  للدراسات  فهد  الملك 
اإلسالمية« في كّلية الحقوق في 

جامعة هارفارد.
ينتسب  مقّدمًا  تعداده  تّم  ما 
واحدة  زمنية  حقبة  إلى  جميُعه 
هي حقبة الثمانينيات والتسعينيات، 
من  عشر  الحادي  أحداث  قبيل  أي 
من  المرحلة  تلك  في  أيلول. 
مسكونًا  فهد  كان  المملكة،  عمر 
الثورة  المتدادات  التصّدي  بهاجس 
األخيرة  أّن  سّيما  وال  اإليرانية، 
بلغت آنذاك مرحلة التأثير القوي 
اإلسالمية.  الثقافة  ساحة  في 
معطوفة  إليها،  المشار  والهواجس 
والنفطية،  المالية  اإلغراءات  على 
واألوروبية  الغربية  الدول  جعلت 

بالتحديد تغّض الطرف عن التوّسع 
األقّلّيات  ذات  البلدان  في  الوّهابي 

المسلمة.
تغاٍض ما لبثت أوروبا أن دفعت 
ثمنه بالدماء. يقول الخبير أليكسي 
مجلس  أمام  شهادته  في  أليكسيف 
الشيوخ األميركي، إّن »متخّرجي 
وراء  كانوا  الوّهابية  المدارس 
تفجيرات  مثل  اإلرهابية  األعمال 
واغتيال   2005 تّموز  في  لندن 
الفّنان تيودور فان جوخ الهولندي 
توضح  نماذج  وثمة   .»2004 عام 
القائم  السعودي  النهج  استمرارية 
ما  حّتى  الوّهابية  تفريخ  على 
جعلت  التي  أيلول،   11 أحداث  بعد 
الرياض تعمل على امتصاص غضب 
إعالمية  بحمالت  إزاءها،  واشنطن 
بالفقاعات.  تكون  ما  أشبه  وأمنية 
ولم تمر سنوات قالئل حتى صارت 
من  »الجهادّيين«  قبلة  سوريا 
كّل حدب وصوب، وقد بدأ ربائب 
الوّهابية  واألكاديمّيات  المدارس 
للنفير  الرحال  شّد  أوروبا  في 
نفير  وهو  الشامية،  الساحة  إلى 
بل  السكوت،  أّن  أوروبا  حّكام  ظّن 
وتسهيله، سيحّقق غاياتهم السياسية 
»القاعدّيين  جيل  من  وسيخّلصهم 

الجدد«.

ابية من جديد
ّ

 حديث الوه

وافترقت حسابات  الظنون  خابت 
هي  ما  البيدر،  حصيد  عن  الحقل 
اندلق  حّتى  معدودات  أشهر  إاّل 
»الجهادّيون« نحو أوروبا مدّشنين 
صحيفة  على  باإلغارة  هجماتهم 
منتهين  وغير  إيبدو«  »شارلي 
باريس  بهجمات  يبدو  ما  على 
الثاني  تشرين   13 ليلة  الدامية. 
أيلول   11 بأّنها  ُوسمت  التي   2015
على  الخطر  ناقوس  دّقت  أوروبي 
تزخيم  وأعادت  مسبوق،  غير  نحو 
األوروبية  السياسات  بشأن  الجدل 
التغلغل  الفرنسية حيال  وخصوصًا 

الوّهابي في أوروبا الغربية.
اّتخذتها  التي  القرارات  أول 
الجدل  ذلك  خلفية  على  باريس 
تبّث  بأّنها  وصفت  مساجد  إغالق 
الكراهية وطرد دعاتها من األراضي 
األّول  ليس  قرار  وهو  الفرنسية، 
من نوعه، فقد سبقتها في عّدة دول 
أوروبية إجراءات مماثلة، وتحديدًا 
عام 2012 منعت السلطات السويسرية 
العريفي  محّمد  السعودي  الداعية 
من  ألسباب؛  أراضيها  دخول  من 

بينها حّضه على كراهية اآلخر.
وبموجب القرار السويسري، بات 
دول  دخول  من  محرومًا  العريفي 

»الشينغن« الـ 19.
جانبها،  من  بادرت،  ألمانيا 
إغالق  إلى  الماضي  أيلول  في 
في  السعودية«  »األكاديمية 
الجدل  فيه  حمل  وقت  في  بون، 
المتعاظم  واإليرلندي  البريطاني 
حول المدارس السعودية، الملحقيَة 
الثقافية التابعة للرياض على اّتخاذ 
من  المدارس  كلمة  بإلغاء  قرار 
المتعّلقة  واألوراق  الوثائق  جميع 
بالطالب واستبدال تعبير »مجاميع 

للتقوية« بها.
خطوة التفافية لم تفلح في إخماد 
المطالبات األوروبية بقطع الطريق 

شــهـَارة
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على تدّفق البترو ــ وّهابية.
كان  النمسوي  البرلمان  لكن 
يحظر  قانون  إقرار  في  السّباق 
للمنّظمات  أجنبي  »تمويل  أّي 
)شباط  وأئّمتها  اإلسالمية« 
الفائت( ضمن جهود فيينا لمكافحة 

التطّرف.
أّما إسبانيا، فرفضت مطلبًا قطريًا 
بتشييد أكبر مسجد على مستوى 
ساحة  أطالل  على  وذلك  أوروبا، 
وسط  الواقعة  الثيران  مصارعة 
برشلونة، بكلفة قّدرت بأكثر من 

ملياري يورو.
إسبانية  إعالم  وسائل  وعزت 
برشلونة  خشية  إلى  الرفض 
مدريد  في  المركزية  والحكومة 
السعودية  التجربة  تكرار  من 

الوّهابية على أراضيهما.
هو الذعر الغربي، إذًا، من تغّول 
الوّهابية واستحالتها خطرًا محّققًا 
وأمنهم  األوروبيين  حياة  على 
حكوماتهم  سيف  كانت  ما  بعد 
المسّلط  االستخبارية  ودوائرهم 

على رقاب الخصوم. 
ذعر وإن كانت أحداث 11 أيلول 
فإنها  األولى،  صفارته  أطلقت  قد 
لم تكن كافية إلقناع حّكام أوروبا 
وّهابية  البتروــ  أنظمة  غّث  بأّن 
يفوق سمينها، فهل يكون 13 تشرين 
اليقظة  اختبار  الفرنسي  الثاني 

األخير؟.

مراجع :

1- عنوان المجد في تاريخ نجد، 
عثمان بن عبداهلل بن بشر النجدي 
الحنبلي، تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف بن عبداهلل آل الشيخ، 
دار النشر: دار الملك عبد العزيز 
-1982  1403-1402 الطبعة:  رقم  ــ 

.1983
 Pew Forum, The  -2

 Future of the Global,
 Muslim Population,

.2011 January
مراكز   210« عن  تقرير   -3
ودعم  مسجد  و1500  إسالمية 
األكاديميات  وإنشاء  المعاهد 
»الشرق  في  العلمية«،  والكراسي 
األوسط«، األحد 27 تشرين األول 

2002 - العدد 8734.
4- قبيل عام 1978، كان المركز 
السعودي في بلجيكا مسجدًا كبيرًا 
داخل  المتاحف  بمجمع  ملحقًا 
بروكسل،  في  األثرية  الحديقة 
إهداء  )تاريخ   1967 عام  ولكن 
عبد  بن  فيصل  للملك  المسجد 
شّرع  بودوان(  الملك  من  العزيز 
السعودي  اإلنفاق  أمام  األبواب 
السخّي على توسعة المسجد، حتى 
غدا األخير مركزًا متكاماًل ُينسب 
ألنساب  الجامع  الملك  إلى  بحّق 
فيصل  به  نعني  الحاكمة،  الثنائية 
النجل الثالث لعبد العزيز آل سعود 
بن  بنت عبداهلل  من زوجته طرفة 

عبد اللطيف آل الشيخ.

ثمار التزاوج السعودي ــ
 الوهابي األولى

معرفة  من  محّمد  تحّقق  »فلّما 
التوحيد، وعلم ما فيه من المصالح 
الدينّية والدنيوّية، قال له: يا شيخ، 
ال  الذي  ورسوله  اهلل  دين  هذا  إّن 
لك  بالنصرة  وأبشر  فيه،  شّك 
ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف 
أشترط  أن  أريد  ولكن  التوحيد، 
في  قمنا  إذا  نحن  اثنتين:  عليك 
اهلل،  سبيل  في  والجهاد  نصرتك 
البلدان، أخاف  وفتح اهلل لنا ولك 
بنا غيرنا،  أن ترحل عّنا وتستبدل 
والثانية: إنَّ لي على الدرعّية قانونًا 
آخذه منهم في وقت الثمار، وأخاف 
أن تقول ال تأخذ منهم شيئًا، فقال 

الشيخ: أّما األولى فأبسط يدك الدم 
الثانية  وأّما  بالهدم،  والهدم  بالدم 
الفتوحات،  فلعّل اهلل أن يفتح لك 
هو  ما  الغنائم  من  اهلل  فيعّوضك 
عليه  تعاهد  ما  هذا  منها«.  خير 
والشيخ  سعود  بن  محمد  األمير 
فاتحة  في  الوّهاب  عبد  بن  محّمد 

لقاءاتهما بالدرعية.
الدعامة  أرسى  السابق  العهد 
األولى لدولة آل سعود في جزيرة 
العرب بنسخها الثالث. عبر جناحي 
سعود  ابن  أفرد  والدعوة،  السيف 

سلطانه خلف أسوار نجد.
التي  الوّهابية،  الفتاوى  كانت 
وترمي  جميَعهم  األغيار  تكّفر 
عموم المسلمين باالبتداع والشرك 
السعودّيين  مطّية  والجاهلية، 
لغزو  نجاعة  األكثر  األوائل 
الُملك  وتشييد  الجزيرة  قبائل 
المقابل  في  إماراتها،  أنقاض  على 
أسياف  أن  الوّهاب  عبد  ابن  رأى 
لبسط  المثلى  الوسيلة  سعود  ابن 
تظفر  أن  لها  كان  ما  طريقة 
الخيل  لوال  واألنصار  باألتباع 

ِجل السعودّيين. والرَّ
األّمة  فالسواد األعظم من علماء 
الحنابلة  مشائخ  فيهم  بمن  آنذاك 
رفضوا بشّدة ما جاء به محّمد بن 
يحل  لم  رفض  وهو  الوّهاب،  عبد 
الوّهابيةــ  الشراكة  بلوغ  دون 
رضى  ظّل  في  مراماتها  السعودية 
الذين  البريطانّيين  من  ودعم 
الدولة  أركان  تقويض  أرادوا 
وبرغم  ومشروعيتها،  العثمانية 
االنكسارات التي تعّرض لها مشروع 
التزاوج  هذا  فإّن  »المحّمدين«، 
سرعان ما انبعث كّرة أخرى أوائل 
عهدًا جديدًا  فاتحًا  الماضي،  القرن 
السعودي  الوظيفي  التبادل  من 
عائدات  استبدل  الذي  الوهابي  ــ 
والرعاية  الغزو  وغنائم  النفط 
األميركية، باالستعمار البريطاني.
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املجلس الزيدي دشن صباحتني شعريتني بحملتي:

»كونوا أحرارًا في دنياكم« و« »من أحب الحياة عاش ذليال«
شهارة- خاص

دنياكم(،  في  أحرارًا  )كونوا  حملة  ضمن   •
وبمناسبة ذكرى استشهاد إمام األحرار/ الحسين بن 
علي »عليهما السالم« أقام المجلس الزيدي اإلسالمي 
صباح األربعاء 21-10-2015م صباحية شعرية بعنوان: 

»على ضفاف كربالء«.
الحسام، وقرأ  الشاعر وليد  أدارها  التي  الصباحية 
مجملها  في  قصائد ركزت  الشعراء  من  نخبة  فيها 
على قضية كربالء ومظلومية اإلمام الحسين »عليه 
وأشارت  للعالمين،  حملها  التي  وقضيته  السالم« 
كربالء  أحداث  بين  الكبير  الرابط  إلى  القصائد 
وما يعيشه اليمنيون اليوم في ظل العدوان السعودي 

األمريكي على اليمن.
عبد  العابد،  محمد  من/  كل  الفعالية  في  شارك 
عبدالسالم  الدريب،  اهلل  ضيف  الخزان،  الحفيظ 
الدين، محمد الشميري،  القوي محب  الماخذي، عبد 

أحالم شرف الدين، نبيلة الشيخ، وفية العمري.
في  أحرارًا  )كونوا  حملة  أن  بالذكر  الجدير 
دنياكم( تشمل إلى جانب هذا الفعالية إقامة العديد 
الثقافية  الفعاليات  بين  ما  المختلفة  األنشطة  من 

والفكرية، والمنشورات والحمالت اإلعالمية.
أيضًا صباحية شعرية 2015/11/5م تحت  أقام  كما 
شعار:«من أحب الحياة عاش ذليال« بعنوان: »الروح 
المتجددة في أمواج الفرات« إحياء لذكرى استشهاد 

اإلمام األعظم/ زيد بن علي »عليهما السالم«.
الطلق  الهواء  مسرح  في  أقيمت  التي  الصباحية 
الشعراء  من  نخبة  فيها  شارك  القديمة،  بصنعاء 
في  مستعرضين  الحرائر،  والشاعرات  األحرار 
قصائدهم شجاعة وتضحيات اإلمام زيد ووقوفه في 
وجه الظالمين المتجبرين، منوهين بذكرى استشهاده 
بالحاضر  الماضي  إلى عالقة  مشيرين  السالم،  عليه 
المستبدين  مواجهة  في  الواحدة  القضية  بارتباط 

والمتجبرين والمفسدين ونصرة المستضعفين.
في  انعكس  عما  مشاركاتهم  في  الشعراء  وعبر 
وانتهاكه  السعودي،  العدوان  وحشية  عن  خلجاتهم 
لمواثيق األعراف الدولية، وبشاعة حربه ضد اليمن 

أرضًا وإنسانًا على مدى تسعة أشهر.
اإلجرام  آلة  أمام  اليمنيين  صمود  الشعراء  وحيا 
السعودي وحلفائه، وتنوع وسائل وحشيته ضد الشعب 
الشعبية  واللجان  الجيش  ببطوالت  متغنين  المسالم، 

في دحر المعتدين من جبهات القتال.
شارك في الصباحية التي حضرها عدد من العلماء 
من  كل  المواطنين،  من  غفير  وحشد  والمثقفين 
الشعراء: زياد السالمي، صالح الشامي، هادي الرزامي، 
ومن  الصديق،  حسن  األمير،  أمين  الشميري،  محمد 
عبدالكافي،  أحالم  الدين،  شرف  أحالم  الشاعرات: 
واإلعالمي  الشاعر  الصباحية  وأدار  المنصور،  بتول 

وليد الحسام.
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بقلم/ هيئة التحرير

الحلقة  في  نشر  لما  امتدادَا 
األولى والثانية من حقوق اإلنسان 
في الدستور اليمني نستكمل الحلقة 
الثالثة للحقوق المتعلقة بالتقاضي 
والحجز وحرية المسكن وأماكن 
أن  المواطن  يعرف  لكي  العبادة 

حقوقه وحرياته مكفولة . 
 )15( عدم جواز القبض على أي 
شخص أو تفتيشه أو حجزه )مادة 

:)48
ووفقًا لهذا المبدأ فإنه ال يجوز 
بأي  حال القبض على أي شخص أو 
تفتيشه أو حجزه إال في األحوال 
تجيز  التي  القانونية  وبالشروط 

ذلك ومنها الحاالت التالية :
من  حالة  في  شخص  وجود   -1
حاالت التلبس بالجريمة المشهودة.
أو  المحكمة  من  أمر  2- صدور 

النيابة توجبه ضرورة التحقيق.
تبرر  التي  الحاالت  بأن  ومعلوم 
القبض تبرر التفتيش، إذ ما يبرر 
يبرر  قانونًا  ويسوغه  القبض 
أيضًا  قانونًا  والحجز  التفتيش 
يجوز  فال  الحاالت  هذه  عدا  وما 
أن يتعرض أي شخص للقبض أو 

التفتيش .
أي  تعرض  جواز  عدم   -1  – ب 
التالية  الحاالت  من  ألي  شخص 
–التحري–  :المراقبة   )48 )مادة 
على  اإلكراه  التعذيب-  عنه– 
في  الحجز  أو  الحبس  االعتراف- 

لقانون  الخاضعة  األماكن  غير 
السجون.

 : أيضًا  حقه  من  يكون  2- كما 
عدم اإلدالء بأي أقوال إال بحضور 
محاميه -إحالته إلى القضاء خالل 
أربع وعشرين ساعة على األكثر 
_ إبالغه بأسباب القبض واستجوابه 
عند  مسبب  بأمر  إال  يحبس  وال 
توفر الشروط القانونية لمسوغات 
من  تمكينه  االحتياطي-  الحبس 
اإلخطار  واعتراضه–  دفوعه  إبداء 
عليه  المقبوض  يختاره  من  فورًا 
وجب  ذلك  تعذر  فإذا  إلبالغه، 
األمر  يهمه  من  أو  أقاربه  إبالغ 

بحبس المقبوض عليه.
)16( عدم جواز مراقبة وتفتيش 
)مادة  العبادات  ودور  المساكن 

:)52
يأوي  الذي  المكان  هو  المسكن 
 . األنظار  عن  بعيدًا  اإلنسان  إليه 
المقدس  المكان  هي  العبادة  ودور 
إلى  فيها  اإلنسان  يحتاج  الذي 
عبادته  ليؤدي  والسكينة  الهدوء 

بخشوع وطمأنينة وأمان.
األماكن  هذه  وألهمية  لذلك 
حياته  في  اإلنسان  إلى  بالنسبة 
الخاصة – مسكنه أو محل عبادته 
المشرع  أحاطها  وخشوعه- 
يجوز  فال  الدستورية  بالحماية 
بأمر  إال  تفتيشها  أو  مراقبتها 
قضائي في الحاالت والشروط التي 
بينها القانون وبعد توافر القرائن 
أو األدلة التي ترجح وقوع جريمة 

هذه  بداخل  مرتكبها  وجود  أو 
األماكن.

المواصالت  وسرية  حرية   )17(
والبرقية  والهاتفية  البريدية 
وكافة وسائل االتصال )مادة 53(:
من حق كل فرد في المجتمع أن 
يحتفظ بحرية وسرية المواصالت 
والبرقية  والهاتفة  البريدية 
وكافة وسائل االتصال لنفسه دون 

أن يطلع عليها أحد.
ومن ثم فال يجوز ألحد مراقبتها 
أو  سريتها  إفشاء  أو  تفتيشها  أو 
بإذن  إال  مصادرتها  أو  تأخيرها 
والشروط  الحاالت  وفي  قضائي 
ذلك  ومن   ، القانون  يبينها  التي 
أو  النيابة  بها  تأذن  التي  الحاالت 
منظورة  قضية  بمناسبة  المحكمة 
عن  التحري  بهدف  القضاء  أمام 
مرتكب جريمة إذا كانت العقوبة 
المقررة لهذه الجريمة هي الحبس 
أو  أدلة  توافر  وبعد  األقل  على 
مرجحة  أو  كافية  تكون  قرائن 
بأن ذلك الشخص المراد مراقبته 

هو نفسه مرتكبها.
الجنائية  المسؤولية   )18(

شخصية )مادة 47(:
أن  يجوز  فال  ذلك  على  وبناء 
يسأل األب عن جريمة اقترفها ابنه 
وال العكس من ذلك ،مهما كانت 

القرابة بينهما .
مأخوذ  الدستوري  المبدأ  وهذا 
من اآلية الكريمة ) وال تزر وازرة 

وزر أخرى ( األنعام 164.
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وظلمها  الجاهلية  ظالم  حلكة  ليبدد  المحمدي  النور  بزغ   •
لإلنسانية، ويرفع عنها نير الظلم من أعناقها، ليخفف عنها األغالل 

واألوزار التي كانت تعيشها البشرية أنذاك..
ويالت  من  الخالص  فجر  االجتماعية  الحجب  وراء  من  يطلع 

الشرك واألوثان والتيهان.
وكفف  اليتامى،  رؤوس  على  مسح  الذي  اليتيم  ذلك  إنه 
والمستضعف  العالم،  علم  الذي  واألمي  المسكين  ذلك  دموعهم، 
ممثلين  كانوا  سواء  والمستكبرين،  االستكبار  على  قضى  الذي 
بقريش والمنافقين، أو القوى العالمية الممثلة بالفرس والروم 

في ذلك الوقت.
اليوم نعيد ذكرى مولده لنعيد إلى شعبنا أمل الحياة الكريمة 
لنزيح عنها ظلم الجاهلية األخيرة ممثلة بآل سعود ومن تحالف 

معهم.
اليوم نستمد من ذكرى مولده الشريف دروسًا في مقارعة الظلم 

السلولي، واالستكبار الصهيوأمريكي.
األمة  أفق  نحو  االنطالق  مولده  ذكرى  من  نستلهم  اليوم 
تأمرون  للناس  أخرجت  أمة  خير  )كنتم  الرائدة  المحمدية 
بالمعروف وتنهون عن المنكر( إلى أن نحقق هذه الخيرية، وهذه 

الريادة بإذن اهلل.
والعاقبة للمتقين..

هيئة التحرير
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شــهـَارة

صفحة مختارة من املصحف الشريف املكتوب بخط يد أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم



ؤقتًا
ن م

هري
 ش

كل
در 

تص

مجلة    ثقافية    شاملة 
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