
 عبداهلل هاشم السياني

ــه األول  ــن عام ــج م ــع دول الخلي ــكا م ــه أمري ــذي قادت ــدوان ال ــرب الع يقت
دون أن تفكــر الــدول المعتديــة فــي مراجعــة جريمتهــا الكبــرى بحــق اليمــن 
ودون أن يتحــرك مــا يســمى بمجلــس األمــن كذبــًا وزورًا والــذي كان لــه الدور 
األكبــر فــي تغطيــة هــذا العــدوان سياســيًا علــى المســتوى الدولــي ودون أن 
تتحــرك منظمــات حقــوق اإلنســان بمــا يتناســب مــع وحشــية التدميــر والقتل 

الــذي أصــاب اليمــن أرضــًا وإنســانًا ولــو فــي الحــد األدنــى.
ولكــن الملفــت للنظــر أن الشــعب اليمنــي وجيشــه ولجانــه الشــعبية 
وبالقــدرات المحــدودة جــدًا فــي ظــل حصــار شــامل قــد أفشــل هــذا العــدوان 
ــراج  ــه وهوإخ ــط أهداف ــق أبس ــي تحقي ــي.. ف ــعودي اإلمارات ــي الس األمريك
ــة  ــادي داخــل الحركــة الثوري حركــة أنصــاراهلل مــن الفعــل السياســي والقي

ــا بينهــم. ــة فيم ــن فــي حــرب أهلي ــة وإدخــال اليمنيي اليمني
بــل إن المجتمــع الدولــي واإلقليمــي المتآمــر علــى مســتقبل اليمــن كدولــة 
ونظــام سياســي قــد وجــد نفســه فــي حالــة مــن اإلرتبــاك الداخلــي المنطلــق 
مــن اإلحســاس بالهزيمــة أمــام الشــعب اليمنــي العظيــم الــذي عطــل مفعول 
مفهــوم القــوة التــي ارتكــز عليهــا العــدوان فــي همجيتــه وطريقــة أســلوبه 

فــي إدارة العــدوان وإخضــاع اليمــن لنزواتــه .
ولعــل الزمــن القريــب سيشــهد تراجعــًا فــي الموقــف المخــزي يجعــل مــن 
العــدوان علــى اليمــن عبــرة التنســى فــي عقليــة وذاكــرة الــدول المعتديــة 
إن لــم يصبهــا بآثــار مدمــرة فــي مســتقبل شــعوبها ووجودهــا وفــي مقدمتها 
دولــة الغبــاء والغــرور ودويلــة الوجــود المصنــوع، خاصــة بعد فضيحــة النظام 
الســعودي التــي تبنــى فيهــا وصــف حــزب اهلل المقــاوم باإلرهــاب ليعلــن لــكل 
المســلمين والعالــم أنــه مــع إســرائيل،  وهــو بذلــك قــد كشــف عورتــه التــي 
ــترًا  ــن متس ــن الزم ــودًا م ــامية عق ــة اإلس ــال األم ــى أجي ــترها عل ــل يس ظ

بخدمــة الحرميــن الشــريفين.
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تصدر كـــــــــل شهرين مؤقتًا 
عن المجلس الزيدي اإلسالمي

ترسل جميع المقاالت والمشاركات
 على البريد االلكتروني

عبداهلل النعمي

سليم لطف القيز

األستاذ/ عبداهلل هاشم السياني

الجمهورية اليمنية
 صنعاء القديمة - السائلة - حارة الجالء

تلفون: )01/288246(
الموقع االلكتروني للمجلس الزيدي اإلسالمي

العنوان

املراسالت

إخراج وتصميم

السكرتري

املشرف العام

المقاالت المنشورة تعبر عن رأي 
كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن رأي 
المجلة أو المجلس الزيدي اإلسالمي

majalahshaharah@gmail.com

مــن كان يتوقــع أن يأتــي علــى حكومــات 
حــزب  فيــه  ينعتــون  يومــًا  العربيــة  الــدول 
اهلل المقــاوم إلســرائيل باإلرهــاب، ويقفــون 
ــرب  ــي الح ــرائيلي ف ــدق اإلس ــس الخن ــي نف ف
وبيــن  والمســلمين  العــرب  بيــن  المصيريــة 
ــل  ــريف المحت ــدس الش ــب للق ــان المغتص الكي

لفلســطين.
موقفهــا  تعلــن  أن  يتصــور  كان  مــن  ثــم 
هــذا علــى العالــم العربــي والعالــم اإلســامي 
والدنيــا بــدون حيــاء أو خجــل أو مواربــة، وتضع 
نفســها فــي موقــف المدافــع عــن هــذا الكيــان 
الصهيونــي إذا مــا شــن عدوانــه علــى بلــد 

كالبنــان وعلــى  حــزب كحــزب اهلل؟!.
النظــام  ســعي  تفســير  يمكــن  وكيــف 
الســعودي وإصــراره علــى أن يكــون وراء اتخــاذ 
مثــل هــذا القــرار الفضيحــة، وهــو النظــام 
الــذي ظــل يتســتر بخدمــة الحرمين الشــريفين 
الوهابيــة  الزمــن، متخــذًا مــن  عقــودًا مــن 
ــوم؟!!. ــه وشــعبه المظل ــًا لدولت ــدة ومنهج عقي

وهــل فعــل هــذا النظــام اإلرهابــي تأسيســًا 
ــزب  ــيعزل ح ــي س ــراره الغب ــة وق ــرة ودول وفك
ــعب  ــن الش ــاوم ع ــي المق ــعب اللبنان اهلل والش

ــي كمــا يظــن؟!!. اليمن
بغبائــه  الســعودي  النظــام  صنــع  لقــد 
المعهــود وهــو فــي آخــر أيــام عدوانه الوحشــي 
علــى اليمــن بقــرار كهــذا عاقــة لــن تنفصــم، 
وتاحمــًا لــن ينقطــع بيــن الســيد حســن نصــر 
اليمنــي الموســوم  اهلل وحــزب اهلل والشــعب 
ــه بحمــل رايــة  بالبــأس الشــديد، والمشــهود ل
الحــق شــعب اإليمــان والحكمــة لهــا مصاديقهــا 
التــي ســيحصدها النظــام الســعودي قريبــا 

ودون انتظــار. 

رأينا

zmagls5@gmail.com



* جرائم العدوان على اليمن - تقارير

* الشهادة معان متعددة  

* ثورة 11 فرباير 

* مقاالت

* أدب العدوان

* أنشطة املجلس الزيدي اإلسالمي

جريمة التأريخ واإلنسانية بصنعاء القديمة
أبناء ذمار: هذه جرائم العدوان

 استهداف حفل زفاف سنبان- ذمار
 استهداف منطقة واحجة -ذباب- تعز

300 يوم من العدوان على اليمن
المعالم التأريخية التي دمرها العدوان

تقرير وزارة حقوق اإلنسان
تقرير مقدم التحاد المحامين العرب

قرار البرلمان األوروبي بشأن وضع اليمن

الجهاد والشهادة في فكر الشهيد القائد 
الشهادة في القرآن الكريم

دور المرأة في ثورة 11 فبراير 2011م
من مخاض الربيع األمريكي

هوية الدولة اليمنية العادلة )1(
استعدوا لسقوط آل سعود

قراءة في دوافع العدوان
هنا ذلوا 

ديمقراطية أمريكا

كرنفال »الرحمة المهداة«
زيارة الجرحى بالمستشفى العسكري 

الخاتمة

22-3

39-33

44-40

51-45

56-52

59-57

7-4
11-8
15-12
19-16
20
22-21
23
29-24
32-30

36-33
39-37

42-40
44-43

49-45
51-50

54-52
55
56

58-57
59
60

املحتويات

تقرؤون
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نبذة عن صنعاء القديمة:
ــون  ــي تتك ــة، والت ــارات العريق ــم ذات الحض ــتوى العال ــى مس ــة عل ــدن التاريخي ــدم الم ــم وأق ــن أه ــة م ــاء القديم ــة صنع ــر مدين تعتب
ــراث  ــة والت ــم األثري ــن المعال ــد م ــا العدي ــد به ــام، توج ــذ 2500ع ــة من ــكان مأهول ــة بالس ــة ومكتظ ــعبية متاصق ــكنية ش ــان س ــن مب م
التاريخــي، ففيهــا مــا يقــارب 103 مســاجد، منهــا الجامــع الكبيــر بصنعــاء ثالــث مســجد فــي اإلســام، و14حمامــًا بخاريــًا، و6000 منــزل 
ــة وتخــرج عــن  ــراث العالمــي فــي العــام 1986مــن منظمــة اليونســكو.. وألول مــرة تديــن منظمــة اليونســكو الدولي مصنفــه ضمــن الت
صمتهــا فتديــن اســتهداف صنعــاء القديمــة أهــم معلــم ومدينــة تاريخيــة مســجلة ضمــن التــراث اإلنســاني فــي الجزيــرة العربيــة والزالــت 
مســكونة وحيــة بأهلهــا منــذ آالف الســنيين.. العــدوان الســعودي األمريكــي رغــم بشــاعته وإجرامــه ومــدى حقــده األســود الــذي لمســه 
العالــم وشــاهده النــاس بتعــدد جرائــم اإلبــادة والتفنــن فــي إزهــاق األرواح وتدميــر المنــازل والبنيــة التحتيــة واســتهدافه للمعالــم األثريــة 

والســياحية بشــكل يكشــف عــن مســتوى اإلجــرام الــذي وصــل إليــه نظــام آل ســعود واألمريــكان.
مدينــة صنعــاء القديمــة كان لهــا النصيــب الوافــر مــن الحقــد األســود المزمــن فــي قلــوب كهنــة آل ســعود وأمرائهــم فلــم يشــفع لهــا 
عنــد هــؤالء تاريخهــا وال جمالهــا وبســاطة وطيــب أخــاق أهلهــا، حتــى مــن نــزح إليهــا ظنــًا منــه أن تنجيــه حرمــة صنعــاء القديمــة أو أنهــا 
ســتحميهم مــن صواريــخ وقنابــل الطيــران الحربــي الســعودي األمريكــي لــم تنجــه مــن قســاوة وبطــش العــدوان، فقــد أثــرت الغــارات 
المتواصلــة علــى العاصمــة صنعــاء واالنفجــارات المتكــررة التــي تحدثهــا طائــرات العــدوان علــى منــازل المواطنيــن بالمدينــة بســبب قــدم 

هــذه المنــازل وبنائهــا المعمــاري الشــعبي وكــذا انتهــاء عمرهــا االفتراضــي.  

إعداد / محمد الشيخ

جريمة التأريخ واإلنسانية بحارة القاسمي والفليحي

تقرير النتهاكات العدوان السعودي 
األمريكي على مدينة صنعاء القديمة

العدد »004«
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الجريمة األوىل
 بحي القاسمي 

الثانيــة  الســاعة  كانــت  عندمــا 
الفجــر  صــالة  أذان  قبــل  والنصــف 
وســكان صنعــاء  أهالــي  يتوقــع  لــم 
القديمــة أن تجــرؤ طائــرات العــدوان 
صنعــاء  حرمــة  انتهــاك  علــى 
أصــوات  يســمعون  وهــم  القديمــة 
والصواريــخ  الطائــرات  تحليــق 
واالنفجــارات التــي تحدثهــا طائــرات 
العــدوان حتــى حــدث مالــم يتوقعــه 
أحــد بعــد أن أكملــت إحــدى طائــرات 
األماكــن  فــي  قصفهــا  العــدوان 
لحظــات  وبعــد  عندهــا،  المجــاورة 
القديمــة  صنعــاء  أركان  اهتــزت 
وشــوهدت آثــار الغبــار والتــراب ترتفــع 
بحــارة  القــادر  عبــد  آل  منــازل  مــن 
القاســمي فمــا الــذي حــدث.. العــدوان 
الســعودي األمريكــي يســتهدف منازل 
بحــارة القاســمي بصنعــاء القديمــة في 
الســاعة الثانيــة والنصــف قبــل فجــر 
2015/6/12م  بتاريــخ  الجمعــة  يــوم 
-لحســن  والــذي  واحــد  بصــاروخ 
الحــظ- لــم ينفجــر، وإال لســبب مجــزرة 

إنســانية كبــرى بالمدينــة.. بعــد أن 
المشــؤومة  حمولتــه  الطيــار  أفــرغ 
اســتهدافًا  تعتبــر  وارتكــب جريمــة 
للهويــة اليمنيــة وللتــراث اإلنســاني 

عــام. بشــكل 
هــرع األهالــي والســكان المجــاورون 
التــي  المنــازل  هــذه  مــن  والقريبــون 
اســتهدفها العــدوان وإذا بأربعــة بيــوت 
آل  مــن  ســاكنيها  علــى  وقعــت  قــد 
عبــد القــادر المنصــور وكانــت نتائــج 

ــارة أليمــة جــدًا. هــذه الغ
منــازل  أربعــة  الصــاروخ  اســتهدف   
نازحــون  بعضهــم  لمدنييــن،  تعــود 
ــرر  ــبق وأن تض ــذي س ــم ال ــي نق ــن ح م
مــن جــراء قصــف المقاتــالت التابعــة 
للعــدوان الســعودي األمريكــي لجبــل 
فــي  دوليــًا  محرمــة  بأســلحة  نقــم 
5/11/ 2015م والــذي كان لــه أثــر فــي 
المجــاورة  والمنــازل  األحيــاء  تدميــر 
منهــا  وكان  بالجبــل،  والمحيطــة 
ــت  ــي نزح ــادر الت ــرة عبدالق ــزل أس من
إلــى منــزل أحــد أقربائهــم فــي حــي 
القاســمي، ولكــن بعــد أقــل مــن شــهر 
تــم قصــف  نــزوح هــذه األســرة  مــن 
ــن  ــة م ــر أربع ــة وتدمي ــاء القديم صنع

إليــه  نزحــت  الــذي  المنــزل  بينهــا 
مــن  تتكــون  التــي  األســرة  تلــك 
أب وأم وأربعــة أبنــاء، ظنــًا منهــم أن 
حــارات صنعــاء القديمــة التاريخيــة 
وقنابــل  صواريــخ  مــن  ســتحميهم 

العــدوان. طيــران 
ــى  ــم ينفجــر أدى إل صــاروخ واحــد ل
وهــم:  أشــخاص  خمســة  استشــهاد 
عبــداهلل عبدالقــادر المنصــور البالــغ 
مــن العمــر 52عامــًا، وابنــه رشــاد الــذي 
13عامــًا،  الطفولــة  ســن  يتجــاوز  لــم 
عبــداهلل  حســن  استشــهاد  وكــذا 
عبدالقــادر،  وشــوقي  المنصــور 
عبــد  حســن  زوجــة  إلــى  باإلضافــة 
القــادر وجــرح آخريــن، ولــم يقتصــر 
بتدميــر  فقــط  ذلــك  عنــد  األمــر 
فيهــا  ســقط  التــي  المنــازل  األربعــة 
هــذا  نتائــج  امتــدت  بــل  الشــهداء 
الصــاروخ إلــى تضــرر عشــرات المنــازل 
وبســبب  ِقَدِمَهــا؛  بســبب  المجــاورة 

ببعــض. بعضهــا  تالصــق 
المــزارع  إحــدى  أتلفــت  كمــا 
المدينــة  هــذه  فــي  المشــهورة 
)مقشــامة القاســمي( التــي تنتــج بعض 
ــر مصــدر دخــل  ــواع الخضــار، وتعتب أن

تدمير 3 منازل بحي القاسمي 
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أربــع اســر ولقمــة عيشــهم الوحيــدة 
التــي أتلفهــا صــاروخ العــدوان فــي شــهر 

آنــذاك.  المبــارك  رمضــان 

البســتان  تعنــي  املقشــامة: 
أشــجار  وبعــض  بالخضــروات  المــزروع 
الفاكهــة وتحيــط  بــه  بيــوت حــارة 
دائــري  بشــكل  حــارات صنعــاء  مــن 
والــذي يتــم ســقيه بمــاء الوضــوء الــذي 
المســجد  فــي  المصلــون  يســتخدمه 
كحالــة  البســتان  لهــذا  المجــاور 
صنعــاء  فــي  ومعماريــة  تقليديــة 

البســتان  مهمــة  وتكــون  القديمــة 
اليوميــة  الخضــروات  كافــة  توفيــر 

الحــارة..  أهــل  يحتاجهــا  التــي 
عــادة  البســتان  بهــذا  العاملــون 
الفقيــرة  الطبقــة  مــن  مــا يكونــون 
مــن  النــوع  هــذا  بزراعــة  المشــتغلة 
واحــد  آن  فــي  وبيعهــا  الخضــروات 
ألهــل الحــارة وفــي األســواق العامــة، 
مملوكــة   غيــر  تكــون  مــا  وعــادة 
أوقفهــا  التــي  األمــوال  مــن  وتكــون 
أغنيــاء صنعــاء لمثــل هــذا النــوع مــن 
الزراعــة وتكــون فــي نفــس الوقــت 

لهــذا  المحيطــة  للبيــوت  متنفســا 
البســتان )المقشــامة( نســبة للقشــمي 

)الفجــل(.

جريمة حي الفليحي 
استهداف أسرة بكاملها

اآلثــم  العــدوان  تعــوَّد  كمــا 
وإبادتــه  للحرمــات  انتهاكــه  علــى 
وقــرى  مــدن  كل  فــي  لألســر 
اليمنيــة  الجمهوريــة  محافظــات 
مدينــة  فــي  الكــّرة  ليعــاود  يأتــي 
التاريــخ ويســتهدف عاصمــة اليمــن 
وفــي  والتاريخيــة  الســياحية 
القوانيــن  لــكل  واضــح  انتهــاك 
والمواثيــق  الدوليــة  واألعــراف 

. نية نســا إل ا
شــهر  مــن  عشــر  التاســع  ففــي 
الماضــي  العــام  مــن  ديســمبر 
ــعودي  ــدوان الس ــران الع ــب طي ارتك
األمريكــي جريمــة جديــدة ال تقــل 
إال  ســابقتها  عــن  وإجرامــًا  بشــاعة 
ــة  بعــدد الضحايــا، ففــي تلــك الليل
ــتهداف  ــدوان باس ــرات الع ــت طائ قام
منــزل المواطــن حفــظ اهلل العينــي 
بغارتيــن جويتيــن أدت إلــى تدميــر 
ــى ســاكنيه، ممــا  المنــزل كليــًا عل
أدى إلــى استشــهاد 13 مدنيــاً بينهــم 
ــرح 15  ــا ج ــاء، كم ــال، و5 نس 8 أطف
آخريــن بينهــم 5 أطفــال منهــم أســرة 
بكاملهــا، األب حفــظ اهلل العينــي 
ــم،  ــه وأطفاله ــه وزوجت ــاؤه وبنات وأبن
فيمــا تضــرر أكثــر مــن 120 منــزاًل من 
المنــازل المجــاورة لمنــزل العينــي في 
مختلــف الحــارات واألحيــاء بصنعــاء 
الغارتــان  دمــرت  كمــا  القديمــة، 
مضختيــن للميــاه كانــت تســتخدم 
المجــاورة  المقشــامة  ولــري  للشــرب 
لمنــزل العينــي كمــا أحــدث أضــرارًا 
بالغــة فــي مســجد الفليحــي.. فــي 
مشــهد جمــع بيــن كل آالم القهــر 
الــذي  الدمــوي  واإلجــرام  والحــزن 
يمارســه العــدوان ضــد المدنييــن مــن 

صورة لمنزل العيني بحارة الفليحي كان بداخله أسرة مكونة من عشرة أشخاص استشهدوا جميعًا

صورة ألطالل منزل العيني
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أبنــاء الشــعب اليمنــي وانتهــاك متجــدد للمبــادئ 
والدوليــة. اإلنســانية  واألعــراف  واألخــالق 

اإلجراميــة  العدوانيــة  الغــارات  هــذه  وتأتــي 
التــي تدمــر وتســتهدف التاريخ والحضــارة اليمنية 
واآلثــار اليمنيــة مــن قبل ما يســمى بالتحالف بعد 
أن عجــز هــذا التحالــف وكل مرتزقتــه وعمالئــه 
مــن الداخــل والخــارج عــن تحقيــق أي تقــدم فــي 
مياديــن القتــال وفــي مختلــف الجبهــات الداخليــة 
ــي  ــة ف ــائر الفادح ــده الخس ــدود وتكب ــي الح وف
العــدد والعتــاد بأيــدي رجــال الجيــش واللجــان 
العــدوان  قــوى  كل  أفقــدوا  الذيــن  الشــعبية 
توازنهــم وســيطرتهم االســتراتيجية القتاليــة. 

أسماء شهداء أسرة آل العيني:
1- حفظ اهلل أحمد صالح العيني 

2- محمد حفظ اهلل العيني
3- على حفظ اهلل العيني

4- احمد حفظ اهلل العيني
5- يحيى حفظ اهلل العيني

6- الشهيدة نسيم حفظ اهلل العيني
7- الشهيدة ماري حفظ اهلل العيني
8- الشهيدة مرام حفظ اهلل العيني

9- الشهيدة مالك حفظ اهلل العيني 
جانب من منزل بيت العيني10- حرم حفظ اهلل أحمد صالح العيني 

إحدى أقارب الشهداء أثناء التشييع
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منــذ مــرور عشــرة أشــهر من بــدء العــدوان الســعودي األمريكــي علــى اليمن،  
والــذي ال يفــرق بيــن أحــد، ويلقــي بأســلحته المحرمــة دوليــًا فــوق األبريــاء مــن 

األطفــال والنســاء تجــاوزت أعدادهــم األلــف مــن الضحايــا المدنييــن.
نالــت محافظــة ذمــار نصيبها مــن همجيــة وحيوانية العــدوان البربري الغاشــم، 
ــي  ــدوان الت ــرات الع ــدأت طائ ــرًا، ب ــف ظه ــرة والنص ــة عش ــاعة الثاني ــي الس فف
أزعجــت وعكــرت صفــو أجــواء مدينــة ذمــار منــذ بدايــة العــدوان علــى العاصمــة 
صنعــاء قصفهــا غيــر المبــرر علــى البنيــة التحتيــة للمنشــآت الحكوميــة، وقــد 
خلــف هــذا القصــف العديــد مــن الجرحــى مــن المدنييــن، وخســائر فادحــة فــي 
منازلهــم، إعتلــى أصــوات األطفــال والنســاء ومــع كل صرخــة جســدت ورســخت 
ــل  ــم قب ــيناريو رس ــار، وس ــن حص ــعب م ــها الش ــي يعيش ــة الت ــدى المظلومي م
العــدوان، والتفكيــك الممنهــج للدولــة مــن قبــل العمــاء والمرتزقــة للعــدوان.

أبناء ذمار :

علي عبد الرحمن أحمد الموشكي  *

 هذه جرائم العدوان..
 ونحن مستمرون بالعطاء والصمود!!
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التبــرع  بضــرورة  تتعالــى  نــداءات   
األبريــاء  الضحايــا  لكثــرة  بالــدم؛ 
الطــوارئ،   صــاالت  فــي  المتواجديــن 
بضــرورة  الدكتــور  يطالــب  دواء 
لكنــه  جريــح  إلحيــاء  توفيــره 
غيــر متوفــر؛ بســبب الحصــار الجائــر 
والمفــروض علــى الموانــئ والخطــوط 
آخــر،  بعــد  يومــًا  والجويــة  البريــة 
وشــهرًا بعــد شــهر، والعــدوان يرتكــب 
المدنييــن  بحــق  الجرائــم  أبشــع 
كل  تمــأل  أصبحــت  معانــاة  األبريــاء 
وخارجهــا،  المدينــة  داخــل  إنســان 
فــي  زرعــت  ومأســاة   واضحــة  مالمــح 
القلــوب، ورســمت فــي جــدران المبانــي 
الشــوارع،  تمــأل  والحــارات, مظاهــرات 
المــدارس،  فــي  احتجاجيــة  وقفــات 
وأمــام المستشــفيات، وأمــام المكاتــب 
يوجــد  وال  المدنيــة،  الحكوميــة 
مــن يعيــر هــذه الصرخــات المتناثــرة 

اهتمــام؟!!!!. أي  المنبعثــة 
الدولــي  الصمــت  هــذا  وأمــام 
آل  بأمــوال  المكمــم  المتواطــئ 
ســعود!!! مــن قبــل المجتمــع الدولــي 
لحقــوق  المتحــدة  األمــم  ومنظمــات 
اإلنســان الدوليــة، والتــي رســمت فــي 
عــن  تدافــع  بأنهــا  العربــي  ذهنيــة 
ــن  حقــوق اإلنســان غابــت كل القواني
التــي  والمعاهــدات  والبروتكــوالت 

العربيــة..  الشــعوب  علــى  فرضــت 
نفــوس  فــي  تحطمــت  ديكــورات 

المظلوميــن األبريــاء مــن المدنييــن، 
يعــد  لــم  مفادهــا:  واحــدة  وإجابــة 
ــم يعــد هنالــك  هنالــك إنســانية.. ل

وأخــالق؟!!!!. قيــم 
التضليــل  وجــود  هــذا  كل  وأمــام 
اإلخباريــة،  القنــوات  فــي  اإلعالمــي 
االلكترونيــة،  المواقــع  وإنشــاء 
والتــي أسســوها لتفريــغ الحقائــق مــن 
بالباطــل,  الحــق  وتلبيــس  محتوهــا، 
والتكبــر،  الطغيــان  سياســة  فــرض 
التــي  المظلومــة  الشــعوب  وإذالل 

تحمــل العــزة والكرامــة.. وأمــام كل 
هــذا يعيشــون وتعيــش الشــعوب التــي 

ــا زيــف الحقيقــة،  ــى حكمه تربــع عل
طغيــان  كل  يحقــق  إعالمــي  ووهــم 
وجبــروت يرتكبونــه بحــق الشــعوب 
فــي  يعــد  لــم  المظلومــة,  األخــرى 
الشــعوب،  تركيــع  ســوى  ذهنياتهــم 
وتأليــه أنفســهم علــى بنــي البشــر ...من 
اســتحوذ الشــيطان، وغــرور الدنيــا علــى 
تخــدم  ال  والتــي  الفارغــة,  عقولهــم 

بشــيء. اإلســالم 
وقــد أراد تحالــف الشــر االســتحواذ 
علــى اليمــن، والتحكــم فــي سياســتها 
ــا يخــدم  ــي م ــا واســتغالله ف واقتصاده
مصالحهــم ال مصالــح الشــعب اليمنــي 
لتقســيم  ال  يقــول:  الــذي  المظلــوم, 
اليمــن، ال لتحكــم بالشــعب اليمنــي, 
ملــوك ورؤســاء يعيشــون تابعيــن أذالء 
تحــت أقــدام الصهاينــة واألمريــكان، 
ويمــررون سياســتها علــى بنــي جلدتهــم 

يمــن اإليمــان أصــل العروبــة..
انبعــث صــوت مــن تحالــف أبنــاء ذمــار 
يقــول: »هــذه جرائــم العــدوان.. ونحــن 
مســتمرون بالعطــاء والصمــود«، هــذا 
المشــروع الــذي رســم وحــددت أهدافــه 
البربــري،  العــدوان  مواجهــة  فــي 
وإيصــال رســالة للمجتمــع الدولــي بمــا 

استهداف منطقة جبل الشرق- آنس

استهداف مقبرة العمودي بمدينة ذمار
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الغاشــم  الســعودي  العــدوان  يرتكبــه 
وضــح  فــي  األبريــاء  للمدنييــن  بقتلــه 
مــن  المتأخــرة  الســاعات  وفــي  النهــار، 
ــرات  ــا طائ ــرة غيبته ــن أس ــم م ــل, ك اللي
حــدث  كمــا  العالــم؟!،  عــن  العــدوان 
علــي  الشــريفة ألســرة  بئــر  حــارة  فــي 
الفاطمــي والتــي راح ضحيتهــا )9( أفــراد، 
حيــث  أغلبهــم أطفــال ونســاء, وخلفــت 
)17( جريحــًا؟!!, وكــم قتلــت طائراتهــم 
اإلف 16 أفراحهــم باســتهدافهم لحفــالت 
الزفــاف؟!!!!، كمــا حــدث فــي ميفعــة 
عنــس قريــة ســنبان، حيــث راح ضحيتهــا 
النســاء  مــن  أغلبهــم  شــخصًا   )43(
واألطفــال، وخلفــت )89( جريحــًا أغلبهــم 

مــن النســاء واألطفــال ...الــخ؟!!.
ــار مــن  ــاء ذم ــد مــن أبن لقــد قــام العدي
النشــطاء فــي منظمــات المجتمــع المدنــي 
الشــبابية,  والمبــادرات  والحقوقييــن 
وطــالب الجامعــات بمختلــف تخصصاتهــم, 
أبنــاء  »تحالــف   فريــق  بتكويــن 
محافظــة ذمــار لفضــح جرائــم العــدوان 
أربــع  مــن  ُكــون  والــذي  ومواجهتــه«، 
فــرق بقيــادة اللجنــة اإلشــرافية التــي 
انتخبهــا األعضــاء فــي حينــه, يحملــون 
ــم  ــح جرائ ــو فض ــدًا ه ــًا واح ــًا هدف جميع
العــدوان الســعودي أمــام المجتمــع الدولــي 

كالتالــي:- ُوزعــت  ومواجهتــه، 

1- فريق الرصد والتوثيق لجرائم 
العدوان

بالزيــارات  الفريــق  قــام  والــذي 
التــي  لألســر  الدقيقــة  الميدانيــة 
اســتهدفها العــدوان مــن المدنييــن وقــد 
توزعــت انطالقــًا مــن مدينــة ذمــار ومــن 
والتــي  المجــاورة  المديريــات  الــى  ثــم 
وثــق  وقــد  العــدوان،  طائــرات  طالتهــا 
المدنييــن  بحــق  )35( جريمــة  الفريــق 
والمديريــات  المدينــة  ذمــار  أبنــاء  مــن 
 )130( ضحيتاهــا  راح  والتــي  المجــاورة 
وأطفــال  نســاء  أغلبهــم  مدنيــًا  شــخصًا 
جريحــًا  وعــدد)202(  الســن,  وكبــار 

ســن,  وكبــار  وأطفــال  نســاء  أغلبهــم 
قــرر الفريــق بعــد ذلــك عمــل الفيلــم 
ــى  ــدوان عل ــم الع ــح جرائ ــي لفض الوثائق
عمــل  وتــم  ومواجهتــه,  ذمــار  محافظــة 
بشــاعة  مــدى  يوضــح  وثائقــي  فيلــم 
أبشــع  وارتكابــه  العــدوان  إجــرام 
إصــدار  تــم  المدنييــن،  بحــق  الجرائــم 
اســم:  يحمــل  والــذي  الوثائقــي  الفيلــم 

العــدوان«. دائــرة  فــي  »ذمــار 

2- فريق جمع البيانات وفرزها 
والتأكد من مصادرها

رصد الفريق اإلحصائية التالية:-
* الوفيات:

  ذكور )80(- أناث )30(
أطفال )20(

اإلجمالي )130(
* الجرحى :

 ذكور )140(
 أناث )41( - أطفال )22(

 إعاقة دائمة )2(
اإلجمالي )202(

* األضرار :
 طرق )3(- منازل )268(

وسائل نقل )32(- مباني )42(
ممتلــكات خاصــة )3( محــالت تجارية 
)17(- ماشــية )80( موثقــة لــدى الفريــق 
ــى إصــدار  وقــد عمــل الفريــق جاهــدًا عل
ذمــار«  أبنــاء  »رســالة  بعنــوان:  كتيــب 

استهداف  المجمع الحكومي بذمار 

جانب من المجمع الحكومي بذمار
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التفاصيــل،  بأكثــر  البيانــات  يوضــح 
غــارة  كل  حســب  الدقيــق  والبيانــات 

وتوقيتهــا.

3- فريق المجسمات الهندسية 
وخارطة جرائم العدوان السعودي 

على المدنيين

إيضــاح  علــى  جاهــدًا  الفريــق  عمــل 
الدمــار  وآثــار  القصــف،  بشــاعة  مــدى 
الهائــل الــذي خلفــه العــدوان بحــق البنــى 
األبريــاء,  المدنييــن  ومنــازل  التحتيــة، 
لقــد كان عمــاًل مدهشــًا بامتيــاز، فــي 
جرائــم  وتوصيــل  الحقائــق،  إيضــاح 
ال  الــذي  الضميــر  ومناشــدات  العــدوان، 
يــزال يســكن قلــوب األحــرار فــي هــذا 
العالــم، ولفــت نظــر المجتمــع الدولــي إلــى 
جرائــم العــدوان بكافــة الوســائل حتــى 

يدركــوا هــذا اإلجــرام.

4- فريق الرسم التشكيلي:
 

الميدانــي  بالنــزول  الفريــق  قــام 
لرســم  العامــة  والطــرق  الشــوارع  إلــى 
جرائــم  مــن  ذهنيتهــم  فــي  يــدور  مــا 

العــدوان الســعودي ال يتذكــرون ســوى 
األطفــال  وصــراخ  الطائــرات،  أصــوات 
ألوانهــم  يمزجــون  الســماء,  مــأل  الــذي 
ــاء  ــى, ودم ــم الجرح ــات، وأل ــوع األمه بدم
علــى  رســموا  المدنييــن,  مــن  األبريــاء 
ينصــرف  وال  يغفــل  أحزانــًا ال  الجــدران 
الناظــر عنهــا، جســدت العــدوان بصورتــه 
الحقيقيــة ال المضللــة والمزيفــة, وعلــى 
اللوحــات أيضــًا مزجــت ألوانهــم، وأخرجــوا 
رســالتهم التــي تنــادي رســامي العالــم بمــا 
يــدور فــي اليمــن عامــة وذمــار خاصــة.

5- فريق التصميم: 

صــور  كل  يجمــع  أن  الفريــق  قــرر 
الشــهداء وهــم الزالــوا أحيــاء وترتيبهــا 
للشــهداء،  صــور  مــن  تبقــى  مــا  وجمــع 
ــدوان  ــا الع ــدًا لضحاي ــعار »تخلي ــت ش وتح
الســعودي«، حيــث بــدأ الفريــق بتصميــم 
ــن  ــم م ــهيدًا أغلبه ــدد )130( ش ــور لع الص
لــم  الســن,  وكبــار  والنســاء  األطفــال 
فقــد  فحســب،  بهــذا  الفريــق  يكتــف 
ــة،  ــات مكتمل ــون البيان ــأن تك ــى ب راع
وبمعاييــر دوليــة، وكــذا صــور الشــهداء، 
يتكبــدون  الذيــن  النازحيــن  ومعانــاة 

مــرارة العــدوان فــي مناطــق ومحافظــات 
صواريــخ  مــن  المعانــاة  أشــد  تعانــي 
وحصــاره  دوليــًا،  المحرمــة  العــدوان 
الجائــر بــرًا وبحــرُا وجــوًا.. وبعــد كل 
هــذا الجهــد المضنــي والــذي ال يســاوي 
ــدوان  ــلبها الع ــي س ــام األرواح الت ــيئًا أم ش
أن  الفريــق  قــرر  وفرحتهــا..  ابتســامتها 
وللمنظمــات  الدولــي  للمجتمــع  يوضــح 
الدوليــة ولألمــم المتحــدة وشــعوب العالم 
ــأن يرســم ويجســد  ــة ب الصامتــة والمضلََّل
ــم  ــم وبالمجســمات ويدله بالصــورة والفيل
بالخارطــة -التــي رســمها العــدوان- مــدى 
 , الشــر  قــوى  تحالــف  وإجــرام  بشــاعة 
ــال والنســاء  ــم بصــراخ األطف ويمــأل أذانه
2016/1/16م   بتاريــخ  فتتــح  بمعــرض 
للصــور والفــن التشــكيلي والمجســمات 
الهندســية وبخارطــة العــدوان والفيلــم 
الوثائقــي لجرائــم العــدوان والــذي حمــل 
قــوى  بــه   تقــوم  مــا  فــي محتــواه كل 
الســعودي،  العــدوان  تحالــف  فــي  الشــر 
الدوليــة  وللمنظمــات  للعالــم  ومنــاداة 
والمجتمعــات الدوليــة مــا يعانيــه أبنــاء 

ذمــار خاصــة واليمــن عامــة.
* ناشط حقوقي –رئيس مبادرة شباب الغد المشرق- ذمار
alialmoshkie@gmail.com

زوار معرض الشهداء بمدينة ذمار

العدد »004«
11السنة الثانية - ربيع األول- ربيع الثاني 1437هـ

من
الي

ى 
عل

ن 
وا

عد
 ال

ئم
جرا



أعد التقرير/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

مكان الواقعة وتأريخها 
سنبان حاضرة قبيلة عنس.. تتوسط كوكبة من القرى املحيطة بها 

من كل جانب تقع إىل الشرق من عاصمة املحافظة )مدينة ذمار(.
 عند الساعة العاشرة والنصف مساء من يوم األربعاء بتأريخ 

2015/10/7م
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تفاصيل الواقعة
ــي  ــاء الموافــق 2015/10/7م ف ــوم األربع ــاء ي ــي مس ف
قريــة ســنبان التــي تقــع فــي وســط اليمــن النابــض 
بالحيــاة كان أهالــي القريــة يعيشــون يومــًا مــن أجمــل 
وأســعد األيــام، ففــي هــذا اليــوم زفــت القريــة ثالثــة 
ــة، الشــاب  ــى عــش الزوجي ــرة شــبابها إل ــن خي إخــوة م
يشــع  منزلهــم  كان  وعبدالرحمــن،  وأيمــن  مؤيــد 
بأضــواء قناديــل الزفــاف وزغاريــد الفــرح، وتصــدح 
الزفــاف  بهــذا  والتبريــكات  األناشــيد  أعبــق  فيــه 

الميمــون.
العرســان  مــع  القريــة  ووجهــاء  الضيــوف  اســتعد 
الســتقبال موكــب العرائــس الثــالث، صعــدت النســوة 
أســطح المنــازل لمشــاهدة وصــول الموكــب وأطلقــن 

الزغاريــد فرحــًا بقــدوم العــروس األولــى.

ضيافة الموت
ــاء  ــك األثن ــي تل ــة ف ــى القري ــل عل ــر ح ــف آخ ضي
وفــي هــذه الســاعة المتأخــرة، ضيــف لــم يكــن ضمــن 
قائمــة المدعويــن فــي حفــل الزفــاف، طائــرات حربيــة 
أجــواء  فــي  حلقــت  وتحالفهــا،  للســعودية  تابعــة 
القريــة، وآثــرت أن تغــادر دون أن تزغــرد لحفــل الزفــاف 
المحتفليــن  مــن  أحــدًا  أن  بيــد  المــوت،  بصواريــخ 
لــم ينتبــه لذلــك فهــم منشــغلون بزفــاف العرســان 
وزغاريــد النســوة طاغيــة فــي المــكان، صاروخيــن 
ــا  ــر كل شــيء، ســقط أحدهم ــن بتدمي ــا كفيلي كان
فــوق منــزل العــرس، واآلخــر فــوق خيمتــي الضيــوف 
والطبــخ، ومــا إن اصطــدم الصاروخــان بأهدافهمــا حتــى 
انبعثــت هالــة ناريــة كبــرى غطــت المنــزل والخيــام 
واعتــال منهمــا الدخــان والشــرار والغبــار وشــظايا كانــت 
ــا أشــالء وأرواح  ــة معه ــر فــي كل األجــواء حامل تتطاي
فــي  المحتفليــن  والرجــال  والنســاء  وحيــاة األطفــال 
العــرس، مــن لــم تمزقــه الصواريــخ قتــل بالشــظايا، 

ــزل. ــار قضــى تحــت ركام المن ــه الن ــم تلتهم ــن ل وم
مؤيــد وعروســه.. دفنهمــا الــركام وأصيبــا بكســور 
وشــظايا وكذلــك أيمــن دفــن تحــت الــركام فــي 
ــا  ــبقه إليه ــي س ــه الت ــى عروس ــل إل ــل أن يص ــر قب المم
ــاهد  ــل أن يش ــا قب ــاروخ واختطــف شــبابها وحياته الص
ــه  ــت جثت ــن فاحترق ــا عبدالرحم ــر، أم ــا اآلخ أحدهم
بالقــرب مــن مولــد الكهربــاء وتفحمــت بجــواره جثــث 
ضيوفــه وأقربائــه، وعروســه دفنــت تحــت األنقــاض 
وانتشــلت وقــد تلطــخ فســتان فرحهــا األبيــض بالدمــاء 

صورة جانبية تظهر الدمار بمنزل العرس

بقايا ركام منزل العرس

صورة جماعية لبعض شهداء حفل الزفاف أثناء الصالة عليهم
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وثالثــة  ووالدتهــم  العرســان  والــد  والشــظايا،  والغبــار 
وعمــات  أعمــام  األنقــاض،  تحــت  قتلــوا  إخوتهــم  مــن 
العرســان وأخوالهــم وأبناؤهــم وأعمــام وخــاالت العرائــس 
ــوا تحــت  وأقربائهــن ومــن حضــر معهــن مــن األطفــال قتل
ــن، أجســاد  ــي العرائــس قتل ــن أهال األنقــاض )7( نســاء م
الصواريــخ  مزقــت  وأطفــال  التفحــم،  حــد  احترقــت 
ــزء منهــم، حــل المــوت والدمــار مــكان الحيــاة  كل ج
واإلعمــار، هــب النــاس مــن كل جانــب النتشــال الجثــث، 
والرجــال،  والنســاء  األطفــال  مــن  المصابيــن  وإســعاف 
ــواء  ــي أج ــوم التال ــاح الي ــع صب ــك م ــم تل ــوا ليلته وقض
ــرات  ــم الطائ ــردت له ــانًا زغ ــون إنس ــعة وأربع ــوت، تس الم
الحربيــة بالمــوت، معظمهــم أطفــال ونســاء، لــم يبــق مــن 
المنــزل وخيمــة الطباخــة إال بعــض األوانــي والمالعــق 
واألكــواب التــي كانــت شــاهدة علــى جرائــم القتــل 

واالســتهتار بحيــاة البشــر.
قريــة العرائــس كانــت منتظــرة لعــودة الموكــب، 
الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن كانــوا فــي مهمــة 
انتظــروا طويــاًل  إلــى بيــت عريســها،  العــروس  إيصــال 
فعــادت إليهــم أشــالء أطفالهــم، وجثــث نســائهم ومــا بقــي 

ــال. ــاد الرج ــن أجس م

نتائج قصف حفل الزفاف

بلغ عدد الضحايا كما يلي:-
- عــدد الشــهداء )49( مدنيــًا بينهــم )22( طفــاًل، و)13( 

امــرأة، و)14( رجاًل.
- إصابــة مــا ال يقــل عــن )75( مــن أهالــي العرســان ومــن 

أهالــي العرائــس ومــن الضيــوف.
- تهــدم وانهيــار منــزل العرســان المكــون مــن طابقيــن 

واحتــراق وتلــف كل محتوياتــه.
- احتــراق الخيمتيــن وعشــر ســيارات مــن الســيارات 

العرائــس. التــي أحضــرت 
المركــز القانونــي للحقــوق والتنميــة حصــل علــى 
جميــع أســماء الشــهداء والجرحــى وبياناتهــم وأعمارهــم 
الذيــن  الشــهداء  دفــن جثــث  وتوثيــق  بتصويــر  وقــام 

دفنــوا فــي مقابــر جماعيــة.
المركــز القانونــي للحقــوق والتنميــة قــام بمســح 
محيــط منــزل حفــل الزفــاف والبحــث عــن أي مواقــع أو 
أهــداف عســكرية ولــم يجــد أي شــيء مــن ذلــك القبيل 
علــى بعــد عشــر كيلومتــرات، ممــا يثبــت أن الســعودية 
وتحالفهــا تعمــدت قصــف حفــل الزفــاف وقتلــت األطفــال 

والنســاء والرجــال مــن المدنييــن دون أي مبــرر.
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شهود عيان
إلتقــى المركــز القانونــي للحقــوق 
والتنميــة بأكثــر مــن خمســة عشــر 
شــاهد عيــان ومــا يقــارب عشــرة مــن 
مــن  ثمانيــة  إلــى  إضافــة  الجرحــى، 
أقربــاء العرســان وقــد أفــادوا المركــز 
ارتكبتهــا  التــي  المجــزرة  بتفاصيــل 
أهالــي  بحــق  وتحالفهــا  الســعودية 
قريــة ســنبان الذيــن لــم يبــق بيــت 
أحــد منهــم إال وفجــع بفقــدان أحــد 

أو أكثــر. أبنائــه 

وصف االنتهاك وفقًا للقانون 
الدولي والقانون اإلنساني 

الدولي:

يجــرم  اإلنســاني  الدولــي  القانــون 
والمنشــآت  المدنييــن  اســتهداف 
حــرب،  جرائــم  ويعتبرهــا  المدنيــة 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــذ القان ــد أخ وق
علــى عاتقــه مجموعــة مــن المبــادئ 
مبــادئ  أصبحــت  التــي  اإلنســانية 
انتهاكهــا  يحظــر  دوليــة  وقواعــد 

ومنهــا:
•  مبدأ احترام الحق في الحياة.

اإلنســان  كرامــة  حمايــة  مبــدأ   •
المنازعــات  حــال  ســالمته  وضمــان 

. لمســلحة ا
المدنييــن  بيــن  التمييــز  مبــدأ   •
بيــن  التمييــز  مبــدأ  والمحاربيــن، 

وغيــر  العســكرية  األهــداف 
. ية لعســكر ا

األعيــان  بيــن  التمييــز  مبــدأ   •
واألعيــان  المدنيــة  »الممتلــكات 
ووفقــًا  والعســكرية«،  المحميــة 
قــوات  بــه  قامــت  مــا  فــإن  ســبق  لمــا 
قصــف  مــن  وتحالفهــا  الســعودية 

لمنــزل الزفــاف –والــذي ال تســتطيع 
ــع  ــة وواق ــع األدل ــون جمي ــكاره ك إن
التحالــف  مســؤولية  تؤكــد  الحــال 
المســيطرة  الوحيــدة  الجهــة  كونــه 

اليمنيــة. األجــواء  علــى 
األمــم  أخرجــت  ســنبان  مجــزرة 
أصــدر  حيــث  صمتهــا  عــن  المتحــدة 
اإلنســانية  الشــؤون  مســؤولي  كبيــر 
باألمــم المتحــدة »ســتيفي أوبرابــان« 
إلــى إجــراء تحقيــق  بيانــًا دعــا فيــه 
مقتــل  حــول  ونزيــه  وشــفاف  ســريع 
القصــف  فــي  المدنييــن  عشــرات 
الجــوي لطائــرات التحالــف العســكري 
فــي  الزفــاف  حفــل  علــى  الســعودي 

ذمــار. محافظــة  ســنبان 
تكنولوجيــا  »مــع  أنــه  وأوضــح 
عــذر  هنــاك  الحديثــة  األســلحة 
ــف  ــن نص ــر م ــأ، وأن أكث ــل للخط ضئي
الضربــات الجويــة وقعــت فــي البلــدات 
مناطــق  فــي  وغالبــًا  المــدن  فــي  أو 

بالســكان. مكتظــة 
دعوتــه  يجــدد  القانونــي  المركــز 
المنظمــات  وجميــع  المتحــدة  لألمــم 
العالميــة، ويناشــد كل الــدول الحــرة 
اإلنســاني  بدورهــا  القيــام  العالــم  فــي 
ــرب،  ــة الح ــاف وإدان ــي إيق ــي ف والحقوق
وفــك الحصــار المفــروض علــى اليمــن 
قبــل  وتحالفهــا  الســعودية  قبــل  مــن 
فــي  إنســانية  ومأســاة  كارثــة  وقــوع 

اليمــن.

قرية العرائس 
كانت منتظرة 
لعودة املوكب، 

الرجال والنساء 
واألطفال الذين 
كانوا يف مهمة 
إيصال العروس 

إىل بيت عريسها، 
انتظروا طوياًل 

فعادت إليهم 
أشالء أطفالهم، 
وجثث نسائهم 

وما بقي من 
أجساد الرجال.

صورة إلحدى السيارات التي أوصلت العرائس صورة جانبية تظهر دمار منزل العرس
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انتهاكات السعودية وتحالفها بحق المدنيين 
بمنطقة واحجة بمديرية ذباب محافظة تعز

• قريــة واحجــة إحــدى القــرى الســاحلية تتبــع جغرافيــًا محافظــة تعــز، وتبعــد عــن مركــز المحافظــة بحوالــي 
ــا  ــاب والمخ ــي ذب ــن مديريت ــف بي ــي المنتص ــع ف ــدب، وتق ــاب المن ــاب –ب ــة ذب ــًا مديري ــع إداري ــم(، وتتب )97 ك
ــات  ــًا إلحصائي ــن، ويقــدر عــدد ســكانها بــــ)3970( نســمة وفق ــًا مــن كال المديرتي ــى بعــد )20كــم( تقريب عل
ــي  ــرة الت ــة الكادحــة والفقي ــد، وهــم مــن الطبق ــي مجــال الصي ــة ف عــام 2004م، ويعمــل ســكان هــذه القري
تعمــل لــدى الغيــر لكســب لقمــة العيــش والقــوت اليومــي لهــم وألطفالهــم، ولظروفهــم المعيشــية، ووضعهــم 
االقتصــادي، ويفتقــرون إلــى أهــم وأبســط الخدمــات األساســية كالكهربــاء ومشــاريع الميــاه والغــاز والمرافــق 

ــة والمــدارس وغيرهــا. الصحي
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زمن وتاريخ الواقعة
االثنيــن  يــوم  مــن  العاشــرة صباحــًا  الســاعة  عنــد 

2015/9/28م. بتأريــخ 

جهة االنتهاك
الســعودية  العربيــة  للمملكــة  الحربــي  الطيــران 
ــي )األردن،  ــات وه ــي العملي ــا ف ــة معه ــدول المتحالف وال
مصــر، المغــرب، الســودان، اإلمــارات العربيــة، البحريــن، 
قطــر، الكويــت، باكســتان( والتــي قــرر برلمانهــا فــي 
وقــت الحــق مــن العمليــة رفــض المشــاركة فيهــا –

ــن  ــاركت م ــي ش ــة- الت ــدة األمريكي ــات المتح والوالي
خــالل تقديــم الدعــم اللوجســتي والمخابراتــي بحســب 

ــا. إعالنه

تفاصيل الواقعة
وتحالفهــا  للســعودية  الحربــي  الطيــران  اســتهدف 
بالصواريــخ والقنابــل المحرمــة قريــة واحجــة بغارتيــن 
مجتمعيــن  كانــوا  وأطفــال  نســائية  تجمعــات  علــى 
بمناســبة حفــل زفــاف أحــد شــباب القريــة ويدعــى/ 
ــد  ــكل متعم ــص، بش ــعيد بصيب ــي س ــد عل ــل محم مرس
حصــد فيــه أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا المدنيين 
ــج عــن ذلــك  ــال، وقــد نت ــن النســاء واألطف ــاء م األبري
ــن امــرأة وطفــاًل. ــن أربعي ــل ع ــا ال يق ــل م ــف مقت القص

راويات بعض أهالي الضحايا
 وشهود عيان

محمــد علــي ســعيد بصيبــص عمــره 55 ســنة –صيــاد- 
ــذي  ــرس ال ــم الع ــزل ومخي ــب المن ــس وصاح ــد العري وال
تــم قصفــه، وقريــب ســبعة مــن الضحايــا القتلــى، عندمــا 
قابلــه المركــز القانونــي شــاهدناه يعتصــر ألمــًا وحزنــًا 
مــن  انهمــرت  التــي  الدمــوع  بقطــرات  وســبق كالمــه 
ــن  ــز ع ــكاء وعج ــه بالب ــرج صوت ــزارة وتحش ــه بغ عيني
الحاضريــن،  وكل  أبكانــا  حتــى  الــكالم  مواصلــة 
ــه وهــو  ــزاع بعــض التفاصيــل من وبالــكاد اســتطعنا انت
ــارغ  ــه كان ينتظــر بف ــا: »إن ــال لن ــي هــذه الحــال، فق ف
الصبــر ســاعة رؤيــة ابنــه مرســل عريســًا أمــام عينيــه، 
اللحظــة حتــى استبشــر وغمــر  تلــك  إن جــاءت  ومــا 
واإلعــداد  بالتحضيــر  وقــام  والســرور،  الفــرح  صــدره 
ــه،  ــه وجيران ــه وذويــه وأقارب ــا أهل ــاف، ودع ــل الزف لحف
»الحنــا«  يــوم  هــو  2015/9/28م  االثنيــن  يــوم  وكان 
البنــه مرســل الــذي كان وقتهــا بالمخــدرة »المخيــم 
حلقــت  وحينهــا  محبــوه،  وحولــه  بالرجــال«  الخــاص 

صورة إلحدى السيارات التي أوصلت العرائس
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القريــة  أجــواء  فــي  وتحالفهــا  للســعودية  الحربيــة  الطائــرات 
وقصفــت بغارتهــا األولــى مكانــا بالقــرب مــن مخيــم الرجــال، 
وُســِمَع انفجــار شــديد ولــم يكــن أحــد يتوقــع أبــدًا حصــول قصف 
مــن الطيــران الحربــي علــى المحتفليــن بالعــرس واســتهداف خيمة 
العــرس، فهــرع العريــس بعدهــا إلــى مخيــم النســاء الالتــي حضــرن 
لالحتفــال بالزفــاف ومســاعدة أســرته فــي إعــداد وليمــة العــرس، 
وهــن مــن نســاء القريــة ومــن قــرى مجــاورة ومعهــن أبناءهــن وبناتهــن 
مــن األطفــال، وكان عددهــم قرابــة )120( امــرأة وطفــاًل، وحينها 
وصــل إلــى قــرب المخيــم وصــرخ محــذرًا لهــن وطالبــًا منهــن الفــرار 
مــن القصــف، غيــر أن الطيــران كان أســرع منــه، فقصــف بصــاروخ 
ــا أشــالء  ــم الخــاص بالنســاء، وشــاهد بعده آخــر اســتهدف المخي
النســاء واألطفــال تتطايــر وتتناثــر فــي كل مــكان، واســتطاعت 
بعــض النســاء الهــروب والنجــاة بأنفســهن، وبعدهــا حــاول إســعاف 
وإنقــاذ مــن تبقــى منهــن، ولكنــه ومــن معــه مــن أهــل القريــة لــم 
يجــدوا ســوى بعــض الجثــث واألجســاد المتبقيــة لبعــض النســاء 
حوالــي عشــر جثــث متفحمــة ومحترقــة بالكامــل، بينمــا بقيــة 
بيــن  مــن  وكان  أشــالء،  إلــى  تطايــروا  قــد  واألطفــال  النســاء 
ــي  ــي عل ــة عل ــه خميس ــم »والدت ــه، منه ــن أقارب ــبعة م ــى س القتل
ســعيد حكمــي 70 عامــا، وشــقيقته أميــرة علــي ســعيد بصيبــص 
تذكــره  بعــد  الشــاهد  يســتٍطع  ولــم  الخمســة«،  وأطفالهــا 
ألقربائــه مــن االســتمرار فــي الــكالم، ورفــع بصــره ويديــه إلــى 
الســماء متضرعــًا وشــاكيًا إلــى اهلل مظلوميتــه، مضيفــًا أن مــن بيــن 
الضحايــا ابــن أخيــه واســمه »ســعيد مهيــوب علــي بصيبــص وعمــره 
19 ســنة«، وكان معاقــًا إثــر حــادث مــروري نجــى منــه بأعجوبــة 
ــعودية  ــرات الس ــاءت الطائ ــى ج ــي حت ــى الكرس ــًا عل ــل معاق وظ
ــن  ــت كل الضيــوف، لقــد حــرم م ــه وقتل وقصفــت العــرس فقتلت
ــرات  ــخ الطائ ــه صواري ــه فقــد مزقت ــي ظــل إعاقت ــى ف ــاة حت الحي
إلــى أشــالء ولــم يتبــق ســوى كرســي اإلعاقــة الــذي كان وســيلة 

ــى آخــر. ــن مــكان إل ــدة يتنقــل بواســطته م ــه الوحي حركت

• العمري علي سعيد غيبوق 55 سنة:
 مــن قريــة واحجــة مــن أهالــي الضحايــا، ذكــر أنــه فــي الســاعة 
العاشــرة مــن صبــاح يوم االثنين كان متواجــدًا في مخدرة العرس 
)مخيــم الرجــال( وبعــد إكمــال حنــاء العريــس خــرج متوجهــًا 
إلــى منزلــه، وكان الجميــع مبتهجــًا وفرحــًا، يــرددون األهازيــج 
واألناشــيد والزغاريــد، وفجــأة جــاءت طائــرات التحالــف الســعودي 
والخليجــي وحلقــت فــي ســماء المنطقــة لبعــض الوقــت، وهــم 
يشــاهدونها علــى علــو منخفــض كعادتهــا اليوميــة، ولــم يتوقعــوا 
ــا أي معســكرات أو  ــى المنطقــة، فليســت به ــا بالقصــف عل قيامه
نقــاط عســكرية أو أي تواجــد لمســلحين فيهــا، وإذا بهم يفاجأون 
بالقصــف الصاروخــي مــن قبــل الطائــرات بالقــرب مــن مخيــم عرس 
الرجــال، وشــاهد قبــل وصــول الصــاروخ إلــى األرض خــروج قنابــل 

شكل بياني يبين نسبة القتلى من مختلف الفئات

الطفلة المصابة سبأ محمد ناصر -5 سنوات والنقش على يديها

الطفلة المصابة أواب محمد ناصر - سنة ونصف
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وقــد  الصــاروخ،  ذلــك  مــن  كثيــرة 
توزعــت حــول مخيــم عــرس الرجــال 
نتــج  وقــد  لــه،  المجــاورة  والمنــازل 
أشــخاص  أربعــة  مقتــل  ذلــك  عــن 
إلــى  القنابــل  مزقتهــا  امــرأة  بينهــم 
أشــالء وأجــزاء متناثــرة –ثــالث قطــع- 
وبعدهــا اســتهدفت الطائــرات بصــاروخ 
تتواجــد  الــذي  العــرس  منــزل  آخــر 
فحصــد  واألطفــال،  النســاء  فيــه 
الصــاروخ األرواح ومــزق أجســادهم إلــى 
ــي  ــا ف ــم جمعه ــرة ت أشــالء وقطــع صغي
أكيــاس وقطــع األقمشــة ومــا تبقــى 
ــم هــو أنصــاف أجســاد  لمشــاهدته منه

ــث. ــر جث ــي عش لحوال

• رفيــق عبــداهلل عبــده هكــي 
38 ســنة –مــزارع-:

 ذكــر أنــه كان فــي حفــل زفــاف 
ــص،  ــعيد بصيب ــي س ــد عل ــل محم مرس
هــو وجميــع أهالــي القريــة مــع العريــس 
الرجــال(  )مخيــم  المخــدرة  فــي 
ويمرحــون  يحتفلــون  فيــه  والنــاس 
الســاعة  عنــد  وذلــك  مبتهجيــن 
االثنيــن  يــوم  مــن  صباحــًا  العاشــرة 
ــرات  ــوت طائ ــمعنا ص 2015/9/28م، فس
ــو  ــى عل ــا عل ــق كعادته ــف تحل التحال
بالقصــف  قامــت  وفجــأة  منخفــض، 

ــا  ــال، وحينه ــم الرج ــن مخي ــرب م بالق
انبطحــت أرضــًا، وقــد نتــج عــن ذلــك 
مقتــل أربعــة أشــخاص، وبعدهــا حــاول 
ــم  ــرس »مخي ــة الع ــى خيم ــول إل الوص
النســاء  إلخــراج  واألطفــال«  النســاء 
الثانــي  الصــاروخ  أن  إال  واألطفــال 
وصــل قبلــه إليهــم فلــم يخرجــوا منــه 
إال أشــالء وقطعــًا صغيــرة متناثــرة فــي 
قامــوا  وقــد  الجــدران،  وعلــى  األرض 
بجمــع مــا اســتطاعوا جمعــه مــن أشــالء 
داخــل أكيــاس وقطــع مــن القمــاش 
اليــوم  حتــى  زالــوا  وال  ودفنوهــم، 
علــى  وأشــالء  بقايــا  يجــدون  الثانــي 
مســاحة واســعة وعلــى مســافة تصــل 

ــف،  ــكان القص ــن م ــر( م ــى )600 مت إل
وقــد وجــد بقايــا لجثــة امــرأة علــى 
جهــة  فــي  ورأســها  متــر(   300( بعــد 
وبقايــا مــن أطرافهــا وصدرهــا، وأنهــم 
علــى  التعــرف  مــن  يتمكنــوا  لــم 
الضحايــا وكان يتواجــد فــي مــكان 
العــرس أكثــر مــن )80( شــخصًا مــن 

واألطفــال. النســاء 

نتائج االنتهاك

- مقتــل مــا ال يقــل عــن )40( مدنيــًا 
بينهــم )14( طفــاًل، و)11( امــرأة، و)1( 

معــاق، وإصابــة طفــل ورجــل.

جثة امرأة متفحمةأحد الضحايا في العرس 

جثة ألحد الضحايا مقسومة نصفين

جثة في ثالجة مستشفى األمل بالحديدة

بقايا أشالء الضحايا في حفل الزفاف

جثة المرأة متفحمة
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إحصائيــة بالضحايــا واألضــرار الناتجــة عــن العــدوان الســعودي 
األمريكــي فــي اليمــن مــن تاريــخ 26 مــارس 2015م حتــى تاريــخ 19 

ينايــر 2016 م . 
 الضحايا املدنيون

4628 »رجاًل«
1519 »امرأة«
1996 »طفاًل«

8143 » إجمالي الضحايا«
  الجرحى املدنيون  

11826 »رجاًل«
1576 »مرأة«

1782 »طفاًل«
15184 »مجموع الجرحى«

 القطاعات اإلنتاجية
970 منشأة حكومية

546 مخزنًا غذاء
353 سوقًا ومجمعًا تجاري

409 ناقلة غذاء
175 ناقلة وقود

238 محطة وقود
59 موقعًا أثريًا

119 منشأة سياحية
190 مصنعًا

42 ملعبًا ومنشأة رياضية
7 صوامع غالل

125 مزرعة دجاج
القطاعات االجتماعية 

615 مسجدًا
325137  منزاًل 

1200000+ نازحًا 
238 مرفق صحي

569 مدرسة ومعهدًا
3750 مدرسة توقفت

39 منشأة جامعية
16 منشأة إعالمية

البنية التحتية 
14 مطارًا

10 موانئ ومرافئ
512 جسرًا وطريقًا

125 محطة ومولد كهرباء 
164 خزانًا وشبكة مياه

167 شبكة ومحطة اتصاالت.

300 يوم من العدوان
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لعدوانهــا  األولــى  اللحظــات  منــذ 
اســتهدفت دول العــدوان وفــي مقدمتهــا 
أمريــكا والســعودية وحليفهمــا العــدو 
اإلســرائيلي تدمير المعالــم التاريخية 
واآلثــار المشــهورة فــي اليمــن ابتــداء 
المحــدث  اإلمــام  جامــع  قصــف  مــن 
يعــود  الــذي  الصنعانــي  عبدالــرزاق  
بتدميــر  وانتهــاء  211هـــ،  ســنة  إلــى 
ــان  ــة كوكب الحصــن الشــهير لمدين
إلــى مــا قبــل اإلســالم،  الــذي يعــود 
ويســمى قشــلة كوكبــان، وســورها 
ببوابــة  يتصــل  الــذي  التاريخــي 
واحــدة هــي المنفــذ الوحيــد للمدينــة  
وكذلــك قصــف البوابــة الفريــدة 

فــي نقوشــها وزخارفهــا لقبــة اإلمــام 
شــمس الديــن بــن شــرف الديــن  وعــدد 
التاريخيــة  المنــازل  مــن  كبيــر 
الفريــدة،  المعماريــة  األهميــة  ذات 
وتزامنــت الغارتــان الجويتــان مــع قصف 
الطائــرات لمدينــة مســور حجــة حيــث 
دمــرت صواريخهــا مبنــى الشــونة، وهــي 
أو  كبنــك  يســتخدم  كان  مبنــى 
بتســمية ذلــك الزمــان )بيــت المــال( 
البــدر،  اإلمــام  بيــت  إلــى  إضافــة 
وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا المقــال 
ــا قامــت الســعودية  ــي م يكــون إجمال
مدعومــة بأمريــكا بتدميــره 52 معلمــًا 
تاريخيــًا وموقعــًا أثريــًا، متجاهلــة كل 

المواثيــق الدوليــة التــي صــدرت عــن 
اتفاقيــة  وأهمهــا  المتحــدة،   األمــم 
الهــاي الشــهيرة الموقعــة 1954م التــي 
تنــص علــى ضــرورة تجنيــب المعالــم 
والنزاعــات  الصراعــات  التاريخيــة 
المســلحة مســتهترة بمشــاعر المالييــن 
مــن عشــاق النســيج المعمــاري اليمنــي 
إنســانيًا  تراثــًا  كونــه  الفريــد؛ 
بأجيالــه  كلــه  العالــم  يمتلكــه 

المتعــددة
وأهــم اآلثــار والمعالــم التاريخيــة 
التــي تــم تدميرهــا علــى ســبيل المثــال 

وليــس الحصــر:
* كهــف أســعد الكامــل فــي إب، 

أمة الرزاق جحاف

المعالم التأريخية التي دمرها 
العدوان السعودي األمريكي
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ومعبــد وقلعــة القاهــرة فــي تعــز ، ودار الحســن للحديــث  أوام،  ومعبــد  حضرمــوت،  فــي 
براقــش،  ومقبــرة  بــران،  ومعبــد  ــأرب الشــمس،  ــد م ــا،  وس ــي له ــور التاريخ والس

المحابشــة  الشــرف فــي  صنعــاء التاريخــي ودار  فــي  خزيمــة  ومقبــرة 
صعــدة  لمدينــة  التاريخــي  وقلعتهــا وباب الســالم التاريخي والســور 
وجامــع اإلمــام الهــادي  وقلعــة وعــدد كبيــر مــن منازلهــا التاريخيــة 
التاريخيــة صيــرة ومتحــف ذمــار ومتحــف عــدن  العرضــي  وبوابــة 

في صنعاء وباب السبح.
وأمريــكا  ويأتــي القصــف الجــوي لطائــرات  الســعودية 

بينهمــا  يفصــل  بغارتيــن  أقــل مــن ثالثــة أشــهر لمدينــة وحلفاؤهمــا 
العالمــي..صنعــاء القديمــة المســجلة فــي قائمــة  التــراث 

كل  يعتبرهــا  التــي  والمهتميــن المدينــة  والدارســين  الباحثيــن 
واحــدة  اإلنســانية   مــن أهــم المــدن التاريخيــة التــي بالحضــارات 

لتاريخهــا  العالــم  بهــا  إلــى يزهــو  بهــا  يعــود  الــذي  الشــهير 
ســنة  آالف  خمســة  قبــل  واضــح مــا  دليــل  الميــالد   قبــل 
دول  تصميــم  مــدى  التحالــف علــى تدميــر اآلثــار علــى 
ــت  ــس الوق ــي نف ــة وف المشــترك اليمني القاســم  فــأن 
الــدول  بيــن  يربــط  الثــالث الرئيســية أمريــكا الــذي 
ــي  تقــود العــدوان علــى اليمــن والســعودية وإســرائيل  الت
إلــى  جميعهــا  تفتقــد  حضــارة أنهــا  أو  تاريــخ  امتــالك 

دول تســتمد منهــا أي مــوروث قيمــي  تعتبــر  ولهــذا  أخالقــي  
علــى العالــم بالقــوة العســكرية متطفلــة تســعى لفرض ســيطرتها 

دولــة ولهــذا فهــي تبــدأ بتدميــر اآلثــار  ألي  التاريخيــة  والمعالــم 
إلدراكهــم أن التاريــخ ومعالمه تســعى الحتاللهــا والســيطرة عليهــا 

المكونــات ومــا يتمثــل فيــه ومــا يــدل عليــه  يشــكل  إنمــا 
للهويــة  الحقيقيــة  تشــكل الثقافيــة  والتــي  الوطنيــة 
أي ســياج أمــان ألي شــعب وحصــن  مواجهــة  فــي  لــه 
يســتمد الشــعب الصمــود غــزو خارجــي محتمــل. ومنهــا 
معاركــه  فــي  التحرريــة.والقــوة 
كل  وعبــر  يســعى ولهــذا  التاريــخ  مراحــل 

يريــدون المســتعمرون دائمــا  إلــى طمــس  شــعب  أي  هويــة 
مــن  يتمكنــون  لكــي  مــا احتاللــه  وهــو  عليــه  الســيطرة 

احتلــت  حيــن  مثــال  فرنســا  يفعلــه فعلتــه  ومــا  والمغــرب  الجزائــر 
فــي  اإلســرائيلي  العــدو  داعــش حاليــًا  تفعلــه  ومــا  فلســطين 

أمريــكا والســعودية فــي اليمــن والقاعــدة وهمــا أداة مــن أدوات 
تتواجــد  مــكان  كل  بمفخخاتهــا وفــي  لتحقــق  فيــه 
تعجــز  مــا  تحقيقيــه، وتفجيراتهــا  عــن  الطائــرات 
أن  يدركــوا  لــم  الحضــارة لكنهــم  بحــق  جرائمهــم 
ــاد  ــت أحف ــد جعل ــة ق والقــالع اليمني الحصــون  بنــوا  مــن 
والمــدن  والقصــور  غضبــًا والســدود  ينتفضــون  التاريخيــة 

القتــال شــبابًا وشــيوخًا لدفــاع وثــورة ويتوجهــون إلــى جبهــات 
ــم  ــد أجداده ــم ومج ــن تاريخه يثنيهــم ع ولــن  أبنائهــم  وميــراث 

واالســتقالل.شــيء عــن خــوض معركــة التحــرر 
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صنعاء – سبأ:
أكــدت وزارة حقــوق اإلنســان فــي مؤتمرهــا 
عــدد  أن  2016/1/17م  بتأريــخ  الصحفــي 
الشــهداء الــذي اســتهدفهم العــدوان الســعودي 
فــي  بدايتــه  منــذ  اليمــن  علــى  األميركــي 
مــارس 2015 بلــغ ســتة آالف و 677 شــهيدًا منهــم 
843 امــرأة و938 طفــاًل وإصابــة 15 ألــف و 176 

منهــم ألــف و 409 امــرأة وألــف و729 طفــاًل.
الســنوي  تقريرهــا  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 
الثانــي الــذي أطلقتــه اليــوم حــول الجرائــم 
العــدوان  ارتكبهــا  التــي  واالنتهــاكات 
والتــي  اليمــن  فــي  األميركــي  الســعودي 
تنــدرج فــي إطــار جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
المتعمــد  القتــل  فــي  المتمثلــة  اإلنســانية 
المدنييــن  اســتهداف  خــالل  مــن  والممنهــج 
البنيــة  واســتهداف  الســكانية  والتجمعــات 
والصحيــة  التعليميــة  والمنشــآت  التحتيــة 
والزراعيــة والصناعيــة والرياضيــة والنفطيــة 
ــن خــالل فــرض الحصــار  ــن م ــع المدنيي وتجوي
المــواد  دخــول  ومنــع  اليمــن  علــى  الشــامل 
والمطــارات  الموانــئ  وتدميــر  الغذائيــة 

والجســور. والطــرق 
لجنــة  أعدتــه  الــذي  التقريــر  وتضمــن 
مختصــة إلعــداد التقاريــر مــن خــالل البيانــات 
والمؤسســات  الــوزارات  مختلــف  مــن  الصــادرة 
الرســمية التــى رصــدت تلــك االنتهــاكات 
والجرائــم المخالفــة لحقــوق اإلنســان والقانون 
الجرائــم  حــول  محوريــن  اإلنســاني  الدولــي 
واالنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق اليمنييــن 
ممارســات  أفرزتهــا  التــي  الســلبية  واآلثــار 
ــى عــدد مــن حقــوق اإلنســان  دول العــدوان عل
ينبغــي  التــي  الحقــوق  تلــك  وخصوصــا 
ــا حتــى فــي ظــل النزعــات المســلحة. حمايته

وشــمل التقريــر إحصائيــة بخســائر العــدوان 
فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة والصحيــة 
والصناعيــة، حيــث تــم اســتهداف 937 تجمعــا 
 711 و  الفــا   460 و  مليونيــن  ونــزوح  ســكنيا 
نازحــا إلــى جانــب إغــالق 160 مرفقــًا صحيــًا ممــا 

تســبب فــي عــدم حصــول 15.2 مليــون شــخص 
ــالج،  ــية والع ــة األساس ــة الصحي ــى الرعاي عل
فيمــا أصبــح 4,5 مليــون طفــل ُمَعرَّضيــن لخطــر 
المختلفــة  الطفولــة  بأمــراض  اإلصابــة 
واإلصابــة بســوء التغذيــة وارتفــاع معــدالت 
اإلصابــة بالمالريــا إلــى 20 ألــف حالــة وإصابــة 
الضنــك  بحمــى  شــخصًا  و470  آالف  ســبعة 

وإصابــة ألــف و 297 بمــرض الحصبــة.
وأظهــر التقريــر توقــف المنشــآت الصناعيــة 
ألــف   612 بفقــدان  والمتمثــل  واإلنتاجيــة 
عــن  146 جمعيــة  وتوقــف  أعمالهــم،  صيــاد 
حــول  رســمية  إحصائيــة  وكــذا  العمــل، 
ــى  ــال خــارج المــدارس إل ــاع نســبة األطف ارتف
47% أي 2.9 مليــون طفــل وإغــالق ثالثــة آالف 
و 584 مدرســة، وحرمــان مــا يقــارب مــن 1.9 
مليــون طالــب مــن مواصلــة واســتكمال العــام 

الدراســي.
وبيــن التقريــر تدهور أوضاع حقوق اإلنســان 
نتيجــة العــدوان، وتضمــن المؤشــرات الكمية 
ــا  لحجــم األضــرار والخســائر التــي تعرضــت له
ــي  ــاكات الت ــك االنته ــن ضمــن تل اليمــن، وم
الحيــاة  فــي  الحــق  انتهــاك  التقريــر  وثقهــا 
والحريــة واألمــان مــن خــالل قتــل واســتهداف 
والمنشــات  المراكــز  واســتهداف  المدنييــن 
األمنيــة بهــدف نشــر الفوضــى وزعزعــة األمــن 

ــة. وإعاقــة العدال
الســلبية  اآلثــار  التقريــر  واســتعرض 
والمدمــرة للعــدوان علــى اليمــن وشــعبه مــن 
ــي  ــاة ف ــات الحي ــكل مقوم خــالل اســتهدافه ل
ــح  ــر أوض ــالق التقري ــل إط ــالل حف ــن، وخ اليم
اإلنســان)علي  وزيــر حقــوق  بأعمــال  القائــم 
التــي  األرقــام  تلــك  أن  تيســير(  صالــح 
أن  مؤكــدًا  أوليــة..  هــي  التقريــر  تضمنهــا 
الهــدف مــن إطــالق التقريــر كشــف حقائــق 
اليمــن،  لهــا  التــي يتعــرض  المؤامــرة  وأبعــاد 
وتوضيــح بشــاعة االنتهــاكات وحجــم الدمــار 
الــذي خلفــه العــدوان الســعودي األمريكــي 

وشــعبه. اليمــن  اســتهداف  فــي  المتواصــل 

         وزارة حقوق اإلنسان تطلق تقريرها السنوي الثاني حول:   
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 العدوان والحصار على اليمن
تقرير مقدم للمكتب الدائم التحاد المحامين 

البيت القانوني: خاص
تنشــر مؤسســة البيــت القانونــي »ســياق« التقريــر المقــدم مــن رئيــس المؤسســة بصفتــه األميــن العــام المســاعد التحــاد المحاميــن العــرب 
الخــاص بحالــة األوضــاع الراهنــة فــي اليمــن وذلــك فــي اجتمــاع المكتــب الدائــم التحــاد المحاميــن العــرب فــي دورتــه الثانيــة للعــام 2015م 
المنعقــد بتونــس والمفصــل لمــا تعــرض لــه اليمــن أرضــًا وشــعبًا مــن غــزو وعــدوان وحصــار مــن التحالــف الدولــي الظالــم بقيــادة الســعودية 
ودول الخليــج منــذ قرابــة عشــرة أشــهر والــذي اســتهدف حيــاة وســالمة أبنــاء الشــعب وقضــى علــى البنيــة التحتيــة وذلــك إلــى تاريــخ 5 ديســمبر 
2015م والــذي تطــور مــن بعدهــا العــدوان بالقصــف الهســتيري المســتمر للمــدن اليمنيــة بالقنابــل العنقوديــة والعديــد مــن القنابــل والصواريــخ 
ــا افقدهــا  ــس وبم ــي المدن ــال الســعودي الخليج ــي تعامــت ورضخــت للم ــة الت ــة والحقوقي ــه الدولي ــم ومنظمات ــام دول العال ــًا أم ــة دولي المحرم

المصداقيــة وانعدمــت المصلحــة مــن وجودهــا.
واهلل الموفق. 

مؤسسة البيت القانوني »سياق«
الخميس: 7 يناير 2016م
نص التقرير)باختصار(

األستاذ القدير/ عبد اللطيف بو عشرين 
األمين العام التحاد المحامين العرب المحترم
تحية الحق والعروبة..
الموضوع: تقرير عن حالة األوضاع الراهنة في اليمن
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مقدمة توضيحية

ــن  ــا م ــة كغيره ــة اليمني الجمهوري
ــي شــهدت أحــداث  ــة الت ــدول العربي ال
الــدول  اســتهدف  الــذي  2011م  ربيــع 
وتفكيكهــا  لتدميرهــا  العربيــة 

وتقســيمها...الخ.
فــي اليمــن وقعــت غالبيــة األطــراف 
السياســية علــى المبــادرة الخليجيــة 
وآليتهــا المزمنــة فــي 21 نوفمبــر 2011م 
أزمتــه وتجنيــب  مــن  البــالد  إلخــراج 

ــن. ــال والفت ــالد االقتت الب
فــي 21 فبرايــر 2012م تــم انتخــاب 
رئيــس توافقــي لفتــرة انتقاليــة لمــدة 
الرئيــس  خاللهــا  ليتولــى  عاميــن 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  المنتخــب 
إدارة البــالد مــع حكومــة وفــاق وطنــي 
ــة األطــراف شــكلية فقــط  ــن كاف م

وهــي حكومــة إخوانيــة بامتيــاز.
ــادي  ــس ه ــديد أن الرئي ــف الش لألس
ومكــن  ســيئة  إدارة  البــالد  أدار 
اإلخــوان المســلمين مــن بســط نفوذهــم 
الدولــة  مرافــق  فــي كل  وهيمنتهــم 
ــًا لهــم بــل شــريكا لهــم  وكان خاضع

فــي تدميــر البــالد.
خاضعــًا  كان  آخــر..  جانــب  ومــن 
وأصبحــت  الخارجيــة  للتدخــالت 
قراراتــه تأتــي مــن الخــارج وتصــدر مــن 
الداخــل شــكليًا، حتــى مؤتمــر الحــوار 
هزليــة  مســرحية  كان  الوطنــي 

والخالصــة  العــام  قرابــة  اســتمرت 
الخــارج.  مــن  ُأمليــت  النهائيــة 

انتهــت واليتــه الشــرعية والقانونيــة 
وآليتهــا  الخليجيــة  للمبــادرة  وفقــًا 
التنفيذيــة بتاريــخ 21 فبرايــر 2014م 
مؤتمــر  إن  قيــل:  باطلــة  وبإجــراءات 
الحــوار الوطنــي قــام بالتمديــد لمــدة 

ــر. ــام آخ ع
الرئيــس  حكــم  ســنوات  كانــت 
هــادي وحكومتــه مــن أســوأ ســنوات 

اليمنــي. الشــعب 
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر نضــع 

أمامكــم بعضــًا مــن األمثلــة:
1- مكــن اإلخــوان المســلمين مــن 
الســيطرة علــى جميــع مرافــق الدولــة.

وضــع  األمــن  مجلــس  مــن  طلــب   -2
اليمــن تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق 

ــك. ــه ذل ــق ل ــدة وتحق ــم المتح األم
3- قــام بهيكلــة الجيــش واألمــن 
واســتطاع تدميــر وتعطيــل العديــد مــن 

األلويــة العســكرية.
4- شــرع فــي تقســيم اليمــن إلــى ســت 
دويــالت تحــت مســمى األقاليــم وإعــداد 
بدولــة  أســماه  لمــا  دســتور  مشــروع 

اليمــن االتحاديــة.
وصايــة  تحــت  اليمــن  وضــع   -5

الخــارج. وهيمنــة 
المــادي  الكامــل  الدعــم  وفــر   -6
اإلرهابيــة  للجماعــات  والعســكري 
لهــم  وفتــح  وداعــش(  )القاعــدة 

محافظــات  عــدة  فــي  معســكرات 
وصــرف لهــم مبالــغ ماليــة مــن أمــوال 

الدولــة.
االقتصاديــة  األوضــاع  تدهــور   -7

جنونــي. بشــكل  األســعار  ورفــع 
الخطيــرة  األمــور  مــن  والكثيــر 

جــدًا..
تلــك األمــور جعلــت الشــارع اليمنــي 

فــي حالــة غليــان.
وعندمــا تحققــت ثــورة 30 يونيــو فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة وانتصارهــا 
تحــرك  المســلمين،  اإلخــوان  ضــد 
الشــارع اليمنــي فــي عــدة محافظــات 

يمنيــة.
غالبيــة الشــارع اليمنــي والمكونات 
السياســية خرجــت إلــى شــوارع اليمــن 
للمطالبــة بإســقاط حكومــة اإلخوان 
وإلغــاء الجرعــة »األســعار« والمطالبــة 

بتنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي.
الحــر  الشــعب  أســقط  األيــام  ومــع 
اليمــن  فــي  المســلمين  اإلخــوان 
وخاصــة قادتهــم وتحقــق ذلــك فــي 
ثــورة 21 ســبتمبر 2014م وتــم التوقيــع 
والشــراكة  الســلم  اتفاقيــة  علــى 
حكومــة  تشــكيل  وتــم  الوطنيــة 

بحــاح. خالــد  برئاســة  جديــدة 
ولكــن لألســف الشــديد.. تالعــب 
المســلمون  وإخوانــه  هــادي  الرئيــس 
ــة واســتمروا  ــه باالتفاقي المتبقــون مع

فــي المراوغــة.

قنابل عنقودية محرمة ألقيت على منطقة بكيل المير- حجة
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ولجانــه  اليمنــي  الشــارع  فتحــرك 
بتنفيــذ  للمطالبــة  الشــعبية 
االتفاقيــة.. حينهــا تقدمــت حكومــة 
تالهــا  لهــادي..  باســتقالتها  بحــاح 
لمجلــس  الســتقالته  هــادي  تقديــم 

النــواب.
ــد  ــم يع ــذي ل ــت ال ــي الوق ــك ف وذل
للرئيــس هــادي أي واليــة خاصــة بعــد 
ــي  ــة الت ــد الباطل ــرة التمدي ــاء فت انته

ــك. ــه ممــن ال يمل منحــت ل
مــن  الهــروب  هــادي  اســتطاع 
وصولــه  وفــور  عــدن  إلــى  صنعــاء 
رئيــس  صفــة  منتحــاًل  عملــه  باشــر 
الجمهوريــة وبــدأ فــي تنفيــذ أعمــال 
والشــعب..  الوطــن  ضــد  إجراميــة 
بالجماعــات  باالســتعانة  قــام  حيــث 
تحــت  وداعــش  القاعــدة  اإلرهابيــة 
ــي  ــدأ ف ــعبية« وب ــة الش ــم »المقاوم اس
واألمــن  الجيــش  مقــرات  اســتهداف 
المنتســبين  وذبــح  وســحل  واغتيــال 
للجيــش واألمــن والمواطنيــن مــن أبنــاء 

الشــمالية. المحافظــات 
مــن  وحــدات  تحركــت  عندهــا 
لدحــر  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 
الجماعــات اإلرهابيــة وتمكــن فعــاًل 
مــن دحرهــم والســيطرة علــى تلــك 
كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  المناطــق 
ــى محافظــة  القاعــدة قــد ســيطرت عل

حضرمــوت.
إلــى  عــدن  مــن  هــادي  فــر  مجــددًا 
الريــاض  إلــى  ومنهــا  عمــان  ســلطنة 

اليمــن. الغاشــم علــى  العــدوان  وبــدأ 

العدوان على اليمن

ــوم 26  ــر ي ــة فج ــاعة الثاني ــي الس ف
الجمهوريــة  فوجئــت  2015م  مــارس 
بطائــرات  وإنســانًا  أرضــًا  اليمنيــة 
العــدوان الســعودي وحلفائــه بقصــف 
األحيــاء  مــن  للعديــد  عنيــف 
العســكرية  والمواقــع  الســكنية 
التحتية...الــخ. والبنــى  والمطــارات 

- وتــارة يزعمــون أن عاصفــة الحــزم 
لوقــف المــد اإليرانــي الــذي لــم يشــهد 
فــي  لــه  وجــود  أي  اليمنــي  الشــعب 

اليمــن.
العاصفــة  بــأن  يزعمــون  وأخــرى   -
لحمايــة األمــن القومــي العربــي.. وال 
نــدري عــن أي أمــن قومــي يتحدثــون 
ــن  ــدون علــى األم ــن يعت ــًا م ــم أساس وه

العربــي. القومــي 
ألجــل  ذلــك  أن  يزعمــون  ثــم   -

المنــدب.  بــاب  حمايــة 
عمومــًا: هــا نحــن فــي شــهر ديســمبر 
مــن  التاســع  الشــهر  فــي  أي  2015م 
أن يجــدوا  اليمــن دون  العــدوان علــى 
يهــدد  لــم  اآلن.. كمــا  إيــران حتــى 
القومــي  األمــن  اليمنــي  الشــعب 
بــاب  الشــعب  يغلــق  ولــم  العربــي.. 
يســتهدفه...الخ. حتــى  أو  المنــدب 

»القاعــدة  اإلرهابيــة  الجماعــات   -
ــى  ــخ« هــي مــن تســيطر عل وداعش...ال

عــدة مناطــق يمنيــة وبتمويــل ســعودي 
»ماليــًا وعســكريًا ولوجســتيًا« وكمــا 

ــًا. ســنوضحه الحق
بــل  العربــي  القومــي  األمــن   -
قبــل  مــن  مهــددًا  أصبــح  والعالمــي 
ــن  ــة م ــة المدعوم الجماعــات اإلرهابي

وتركيــا. وقطــر  الســعودية 
لألنظمــة  قبلــة  أصبحــت  إيــران   -
إليهــا الحكومــات  العالميــة تتوافــد 
لعقــد الصفقــات باســتثناء اليمــن التــي 
ــاء  ــى شــربة م ــران حت ــن إي ــم تجــد م ل
ــي  ــدة الت ــاعدات الوحي ــفينة المس وس
أرســلتها منعــت، وأرســلت إلــى جيبوتــي 
وتــم بيــع المســاعدات التــي تحملهــا 

ــه. ــادي وحكومت ــل ه ــن قب م
ــل إليكــم  ثقــوا جميعــًا.. إننــي أنق

الحقيقــة.. بــل وجــزء منهــا.

جرائم العدوان على اليمن

المحصلــة  أمامكــم  وســنضع 
الحقيقيــة للرصــد والتوثيــق الصــادرة 
مــن االئتــالف المدنــي اليمنــي لرصــد 
عضــوًا  وباعتبارنــا  العــدوان  جرائــم 

فيــه. مؤســس 
واألعيــان  المدنييــن  اســتهداف   
المدنيــة، وقــد أســفر هــذا العــدوان 
مــن  شــهيدًا   »7495« قتــل  عــن 

األبريــاء. المواطنيــن 
مــن  جريحــًا   »16058« إصابــة   -
ــاء، كمــا اســتهدف  المواطنيــن األبري

استهداف المحالت التجارية والجسور
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القصــف األعيــان المدنيــة التاليــة:
جامعــات   ،)408( وطــرق  جســور   -
)35(، ناقــالت وقــود )149(، خزانــات 
 ،)10( موانــئ   ،)131( ميــاه  وشــبكة 
شــبكة   ،)224( وقــود  محطــات 
اتصــاالت )123(، مستشــفيات ووحــدات 
صحيــة )223(، أســواق )336(، منــازل 
مدمــرة ومتضــررة )317,985(، مؤسســات 
إعالميــة )15(، مصانــع )146(، مطــارات 
)10(، منشــآت حكومية )895(، مزارع 
دجــاج )106(،  مســاجد )583(، مخــازن 
 ،)50( أثريــة  مواقــع   ،)504( أغذيــة 
 ،)478( تعليميــة  ومراكــز  مــدارس 
ناقــالت غذاء )370(، منشــآت ســياحية 
 ،)3,750( متوقفــة  مــدارس   ،)86(
صوامــع   ،)30( رياضيــة  مالعــب 
غــالل)7(، وهــذا وفــق آخــر إحصائيــة 
صحيحــة وموثقــة، وترتــب علــى ذلك 
)مثــاًل( فــي جانــب واحــد توقــف العــام 

للعــام  والجامعــي  األساســي  الدراســي 
ــن  ــالب م ــرم الط ــابق وح ــي الس الدراس
الدراســة نظــرًا الســتهداف المــدارس 
والجامعــات والمعاهــد وفشــل غالبيــة 
النظــام الصحــي بغالبيــة محافظــات 

الجمهوريــة.

• دعم الجماعات اإلرهابية 
»داعش والقاعدة...الخ«

»حقيقة«
مــا إن هــرب قــادة اإلخــوان المســلمين 
مــن اليمــن فــور إســقاط نظامهــم.. وفــور 
تولــي ســلمان بــن عبدالعزيــز للحكــم 
فــي المملكــة إال وبــدأ فــي تجميعهــم 
التخطيــط  وتــم  الريــاض  فــي  لديــه 
ومباشــرته  للعــدوان  معهــم  والتنفيــذ 
فعــاًل، وأصبــح قــادة اإلخوان المســلمين 
مــن  أساســي  جــزء  هــادي  الفــار  مــع 

لمــا  المشــتركة  العمليــات  غرفــة 
يســمى بعاصفــة الحــزم أو إعــادة األمــل 

ــذا االســم. ــد تســميتها مؤخــرًا به بع
وللعلم:

الحقيقــة  العــدوان  كشــف  فقــد 
لــدى  الشــك  تســاور  كانــت  التــي 
القاعــدة  أن  وهــي حقيقــة  البعــض.. 
وداعــش الجنــاح العســكري لإلخــوان 
و  العــدوان  بدايــة  فمــع  المســلمين، 
القصــف الجــوي والبحــري، بــدأ تنفيــذ 
اإلرهابيــة  الجماعــات  ودور  خطــة 
غرفــة  فــي  األدوار  توزيــع  وعمليــة 
المشــتركة  العســكرية  العمليــات 

التالــي: النحــو  وعلــى  بالريــاض 

أ - اإلخوان المسلمين الهاربين:

تحريــك  فــي  دورهــم  يتركــز 
عناصرهــم فــي اليمــن وتجميعهــم فــي 
المتفــق عليهــا وتدريــب  المحافظــات 

استهداف منطقة نقم بأمانة العاصمة

استهداف المساجد

استهداف ورش السيارات
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اآلخريــن  واســتقطاب  عناصرهــم 
وتدريبهــم، وإصــدار التوجيهــات لهــم 
والتعليمــات وفــق الخطــة المحــددة مــن 

المشــتركة. العمليــات  غرفــة 
وذلــك الســتهداف الجيــش واللجــان 
باألســلحة  ومقاتلتهــا  الشــعبية 

إليهــم.  المرســلة 

ب - النظام السعودي وشركاؤه:

بتوفيــر  الســعودي  النظــام  يقــوم 
فــي  مظليــًا  وإنزالــه  والمــال  الســالح 
ــى مناطــق تمركــز  بدايــة العــدوان إل

اإلرهابيــة. الجماعــات 
وهــذا مــا حــدث بالفعــل وقــد تــم 
مــرات  عــدة  بالخطــأ  مظلــي  إنــزال 
الشــعبية. واللجــان  للجيــش  وأنزلــت 

ومن جانب آخر.
وتركيــا  وقطــر  الســعودية  تقــوم 
بجلــب العديــد مــن مقاتلــي القاعــدة 
وداعــش وإرســالهم إلــى اليمــن بحــرًا 
أو مــن منفــذ الوديعــة الحــدودي مــع 

الســعودية.
بإنشــاء  الســعودية  قامــت  كمــا 
للمرتزقــة  تدريبــي  معســكر 
اإلرهابييــن اليمنييــن واألجانــب فــي 
لهــم  توفــر  ثــم  حدوديــة  منطقــة 
الســالح والمعــدات والمركبــات والمال 
منفــذ  عبــر  اليمــن  إلــى  إلرســالهم 
محافظــة  نحــو  وتوجيههــم  الوديعــة 

مــأرب.

ومن الواقع نضع 
أمامكم أمثلة:

1- محافظة حضرموت:

ســيطرة  تحــت  فعليــًا  أصبحــت 
القاعــدة منــذ األيــام األولــى للعــدوان 
– عســيري  أحمــد  ســؤال  وعنــد 

عــن  للعــدوان-  الرســمي  المتحــدث 
ســبب عــدم اســتهداف عاصفــة الحــزم 
للقاعــدة فــي حضرمــوت أجــاب لوســائل 
اإلعــالم بــان القاعــدة ليســت ضمــن 

الحــزم. عاصفــة  أهــداف 
لمــاذا.. ألنهــا شــريكة للعــدوان.. 
ــري  ــذ بح ــم بمنف ــعودية تحل وألن الس

ــرب. ــى بحــر الع ــا عل له

2- محافظة عدن:

أصبحــت اآلن وبعــد انســحاب الجيش 
واللجــان الشــعبية منهــا تحــت ســيطرة 

داعــش،
كمــا أصبحــت عــدن مدينــة صــراع 

بيــن نفــوذ الســعودية واإلمــارات.
 

3- محافظة مأرب:

يديرهــا القيــادي اإلخوانــي ســلطان 
قيــادة  يتولــى  مــن  وهــو  العــرادة 
القاعــدة  اإلرهابيــة  الجماعــات 
والمعــارك مســتمرة بينهــم  وداعــش 
الشــعبية. واللجــان  الجيــش  وبيــن 

4- محافظة تعز: 
جــزء منهــا تحــت ســيطرة القيــادي 
المخالفــي  ســعيد  حمــود  اإلخوانــي 

الســعودية. مــن  المدعــوم 
وجــزء آخــر تمــت ســيطرة مــن أســموا 
أنفســهم »حمــاة العقيدة« –الســلفيين- 
المدعومــة  التكفيريــة  الجماعــة 
ــى والثانيــة  ــارات.. وبيــن األول مــن اإلم

صــراع كبيــر.
بجانــب  القاعــدة  ظهــرت  ومؤخــرًا 
حمــود ســعيد المخالفــي،  باإلضافــة 
يتلقــى  عســكري  مكــون  إلــى 
التوجيهــات مــن الســعودية، والمعارك 
مســتمرة فــي محافظــة تعــز بشــكل 
جنونــي بيــن هــذه المكونــات األربــع 
كطــرف متحــد -فــي بعــض األوقــات- 
ضــد الجيــش واللجــان الشــعبية وأخرى 

ضــد بعضهــا البعــض.

5- محافظة أبين:
علــى  داعــش  ســيطرت  مؤخــرًا 
محافظــة أبيــن وهــي المحافظــة التــي 
ينتمــي إليهــا منتحــل الصفــة هــادي.

ملحوظة
إعــالم  وســائل  ترددهــا  مصطلحــات 

حقيقتهــا. وُكشــف  العــدوان 
- الجيــش الوطنــي: هــذا المســمى 
بعــض  علــى  الســعودية  أطلقتــه 

استهداف المنازل بصعدة
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العناصــر الذيــن يتبعــون هــادي ممــن 
فــي  بتدريبهــم  الســعودية  قامــت 
وال  لليمــن..  وأرســلتهم  الســعودية 
عالقــة لهــم بجيــش اليمــن.. مرتباتهــم 
الســعودية. مــن  يتلقونــه  وســالحهم 

مســمى  الشــعبية:  المقاومــة   -
علــى  وحلفاؤهــا  الســعودية  أطلقتــه 
القاعــدة  اإلرهابيــة  الجماعــات 

العقيدة...الــخ. وحمــاة  وداعــش 
المقاومــة  أن  الجميــع  ويعلــم 
مــن  علــى  يطلــق  وصــف  الشــعبية 
يواجــه العــدو الخارجــي ال مــن يواجــه 

واألمــن.  الجيــش 
وصــف  الحوثــي:  ميليشــيات   -
علــى  وحلفاؤهــا  الســعودية  تطلقــه 
للجيــش  المســاندة  الشــعبية  اللجــان 
اليمنــي والمشــّكلة مــن جميــع فئــات 
كل  مــن  فيهــا  المتطوعيــن  الشــعب 
العــدوان  لمواجهــة  المحافظــات 
اإلرهابيــة. والجماعــات  الخارجــي 

تطلقــه  وصــف  صالــح:  قــوات   -
الجيــش  علــى  وحلفاؤهــا  الســعودية 
التابــع  والوحيــد  الرســمي  اليمنــي 
منــذ  أســس  والــذي  الدفــاع  لــوزارة 
ــى للقــوات  القــدم وكان القائــد األعل
عبدربــه  هــو  لــه  األخيــر  المســلحة 
منصــور هــادي إلــى أن انتهــت واليتــه 

والشــعب. الوطــن  جيــش  وهــو 

االستنتاجات الحقيقية
–غيــر  اليمــن  علــى  العــدوان   )1

مــن  بــد  وال  مبــرر،  وغيــر  شــرعي 
العــدوان  إليقــاف  الجــاد  التحــرك 

الحصــار.  ورفــع 

2( الجرائــم التــي ارتكبهــا العــدوان 
ــا  ــكوت عليه ــب الس ــن ال يج ــي اليم ف
تحقيقــات  لجنــة  تشــكيل  ويجــب 
دوليــة ويكــون االتحــاد عضــوًا فيهــا.

للجماعــات  شــريك  العــدوان   )3
لهــا  أساســي  وداعــم  اإلرهابيــة 
األمــن  يهــدد  اليمــن  فــي  ووجودهــا 

العربــي. القومــي 

كعكــة  اليمــن  أصبحــت   )4
العربيــة  األنظمــة  بعــض  تتقاســمها 
قبــل األجنبيــة ويتقاتلــون عليهــا ولــو 

باإلرهــاب. اســتعانوا 

اختــراق  الســعودية  اســتطاعت   )5
القوميــة العربيــة بالمــال المدنــس، 
األحــزاب  قــادة  باســتقطاب  ابتــداًء 
مقدمتهــا  وفــي  اليمنيــة  السياســية 
االشــتراكيون  ومعهــم  الناصريــون 
والمقيميــون  وغيرهــم  والبعثييــون 
حاليــًا فــي الريــاض ليكونــوا شــريكًا 
فــي  المســلمين  اإلخــوان  مــع  أساســيًا 

وإدارتــه. العــدوان  دعــم 

6( اســتطاع العــدوان تدميــر البنــى 
العامــة  والممتلــكات  التحتيــة 
وفــرض  األبريــاء  وقتــل  والخاصــة 

ــي  ــعب اليمن ــح الش ــر وأصب ــار جائ حص
خطيــرة. إنســانية  بكارثــة  مهــددا 

وال ننســى هنــا.. أن نقــدم الشــكر 
التــي  العربيــة  لألنظمــة  الجزيــل 
رفضــت المشــاركة فــي العــدوان بــل 
والبعــض منهــا رفــض وســعى إليقــاف 
ســلطنة  حــال  هــو  كمــا  العــدوان 
الجزائريــة  والجمهوريــة  عمــان 
ودورهمــا الفاعــل فــي الجانــب السياســي 

واإلنســاني.  

8(    مهنيًا »نقابيًا«:
اســتطاع العــدوان وبفضــل أحزابــه 
السياســية اليمنيــة الداعمــة للعــدوان 
ولألســف الشــديد تجميــد أي نشــاط 
لنقابــة المحاميــن اليمنييــن لمواجهــة 

ــة. ــًا ألهــداف النقاب العــدوان وخالف

التوصيات

قيــام اتحــاد المحاميــن العــرب بدوره 
ــدوان والحصــار  ــل والرافــض للع الكام
بالتحــركات  والقيــام  اليمــن  علــى 
فقــط  اليمــن  لحمايــة  ليــس  الجــادة 
العربيــة  األمتيــن  لحمايــة  وإنمــا 
واإلســالمية مــن الخطــر القــادم ضــد 

أجمــع. والعالــم  الجميــع 

المحامي/ محمد مهدي البكولي
األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب 
نائب رئيس نقابة المحامين – صنعاء
السبت 5 /ديسمبر/2015م
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الســابقة  قراراتــه  إلــى  بالنظــر   -
اليمــن. بشــأن 

مــارس   26 بيــان  إلــى  بالنظــر   -
2015 مــن قبــل نائــب رئيــس اللجنــة 
/ الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي 
والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون 
فيديريــكا   ،)VP / HR( األمنيــة 
موغيرينــي، حــول الوضــع فــي اليمــن.

- بالنظــر إلــى البيــان المشــترك 
مــن   2015 أبريــل   1 فــي  الصــادر 
فيديريــكا  الرئيــس/  نائــب  قبــل 
المســاعدات  ومفــوض  موغيرينــي، 
األزمــات،  وإدارة  اإلنســانية 
كريســتوس ســتايليانيدس، علــى إثــر 

اليمــن. فــي  القتــال 
- بالنظــر إلــى البيــان المشــترك 
الصــادر فــي 11 مايو 2015 من قبل نائب 
موغيرينــي،  فيديريــكا  الرئيــس/ 
ومفوض المســاعدات اإلنســانية وإدارة 
األزمــات، كريســتوس ســتايليانيدس، 
علــى الهدنــة المقترحــة فــي اليمــن.

- بالنظــر إلــى البيــان المشــترك 
الصــادر فــي 3 يوليو 2015 من قبل نائب 
موغيرينــي،  فيديريــكا  الرئيــس/ 
ومفوض المســاعدات اإلنســانية وإدارة 
األزمــات، كريســتوس ســتايليانيدس، 

بشــأن األزمــة فــي اليمــن.
- بالنظــر إلــى البيــان المشــترك 
مــن   2015 أكتوبــر   2 فــي  الصــادر 
فيديريــكا  الرئيــس/  نائــب  قبــل 
المســاعدات  ومفــوض  موغيرينــي، 
األزمــات،  وإدارة  اإلنســانية 
علــى  ســتايليانيدس،  كريســتوس 

. ليمــن ا
- بالنظــر إلــى اســتنتاجات المجلــس 
 2015 نوفمبــر  و16  أبريــل   20 فــي 

اليمــن. بخصــوص 
 26 فــي  البيانــات  إلــى  بالنظــر   -
أكتوبــر/ تشــرين األول و6 ديســمبر 
و15 ديســمبر 2015 مــن قبــل المتحــدث 

.EEAS باســم 
- مــع مراعــاة قــرارات مجلــس األمــم 

المتحــدة )UN( واألمــن 2014 )2011(، 
 2201  ،)2014(  2140  ،)2012(  2051

.)2015(  2216 و   )2015(
- بالنظــر إلــى بيــان 24 مايو 2015 من 
قبــل الرئيســين المشــاركين لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج الـــ24 - االتحــاد 
التعــاون  مجلــس  )دول  األوروبــي 

الخليجــي واالتحــاد األوروبــي(.
- بالنظــر إلــى بيانــات مجلــس األمــن 
و23   23 أكتوبــر   ،25 يونيــو  الدولــي 
فــي  الوضــع  حــول   2015 ديســمبر 

اليمــن.
- بالنظــر إلــى القــرار الــذي اعتمــده 
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 2 أكتوبر 
2015 بشــأن المســاعدة التقنيــة وبنــاء 
ــال  ــي مج ــن ف ــل اليم ــن أج ــدرات م الق

حقــوق اإلنســان.
ســبتمبر   7 تقريــر  إلــى  بالنظــر   -
2015 لمفــوض األمــم المتحــدة الســامي 
لحقــوق اإلنســان عــن حالــة حقــوق 

اإلنســان فــي اليمــن.

قرار الربملان األوروبي 
حول الوضع يف اليمن
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الســلم  اتفــاق  إلــى  بالنظــر   -
 ،2014 ســبتمبر   21 فــي  والشــراكة 
ووثيقــة نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
مجلــس  ومبــادرة   2014 ينايــر   25 فــي 
نوفمبــر   21 فــي  الخليجــي  التعــاون 

.2011
- نظرًا لميثاق األمم المتحدة.

مــن  المــادة 123 )2(  مــع مراعــاة   -
الداخلــي. نظامهــا 

التحالــف  قــوات  أن  حيــن  فــي   -1
التــي تقودهــا الســعودية قــد فشــلت 
اليمــن،  فــي  االســتقرار  فــي تحقيــق 
وعــدد األشــخاص الذيــن قتلــوا فــي 
إلــى   6000 يتجــاوز  األهليــة  الحــرب 

اآلن.
2- فــي حيــن واصلــت قــوات متطرفة 
فــي  والقاعــدة  بداعــش  مرتبطــة 
فــي جنــوب  القتــال  العــرب،  جزيــرة 
فــي  الخصــوص  وجــه  وعلــى  اليمــن 

عــدن. ضواحــي 
ــن وجــود الميليشــيات  3- بالرغــم م
الحركــة  مــع  المتحالفــة  المحليــة 
االنفصاليــة الجنوبيــة والتــي تعمــل 
والقاعــدة  داعــش  قــوات  صــد  علــى 
فــي عــدة مناســبات، فقــد فشــلت قــوات 
الســعودية  تقودهــا  التــي  التحالــف 
فــي  المقيمــة  القــوات  هــذه  لدعــم 
ــة  ــوى المتطرف ــاح للق ــا أت ــوب، م الجن
التــي كانــت  المواقــع  إلــى  بالعــودة 

قــد خرجــت منهــا فــي وقــت ســابق.
مقســمة  اآلن  اليمــن  بينمــا   -4
ــق العشــائر  ــال عــن طري ــى نحــو فع عل
ــف  ــي، تجاهــل التحال ــاء الدين واالنتم
الواقــع  الســعودية  تقــوده  الــذي 
مصالحــه  علــى  العمــل  فــي  واســتمر 
اإلقليميــة وليــس فــي مصلحــة الشــعب 

اليمنــي.
التحالــف  قــوات  أن  حيــن  فــي   -5
فشــلت  الســعودية  تقودهــا  التــي 
فــي العمــل بصــورة بنــاءة مــع القــادة 
المحلييــن بهــدف التوصــل إلى تســوية 
بســرعة،  يتدهــور  والوضــع  دائمــة، 

كمــا أن تلــك القــوات التــي تقاتــل 
علــى األرض ال يعتقــدون أن لديهــم أي 

صــوت فــي مســتقبل اليمــن.
6- فــي حيــن أن القيــود المفروضــة 
أساســًا  والناجمــة  االســتيراد  علــى 
المفــروض  البحــري  الحصــار  عــن 
أثنــاء  التحالــف  قــوات  قبــل  مــن 
النــزاع، قــد تفاقــم الوضــع اإلنســاني 
الوقــود  واردات  كبيــر،  بشــكل 
التجاريــة، تحتــاج إلــى تشــغيل البنــى 
التحتيــة فــي البــالد، بمــا فــي ذلــك 
نقــص  أن  حيــن  وفــي  المستشــفيات، 
الــواردات الغذائيــة تدفــع الســكان 
ــن 21  ــر م ــة المجاعــة، أكث ــى حاف إل
مليــون شــخص، أي أكثــر مــن 80% مــن 
الســكان، يعتمــدون اآلن علــى نــوع 
لتلبيــة  اإلنســانية  المســاعدات  مــن 

األساســية. احتياجاتهــم 
الــدول األوروبيــة  مــن  العديــد   -7
صــّدرت وبغيــر »قانونيــة« الكثيــر 
إلــى  والذخائــر  األســلحة  مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي 
تشــكل  الصــادرات  هــذه  أن  حيــن 
األســلحة  تجــارة  لمعاهــدة  انتهــاكًا 
 /944/2008 المشــترك  والموقــف 
CFSP علــى مراقبة تصدير األســلحة، 
وفــي حيــن دعمــت الواليــات المتحــدة 
تقودهــا  التــي  التحالــف  قــوات 

واســتخباراتيًا،  لوجســتيًا  الســعودية 
بالوقــود  التــزود  ذلــك  فــي  بمــا 
فضــاًل  المســاعدة،  وتوجيــه  الجــوي 
عــن مليــارات الــدوالرات مــن مبيعــات 

األســلحة.
ــي  ــا ف ــن األطــراف، بم ــد م 8- العدي
المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  ذلــك 
ومستشــار  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بمنــع 
زيــد  رعــد  زيــد  الجماعيــة  اإلبــادة 
اإلنســانية،  والمنظمــات  الحســين، 
فــي  األوروبــي  البرلمــان  عــن  فضــاًل 
ــن أوصــوا بإنشــاء  ــراره الســابق، الذي ق
ومحايــدة  مســتقلة  دوليــة  آليــة 
وتجــاوزات  انتهــاكات  فــي  للتحقيــق 
اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
فــي  المزعــوم  اإلنســاني  والقانــون 

اليمــن.
القــرار  مشــروع  أواًل  ســحب  تــم   -9
دعــا  والــذي  هولنــدا،  مــن  المقــدم 
إلــى إرســال بعثــة مــن األمــم المتحــدة 
لتوثيــق االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 
جميــع األطــراف فــي اليمــن ووضعهــا 
فــي  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أمــام 
األمــم المتحــدة، فــي 30 ســبتمبر 2015 
بعــد ضغــوط مكثفــة مــن المملكــة 
لعــدم  ونظــرًا  الســعودية؛  العربيــة 
كفايــة الدعــم مــن بعــض البلــدان 
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الــدول  ذلــك  فــي  بمــا  الرئيســية، 
األوروبــي.  االتحــاد  فــي  األعضــاء 
علــى  الموافقــة  تمــت  حيــن  فــي 
إشــارة  أي  إلــى  يفتقــر  مخفــف  قــرار 
لألمــم  مســتقل  تحقيــق  إجــراء  إلــى 

المتحــدة.
ولـــــذا:

1- اإلعــراب عــن القلــق البالــغ إزاء 
ــي اليمــن،  تدهــور الوضــع اإلنســاني ف
وتدميــر البنيــة التحتيــة، بمــا فــي 
والمستشــفيات،  المــدارس  ذلــك 
والقصــف  الجويــة  الغــارات  نتيجــة 
المدفعــي مــن قبــل قــوات التحالــف 
التــي تقودهــا الســعودية والمتمرديــن 
ــى المســاعدة  الحوثييــن، واالفتقــار إل
الطبيــة األساســية للســكان، والحالة 
ــن الصــرف الصحــي  ــة م الســيئة للغاي
ونقــص الغــذاء والمــاء، وتــرك أكثــر 
مــن 80% مــن الســكان فــي حاجــة إلــى 

مســاعدات إنســانية عاجلــة.
فــوري  حــد  وضــع  علــى  نحــث   -2
الطبيــة،  المنشــآت  علــى  للهجمــات 
ونطلــب مــن جميــع األطــراف االلتــزام، 
تجنــب  إلــى  فيــه،  لبــس  بشــكل ال 
المنشــآت  أو  المدنييــن  اســتهداف 
اإلنســاني  للقانــون  وفقــًا  المدنيــة، 
لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي 

اإلنســان.
3- ندعــو إلــى وقــف إطــالق النــار 
الفــوري وذلــك لســماح الوصــول غيــر 
المحــدود للــوكاالت اإلنســانية حتــى 
المســاعدة  تقديــم  مــن  يتمكنــوا 
والمــواد الغذائيــة واألدويــة والوقــود 
إلــى مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا، 
والــدول  األوروبــي  االتحــاد  يدعــو 
المانحــة  والجهــات  فيهــا،  األعضــاء 
ــى النــداء  ــرد عل الدوليــة األخــرى، لل
اإلنســاني لألمــم المتحــدة بخصــوص 
الدعــم المالــي لليمــن، الــذي حصــل 
حتــى اآلن علــى تمويــل جزئــي فقــط.

مــن  الجويــة  الغــارات  نديــن   -4
قبــل قــوات التحالــف التــي تقودهــا 

إلــى  التحالــف  وندعــو  الســعودية، 
الحصــار.  ورفــع  فــورًا  تعليــق غاراتــه 
الحوثييــن  المتمرديــن  وندعــو 
لوضــع حــد لجميــع أعمــال زعزعــة 
لتمكيــن  وذلــك  االســتقرار، 
إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  وصــول 
المحتاجيــن، وتهيئــة الظــروف للحــوار 

األطــراف. بيــن 
الوحيــد  الحــل  أن  نؤمــن   -5
الممكــن هــو سياســي فقــط، ندعــو 
الخــاص  ومبعوثهــا  المتحــدة  األمــم 
للقيــام بــكل مــا فــي وســعها لتســهيل 
ــيًا  ــك تمش ــاملة، وذل ــات الش المفاوض
مــع مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، 
مواقــف  االعتبــار  فــي  تأخــذ  التــي 
المتحاربــة  الفصائــل  مختلــف  قــادة 
عــن  فضــاًل  العشــائر  زعمــاء  وتشــمل 
االنفصالــي. الحــراك  مــن  ممثليــن 

التــي  التحالــف  قــوات  نحــث   -6
توقــف  ضمــان  الســعودية،  تقودهــا 
الصــراع فــي اليمــن، علــى أن ينظــر 
ــن  ــة بي ــاحة معرك ــاره س ــه باعتب إلي
المفاوضــات  وأن  والشــيعة،  الســنة 
الحتــواء  إيــران  مــع  قدمــًا  تمضــي 

الصــراع.
فــي  األعضــاء  الــدول  نحــث   -7
االتحــاد األوروبــي، إلــى وقــف فــوري 
األســلحة  نقــل  عمليــات  لجميــع 

الدعــم  أشــكال  مــن  غيرهــا  أو 
العربيــة  للمملكــة  العســكري 
الســعودية وشــركائها فــي التحالــف 
التــي يمكــن أن تســتخدم الرتــكاب 
انتهــاكات  ارتــكاب  تســهيل  أو 
لحقــوق  الدولــي  للقانــون  خطيــرة 

اليمــن. فــي  اإلنســان 
تحقيــق  إجــراء  إلــى  ندعــو   -8
فــي  وفعــال  ومســتقل  عاجــل  دولــي 
للقانــون  المزعومــة  االنتهــاكات 
والقانــون  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي 
ــن، ونحــث  ــي اليم ــي ف اإلنســاني الدول
الــدول األعضــاء علــى دعــم مثــل هــذا 
التحقيــق فــي مجلــس حقــوق اإلنســان 

المتحــدة. األمــم  فــي 
9- نوعــز إلــى الرئيــس بإرســال هــذا 
ولجنــة  األمــن،  مجلــس  إلــى  القــرار 
األمــم المتحــدة، نائب رئيــس اللجنة/ 
األوروبــي  لالتحــاد  األعلــى  الممثــل 
والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون 
وحكومــات  برلمانــات  األمنيــة، 
الــدول األعضــاء، والمبعــوث الخــاص 
المتحــدة  لألمــم  العــام  لألميــن 
اليمــن  وحكومــات  اليمــن،  إلــى 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
وبرلمانــات وحكومــات الــدول التــي 
تنتمــي إلــى مجلــس التعــاون الخليجــي 

العربيــة. الــدول  وجامعــة 
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الجهاد والشهادة في فكر 
الشهيد القائد السيد/ 

حسين بدر الدين الحوثي  
                         رضوان اهلل عليه

بقلم/ ياسر عبدالوهاب الوزير

قــدم الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي مســارًا عمليــًا ينشــر 

ويرســخ الســخط والكراهيــة ضــد أمريــكا وإســرائيل ويســتنهض 

النــاس ليكونــوا مســتعدين لمواجهــة التحــرك األمريكــي، ولذلــك ركــز 

ــة، يقــول فــي محاضــرة  ــة الجهادي ــى التعبئ فــي مواضــع متعــددة عل

بعنــوان )ال عــذر للجميــع أمــام اهلل(: » هــذه األمــة التــي قــال اهلل عنهــا 

ــاِس{ للعالــم  ــةٍ ُأخِْرجَــتْ لِلنَّ ــرَ ُأمَّ مذكــرًا بالمســئولية}ُكنْتُمْ خَيْ

كلــه }تَْأمُــرُوَن ِباْلمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوَْن عَــِن اْلمُنَْكــِر وَتُؤْمِنُــوَن 

ــث  ــاد، الحدي ــن الجه ــث ع ــح اآلن الحدي ــران:110( أصب ِ{)آل عم ــاهللَّ ِب

ــث  ــداء اهلل، الحدي ــة أع ــي مواجه ــة ف ــة العملي ــف القرآني ــن المواق ع

ــس  ــذل النف ــن ب ــال ع ــذل الم ــن ب ــث ع ــن اهلل، الحدي ــر دي ــن نص ع

عــن العمــل أصبــح غريبــًا، أصبــح منطقــًا نــادرًا ال نســمعه مــن وســائل 

اإلعــالم فــي مختلــف البلــدان العربيــة إال فــي النــادر، وال نســمعه 

مــن المرشــدين والعلمــاء والمعلميــن إال فــي النــادر وال ذكــر لــه فــي 

مناهجنــا الدراســية، وال فــي مــا يكتــب فــي صحفنــا، أصبــح غريبــًا أن 

ــًا مــن أعــداء اهلل. يتحــدث اإلنســان عــن أنــه يجــب أن نتخــذ موقف
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ولــو نظــر كل واحــد منــا إلــى 
شاشــة التلفزيــون ، أو اســتمع إلــى 
األخبــار لســمع بأذنيــه أن هنــاك 
ــة  ــدول الغربي ــف ال ــن مختل ــًا م فرق
مقاتليــن،  والنصــارى  اليهــود  مــن 
مــا  حســب  علــى   - مجاهديــن 
فــي   - أنفســهم  عــن  هــم  يقولــون 
البحــر األحمــر وفــي البحــر العربــي 
ــض  ــي البحــر األبي ــج وف ــي الخلي وف
بقــاع  مختلــف  وفــي  المتوســط 
الدنيــا فــي البــر والبحــر، هــؤالء هم 
أراد  التــي  مــن كانــت مســئوليتنا 
اهلل لنــا أن نقاتلهــم حتــى يكونــوا 
أذالء صاغريــن، مــن نصــل بهــم إلــى 
يعملــوا  أن  يفكــروا  ال  أن  درجــة 
شــيئًا ضــد اإلســالم والمســلمين«.

التربية الجهادية
أكــد الســيد حســين ســالم اهلل 
عليــه علــى أن التربيــة الجهاديــة 
وفــي  دائمــة  تكــون  أن  يجــب 
فــي  يقــول  المراحــل،  مختلــف 
الــدرس الثانــي )فــي ظــالل دعــاء 
يتحــدث  وهــو  األخــالق(  مــكارم 
عــن أئمــة الزيديــة وكيــف كان 
حرصهــم علــى ذلــك: »هــي قضيــة 
قرآنيــة، أنــه يجــب أن تربــى األمــة 
تربيــة جهاديــة فــي كل مراحلهــا، 
وفــي ظــل أي دولــة كانــت, فكانوا 
هــم مــن ينطلقــون ليربــوا النــاس 
تربيــة جهاديــة, تربيــة إيمانيــة 

متكاملــة«.
الــروح  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
الجهاديــة يخلقهــا الفهــم والتقديــم 
فــي  يقــول  لإلســالم؛  الصحيــح 
دروس  مــن  عشــر  الثانــي  الــدرس 
 : ووعيــده(  )وعــده  اهلل  معرفــة 
»اإلمــام الهــادي نفســه كان يقــول: 
شــخص  خمســمائة  معــي  أن  )لــو 
األرض(.  بهــم  لدوخــت  مخلصيــن 
يقــول..  كان  شــخص  خمســمائة 
جيــد  بشــكل  اإلســالم  يفهمــون 
بشــكله  اإلســالم  لهــم  يقــدم 
القــرآن  يفهمــون  الصحيــح، 
وخطابــه  التربويــة  ومناهجــه 

للوجــدان،  خطابــه  للنفــس، 
بــاهلل  يثقــون  للمشــاعر،  خطابــه 
الــذي نــزل القــرآن لكانــوا نوعيــة 
بكلــه  العالــم  تــدوخ  أخــرى 
الحديــد،  مــن  كتــاًل  ولكانــوا 

الصلــب«. مــن  كتــاًل 
حــذر الســيد حســين أيضــًا مــن 
العقائــد المنحرفــة التــي تتــرك 
أثــرًا بالــغ الخطــورة علــى نفســية 
الــدرس  فــي  يقــول  اإلنســان؛ 
ــكارم  ــاء م ــالل دع ــي ظ ــي )ف الثان
األخــالق(: »هــذه هــي التــي تضــرب 
يقــال  أن  اإليمانيــة:  التربيــة 
اهلل  صلــوات  الرســول  بــأن  لــك 
ألهــل  سيشــفع  آلــه  وعلــى  عليــه 
الزحــف  مــن  والفــرار  الكبائــر، 
فالجنــدي  إذًا  الكبائــر,  مــن  هــو 
ــق ذقنــه طويــال  الــذي ربيتــه، وأطل
فــي  قصيــرة  خطواتــه  ســتكون 
أن  رأى  وإن  ألنــه  الجهــاد؛  ميــدان 
 .. كبيــرة  الزحــف  مــن  الفــرار 
الكبيرة ال تشــكل لديه أي شــيء 
ــرة  ــد كبي ــرة زائ يزعجــه ..الكبي
أن  يعنــي:  كبيــرة  زائــد  أخــرى, 
تحظــى بشــفاعة محمــد فتدخــل 
الزحــف,  مــن  إذًا ســيهرب  الجنــة, 
اليهــود،  مواجهــة  فــي  ســينهزم 
ســينهزم فــي مواجهــة الكافريــن«.

ــين  ــيد حس ــدث الس ــذا تح وهك
يعــزز  مــا  عــن  عليــه  اهلل  رضــوان 
ــوا  ــم ليكون ــاس ويؤهله موقــف الن
مجاهديــن حقيقييــن، وفــي نفــس 
الوقــت بســط القضيــة وأكــد أن 
اهلل ســيتكفل بالكثيــر ممــا يعين 
النــاس علــى النهــوض بمســئوليتهم؛ 
)فــي  الثانــي  الــدرس  فــي  يقــول 
األخــالق(:  مــكارم  دعــاء  ظــالل 

»ليــس هنــاك أمــر كلمــة يرمــي 
ــا  ــى م ــاك - عل ــى هن ــاري إل ــا الب به
نقــول - ثــم نقــول: ]واهلل مــا جهدنــا 
امــا هــذه[ هــو ال يأمــر بشــيء إال 
ــريعات  ــن التش ــرًا م ــأ كثي ــد هي وق
التــي تخــدم األمــة فــي أن تصــل 

إلــى تنفيــذ هــذا األمــر«.
العمــل  تبســيط  علــى  وأكــد 
تقديمــه  وعــدم  اهلل  ســبيل  فــي 
كأعبــاء ومشــاق، يقــول فــي الدرس 
رمضــان  شــهر  دروس  مــن  الرابــع 
المبــارك: »فهــذا أســلوب هــام جــدًا 
وطريقــة ضروريــة جــدًا؛ ألنــك 
تجعــل اإلنســان هــو ينطلــق، عندمــا 
مقارنــات  تعطــي  أن  لــك  يقــال 
مبســطة  القضيــة  تجعــل  للنــاس 
عندمــا  بســيطة  وتصبــح  لديهــم 
تــرى بأنــه فعــاًل هــي مصائــب هنــا أو 
هنــا، لكنهــا هنــا هــي أفضــل؛ ألنــه 
يأتــي بعدهــا فــرج وأجــر كبيــر مــن 
اهلل أو الشــهادة لــو حصلــت المســألة 
وأدت إلــى أن يقتــل، بينمــا هنــا فــي 
بــدون  ســيكون  اآلخــر  الطريــق 
مقابــل، أليــس ســيعتبر هــذا أفضــل 

وأبســط وأســهل؟. 

معالجة قضية الخوف
 من الموت والقبر

نالحــظ هنــا كيــف أنــه قــدم 
الشــهادة ممــا يبســط الجهــاد ويرغــب 
النــاس فيــه، وكذلــك عالــج علــى 
ضــوء الرؤيــة القرآنيــة الخــوف مــن 
قضيــة المــوت التــي تمثــل عائقــًا 
االنطــالق  عــن  لإلنســان  كبيــرًا 
فــي الجهــاد وطريــق الشــهادة؛ يقــول 
مــن  عشــر  الســادس  الــدرس  فــي 
دروس شــهر رمضــان: »}َوِإنََّمــا ُتَوفَّــْوَن 
ُأُجوَرُكــْم َيــْوَم الِقَياَمــِة َفَمن ُزْحِزَح 
ــاَز  ــْد َف ــَة َفَق ــاِر َوُأْدِخــَل الَجنَّ َعــِن النَّ
ْنَيــا ِإالَّ َمَتــاُع الُغــُروِر{  َوَمــا الَحَيــاُة الدُّ
مــن  يخــوف  ال   )185 عمــران:  )آل 
مســألة المــوت نهائيــًا، يذكــر بأنــه 
عبــارة عــن قضيــة اإلنســان ســيصل 
الخطيــرة  المســألة  لكــن  إليهــا 
جــدًا هــي قضيــة اآلخــرة، تجدهــا 

الرتبية الجهادية 
يجب أن تكون 

دائمة ويف جميع 
املراحل
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فــي أكثــر مــا ورد مــا أذكــر أنــه قــد 
ــى  ــوت لوحدهــا عل جــاء بكلمــة م
بنفــس  أبــدًا  التخويــف  طريقــة 
المــوت  بعــد  بمــا  وإنمــا  المــوت 
الَمــْوِت  مََّلــُك  َيَتَوفَّاُكــم  }ُقــْل 
)الســجدة:  ِبُكــْم{  َل  َوكِّ الَّــِذي 
عــن  الــكالم  بعــد  جــاءت   )11
ــُك  ــْل َيَتَوفَّاُكــم مََّل الكافريــن }ُق
ُثــمَّ  ِبُكــْم  َل  َوكِّ الَّــِذي  الَمــْوِت 
ِإَلــى َربُِّكــْم ُتْرَجُعــوَن{ )الســجدة: 
11( هــذا اإلنتقــال تجــده بســرعة 
ــرد  ــات التــي ي ــًا فــي كل اآلي تقريب

فيهــا حديــث عــن المــوت«.
لــه كالمــًا مســتفيضًا  أن  كمــا 
حــول المــوت والقبــور فــي الــدرس 
معرفــة  دروس  مــن  عشــر  الثانــي 
ننقــل  ووعيــده(،  )وعــده  اهلل 
ِمــْن  َبَعَثَنــا  أكثــره للفائــدة: }َمــْن 
َمْرَقِدَنــا{ )يــس: 52( أليســوا يقولــون 
ــا  ــْن َبَعَثَن ــة: }َم ــوم القيام هكــذا ي
القبــر  كان  لــو  َمْرَقِدَنــا{؟  ِمــْن 
مزعجــًا لفرحــوا أن يبعثــوا. يســلموا 
]مرقــدًا[  ســموه  داخلــه،  اإلزعــاج 
ِمــْن  َبَعَثَنــا  }َمــْن  كافــرون،  وهــم 
َمــا  }َهــَذا  لهــم:  فيقــال  َمْرَقِدَنــا{ 
َوَعــَد الرَّْحَمــُن{ )يــس:52( اخرجــوا 
الشــديد،  اليــوم  هــو  هــذا  اآلن 
الكافــرون:  ســيقول  هنــاك 
}َهــَذا َيــْوٌم َعِســٌر{ )القمــر:8( ألــم 
يقولــوا للقبــر مرقــدًا، وقالــوا ليــوم 
القيامــة: }َهــَذا َيــْوٌم َعِســٌر{ يــوم 

األهــوال؟. شــديد  يــوم  شــديد 
عــن  نتحــدث  بالعكــس  ونحــن 
القبــر، وعــن منكــر ونكيــر، وعــن 
المــوت بتفاصيــل كثيــرة نجعلــه 
هــو اليــوم العســر، سيتشــبث أحدنــا 
فــي  يمــوت  أن  يريــد  ال  بالحيــاة 
موتــه  فــي  كان  ولــو  اهلل،  ســبيل 
الدنيــا  فــي  اهلل  كلمــة  إعــالء 

كلهــا.
يقــال: بأنــه كان هنــاك أحــد 
العبــاد كان إذا ذكــر المــوت عنده 
علــى  تكــرر  مــا  لكثــرة  تنجــس 
مســامعه، وقــد يغلــط اإلنســان نفســه 
مــع نفســه .. يريــد أن يوعــظ نفســه، 

ــا  ــي فيه ــب الت ــك الكت يبحــث لتل
ــوع. ــار مــن هــذا الن األخب

إرجــع إلــى القــرآن الكريــم، أنــت 
تبحــث عــن الخشــية مــن اهلل؟ هاهي 
أعلــى  القــرآن الكريــم علــى  فــي 
اْلُقــْرآَن  َهــَذا  َأْنَزْلَنــا  }َلــْو  درجاتهــا 
عــًا  َعَلــى َجَبــٍل َلَرَأْيَتــُه َخاِشــعًا ُمَتَصدِّ
{ )الحشــر:21( أنــت  ِ ــَيِة اهللَّ ــْن َخْش ِم
وتريــد  اهلل؟  مــن  الخــوف  تريــد 
مــن  تخــاف  أعمالــك،  مــن  تخــاف 
عقوبــة أعمالــك ارجــع إلــى القــرآن 
الكريــم ســترى عقوبــات األعمــال 
وفــي  الدنيــا  فــي  أمامــك  ماثلــة 
تخــوف  أن  أمــا   .. فتخــاف  اآلخــرة 
معاصــي  عــن  لتبتعــد  نفســك 
ــدا عــن  ــة ســترى نفســك بعي معين
تركهــا  مهمــة  بأعمــال  تقــوم  أن 
هــي المعصيــة الكبيــرة، تركهــا 
هــو الــذي يجعــل تلــك الطاعــات ال 

ــا. ــة له قيم
أليــس هــذا هــو مــن الخطــأ فــي 
التربيــة، ومــن الخطأ فــي المنهجية 
اآلخرين}ُقــْل  مــع  أو  أنفســنا  مــع 
الَّــِذي  اْلَمــْوت  َمَلــُك  َيَتَوفَّاُكــْم 
ينتقــل  وبســرعة  ِبُكــْم{  َل  ُوكِّ
إلــى اليــوم اآلخــر }ُثــمَّ ِإَلــى َربُِّكــْم 
تفاصيــل  عــن  ُتْرَجُعوَن{ويتحــدث 
ــه  ــه: ألن ــى قول ــر، ... إل ــوم اآلخ الي
أن  منــك  يريــد  أن  ليــس طبيعيــا 
يخوفــك  وهــو  بنفســك  تضحــي 
مــن المــوت .. أليــس هنــاك أحاديــث 
ــاك  ــس هن ــث ألي ــل األحادي ــل قب ب
آيــات الشــهادة هــي بالشــكل الــذي 
}َوال  بالمــوت؟.  تســتهين  يجعلــك 
 ِ َتُقوُلــوا ِلَمــْن ُيْقَتــُل ِفــي َســِبيِل اهللَّ
ــَواٌت{ )البقــرة:154( ألغــى قائمــة  َأْم
أمواتــًا  تســموهم  ال  تمامــًا  المــوت 
يكــن  ألــم  مــوت.  هنــاك  ليــس 
مــن  لهــم  بالنســبة  المــوت  إلغــاء 
أجــل مــاذا؟. مــن أجــل أن يندفعــوا 
فــي  يستبســلوا  أن  الشــهادة،  إلــى 
َوَلِكــْن  َأْحَيــاٌء  ســبيل اهلل .. }َبــْل 
الَتْشــُعُروَن{)البقرة:154( كذلــك: 
ِفــي  ُقِتُلــوا  الَِّذيــَن  َتْحَســَبنَّ  }َوال 
ِ َأْمَواتــًا َبــْل َأْحَيــاٌء ِعْنــَد  َســِبيِل اهللَّ

عمــران:169(  )آل  ُيْرَزُقــوَن{  َربِِّهــْم 
لمــاذا حيــاة؟ لمــاذا يقــول ال تســميه 
أنــه  تظــن  ال  يقــول  لمــاذا  ميتــًا؟ 
حتــى ميــت؟ ألغــي المــوت بكلــه 
بكلــه  المجاهديــن..  قائمــة  مــن 
لمــاذا؟ ألنــه حتــى أن يبقــى شــبح 
ماثــال  المــوت  اســم  أو  المــوت 
أمامهــم قــد يكــون غيــر منطقــي 
المــوت  ســيلغى  بــل  أســلوب  وغيــر 
ــو  ــال ه ــن، ف ــام المجاهدي ــه أم بكل
أن  يصــح  مــن  هــو  وال  يمــوت،  مــن 
أليــس  لــه اآلخــرون ميــت..  يقــول 
كذلــك؟ ال تحســبهم أمواتــًا وال 
تســميهم أمواتــًا.. هــم أحيــاء وقولــوا 
أحيــاء. هــذا هــو األســلوب الصحيــح.

هــل يمكــن أن يأتــي مــن رســول 
وعلــى  عليــه  اهلل  صلــوات  اهلل 
النــاس  يخــوف  آخــر  كالم  آلــه 
ــة  ــل قائم ــي داخ ــذي ألغ ــوت ال بالم

المجاهديــن؟.
كمــا  يمــوت  لــن  المجاهــد 
روحــه  تنتقــل  اآلخــرون،  يمــوت 
ــى جســم آخــر،  ــود إل ــة لتع ــن بذل م
فيكــون جســمك هــذا إنمــا هــو 
شــبيه بالبذلــة التــي أنــت تحملهــا، 
الكــوت والجنبيــة والثــوب ألســت 
تخلعهــا أحيانــا وتعلقهــا وأنــت تراهــا 
هنــاك تــرى نفســك قبــل ســاعة، 
والجنبيــة  وكوتــك  ثوبــك 
ثوبــا  وتلبــس  تطرحهــا  والعصبــة 

بهــذه. أشــبه  آخــر 
ــوت  ــا يم ــوت كم فاإلنســان ال يم
اآلخــرون هــذا إذا قتــل فــي ســبيل 
اهلل، وكان شــهيدا فــي ســبيل اهلل 
ــذي ســيدفع  ــاذا؟ ألن هــذا هــو ال لم
أن  أمــا  التضحيــة،  إلــى  باإلنســان 
أن  أريــد  وأنــا  المــوت  مــن  أخوفــه 
يكــون مجاهــدا، أن يخــوف هــذه 
وهــم  المــوت  مــن  العربيــة  األمــة 
مــن كانــوا يستبســلون فــي مياديــن 
مــع بعضهــم بعضــًا، فجــاء  القتــال 
اإلســالم فحولهــم جبنــاء! أليســوا 
جبنــوا؟  أيــن  مــن  جبنــاء؟!  اآلن 
مــن أيــن جبنــوا وقــد كانــوا هــم 
قصيــدة  تحركهــم  كان  ســابقًا 
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مــن الشــعر، كان بيــت مــن أبيــات 
لالستبســال  يحركهــم  شــاعرهم 
فيقاتلــون علــى عقــال بعيــر، أو على 
فــرس، أو علــى ناقــة؟ هــل اإلســالم 
ــون  ــم؟ أم الموعظ ــذي جبنه ــو ال ه
والمرشــدون؟ أم المحرفــون للديــن؟ 
بصــورة  للديــن  المقدمــون  أم 

مغلوطــة؟«.

استثمار الموت
الزمــًا  أمــرًا  المــوت  كان  ولمــا 
لــكل إنســان فقــد كانــت الشــهادة 
الطريــق  هــي  اهلل  ســبيل  فــي 
ــول  ــوت؛ يق ــتثمار الم ــدة الس الوحي
محاضــرة  فــي  حســين  الســيد 
هلل(:  ومماتــي  )محيــاي  بعنــوان 
»كيــف يمكــن أن يكــون مــوت 
الــذي يستشــعر  اإلنســان هلل؟ مــن 
المــوت  يكــون  أن  باإلمــكان  أن 
ــادة  ــوت عب ــادة؟ وأن يكــون الم عب
عظيمــة هلل ســبحانه وتعالــى يجــب 
كمــا  خالصــة  أيضــًا  تكــون  أن 
َوِبَذِلــَك  َلــُه  َشــِريَك  }ال  قــال: 

)األنعــام:163(. ُأِمــْرُت{ 
كنهايــة  للمــوت  ننظــر  كنــا 
وتعالــى  ســبحانه  اهلل  هنــا  بينمــا 
يقــول  وتعالــى  ســبحانه  اهلل 
 ِ هلِلَّ َوَمَماِتــي  }َوَمْحَيــاَي  لرســوله: 
هلل،  موتــي  ســأنذر  اْلَعاَلِميــَن{  َربِّ 
ــا هلل، فســأحيى هلل،  ــي كله فحيات
أمــرت  قولــه:  إلــى  هلل...  وســأموت 
أن يكــون  مماتــي هلل  أن يكــون 
مــوت اإلنســان هلل هــو عندمــا يجنــد 
نفســه هلل ســبحانه وتعالــى, عندمــا 
اهلل،  ســبيل  فــي  الشــهادة  يطلــب 
عندمــا يســتعد للشــهادة فــي ســبيل 
اهلل، عندمــا يكــون موطنــا لنفســه 

فــي ســبيل اهلل.. أن يمــوت 
ال أتصــور معنــى آخــر يمكــن أن 
يحقــق لإلنســان أن يكــون موته هلل 
إال علــى هــذا النحــو وليــس فقــط 
يســعى  بــل  مســتعدا،  يكــون  أن 
ــي ســبيل اهلل،  ــه ف ألن يكــون موت
بــأن يحظــى بالشــهادة فــي ســبيل 
القــرآن  صفــة  هــي  وهــذه  اهلل، 

الصفــات  مــن  جعلهــا  الكريــم 
ــذا  ــم ه ــن أن لديه ــة للمؤمني الالزم

الشــعور...«.
الســادس  الــدرس  فــي  ويقــول 
رمضــان:  شــهر  دروس  مــن  عشــر 
»أليــس أفضــل لإلنســان أن يكــون 
موتــه يكــون فيــه فضــل عظيــم 
يقهــر  بــل  لــه؟  رفيعــة  ودرجــة 
ــا  المــوت نفســه؛ ألن الشــهيد عندم
يقــول اهلل: }َواَل َتُقوُلــوا ِلْمــن ُيْقَتــُل 
ِ َأْمَواٌت{)البقرة:154(  ِفــي َســِبيِل اهللَّ
ال تســموهم أمواتــًا، وليســوا بأمــوات 
أليــس  بســرعة  نقلــه  هــي  إنمــا 
هــؤالء اســتطاعوا أن يقهــروا المــوت 

أمواتــًا؟«. يكونــوا  ال  وأن 

كرامة الشهيد 
وعظمة الشهادة

الشــهادة  عظمــة  وصــف  فــي 
يقــول  اهلل  عنــد  العالــي  ومقامهــا 
ــه  ــوان اهلل علي ــد رض ــهيد القائ الش
االمــام  استشــهاد  ذكــرى  فــي 
علــي: »ثــم نأِتــي إلــى موضــوع آخــر 
هــو: كيــف كان اســتقبال علــي 

للشــهادة؟. عليــه  اهلل  صلــوات 
الــذي  مــا  عــن  تحدثنــا  قــد 
اهلل  صلــوات  عليــًا  اإلمــام  أوصــل 
صريعــًا  يخــرُّ  نــراه  أن  إلــى  عليــه 
وداخــل  مســلمة،  أمــة  وســط  فــي 
بيــت مــن بيــوت اهلل، كيــف كان 
لنعــرف  هــو؟.  للشــهادة  اســتقباله 
أن اإلمــام عليــًا صلــوات اهلل عليــه 
ــام  ــام الشــهادة مق ــرى أن مق كان ي

عظيــم، وأنهــا أْمِنَيــة كان يطلبهــا، 
رســول  يســأل  كان  أمنيــة  أنهــا 
اهلل صلــوات اهلل عليــه وعلــى آلــه 
عنهــا هــل ســيحصل عليهــا؟، ومتــى 

عليهــا؟. ســيحصل 
عليــه  علــي  اإلمــام  اســتقبلها 
يعــرف  مــن  اســتقبال  الســالم 
كرامــة الشــهيد, عظمــة الشــهيد. 
تلــك  بعــد  صريعــًا  خــرَّ  فعندمــا 
الضربــة قــال صلــوات اهلل عليــه: 

الكعبــة(«. ورب  »ُفــْزُت 

خاتمة
تحــدث الشــهيد القائــد الســيد 
حســين بــدر الديــن الحوثــي عــن 
إطــار  فــي  الشــهادة  وعــن  الجهــاد 
تتابــع  عظيمــة  جهاديــة  مســيرة 
وكان  العظمــاء،  الشــهداء  فيهــا 
ــد نفســه  ــى رأســهم الســيد القائ عل
الــذي جســد المعنــى الــذي تحــدث 
ــى الميــدان؛ فقــد اســتثمر  عنــه عل
موتــه حقــًا ليظــل نبراســًا تقتــدي 

بــه األجيــال. 
المســيرة  ظــل  وفــي  وهكــذا 
القرآنيــة الجهاديــة صــارت الشــهادة 
وأنتجــت  النــاس،  يعيشــه  واقعــًا 
والقصائــد  األدبيــة  األعمــال 
الشــعرية والمقطوعــات اإلنشــادية 
والزوامــل الشــعبية وغيــر ذلــك، 
وخلــدت كلمــات الشــهداء العظمــاء 
مــن لــدن حمــزة المســيرة الشــهيد 
زيــد علــي مصلــح، وكل هــذا هــو 
القائــد  الشــهيد  قدمــه  مــا  نتــاج 
الســيد حســين الحوثــي ليــس فقــط 
ــاد  فــي حديثــه عــن الشــهادة والجه
الــذي  بــل فــي المشــروع العظيــم 
التــي  القرآنيــة  والمســيرة  قدمــه 
قادهــا والتــي تســعى للنهــوض بهــذه 
حتــى  أعدائهــا  وجــه  فــي  األمــة 
والتــي  كريمــة،  حيــاة  تحيــى 
عناويــن  والجهــاد  الشــهادة  تمثــل 
أساســية فيهــا، والحديــث عــن هــذا 
كلــه يحتــاج إلــى مقــاالت متعــددة.

إستقبل اإلمام 
علي )ع( الشهادة 

استقبال من يعرف 
كرامة الشهيد، 

فعندما خرَّ صريعًا 
قال: »ُفزتُ ورب 

الكعبة«
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ســيكون الحديــث حــول هــذا 
الموضــوع فــي محــاور:

املحور األول:
تحديد مفهوم الشهادة 

وأقسامها

 : شــهادة  يشــهده  الشــيء  شــهد 
الشــهادة  ومنــه  بــه  علــم  أو  حضــره 

الغيــب ُتقابــل  التــي 
داللــة  دّل   : شــهادة  يشــهد  شــهد 
ــاهلل:  ــره شــهد ب ــول أو بغي ــة بق قاطع

أقســم بــاهلل.
المعنــى األول: قــال تعالــى: )فمــن 
أي  فليصمــه(  الشــهر  منكــم  شــهد 
شــهدنا  )مــا  تعالــى:  وقولــه  علــم، 
مهلــك أهلــه وإنــا لصادقــون( أي مــا 
حضرنــا ومــا علمنــا، وقولــه تعالــى: 

والشــهادة(. الغيــب  )عالــم 
تعالــى:  قــال  الثانــي:  والمعنــى 
)قالــوا شــهدنا علــى أنفســنا( دللنــا 

ــه  ــة قاطعــة، وقول ــى أنفســنا دالل عل
لــَم  لجلودهــم  )وقالــوا  تعالــى: 
شــهدتم علينــا قالــوا أنطقنــا اهلل( أي 
لــم دللتــم علينــا، وبالمعنــى الثالــث : 
قولــه تعالــى )أن تشــهد أربــع شــهادات 

بــاهلل ( أي تقســم بــاهلل .

املحور الثاني: الشهادة 
باملنظور الفقهي

قانونــي   فقهــي  مصطلــح  الشــهادة 
إلــى  وتنقســم  لفــالن،  فــالن  يشــهد 

أداء. وشــهادة  تحمــل،  شــهادة 
يتحملــون  أي  التحمــل:  شــهادة 
مســؤولية مــا رأوا مــن وصيــة أو وقــف 
أو إقــرار أو طــالق أو بيــع أو مــا شــاكل 
)َوَكَذِلــَك  تعالــى:  قــال  ذلــك، 
ِلَتُكوُنــوا  َوَســًطا  ــًة  ُأَمّ َجَعْلَناُكــْم 
أن  بمعنــى  ــاِس(  الَنّ َعَلــى  ُشــَهَداَء 
مســؤولية  المســؤولية،  تتحملــوا 
رقابــة مــا يحصــل )ِلَتُكوُنــوا ُشــَهَداَء 

ُســوُل  الَرّ َوَيُكــوَن  ــاِس  الَنّ َعَلــى 
َشــِهيًدا(. َعَلْيُكــْم 

)َواَل  تعالــى:  قــال  األداء:  شــهادة 
وقــال  ُدُعــوا(  َمــا  ِإَذا  ــَهَداُء  الُشّ َيــْأَب 
ــَهاَدَة َوَمــْن  تعالــى: )َواَل َتْكُتُمــوا الَشّ

َقْلُبــُه( َآِثــٌم  ــُه  َفِإَنّ َيْكُتْمَهــا 

املحور الثالث: الشهادة 
باملنظور القرآني

ــي  الشــهادة بحســب المنظــور القرآن
تنقســم إلــى قســمين:

وشــهادة  ملكيــة،  شــهادة 

بقلم / سليم لطف القيز
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ملكوتية، ما هو الفرق بينهما؟
ــهادة  ــة: هــي الش الشــهادة الملكي
بالعنصــر الشــكلي للعمــل، بالعنصر 

الصــوري للعمــل.
فهــي  الملكوتيــة:  الشــهادة 
الشــهادة بحقيقــة العمــل، كل شــيء 
وكل موجــود مــن الموجــودات لــه 
عنصــران: عنصــر شــكلي وعنصــر 
هــذا  الشــكلي  عنصــره  واقعــي، 
﴿َتَبــاَرَك  الملــك  عالــم  يســمى 
ــِذي ِبَيــِدِه اْلُمْلــُك﴾ أمــا عنصــره  اَلّ
عالــم  يســمى  والحقيقــي  الواقعــي 
ِبَيــِدِه  ــِذي  اَلّ ﴿َفُســْبَحاَن  الملكــوت 
َمَلُكــوُت ُكِلّ َشــْيٍء﴾ كل شــخص 
كل  وملكــوت،  ملــك  لــه  منــا 
ــه عنصــر  موجــود مــن الموجــودات ل
ــا  ــي، عندم ــر ملكوت ــي وعنص ملك
تــرى إنســان أمامــك بمــاذا تشــهد؟ 
وذا  عينيــن  ذا  أمامــي  إنســان  أرى 
شــفتين طولــه كــذا وعرضــه كذا، 
أنــت تشــهد شــهادة ملكيــة أي تشــهد 
بالعنصــر الشــكلي، وال تســتطيع أن 
إنســان خبيــث، طيــب،  تقــول هــذا 
ال  أو  ثقافــة  يحمــل  اإلنســان  هــذا 
يحمــل، بمجــرد الرؤيــة ال تســتطيع 
أن تشــهد بذلــك، الشــهادة بواقعــه، 
مــا  ذهنــه،  فــي  مــا  أي  بحقيقتــه 
شــهادة  تســمى  هــذه  قلبــه،  فــي 

ملكوتيــة.
أمثلــة  ضــرب  الكريــم  القــرآن 

منهــا: الملكوتيــة،  للشــهادة 
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إنســانًا  أمامنــا  نــرى  نحــن  مثــال 
يصلــي ال نســتطيع أن نشــهد بأكثــر 
مــن الصــورة، رأينــاه يركــع ويســجد 
ويقــرأ، هــذه شــهادة ملكيــة، شــهادة 
بالصــورة، أمــا هــل كان يصلــي ريــاء 
أو يصلــي خاشــعًا إلــى اهلل ال نعلــم، 
ال يمكــن أن نشــهد بحقيقــة العمــل 

إنمــا  الملكوتيــة  الشــهادة  وهــي 
ــل وهــي الشــهادة  نشــهد بصــورة العم
أمــا النبــي فهــو يشــهد  الملكيــة، 
بالعنصــر  يشــهد  العمــل،  بحقيقــة 
الملكوتــي للعمــل، ألن النبــي مطلــع 
فالقــرآن  الملكــوت  عالــم  علــى 
الكريــم يقــول: )َوَكَذِلــَك ُنــِري 
ْرِض  ــَماَواِت َواأْلَ ِإْبَراِهيــَم َمَلُكــوَت الَسّ
ــم  ــَن(، إبراهي ــَن اْلُموِقِني َوِلَيُكــوَن ِم
لــم يــَر عالــم الملــك فقــط بــل رأى 
النبــي  شــهادة  الملكــوت،  عالــم 
شــهادة ملكوتيــة وهــذا مــا أشــارت 
ويقــول  المباركــة﴾  اآليــة  إليــه 
ِمــن  ِجْئَنــا  ِإَذا  )َفَكْيــَف  تعالــى: 
ــٍة ِبَشــِهيٍد َوِجْئَنــا ِبــَك َعَلــٰى  ُكِلّ ُأَمّ

َشــِهيًدا(. ــُؤاَلِء  هَٰ
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حيــاة  نوعــان  اإلنســانية  الحيــاة 
انفصاليــة. وحيــاة  اتصاليــة، 

يموتــون  عندمــا  النــاس  أغلــب 
حتــى لــو كان إنســانًا مؤمنــًا، ورعــَا، 
انفصاليــة،  حيــاة  حياتهــم  تقيــًا، 
بمجــرد أن يغمــض عينيــه ينفصــل 
عالــم  عــن  ينفصــل  المــادة،  عــن 

آخــر،  عالــم  إلــى  ينطلــق  األرض، 
القــرآن  عنــه  يعبــر  العالــم  وهــذا 
ــاَل  ــَة َق ــِل اْلَجَنّ ــَل اْدُخ ــم )ِقي الكري
َياَلْيــَت َقْوِمــي َيْعَلُمــوَن * ِبَمــا َغَفــَر ِلــي 
ــي َوَجَعَلِنــي ِمــَن اْلُمْكَرِميــَن( إذا  َرِبّ
أراد أن يرجــع يجــب أن يســتأذن، هــو 
يعيــش فــي عالــم يخضــع لمالئكــة 
معينيــن، يريــد أن يرجــع إلــى الدنيــا 
ــذ اإلذن  ــه، يأخ ــه، أصحاب ــرى أهل لي
فــي  ورد  ولذلــك  يذهــب،  حتــى 
المؤمــن  »إن  الشــريف:  الحديــث 
أهلــه كل جمعــة فيطيبــه  ليــزور 
حســناتهم وتســيئه ســيئاتهم« يعنــي 
يــؤذن لــه أن يأتــي يــوم الجمعــة إلــى 
عالــم األرض يطلــع علــى مــا يصنعــه 
أهلــه فــإن كان حســنًا ســر قلبــه وإن 
كان ســيئًا اغتــم وحــزن علــى مــا 

ــرى.  ي
بينمــا هنــاك قســم مــن الموتــى 
ال  اتصاليــة،  حيــاة  حياتهــم 
ماتــوا  هــم  األرض،  عــن  ينقطعــون 
لكــن ال ينقطعــون عــن األرض أال 
وهــم الشــهداء، الــذي يمــوت شــهيدا 
تظــل روحــه ترفــرف علــى األرض، 
فيــه،  عــاش  الــذي  المجتمــع  علــى 
األرض،  علــى  رقيبــة  روحــه  تظــل 
لمــاذا يســمى شــهيد؟ ألنــه مأخوذ من 
الشــهادة، يعنــي مــن قتــل فــي ســبيل 
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المعركــة،  فــي  قتــل  ســواء  اهلل 
فــي  موكــب،  فــي  الطريــق،  فــي 
ــو  ــل وه ــذا قت ــم أن ه ــجد، المه المس
يحضــر موقفــًا حقــًا؟، مــن قتــل وهــو 
ــذا  ــهيد، ه ــو ش ــة هلل فه ــهد طاع يش
الشــهيد حياتــه فــي عالــم البــرزخ 
حيــاة اتصاليــة، القــرآن يشــير إلــى 
الحيــاة االتصاليــة بقولــه: ﴿ هــذه 

َســِبيِل  ِفــي  ُيْقَتــُل  ِلَمــن  َتُقوُلــوا  َواَل 
اَلّ  ِكــن  َولَٰ َأْحَيــاٌء  َبــْل  اٌت  َأْمــوَ اهللَِّ 
َتْشــُعُروَن﴾، هــم أرواح ترفــرف علــى 
األرض لكــن أنتــم ال تشــعرون بهــا 
مثــل أرواح المالئكــة التــي ترفــرف 
بهــا  تشــعرون  أنتــم ال  األرض  علــى 
ِكــن اَلّ َتْشــُعُروَن( ويقــول فــي آية  )َولَٰ
ُقِتُلــوْا  ِذيــَن  اَلّ َتْحَســَبَنّ  )َواَل  أخــرى: 
َأْحَيــاء  َبــْل  َأْمَواتــًا  اهللِّ  َســِبيِل  ِفــي 
ِهــْم ُيْرَزُقــوَن * َفِرِحيــَن ِبَمــا  ِعنــَد َرِبّ
آَتاُهــُم اهللُّ ِمــن َفْضِلــِه َوَيْسَتْبِشــُروَن 
ــْن َخْلِفِهــْم  ِذيــَن َلــْم َيْلَحُقــوْا ِبِهــم ِمّ ِباَلّ
ــوَن(. ــْم َواَل ُهــْم َيْحَزُن َأاَلّ َخــْوٌف َعَلْيِه

فــي  )الشــهيد(  لفــظ  غلــَب  وقــد 
ُيْقتــل  َمــن  علــى  الشــريعة  لســان 
ــر  ــا آَث ــًدا فــي ســبيل اهلل، بينم مجاِه
لفــظ  )القْتل(علــى  لفــظ  القــرآن 
القتــال،  ِذْكــر  عنــد  االستشــهاد 
فــي  فــي ســبيل اهلل كمــا  والقْتــل 
ِلَمــْن  َتُقوُلــوا  )َواَل  قوله-تعالــى-: 
َبــْل  َأْمــَواٌت   ِ اهللَّ َســِبيِل  ِفــي  ُيْقَتــُل 
َأْحَيــاٌء َوَلِكــْن اَل َتْشــُعُروَن( ]البقــرة: 

.]154
 ومثــل هــذا قولــه- تعالــى-: )َواَل 
َســِبيِل  ِفــي  ُقِتُلــوا  الَِّذيــَن  َتْحَســَبنَّ 
َربِِّهــْم  ِعْنــَد  َأْحَيــاٌء  َبــْل  َأْمَواًتــا   ِ اهللَّ
ُيْرَزُقــوَن( ]آل عمــران: 169[، وقولــه 
ُقِتْلُتــْم  )َوَلِئــْن  وتعالــى-:  -ســبحانه 
ِ َأْو ُمتُّــْم َلَمْغِفــَرٌة ِمــَن  ِفــي َســِبيِل اهللَّ
َيْجَمُعــوَن(  ــا  ِممَّ َخْيــٌر  َوَرْحَمــةٌ   ِ اهللَّ
]آل عمــران: 157[، وقولــه - تعالــى-: 
ــْل  ِ َفُيْقَت ــِبيِل اهللَّ ــي َس ــْل ِف ــْن ُيَقاِت )َوَم
َأْو َيْغِلــْب َفَســْوَف ُنْؤِتيــِه َأْجــًرا َعِظيًما( 
]النســاء: 74[، وقوله - ســبحانه-: )ِإنَّ 

َرى ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن َأْنُفَســُهْم  َ اْشــتَ اهللَّ
َوَأْمَواَلُهــْم ِبــَأنَّ َلُهــُم اْلَجنَّــَة ُيَقاِتُلــوَن 
ِ َفَيْقُتُلــوَن َوُيْقَتُلــوَن( ِفــي َســِبيِل اهللَّ

]التوبــة: 111[، وهكــذا نــرى اآليــات 
القرآنيــة تتــواَرد علــى لفــظ )القْتــل( 
)إن  تعالــى:  قولــه  ورد  أنــه  علــى 
يمسســكم قــرح فقــد مــس القــوم 
قــرح مثلــه، وتلــك األيــام نداولهــا 
الذيــن  اهلل  وليعلــم  النــاس،  بيــن 
شــهداء..(،  منكــم  ويتخــذ  آمنــوا 
حيــث جــاءت لفظــة )شــهداء( فــي 
ســياق القــرح الــذي أصــاب المســلمين 

فــي معركــة أحــد.

الصورة التي رسَمها 
القرآن الكريم للشهيد

القــرآُن  رَســمها  التــي  الصــورة  إنَّ 
ــنة النبويَّــة المطهَّــرة  الكريــم والسُّ
التــي  العاليــة  والمنزلــة  للشــهيد، 
الكريــم  والمقــام  إليهــا،  رَفعــه 
الــذي أحلَّــه فيــه فــي دار البقــاء َلَمــا 
يتنافــس فيــه المؤمنــون، ويعمــل لــه 
العاملــون، وحســب المســلم أن يســتمَع 
إلــى قولــه - تعالــى -: )َوالَِّذيــَن ُقِتُلــوا 
ِ َفَلــْن ُيِضــلَّ َأْعَماَلُهــْم *  ِفــي َســِبيِل اهللَّ
َســَيْهِديِهْم َوُيْصِلــُح َباَلُهــْم * َوُيْدِخُلُهــُم 

ــْم(. ــا َلُه ــَة َعرََّفَه اْلَجنَّ
هــذا،  يعلــَم  أن  المســلم  بحســب 
ــب أعــزَّ وال  ــه ال َمطل ــه أن ــد ل فيتأكَّ
أكــرم، وال أشــرف مــن المــوت فــي 
أن  المســلم  ويكفــي  اهلل،  ســبيل 
يســتمَع إلــى قولــه النبــي -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم-: »مــا مــن نفــٍس 
ــرها  ــٌر، َيُس ــا عنــد اهلل خي تمــوت، له
أنهــا ترجــع إلــى الدنيــا وأنَّ لهــا الدنيــا 
ــى  ــه يتمنَّ ــا، إالَّ الشــهيد؛ فإنَّ ــا فيه وم

أْن يرِجــَع، فُيْقتــل مــرة أخــرى«.
إلــى  يســتمَع  أن  المســلم  بحســب 
هــذا ِمــَن الصــادق األميــن الــذي ال 
عليــه  فتهــون  اْلَهــَوى،  عــن  َيْنطــق 
فــي  وولــُده  ومالــه  وأهلــه،  نفُســه 
َيْلقــى اهلل  أن  أْجــل  مــن  ســبيل اهلل 
ــًا بالــدم  فــي ُزمــرة الشــهداء، مصبوًغ
جســده،  علــى  منــه  ُأريــق  الــذي 
والــذي يطلــُع بــه علــى أْهــل الموقــف 
يــوم القيامــة، شــهادة ناطقــة بأنــه 
اهلل؛  ســبيل  فــي  المجاهديــن  مــن 
يقــول الرســول الكريــم -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم-: »مــا ِمــن مكلــوٍم 
ُيْكَلــم فــي ســبيل اهلل، إالَّ جــاء يــوم 
القيامــة وَكْلمــه يْدَمــى، اللــون لــون 

المســك«. ريــح  والريــح  دٍم، 

العدد »004«
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د. فاطمة هادي بخيت

• برغــم كل التعصبــات والعــادات والتقاليــد المتزمتــة التــي تعانــي منهــا معظــم المناطــق فــي 
اليمــن، كذلــك التعصبــات الدينيــة والمذهبيــة التــي توجــد هنــاك، إال أنهــا لــم تســتطع الحيلولــة 
دون مشــاركة المــرأة اليمنيــة فــي الثــورة الســلمية التــي قامــت فــي 11 فبرايــر 2011م، حيــث أن 
حضورهــا الكبيــر والمؤثــر قــد أدى إلــى لفــت أنظــار العالــم لها؛ كونها شــاركت بشــكل فاعــل وكبير 
برغــم كل القيــود التــي تحيــط بهــا، حيــث يمكــن القــول: إن حضورهــا فــي بعــض االعتصامــات 
والمظاهــرات يقــارب حضــور الرجــل فيهــا، فقــد أدى حضورهــا دورًا كبيــرًا، ومنهــا مشــاركتها فــي 
ــان  ــة أو لج ــة التنظيمي ــان كاللجن ــي اللج ــا ف ــرات، وعضويته ــيرات والمظاه ــات  والمس االعتصام

النظــام، األمــن، اإلعــام، الصحــة وغيرهــا.

دور املرأة اليمنية يف ثورة 11 فرباير
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املرأة يف املظاهرات 
االعتصامات 

 لقــد كان للمــرأة اليمنيــة حضــور 
ــات  ــي مظاهــرات واعتصام ــال ف ــارز وفع ب
أجــل  مــن  فبرايــر   11 ثــورة  ومســيرات 
ذلــك  صالــح،  بنظــام  اإلطاحــة 
الحضــور الــذي لفــت أنظــار العالــم إليهــا، 
والــذي عكســته للعالــم وســائل اإلعالم 
المختلفــة، فلــم يكــن العالــم الخارجــي 
يتوقــع ذلــك الحضــور الكبيــر للمــرأة 
اليمنيــة فــي المظاهــرات واالعتصامــات؛ 
متعصــب  مجتمــع  فــي  تعيــش  كونهــا 
يتقيــد بالعــادات والتقاليــد التــي قيــدت 
الزمــن،  مــن  طويلــة  لحقبــة  المــرأة 
ــا اســتطاعت كســر كل القيــود  لكنه
والحواجــز، وشــاركت أخاهــا بحضورهــا 
المظاهــرات وســاحات االعتصــام،  فــي 
كل  فــي  متواجــدة  المــرأة  فأصبحــت 
والطبيبــة  والمربيــة  »األم  المياديــن 
والصحيــة،  والمنظمــة  واإلعالميــة 
والخدمــات«، كمــا أصبحــت فــي ظــل 
ممارســة  علــى  قــادرة  الثــورة  هــذه 
بــكل  رأيهــا  عــن  والتعبيــر  حقوقهــا 

فــي كل األحــوال.  حريــة 
)الصوفي، 31 أغسطس 2011م 
.)WWW.akhbaralyom.net

دور املرأة يف اللجان 
التنظيمية

الحضــور الكبيــر والفاعــل للمــرأة في 
فــي  وخاصــة  والمســيرات  المظاهــرات 
ــد محافــظ يتقيــد بالديــن واألعــراف  بل
نســائية  لجانــًا  –يتطلــب  والتقاليــد 
كــي تقــوم بتنظيــم خروجهــا، مثلهــا 
مثــل الرجــل فــي ذلــك، فقــد عملــت 
العديــد مــن النســاء وخاصــة القياديــات 
والمســيرات،  المظاهــرات  تنظيــم  فــي 
والتنســيق لخروجهــا وبدايــة حركتهــا، 
ــوف  ــم الصف ونقطــة اســتقرارها، وتنظي
التــي تبــدأ –فــي الغالــب- بحضــور بعــض 

كــن  مــن  ومنهــن  فيهــا،  القياديــات 
واإلشــراف  توجيههــا  عــن  مســؤوالت 
الفضائيــة  للقنــوات  والمتابــع  عليهــا، 
يالحــظ  الثــورة  فعاليــات  تبــث  التــي 
ــم  ــي تنظي ــذل ف ــي تب ــود الت ــدى الجه م
وترتيــب هــذه المظاهــرات والمســيرات، 
جناحــي  بيــن  الفصــل  يقــوم  كمــا 
الرجــال والنســاء فيهــا، وذلــك احترامــًا 
الحنيــف،  اإلســالمي  ديننــا  لتعاليــم 
كذلــك يقمــن هــؤالء النســاء بإعــداد 
اللجــان األخــرى مثــل اللجــان األمنيــة 
ــورة  ــج الث ــي إعــداد برام والمشــاركة ف
كمــا  فعالياتهــا،  لقيــام  والتنســيق 
ــارات التــي  يقمــن بتنظيــم وإعــداد العب
يهتفــن بهــا فــي المظاهــرات والمســيرات 
العبــارات  اختيــار  خــالل  مــن  وذلــك 
المحفــزة والتــي تبعــث فــي الشــعب روح 
الحمــاس للمشــاركة فــي هــذه الثــورة 
ــى  ــا تعتمــد عل ــر م ــي أكث الســلمية الت
االعتصامــات والمظاهــرات والمســيرات 
للنظــام  المناهضــة  والهتافــات 

الحاكــم.

دور املرأة يف لجان األمن

منــذ بــدء المظاهــرات واالعتصامــات 
تــم إنشــاء لجــان تســمى بلجــان األمــن 
مــن  المتظاهريــن  بحمايــة  تقــوم 

االعتــداءات التــي قــد تمــارس ضدهــم، 
وخاصــة أولئــك الذيــن يريــدون تشــويه 
عكســتها  التــي  المشــرفة  الصــورة 
وخاصــة  الســلمية،  اليمنيــة  الثــورة 
والمــرأة  الســابق،  النظــام  أعــوان 
هــذه  قيــام  فــي  للرجــل  كشــريك 
فــي  أيضــًا  دور  لهــا  كان  المظاهــرات 
جنــدن  فقــد  اللجــان،  هــذه  تشــكيل 
لخدمــة  أنفســهن  النســاء  مــن  العديــد 
أمــن المظاهــرات فــي شــتى مــدن اليمــن.

ففــي ميــدان التغييــر بالحديــدة مثــاًل 
تذكــر إحداهــن أن هنــاك أكثــر مــن 
ســتين امــرأة يعملــن فــي اللجــان األمنية، 
ــات  ــن تفتيــش النســاء القادم ــن مهامه وم
إلــى ميــدان التغييــر، وقــد كــن يعملــن 
بجــد لســاعات طويلــة للمحافظــة علــى 

أمــن االعتصامــات والمظاهــرات.
 )الطباشي، 25 أكتوبر 2011،
.)hodpress.com 

دور املرأة يف املجال الطبي

المتظاهريــن  تواجــد  يــؤدي 
التغييــر  ســاحات  فــي  والمعتصميــن 
-أغلــب األحيــان- إلــى ســقوط جرحــى 
ومصابيــن عندمــا يتــم االعتــداء عليهــم 
يســتدعي  وذلــك  النظــام،  قبــل  مــن 
لعــالج  بالــالزم  والقيــام  إســعافهم 
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مــن  العديــد  أنشــئت  لــذا  جراحهــم، 
المستشــفيات الميدانيــة فــي مختلــف 
مياديــن التغييــر بمختلــف المحافظــات، 
وقــد كان للمــرأة دور بــارز وفعــال فــي 
بإســعافها  وذلــك  الطبــي،  المجــال 
ســقطوا  الذيــن  والمصابيــن  للجرحــى 
فــي الســاحات والمياديــن، حيــث كــن 
يعملــن ليــاًل ونهــارًا فــي هــذا المجــال.

يتطلــب  كطبيبــة  المــرأة  عمــل 
فــي  مســتمر  بشــكل  تواجدهــا 
الســاحات؛ ألن المعتصميــن يتعرضــون 
لهجمــات مســتمرة حتــى أثنــاء الليــل، 
فيســقط منهــم جرحــى يســتدعي األمــر 
الطبيبــات  انفــردن  وقــد  إســعافهم، 
الطبيــة  بالخدمــات  العامــالت  أو 
والمستشــفيات بخيــام خاصــة بالراحــة 
حمايــة  لديهــن  أن  كمــا  والمبيــت، 

االعتــداءات.  مــن  تحميهــن 
.)marebpress.net ،2011 فيلة، 20 يونيو(

دور املرأة يف مجال اإلعالم

الجانــب  فــي  المــرأة  شــاركت  لقــد 
خــالل  مــن  وذلــك  للثــورة  اإلعالمــي 
التقــاط الصــور لفعاليــات الثــورة وإعــداد 
وســائل  طريــق  عــن  لنشــرها  التقاريــر 
االنترنــت  كالتلفزيــون،  اإلعــالم، 

وغيــره.
ت المــرأة البرامــج الخاصــة  كمــا أعــدَّ
كالمقطوعــات  االعتصــام،  بســاحة 
الفنيــة بهــدف الترفيه عــن المعتصمين 

الحمــاس  روح  وبــث  والمتظاهريــن، 
المــرأة  حضــور  لوحــظ  وقــد  فيهــم، 
بشــكل كبيــر فــي هــذا المجــال لــم 
قبــل،  مــن  اليمنيــة  الســاحة  تعهــده 
حيــث شــهدت الســاحات حضــور العديــد 

والفنانــات. اإلعالميــات  مــن 
كمــا بــدأ حضــور المــرأة اليمنيــة 
التواصــل  مواقــع  فــي  للنظــر  ملفتــًا 
االجتماعــي وخاصــة الفيســبوك مــن 
أجــل تشــجيع الشــباب للقيــام بالثــورة 
ومواصلــة االعتصــام لتغييــر النظــام.

دور املرأة ماديًا ومعنويًا

الثــورة  فــي  المــرأة  دور  اتســع   
فــي  خروجهــا  علــى  يقتصــر  ولــم 
واإلشــراف  والمســيرات  المظاهــرات 
لمســاندتها  اللجــان  وتشــكيل  عليهــا، 
فحســب، بــل قدمــت أكثــر مــن ذلــك، 
أنواعــه وكل  الدعــم بشــتى  وقدمــت 
مــا بوســعها تقديمــه مــن أجــل إنجــاح 
الثــورة، كالتبــرع بالمــال، حيــث قامــت 
المــال  ببــذل  النســاء  مــن  الكثيــر 
والتبــرع بــه مــن أجــل الثــورة، ولعــل دور 
ــألكل  ــن ل ــي تحضيره ــوت ف ــات البي رب
هــو  االعتصــام  ســاحات  إلــى  وإرســاله 
وقــد  رواجــًا،  الدعــم  أنــواع  أكثــر 
اليمنــي  والكعــك  الخبــز  لوحــظ 
الــذي كتبــت عليهــا كلمــة »إرحــل« 
فــي شــتى أنــواع وســائل اإلعــالم، وهــذه 
المينيــة  المــرأة  دور  تمثــل  الكلمــة 

ــا للنظــام الحاكــم  ــر عــن رفضه للتعبي
وإســقاطه. تغييــره  علــى  واإلصــرار 

تضحية وآمال

كثيــرًا  المــرأة  ضحــت  لقــد 
فــي  ومشــاركتها  الثــورة  قيــام  خــالل 
المظاهــرات واالعتصامــات، حيــث بذلت 
النفــس والمــال ثمنــًا مــن أجــل نجاحهــا، 
مصالــح  تخــدم  مدنيــة  دولــة  وقيــام 
جميــع أفــراد المجتمــع، كمــا شــجعت 
ودعمــت الرجــل ماديــًا ومعنويــًا، ووقفــت 
محفــزًا ومحمســًا لــه فــي شــتى الفعاليــات 

التــي تتعلــق بالثــورة.
يمكــن  التــي  األوليــة  الرؤيــة 
االنتقاليــة  المرحلــة  مــن  اســتنتاجها 
وقيــام الثــورة التــي لــم تحقــق العديــد 
مــن أهدافهــا بعــد، تعكــس لنــا مشــهدًا 
يقــول: إن الثــورة اليمنيــة فتحــت مجــااًل 
جديــدًا أمــام المــرأة اليمنيــة يمكنهــا 
حقوقهــا  إلــى  تصــل  أن  طريقــه  عــن 
فــي المســتقبل، لكنــه مســتقبل قــد 
يحتــاج فتــرة ليســت بالقصيــرة للوصــول 
والتقاليــد  العــادات  أن  وخاصــة  إليــه، 
ال زالــت هــي الحاكــم فــي العديــد مــن 
المناطــق اليمنيــة، فليــس مــن الســهل 
علــى المــرأة أن تحقــق أهدافهــا فــي ظــل 
ــا أن  ــل يجــب عليه ــة، ب األوضــاع الراهن
تواصــل طريــق الكفــاح وبســعي حثيــث 
حتــى تحصــل علــى كامــل حقهــا فــي 
العيــش الكريــم، كعضــو يمثــل نصــف 
المجتمــع، تلــك الحقــوق التــي حرمــت 

ــة. ــة طويل ــا ألزمن منه
مشــاركة  نتائــج  أهــم  مــن  ولعــل   
ثــورة 11 فبرايــر  فــي  اليمنيــة  المــرأة 
هــو حضورهــا البــارز فــي مؤتمــر الحــوار 
جلســاته  أول  عقــدت  والــذي  الوطنــي 
كانــت  حيــث  2013م،  مــارس   18 فــي 
المــرأة فيــه تمثــل نســبة 30% تقريبــًا مــن 
إجمالــي المشــاركين فــي هــذا الحــوار، 
الرئاســة  هيئــة  فــي  تواجــدت  وقــد 
ورئاســة اللجــان ممــا فتــح أمامهــا آفاقــًا 
جديــدة فــي صياغة المشــروع السياســي 

والمشــاركة فــي مســتقبل اليمــن. 
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بصمات الشباب بني
 الطموح واإلخفاق

مــن حســنات هــذه الثورات أّن فئة الشــباب هــي من تولت 
دّفــة القيــادة بعيــدًا عــن الفــرز السياســي والمذهبــي، 
وهــذا مــا جعــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة تتابــع 
المســتجدات بقلــٍق عميــق، ألنهــا تعلــم أّن الشــارع العربــي 
يــدرك جيــدًا حقيقــة العالقــة والدعــم األمريكــي 

لألنظمــة العربيــة المســتبدة.

طمــوح  فــإّن  األمريكــي  التخــوف  لذلــك  ونتيجــة 
الشــباب فــي التحــول المرجــو لــم يكــن فــي حســبانه 
الثــورات،  هــذه  الحتــواء  اقليميــًا  مخططــًا  ثمــة  أّن 
ــة  ــه الخارجي ــت تبدي ــذي كان ــف« ال ــًا »بالتعاط مترافق
األمريكيــة بيــن الفينــة واألخــرى تمهيــدّا لمرحلــة 
أثبتتــه  مــا  وهــذا  ســلفًا،  ًا  ُمعــدَّ الــذي كان  االحتــواء 
البدائــل التــي طفــت علــى الســطح والتــي تمثلــت فــي 
جنــاح »اإلخــوان المســلمين« فــي كل مــن مصــر واليمــن 
الثــورة  أهــداف  علــى  انقلبــت  والتــي  وليبيــا  وتونــس 
الشــبابية فــي دولــة مدنيــة بعيــدًا عــن دولــة العســكر 

بقلم / عبدالرحمن محمد حميد الدين

     ثورة 11 فرباير . .    

من مخاض الربيع األمريكي..
 إلى ميالد يمٍن خاٍل من الوصاية

لقــد مثلــت ثــورة 11 فبرايــر 2011م بارقــة أمــل للشــعب اليمنــي مثلهــا مثــل بقيــة الثــورات العربيــة فــي 
كلٍّ مــن تونــس ومصــر وليبيــا ، والتــي اشــتعلت شــرارتها فــي فتــراتٍ متقاربــة تفصلهــا أيــام أو أســابيع ، هــذا 
ــاًل ، وبغــضّ النظــر  ــه مثي ــخ ل ــم يذكــر التاري ــورات جعــل لهــا زخمــًا شــعبيًا ل ــن هــذه الث ــي بي ــارب الزمن التق
عــن التحليــالت المتباينــة والتــي تفتــرض بعضُهــا التخطيــط األمريكــي المســبق إلشــعال هــذه الثــورات مــن 

عدمــه، إال أّن الجميــع يتفــق أّن ثمــة زخمــًا شــعبيًا غاضبــًا ظهــر بــكل عفويــة وعنفــوان.
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أو دولــة المرشــد.
فــي اليمــن لــم يســتوعب الشــباب هــذه الصدمــة التــي 
ــة المرشــد  ــة فــي دول استنســخت األنظمــة الدكتاتوري
الراديكاليــة وبإشــراٍف أمريكــي خليجــي تمثــل فــي 
التــي كانــت تمهــد كمــا يبــدو  المبــادرة الخليجيــة 

لحكــم اإلخــوان. 

املشروع األمريكي يف اليمن 
ومكاسب ثورة 21 / سبتمرب

بعد تولي إخوان اليمن دّفة الحكم نتيجة توقيع 
المبادرة الخليجية بين طرفي النظام السابق والذي 

أصبح حزب اإلصالح »الحلقة األقوى« كحليٍف 
أمريكي ، بدأت مالمح المشروع األمريكي تظهر في 
جلسات الحوار التي كان يتبناها فريقُ حزب اإلصالح 

كحلوٍل للقضية الجنوبية، وقضية صعدة ، والتي 
تمثلت في مشروع تقسيم اليمن إلى »ستة أقاليم« ..، 

وكذا رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فعاد الزخُم 

الشعبي إلى الشارع من جديد يطالب بإسقاط الحكومة 
وإلغاء الجرعة وتطبيق مخرجات الحوار، واستمرت ثورة 

الشباب في ساحة التغيير وساحة المطار على مثلث 
الشر في اليمن: )العسكر والشيخ والمرشد(.

األمريكــي  الســفيُر  كّثــف  المرحلــة  هــذه  فــي 
حــزب  وقيــادات  لشــيوخ  وزياراتــه  جهــوده  مــن  حينهــا 
اإلصــالح وبعــض المكونــات المرتميــة فــي األحضــان 
والتســريع  األوراق  خلــط  بذلــك  راميــًا  األمريكيــة، 
بإصــدار مســودة الدســتور التــي تدعــم مشــروع الســتة 
األقاليــم، ليقطــع الطريــق علــى أنصــار اهلل وحلفائهــم 

مــن شــرفاء الوطــن الذيــن وقفــوا فــي الشــارع وفــي جلســات 
الــذي كانــت  التقســيم  الحــوار ضــد تحقيــق مشــروع 
تــرى فيــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة »الُمنقــذ« 
لمشــاريعها فــي المنطقــة العربيــة  وباألخــص فــي اليمــن 

وســوريا والعــراق.
الــذي   وبمقــدار التحــرك الدبلوماســي األمريكــي 
تمثــل فــي تكثيــف تدخالتــه لتمريــر مشــروع التقســيم، 
ثوريــة  قيــادة  وجــود  مــن خــالل  الوعــي  كان حجــم 
شــبابية تمثلــت فــي الســيد عبدالملــك بــدر الديــن 
بجدارٍةأرعبــت  المرحلــة  هــذه  قــاد  الــذي  الحوثــي 
دهاليــز البيــت األبيــض والتــي انعكســت فــي الشــارع 
بمســيراٍت مكثفــة وخطــواٍت اســتراتيجية مدروســة، 
أعــادت للشــباب ولكافــة شــرائح الشــعب اليمنــي أملهــم 
وطموحهــم فــي والدة دولــة مدنيــة عادلــة أساســها الســلم 

والشــراكة.
 فــكان فجــُر 21  ســبتمبر ميــالد يمــٍن جديــد خــاٍل 
مــن الوصايــة األجنبيــة ومــن أي أجنــدات خارجيــة، وهــو 
مــا جعــل عظــام المشــروع األمريكــي فــي اليمــن تتهشــم 
تحقيــق  تجــاه  اليمنــي  الشــعب  وتصميــم  أمــام صمــود 
كافــة أهــداف ثورتــه، وهــو مــا حــدا باألمريكييــن 
ــي المنطقــة مــن آل ســعود وغيرهــم لحشــد  وأدواتهــم ف
عســكريًا  الشــعب  هــذا  علــى  للعــدوان  ثقلهــم  كل 

واقتصاديــًا.
الهيســتيري علــى  العــدوان  مــن خــالل هــذا  ويتبيــن 
عــن  المتحــدة  الواليــات  فيــه  والــذي كشــرت  اليمــن 
أنيابهــا الســعودية، أَن حجــم الهزيمــة التــي ُمنــي بهــا 
المشــروع األمريكــي فــي اليمــن أربــك مخططاتهــا فــي 
ــورة  ــن استنســاخ الث ــٍق م ــع وجــود قل المنطقــة خاصــة م

اليمنيــة إلــى دول الخليــج والمنطقــة.
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تمهيد
ُأجِْهضــت  التــي  فبرايــر   11 ثــورة  ذكــرى  علينــا  مــرت 
ــرعان  ــا س ــي، لكنه ــعب اليمن ــة للش ــوى المعادي ــد الق ــى ي عل
ــة  ــورة 21 ســبتمبر بعــد عملي ــرت عــن نفســها فــي ث مــا عبّ
تصحيــح ذاتيــة، والتــي ال زال التحــرك الثــوري ماضيــًا فــي 
تحقيقهــا، غيــر أن ســؤااًل مهمًّــا يلِــح علــى طــرح نفســه فــي 
كل مناســبة وال ســيما هــذا العــام واليمــن يتعــرّض لعــدوان 
عالمــي يســتهدف وجــود إنســانه وكرامتــه وســيادته وماضيــه 
الدولــة  عــن ماهيــة  والســؤال هــو  وحاضــره ومســتقبله، 
وشــكلها التــي ســعى إليهــا اليمنيــون فــي حركتهــم الثوريــة 
ــا  ــى إقامته ــتمرار إل ــعى باس ــي أن نس ــي ينبغ ــرة والت المعاص

ــا. ــييد بنيانه وتش
إن هــذا الموضــوع مهــم لكنــه شــائك، وتنــدر فيــه الكتابــة 

اليمنيــة بشــكل  للثقافــة  المراعيــة  التنظيريــة اإلســالمية 
ــة  ــة، فرغــم أن أهــم قضي ــر، وهــي مشــكلة قديمــة حديث كبي
ــت  ــا ظل ــم لكنه ــة الحك ــي قضي ــلمون ه ــا المس ــف فيه اختل
أقــل القضايــا التــي اســتدعت البحــث مــن العلمــاء والمفكريــن 
هــذا  فــي  الفكــري  فنتاجهــم  المســلمين،  والمنظريــن 
ــة  ــات عملي ــة بموضوع ــى بالمقارن ــدا، حت ــل ج ــوع قلي الموض
تعتبــر أهــون منهــا بكثيــر، وعلينــا اآلن أن ال نســتمر فــي هــذا 

ــوم. ــلمين الي ــن المس ــدم راه ــن يخ ــذي ال ول ــل ال التجاه
ــا  ــن رأي كاتبه ــر ع ــخصية تعب ــة ش ــة محاول ــذه المقال وه
كمقتــرح يحــرك الميــاه الجامــدة فــي هــذا الــوادي، وســأحاول 
تســليط الضــوء علــى هويــة الدولــة العادلــة وشــكلها بناحيــة 
تأصيليــة بالنظــر إلــى فكــر الزيديــة السياســي وواقعهــم 

ــر. المعاص

                     بقلم/ حمود عبداهلل األهنومي    
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الدولة العادلة في اللغة

علــى  اللغــة  فــي  ولــة  الدَّ تطلــق 
ــارة،  ــذا ت ــد ه ــي ي ــيء ف ــول الش حص
وفــي يــد هــذا أخــرى، أو التعاقــب فــي 
المــال والحــرب، أي هــذا يعقــب هــذا 
فــي ذلــك. واإلدالــة معناهــا الغلبــة، 
يقــال: أديــل لنــا علــى أعدائنــا، أي 
ُنِصْرنــا عليهــم، قــال أبــو ســفيان بــن 
عنــد  الــروم  ملــك  لهرقــل  حــرب 
ســؤاله عــن عالقــة قريــش بالرســول 
محمــد صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: 
عليــه  ونــدال  المــرة،  علينــا  يــدال 
ويغلبنــا  مــرة،  نغلبــه  أي  األخــرى، 
ومــن  التــداول،  مــن  مشــتقة  مــرة، 
ذلــك قولــه تعالــى: )وتلــك األيــام 

نداولهــا بيــن النــاس(.
وقــد اســتخدم العــرب فــي صــدر 
الحاضــر  العصــر  حتــى  اإلســالم 
الســلطة  علــى  الدولــة  كلمــة 
بزمــام  تمِســك  التــي  الزمنيــة 
ومــكاٍن  زمــٍن  فــي  العامــة  األمــور 
مــا، ســواء كانــت عادلــة أو ظالمــة، 
ــر  مراعــاة لألصــل اللغــوي، الــذي يعبِّ
عــن اإلدالــة، وألجــل ذلــك أمكــن 
وصفهــا بالعادلــة أو الجائــرة. وهــذا 

أمــر واضــح وبيــن.
الدولــة  تعريــف  يختلــف  وال 
والتاريخــي  اللغــوي  بالمعنــى 
للدولــة عنــه اليــوم، فــال بــد مــن 
وإقليــم،  وشــعب،  سياســي،  نظــام 
للدولــة،  أساســية  كمكونــات 
الســيادة  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
بمــا  الدولــة،  بهــذه  واالعتــراف 
القانونيــة  الشــخصية  ُيْكِســُبها 
يميــز  مــا  أهــم  أن  غيــر  الدوليــة. 
الدولــة المعاصــرة هو الســعي للفصل 
بيــن ســلطاتها الثــالث )التشــريعية 
وهــي  والتنفيذيــة(،  والقضائيــة 

ــت  ــة إنســانية خضع ــة حضاري تجرب
الحضــارات  بيــن  والتأثيــر  للتأثــر 
إلــى هــذا  المختلفــة حتــى وصلــت 
يحقــق  أنــه  يبــدو  الــذي  المســتوى 
هــدف  جوهــر  هــي  التــي  العدالــة 

اإلســالم. فــي  الدولــة  قيــام 
ــو »لفــظ  ــة فه ــا العــدل والعدال وأم
والَعــدل  المســاواة،..  يقتضــي 
الَعــدل  لكــن  يتقاربــان،  والِعــدل 
بالبصيــرة  يــدرك  فيمــا  يســَتْعَمل 
كاألحــكام، وعلــى ذلــك قولــه 
صيامــًا(  ذلــك  عــدل  )أو  تعالــى: 
)المائــدة95(، والِعــدل والعديــل فيما 
كالموزونــات  بالحاســة،  يــدرك 
وأيــام  والمكيــالت،..  والمعــدودات 
العتدالهــا«،  »طيبــات  معتــدالت: 

وفــي لســان العــرب: »العــدل: مــا قــام 
فــي النفــوس أنــه مســتقيم وهــو ضــد 
الجــور، عــدل الحاكــُم فــي الحكــم 
يعــدل عــدال وهــو عــادل مــن قــوم 
اهلل  أســماء  وفــي  وعــدل..  عــدول 
ســبحانه: العــدل وهــو الــذي ال يميــل 
بــه الهــوى فيجــور فــي الحكــم، وهــو 
فــي األصــل مصــدر ســمي بــه فوضــع 
ــغ منــه; ألنــه  موضــع العــادل وهــو أبل
ــدال وفــالن  ــه ع ــمى نفس ــل المس جع
أهــل  مــن  أي:  المعدلــة،  أهــل  مــن 
العــدل، والعــدل: الحكــم بالحــق، 
يقــال: هــو يقضــي بالحــق ويعــدل، 
معدلــة  ذو  عــادل:  حكــم  وهــو 
فــي حكمــه، والعــدل مــن النــاس: 
وقــال  وحكمــه،  قولــه  المرضــي 
ــز  ــادل جائ ــدل وع ــل ع ــي: رج الباهل
ــع  الشــهادة، ورجــل عــدل: رضــا ومقن

الشــهادة«. فــي 
اللغــوي  االســتعراض  خــالل  ومــن 
مــن  أن  يتضــح  العــدل،  لمعنــى 
والمعادلــة،  المســاواة  مصاديقــه 
وفعلــه،  قولــه  والمرضــي  والتــوازن 
يميــل  ال  ومــن  الشــهادة،  وجائــز 
الذنــب  بيــن  فالتــوازن  الهــوى،  بــه 
والعقوبــة، والبــر والثواب، والمســاواة 
بيــن الشــخص واآلخــر فــي الثــواب 
والواجبــات  والحقــوق  والعقــاب 
والفــرص والتحديــات، والتــوازن بيــن 
الســلطة والمســؤولية، والتــوازن بيــن 
اإلمكانــات والنتائــج، ومــا شــاكل 
ذلــك كلــه مــن مصاديــق العــدل.

العدل في القرآن

لقــد أوصــى القــرآن بالعــدل فــي 
بالحكــم  فأمــر  كثيــرة،  آيــات 
بالعــدل بيــن النــاس، ثــم أمــر النــاس 

أهم مميزات الدولة 
المعاصرة الفصل 

بين السلطات الثالث، 
وهو تجربة حضارية 

مشتركة

التوازن بين الذنب 
والعقوبة، والمساواة 
بين الشخص واآلخر 
في الثواب والعقاب 

والحقوق والواجبات، 
والتوازن بين السلطة 

والمسؤولية.. من 
مصاديق العدالة
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المحكوميــن بــأن يطيعــوا ويســمعوا 
يحكمونهــم  الذيــن  ألولئــك 
فــي  بأنــه  ــرا  مذكِّ بالعــدل، 
الحــكام  بيــن  االختــالف  حالــة 
الــردُّ  يجــب  فإنــه  والمحكوميــن، 
اهلل  إلــى  والــردُّ  ورســوله،  اهلل  إلــى 
والــردُّ  اهلل،  إلــى كتــاب  الــردُّ  هــو 
إلــى ســنته  الــردُّ  هــو  الرســول  إلــى 
الجامعــة غيــِر المفرِّقــة كمــا ورد 
تعالــى:  قــال  الصحيــح،  األثــر  فــي 
)ِإنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكــمْ َأن ُتــؤدُّوْا اأَلَماَنــاِت 
ِإَلــى َأْهِلَهــا َوِإَذا َحَكْمُتــم َبْيــَن النَّــاِس 
ــا  ِنِعمَّ اهللَّ  ِإنَّ  ِباْلَعــْدِل  َتْحُكُمــوْا  َأن 
َســِميًعا  َكاَن  ِإنَّ اهللَّ  ِبــِه  َيِعُظُكــم 
َبِصيــًرا * َيــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوْا َأِطيُعــوْا 
َوُأْوِلــي اأَلْمــِر  اهللَّ َوَأِطيُعــوْا الرَُّســوَل 
َشــْيٍء  ِفــي  َتَناَزْعُتــْم  َفــِإن  ِمنُكــْم 
ــْم  ــوِل ِإن ُكنُت ــى اهللِّ َوالرَُّس ــُردُّوُه ِإَل َف
ــَك  ــْوِم اآلِخــِر َذِل ــاهللِّ َواْلَي ــوَن ِب ُتْؤِمُن
ــٌر َوَأْحَســُن َتْأِويــاًل(. )النســاء :58- َخْي

.)59
َ َيْأُمــُر ِباْلَعْدِل   وقــال تعالــى: )ِإنَّ اهللَّ
ْحَســاِن َوِإيَتــاِء ِذي اْلُقْرَبــٰى َوَيْنَهــٰى  َواإْلِ
َواْلَبْغــِي  َواْلُمنَكــِر  اْلَفْحَشــاِء  َعــِن 
ــُروَن(.  َتَذكَّ َلَعلَُّكــْم  َيِعُظُكــْم 
)النحــل: 90(، وفــي هــذه اآليــة يأمــر 
بــال  المســاواة  وهــو  بالعــدل،  اهلل 
زيــادة وال نقصــان، هــو المســاواة فــي 
الثــواب بقــدر العمــل، والمســاواة فــي 
العقــاب بقــدر اإلثــم، أمــا حيــن يــزاد 
علــى المقــدار المســَتَحقِّ فــي الثــواب 
فهــو اإلحســان، والــذي تعتبــر دولتــه 
العــدل  دولــة  مــن  متقدمــة  صــورة 
ومندوبــًا إليهــا.. ومــوارد اآليــات التــي 
فيهــا  يصــف  العــدل  عــن  تحدثــت 
ويأمــر  بالعــدل،  الحكــم  القــرآن 
علــى  ويحــث  العــدل،  ذوي  بإشــهاد 

قــول العــدل، وفعلــه.
متنوعــة،  العدالــة  وتطبيقــات 

أو  نقــص  هنــاك  كان  فكلمــا 
ــل  ــن الفع ــؤ بي ــة تكاف ــان أو قل حرم
فــإن  للظلــم  تشــجيع  أو  وعقوبتــه 
ذلــك يعتبــر مــن الظلــم، ومــن غيــاب 
»ليشــمل  العــدل  ويتســع  العدالــة، 
كل القضايــا التــي يختلــف النــاس 
فيهــا، فــي شــؤون الحكــم مــن حيــث 
بالمحكوميــن،  الحاكــم  عالقــة 
وفــي  ببعضهــم،  النــاس  وعالقــات 
شــؤون التقييــم لألشــخاص واألوضاع، 
وفــي تقديرهــم للمواقــف مــن خــالل 
مــا تختزنــه مــن مؤثــرات ومــا يحيــط 
بهــا مــن ظــروف، وبذلــك يكــون 
التــي  البــارزة  الســمة  هــو  العــدل 

تطبــع الواقــع اإلســالمي فــي حيــاة 
الفــرد؛ العائليــة أوالعامــة مــن جيــراٍن 
وأقــارب وأصدقــاء ومعارف…الــخ ال 
مســؤوليتهم  يتحمــل  الذيــن  ســيما 
ويتحملــون مســؤوليته، فــي نظرتــه 
وأعمالــه  كلماتــه  وفــي  لألمــور، 
وفــي حيــاة المجتمــع، فــي تصرفاتــه 
األخــرى«. بالمجتمعــات  وعالقاتــه 

فــي  باإلشــهاد  اهلل  أمــر  حيــن 
مســألة التدايــن فإنمــا لكــي يتــم 
فيهــا  المْسَتْشــَهِد  المســألة  توثيــق 
ويأخــذ  أحــد،  فيهــا  يظلــم  فــال 
كل ذي حــق حقــه، فقــد يكــون 
الحاكــم عــادال، ويكــون الغريــم 
تقصيــر  لوقــوع  ولكــن  عــادال، 
التــي  اإلجــراءات  فــي  وتفريــط 
كان يجــب أن تتبــع يحصــل الظلــم، 
المتداينيــن علــى  ولهــذا حــث اهلل 
ــم  ــم، ث ــن بينه ــة التداي ــق حال توثي
بقولــه  التوجيهــات  تلــك  ــَب  َعقًّ
 ِ ِعْنــَد اهللَّ َأْقَســُط  )َذِلُكــْم  تعالــى: 
ــَهاَدِة َوَأْدَنــى َأالَّ َتْرَتاُبــوا(  َوَأْقــَوُم ِللشَّ
)البقــرة 282(، وعلــى هــذا يمكــن 
غيــر عادلــة  بأنهــا  الدولــة  وصــف 
إذا وقعــت فــي القصــور الــذي يجــب 
عليهــا أن تتجنبــه، حتــى ولــو كان 
القائمــون عليهــا ذوي عدالــة ذاتيــة، 
لكــن ألنهــم لــم يقدمــوا أداء عــادال 
وإذا  بالظالميــن،  وصفهــم  يمكــن 
فإنهــا  بواجباتهــا  دولتهــم  أخلــت 
والحاكــم  عادلــة،  غيــر  تكــون 
المســيء للتقديــر والجاهــل بالعواقب 
وغيــر الجديــر بالمســؤولية المناطــة 
ــم  ــر الحك ــزم معايي ــن ال يلت ــه وم ب

يعتبــر جائــرًا وظالمــًا. العــادل 
هنــاك صيغتــان للدولــة، أحدهمــا 
صيغــة  وهنــاك  واجبــة،  صيغــة 
الدولــة  فهنــاك  إليهــا،  منــدوب 
العادلــة، وهــي الدولــة التــي توفــر 

اإلسالم يأمر بالعدل 
بين الناس ويدعو 
إلى جلب المصالح 

ودرء المفاسد 
عنهم، وهو هدف 
إنشاء الدولة في 

اإلسالم

الحاكم المسيء 
للتقدير والجاهل 

بالعواقب وغير 
الجدير بالمسؤولية 
المناطة به، ومن ال 
يلتزم معايير الحكم 
العادل.. يعتبر جائرًا
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الحــد األدنــى مــن مقاييــس العدالــة، 
المحســنة،  الدولــة  هنــاك  ثــم 
ــا  ــؤدي واجباته ــي ت ــة الت وهــي الدول
وزيــادة، فمثــاًل الدولــة التــي توفــر 
للفقــراء الحــد األدنــى مــن المعيشــة 
حينمــا  أمــا  عادلــة،  دولــة  هــي 
تســعى إلــى توفيــر الرفــاه لهــم ومــا 
هــو أكثــر مــن الحــد األدنــى فهــي 
الصيغتيــن  اإلحســان، وكال  دولــة 
إمــا  الحكيــم،  للشــارع  مطلوبتــان 
بالنــدب  أو  العــدل،  فــي  بالوجــوب 
فــي اإلحســان، حيــث يقــول تبــارك 
ِباْلَعــْدِل  َيْأُمــرُ   َ اهللَّ )ِإنَّ  وتعالــى: 
ْحَســاِن َوِإيَتــاِء ِذي اْلُقْرَبــى َوَيْنَهــى  َواإْلِ
َواْلَبْغــِي  َواْلُمْنَكــِر  اْلَفْحَشــاِء  َعــِن 
ــُروَن(  َتَذكَّ َلَعلَُّكــْم  َيِعُظُكــْم 

)النحــل90(.

الدولة العادلة 
والمدنية والحديثة

آثــرت مصطلــح )الدولــة العادلــة(
التي ننشــدها؛ ألنه يفــي بالغرض من 
الدولــة التــي بحــث عنهــا اليمنيــون، 
وثــاروا مــن أجلهــا، لقــد ظلــت العدالة 
هدفهــم األكبــر وهــم يتحركــون 
فــي مياديــن الثــورة وال زالــوا، وهــو 
وجــاء  قرآنــي،  إســالمي،  مصطلــح 
وصفــًا لــكل تحــرك يرضــاه اهلل عز 
وجــل، ويطلبــه مــن عبــاده لتســتقيم 
حياتهــم، وتعتــدل أحوالهــم، وأيضــًا 
ودافعيــة  حافــزًا  بذاتــه  يعطــي 
للثــوار لالنطــالق لتحقيقــه، ويوفــر 
ــوار  ــة واضحــة حــول هــدف الث إجاب
ويعالــج  تحركهــم،  مــن  والثــورة 
بيــن  العالقــة  أفســد  إشــكاال 
ويشــير  والمحكوميــن،  الحــكام 
وهــدف  أهــم وظيفــة  إلــى  مباشــرة 
ألي دولــة إنســانية تتحــرك بحســب 

ثقافتنــا  وألن  اإللهيــة،  التعليمــات 
قرآنيــة إســالمية فاألولــى اســتخدام 

ــح. هــذا المصطل
بالدولــة  وصفهــا  يتــم  لــم 
مصطلــح  ألن  الحديثــة،  المدنيــة 
وال  عائــم،  مصطلــح  )المدنيــة( 
يعبــر ال بصراحــة وال بتلميــح عــن 
الحــكام،  مــن  المطلــوب  العــدل 
والمنصــوص عليــه فــي قولــه تعالــى: 
)ِإنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكــمْ َأن ُتــؤدُّوْا اأَلَماَنــاِت 
ِإَلــى َأْهِلَهــا َوِإَذاَحَكْمُتــم َبْيــَن النَّــاِس 
ــا  ِنِعمَّ ِإنَّ اهللَّ  ِباْلَعــْدِل  َتْحُكُمــوْا  َأن 
َســِميعًا  ِإنَّ اهللَّ َكاَن  ِبــِه  َيِعُظُكــم 
َبِصيــرًا( )النســاء58(، باإلضافــة إلــى 
اإلشــكاالت التــي قــد يســبُِّبها؛ إذ 
ربمــا أوهــم معنــى االنحيــاز للمدينــة 

واألريــاف،  القــرى  حســاب  علــى 
متعلقاتهــا،  أي  مــن  االنتقــاص  أو 
العســكريين  قلــوب  أوحــش  وربمــا 
حيــاة  عمــاد  يشــكلون  الذيــن 
الدولــة،  فــي  والحفــظ  الضبــط 
وربمــا اســتخدمه مــن يريــد انتقــاص 
يشــكل  الــذي  القبلــي  المكــون 
جــزءا مــن طيــف المجتمــع اليمنــي.

وصفهــا  إلــى  نحتــاج  ال  كمــا 
بـ)الحديثــة(؛ فــإذا كان مقصدنــا 
تحديــث هــذه الدولــة التــي نســعى 
يمكــن  ال  فلعلــه  تحقيقهــا،  إلــى 
إال  حقيقيــة  عدالــة  تتحقــق  أن 
وظائفهــا  تــؤدي  حتــى  بتحديثهــا، 
علــى النحــو العــادل؛ وبالتالــي فــإن 
ــة( يغنــي عــن وصــف  وصــف )العادل
)الحديثــة(؛ ألننــا إذا جلبنا حكاما 
مــن التاريــخ الوســيط للحكــم فــي 
هــذا العصــر بأجهــزة ووســائل وطــرق 
عصرهــم لحصــل الظلــم واالضطهــاد 
ذواتهــم  فــي  ولــو كانــوا  والنقــص 
أن  إذ  العدالــة؛  رجــال  أفضــل  مــن 
وطرقــا  ووســائل  ظروفــا  هنــاك 
ــكام فــي  ــن الح ــب م ــة تتطل حديث
هــذا الزمــن أن يســتخدموها لكــي 
ومقتضيــات  حاجــات  يواكبــوا 
فتتحقــق  المعاصــرة،  الشــعوب 

المطلوبــة. العدالــة 

هوية الدولة
 اليمنية العادلة

العناصــر  مــن  عــدد  هنــاك 
تكــّون  أن  يمكــن  التــي  المهمــة 
العادلــة  اليمنيــة  الدولــة  هويــة 
عليهــا،  التوافــق  يمكــن  التــي 
والتأصيــل لهــا، وتفضــي إلــى أرضيــة 
ــة،  ــة العادل ــة اليمني ــة للدول صالح
ــة،  ــي: )جمهوري ــات ه ــذه المكون ه

دولة العدالة هي 
دولة توافقية، إما 

حكمت بالعدل 
فتحققت مصالح 

المسلمين، 
وإما ظلمت فتعرضت 

للثورات

تعدد المنازع وتنوع 
االتجاهات السياسية 

اقتضى العودة إلى 
المفهوم الجامع 

والهدف السامي من 
الدولة وهو العدل
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يمنيــة، عربيــة، إســالمية، عادلة(، 
كالتالــي: وهــي 

1- جمهورية
لمــا ثــار اليمنيــون علــى النظــام 
فــي اليمــن فــي 11 فبرايــر ثــم فــي 
مــن  كثيــر  تحــّرك  ســبتمبر   21
الثــورة،  هــذه  فــي  اليمــن  علمــاء 
واعتبروهــا حــال للمشــكل السياســي 
مــن  وكان  القائــم،  واالجتماعــي 
علمــاء  مــن  كثيــر  هــؤالء  ضمــن 
الزيديــة ومفكريهــا وقــادة المســيرة 
فأصــدروا  اهلل(،  )أنصــار  القرآنيــة 
مواقــف وبيانــات تؤيــد وتدعــم حــق 
صيغــة  إلــى  الوصــول  فــي  الشــعب 
تحكــم  التــي  العادلــة،  الدولــة 
عــن  الظالمــة  وترفــع  بالحــق، 
الشــعب، واعتبــروا نهضتهــم الثوريــة 
تلــك نهضــة شــرعية تنطلــق مــن 
ــروف،  ــبة للظ ــة، ومناس ــع الحاج واق
واآلمــال  لألهــداف  ومســتجيبة 
المشــروعة؛ فهنــاك شــعب متعــدد 
الفكريــة،  والمنــازع  االتجاهــات 
فــرض  الصعــب  ومــن  والسياســية، 
رؤيــة سياســية معينــة علــى الجميــع، 
ــا التعامــل مــع نظريــة  وليــس ممكن
الزيديــة  الرؤيــة  بحســب  اإلمامــة 
بأنهــا  التســليم  رغــم  التقليديــة، 
ــل  ــر وأفض ــا أكث ــي ماضيه ــت ف كان
جماهيريــة.  السياســية  النظريــات 
كمــا لــم يعــد باإلمــكان تطبيــق 
وبشــر  يريدونــه  اإلخــوان  مــا كان 
دولــة  مــن  شــيوخهم،  بعــض  بــه 
بنســختها  ظهــرت  التــي  الخالفــة، 
وأبشــع  كأســوأ  داعشــيا  المعّدلــة 
وأفظــع ســلطات حاكمــة علــى مــر 

التاريــخ.
طــرح أولئــك العلمــاء المنتمــون 
السياســية  ولنظريتهــا  للزيديــة 

أهميــة وجــود دولــة عادلــة، وليكن 
بــأن  ولكــن  الجمهــوري،  بشــكلها 
يتفــق الجميــع علــى أطرهــا وهويتهــا 
ويجــب  وتشــكيالتها،  وتنظيماتهــا 
وأعمالهــا  وظائفهــا  فــي  تفضــي  أن 
إلــى تحقيــق العــدل فــي المجتمــع، 
وتحقيــق مصالــح المســلمين، وإشــاعة 
فاإلســالم  فيهــم،  والســالم  األمــن 
يأمــر بالعــدل بيــن النــاس، ويدعــو 
ودرء  لهــم،  المصالــح  جلــب  إلــى 
ــاء  ــدف إنش ــو ه ــم، وه ــد عنه المفاس

أي دولــة فــي اإلســالم.
يمكــن النظــر إلــى تعامــل اإلمــام 
ــر  ــر وعم ــي بك ــة أب ــع خالف ــي م عل
كواقــع لدولــة تحقــق الحــد األدنــى 
ــر  ــه كان يعبِّ ــم أن ــة، رغ ــن العدال م
ــه  ــن تظلم ــرى ع ــة واألخ ــن الفين بي
حيــن  لكــن  تجاههــم،  الشــخصي 
الواقــع  األمــر  ســلطة  مــن  يتحقــق 
المســلمين(  )أمــور  العــامُّ  العــدُل 
ــه ســالم  ــم تكــن لدي ــاس ل ــن الن بي
التعاطــي  فــي  مشــكلة  عليــه  اهلل 
اإليجابــي مــع هــذه الدولــة، ولهــذا 
الشــهيرة:  الكلمــة  تلــك  أعلــن 
)ألســالمن ما ســلمت أمور المســلمين(، 
والتــي تعتبــر تأسيســا واضحــا لدولــة 
علــى  المبنــي  االجتماعــي  العقــد 
والتــي  المســلمين،  مصالــح  تحقيــق 
الدولــة  علــوم  عنهــا  تحدثــت 
الحديــث،  العصــر  فــي  والسياســة 
فتحقيــق مصالــح المســلمين والعــدل 
العقــد  يكــون  أن  يمكــن  فيهــم 
الــذي يمكــن االتفــاق عليــه؛ ولهــذا 
البيــت  أهــل  ثــوار  مــن  أيــا  ال نجــد 
عليهــم الســالم علــى مــر التاريــخ قــد 
ثــار علــى حاكــم مســلم عــادل، بــل 
كانــوا قريبيــن نصحــاء لمــن كان 
عــادال علــى ندرتهــم؛ فهــذا اإلمــام 
علــي عليــه الســالم لــه أدوار قضائيــة 

وحضاريــة فــي دولــة الخلفــاء قبلــه، 
بــن علــي كان  زيــد  اإلمــام  وهــذا 
عبدالعزيــز،  بــن  عمــر  مــن  قريبــا 
وكان يواصلــه بالنصائــح؛ وانطالقــا 
مــن هــذا فليســت هنــاك مشــكلة 
ــكين  ــة المتمس ــد الزيدي ــى عن حت
بشــكليتها  اإلمامــة  بنظريــة 
التقليديــة مــن وجــود دولــة عادلــة 

المســلمين. مصالــح  تحقــق 
أيضــا يمكــن النظــر إلــى تشــّدد 
ــي  ــة وف ــة اإلمام ــي نظري ــة ف الزيدي
مواصفــات الحاكــم فيهــا إيجابيــا، 
األمــة،  صالــح  فــي  كان  وأنــه 
ويســاعدها علــى تصحيــح مســارها، 
ويظهــر أن الفكــر الزيــدي السياســي 
يقبــل بنوعيــن مــن الدولــة، دولــة 
اإلمامــة بحســب النظريــة المشــهورة، 
حيــث يحــوز فيهــا اإلمــام أربعــة عشــر 
ال  مثاليــة  نظريــة  وهــي  شــرطا، 
ــا نجاحــات  ــت له ســيما اليــوم، وكان
وإخفاقــات عبــر التاريــخ، لكنهــا في 
العمــوم حققــت العــدل بيــن النــاس، 
وهنــاك نظريــة الدولــة العادلــة، 
والتــي قــد تكــون بدولــة مــا يســمى 
باالحتســاب، أو دولــة العدالــة، وهــي 
يشــترط  التــي  التوافقيــة  الدولــة 
عليهــا تحقيــق العــدل، فإمــا حكمــت 
ــح المســلمين،  بالحــق والعــدل ومصال
فتكــون مرضيــا عليهــا، وإمــا ســقطت 
فــي وحــل الظلــم، وهنــا ســتتعرض 

لثــورات الثائريــن المصلحيــن.
وجــود  يظهــر  هــذا  ضــوء  علــى 
الدولــة  قيــام  فــي  رغبــة صادقــة 
)مصالــح  تعتبــر  التــي  العادلــة 
أساســيًا  هدفــًا  والعــدل(  المســلمين 

الدولــة. هــذه  لوجــود  ورئيســًا 

يتبع في العدد القادم
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وأشــار  نشــرت صحيفــة »ديفينــس 
إمــدادات  »اشــترت  أميــركا  أن  إلــى 
مضمونــة مــن النفــط، مقابــل إمــدادات 
متجاهلــة  األمــن«،  مــن  مضمونــة 
االســتبدادية،  »الممارســات  بذلــك 

الوهابــي«. التطــرف  وتصديــر 
أميــركا  أن  الصحيفــة  واعتبــر 

تعانــد فــي وصــف حليفتهــا الســعودية 
بـــ »المعتدلــة«، مشــيرًا إلــى أن »ثقــة 
الخاصــة  األميركيــة  الشــركات 
عائــدات  أن  فــي  جــدًا  ضيقــة 
النفــط الســعودية تشــكل صندوقــًا 

اإلرهــاب«. لمكافحــة 
ليســت  »الســعودية  أن  ورأت 

إلــى  مشــيرة  اإلطــالق«،  علــى  دولــة 
أواًل  الســعودية،  لوصــف  »طريقتيــن 
هــي نمــوذج لمشــروع سياســي ذكــي، 
لكنــه عمــل غيــر مســتدام فــي نهايــة 
المطــاف«، وثانيــًا »هــي مشــروع فاســد 
يعمــل كمنظمــة إجراميــة متكاملة 
ــه »وفــي  ــًا«. مؤكــدة أن ــًا وأفقي عمودي

استعدوا لسقوط آل سعود!!
ــعود«،  ــقوط آل س ــتعدوا لس ــوان »اس ــر بعن ــع، التقري ــكل واس ــي بش ــالم العالم ــه اإلع ــر تداول ــر تقري نش
اعتبــر أن الســعودية ليســت دولــة وإنمــا »مشــروع تجــاري غيــر مســتقر وفاســد«، مشــبهًا إياهــا بـــ »منظمــة 

ــة«. إجرامي
وطالــب التقريــر الــذي أعــده الكاتبــان ســاره شــايز )المستشــارة الســابقة لرئيــس هيئــة األركان األميركيــة 
المشــتركة( واليكــس دي وول )باحــث وأكاديمــي وخبيــر شــؤون عربيــة وأفريقيــة( حكومــة الواليــات المتّحــدة 
بــأن تكــون جاهــزة لمرحلــة ســقوط نظام آل ســعود القادمــة، و »أن تســتعد لأليام المقبلــة واختيــار البدائل«.

وجــاء فــي التقريــر أن النخبــة الحاكمــة فــي الســعودية تتصــرف كـــ »مشــروع إجرامــي متطــور«، مشــيرًا إلــى 
أن الســعودية »علــى مــدى نصــف قــرن، مثلــت محــور سياســة الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط«.
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كلتــا الحالتيــن، فــإن الســعودية ال 
إلــى أن  يمكــن أن تســتمر«، مشــيرة 
»صنــاع القــرار فــي الواليــات المتحدة، 
ــار  ــذ وقــت، التخطيــط النهي ــدؤوا من ب

الســعودية«.
الملــك  إن  الصحيفــة  وأوضحــت 
»رئيــس  ذاتــه  بحــد  يمثــل  ســلمان، 
التــي  العائلــة،  أعمــال  إدارة  مجلــس 
رشــاوي  إلــى  النفــط  عائــدات  تحــول 
السياســي«،  الــوالء  بهــا  يشــتري 
وذلــك وفــق نموذجيــن: »علــى شــكل 
»معونــات نقديــة وامتيــازات تجاريــة 
ألبنــاء األســرة الحاكمــة، وقــدر مــن 
المنافــع العامــة وفــرص العمــل لبعــض 

العــوام«.
ولفتــت إلــى أنــه يتــم تزويــد أجهــزة 
بـ«عصــا«  القاســية  الداخلــي  األمــن 
بمعــدات  بســخاء  المجهــزة  القهــر 

أميركيــة.
»الواليــات  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
المتحــدة أحصــت، منــذ فتــرة طويلــة، 
باألســرة  تتعلــق  ســحيقة  خزائــن 
شــراء  فــي  الســتخدامها  الحاكمــة، 
الخاصــة.  والمصالــح  الــوالءات 
أســعار  انخفــاض  حســاب  مــع  حتــى 
المســؤولون  اليــوم، يكثــف  النفــط 
األســلحة  شــراء  مــن  الســعوديون 
عســكرية  بمغامــرات  و)القيــام( 
أخــرى«، الفتــًا  وأماكــن  اليمــن  فــي 
بالــكاد  الريــاض  أن  إلــى  االنتبــاه 

األمــوال. منهــا  تنفــد  بــدأت 
وأشــار إلــى أنــه »وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، زاد إنتــاج النفــط فــي مواجهــة 
إعــالن  إلــى حيــن  األســعار  انخفــاض 
إنتــاج  تجميــد  وروســيا،  الســعودية 
ــد  ــي«، بع ــباط الحال ــي 16 ش ــط ف النف
ــي  ــون الثان ــي كان ــاج ف أن وصــل اإلنت
مســتويات  إلــى  العــام،  هــذا  بدايــة 
مرتفعــة للغايــة«. أمــا الحديــث عــن 
»أرامكــو«  فــي شــركة  االكتتــاب 

حاجــة  يعكــس  قــد  الســعودية، 
ــدات فضــاًل  ــى عائ ملحــة للحصــول عل
االســتراتيجية  الضــرورات  عــن 
إلــى  الحاجــة  وكذلــك  األخــرى. 
العملــة الصعبــة. ويتســاءل هنــا »علــى 
وظائــف  السياســي،  الســوق  مســتوى 
وفقــًا للعــرض والطلــب، مــاذا لــو ارتفــع 

الــوالء؟«. ثمــن 
بــأن  »يعلمــون  ســعود  آل  أن  وتابــع 
بقــي  إذا  للــوالء،  الســعري  المؤشــر 
الملكــي  النظــام  فــإن  مرتفعــًا، 
اإلفــالس  ســيواجه  الســعودي 
السياســي«، مشــيرًا إلــى أن »النخبــة 
علــى  تعمــل  الســعودية،  الحاكمــة 
كوســيلة  متطــور  إجرامــي  مشــروع 

أخــرى.
التقريــر  لفــت  الداخــل،  وفــي 
االنتبــاه، إلــى أن »النخــب السياســية 
أمــوال  وأن  الســلطة،  تحتكــر 
علــى  الخــارج  إلــى  تذهــب  الدولــة 
فيمــا  خاصــة،  اســتثمارات  شــكل 
الســعوديون  المواطنــون  يطالــب 
بأبســط المطالــب«، مشــبهًا الحــكام 
األوكرانــي  بالرئيــس  الســعوديين، 
يانوكوفيتــش،  فيكتــور  الســابق 
الــذي اعتــرف بمســؤوليته عــن أعمــال 
القتــل التــي أدت إلــى اإلطاحــة بــه فــي 

.2014 العــام  شــباط 
وأوضــح أن »االحتجاجــات الشــعبية 
بإصالحــات  طالبــت  الســعودية  فــي 
سياســية واجتماعيــة«، الفتــًا االنتبــاه 
لكنــه  البلــد«.  فــي  »األقليــة  إلــى 
»مــن  أنــه  الصــدد،  هــذا  فــي  أكــد 
 ، الغالبيــة  تبقــى  أن  المرجــح  غيــر 
المتعلمــة تعليمــًا عاليــًا، إلــى األبــد 
راضيــة بالعــدد القليــل مــن إيجابيــات 
لهــم«،  بالنســبة  الســعودي  الحكــم 
اليــوم  بــدؤوا  أنهــم  إلــى  مشــيرًا 
أن  وأكــد  بحقوقهــم.  بالمطالبــة 
والــدول  الســعوديين،  »المســؤولين 

يمكنهــم  ال  األخــرى،  الخليجيــة 
اســتغالل إمــدادات بالدهــم الغنيــة فــي 

المعيشــية«. الظــروف  كل 
ــى أن  ــاه، إل ولفتــت الصحيفــة االنتب
الضغــط علــى الريــاض، خففــه علــى 
المنشــقين  تصديــر  عقــود،  مــدى 
الدن،  بــن  أســامة  مثــل  المتطرفيــن 
جميــع  فــي  التطــرف  أذكــى  الــذي 
أنحــاء العالــم اإلســالمي، مشــيرًا إلــى 
يمكــن  االســتراتيجية،  »هــذه  أن 
علــى  عكســية  بنتائــج  تعــود  أن 
ــت االنتقــادات  الســعودية، حيــث انهال
والعالــم«،  العــرب  قبــل  مــن  عليهــا 
واعتبــر أن الملــك ســلمان أقــل براعــة 
فــي الحكــم مــن أخيــه غيــر الشــقيق 
أن  موضحــًا  اهلل«،  عبــد  الملــك 
حكــم ســلمان شــهد »تنفيــذ أحــكام 
اإلعــدام بحــق المعارضيــن، وحروبــًا 
للصراعــات  وتأجيجــًا  خارجيــة، 
الطائفيــة، بهــدف تشــويه المطالــب 
والء  وزيــادة  لألقليــة،  الشــعبية 
األكثريــة«، مؤكــدًا أن »كل ذلك 

جســيمة«. مخاطــر  علــى  ينطــوي 
احتــدام  عــن  التقريــر  وتحــدث 
العائلــة  داخــل  األجنحــة«  »صــراع 
»كلفــة  ارتفــاع  مــع  الحاكمــة، 
الــوالء«، فــي حيــن تواجــه »الســعودية 
واليمــن،  ســوريا  فــي  قويــًا  خصمــًا 
وخطــرًا جــراء التصعيــد مــع إيــران، 
مــن  للكثيــر  الحلــول  وتعرقــل 
واعتبــر  اإلقليميــة«،  المشــكالت 
أنــه علــى »صنــاع القــرار فــي الواليــات 
الخطــر«،  هــذا  تحمــل  المتحــدة 
»ســيناريو  توقــع  إلــى  باإلضافــة 
انتفاضــة ســلمية أو جهاديــة داخــل 
علــى  أنــه  التقريــر،  وأكــد  البلــد«. 
الواليــات المتحــدة »تنفيــذ عمليــات 
التخطيــط الدقيــق، لــكل مــن هــذه 
واختيــار  المختلفــة،  الســيناريوهات 

ســعود. آل  نظــام  عــن  البدائــل« 
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ــر مــن وســائل اإلعــالم  * رغــم شــيوع وانتشــار الكثي
ــة-  ــة »المرئي ــا المختلف ــا بأنواعه ــي عصرن ــرة ف المؤث
الصوتيــة- أدوات التواصــل« إال أن مكانــة الشــعر تبقــى 
قويــة وكبيــرة وســط ذلــك الخضــم الهائــل مــن وســائل 
التعبيــر فــي مختلــف األحــداث، وفــي شــتى القضايــا 
ــات  ــو فيوض ــعر ه ــان، فالش ــط اإلنس ــس محي ــي تم الت
المؤثــرات  اســتبطان  علــى  المعتمــدة  الوجــدان 
المختلفــة التــي تحملهــا اللغــة بطيــف طاقتهــا الواســع، 
ومــن هنــا فــإن وجــدان الشــاعر ومــدى نجاحــه فــي رســم 
المؤثــرات عمومــًا باســتخدام اللغــة يبقــى مــن أصــدق 
ــح  ــف إذا أصب ــر، فكي ــاة البش ــي حي ــرة ف ــر المؤث التعابي
مصيــر الوطــن محفوفــًا بالمخاطــر، ومهــددًا بالموت في 
ضــوء ظــرف يتمثــل فــي أقــوى عــدوان عرفــه اإلنســان 
اليمنــي؟، فباإلضافــة إلــى كونــه غيــر مبــرر فهــو عــدوان 
بربــري  وحشــي  عــدوان  والبعيــدُ،  القريــبُ  أبطاُلــه 
ومقدراتهــم  اليمنييــن  حيــاة  يــزال-  -وال  يســتأصل 
وباســتخدام  أرضهــم،  علــى  وســيادتهم  وكرامتهــم 
ــك  ــان للفت ــا اإلنس ــي صنعه ــلحة الت ــواع األس ــك أن أفت
ــه اإلنســان، وبمســاعدة وتحريــض واســتعداء األخ  بأخي

ــت  ــي صم ــوار، وف ــخ والج ــدة واألرض والتأري ــي العقي ف
عالمــي مطبــق صنعتــه عوامــل االســتعضاف والمصالــح 
ــواع  ــه كل أن ــتخدم في ــة، واس ــة الضخم ــروة المالي والث
ــاوى  ــاء والفت ــة العمي ــة والمذهبي ــتعداءات التأريخي االس
علــى  المدربــة  بالمجاميــع  واالســتقواء  المسيَّســة، 
ــاق  ــذاذ اآلف ــة ش ــن المرتزق ــاد م ــاء والفس ــل والدم القت
ــي(  ــر )الصهيوأعراب ــذا العص ــي ه ــة ف ــي الرذيل ومحترف

ــح. القبي
ــة  ــى دراس ــأعتمد عل ــة س ــراءة األدبي ــذه الق ــي ه * ف
مجموعــة مــن النصــوص الشــعرية لمجموعــة مــن 
ــج  ــم ونتائ ــع حج ــم م ــت قرائحه ــن تفاعل ــعراء الذي الش
ــن  ــر ع ــض النظ ــى بغ ــهره األول ــي أش ــدوان ف ــذا الع ه
جــودة أو ركاكــة بعــض النصــوص، وثمــرة ذلــك أن 
هــذه القــراءة ســتعطينا مؤشــرًا أدبيــًا علــى تطــور النــص 
ــداف  ــاح أه ــور افتض ــدوان بتط ــب للع ــعري المواك الش
لــه  التصــدي  وطــرق  ووحشــيته  ووســائله  العــدوان 
ــدم  ــا ق ــي وم ــعب اليمن ــاء الش ــل أبن ــن قب ــه م ومقاومت
ــا  ــن هن ــات، وم ــم وتضحي ــن مالح ــك م ــبيل ذل ــي س ف
فقــد قمــت بإبــراز محوريــن فــي هــذه القــراءة وهمــا:-

عبدالحفيظ حسن الخزان

قراءة في دوافع العدوان 
وابتكار الصورة
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1( دوافع العدوان من وجهة نظر الشاعر.
2( تناول شِعرية القصف الجوي وآثاره.

)1( دوافع العدوان من وجهة نظر الشاعر:
األدبيــة  القــراءة  هــذه  محــوري  مــن  المحــور  هــذا  إن 
لدوافــع  تفســيره  وكيفيــة  الشــاعر،  اســتقراء  يعطينــا 
العــدوان -)غيــر المبــرر أصــاًل(- اعتمــادًا علــى مــا لديــه مــن 
مخــزون ثقافــي وتأريخــي وسياســي وحضــاري، ومــا يحفــظ 
مــن تجــارب قاســية لتأريــخ الصــراع بيــن أبنــاء شــعبه وجــارة 
ــى  ــذ تأسيســها عل ــة الســعودية من الســوء مملكــة الوهابي
أيــدي المســتعمرين ومؤسســي الدولــة الصهيونيــة العبريــة، 
فهــذه الجــارة المجرمــة هــي رأس حربــة التحالــف العدوانــي 
ضــد أبنــاء شــعبنا ومقدراتــه وحضارتــه وحضــوره الدائــم في 
أبهــى حلــل التأريــخ المدبــج بالعــزة والشــرف والحضــارة منــذ 

فجــر ذلــك التأريــخ.
وقــد اعتمــدت عينــة مــن القصائــد التــي تعتبــر النصــوص 
األوليــة لتوصيــف العــدوان فــي شــهوره األولــى، فإلــى هــذه 
ــوان »فليقصفــوا« الصــادر  ــى ترتيــب دي ــة معتمــدًا عل العين

عــن الجبهــة الثقافيــة لمواجهــة العــدوان.

1- الشــاعرة / ابتســام المتــوكل فــي نصهــا )الحــروب 
ــة(: تبــدو غيــر مهتمــة بــأي دوافــع أيــًا كان نوعهــا،  الذكي
بــل إن نصهــا الشــعري يوحــي بــأن الدافــع األســاس غيــر 
المنظــور هــو ممارســة الحــروب الحديثــة، وتجريــب أســلحتها 
الذكيــة علــى أهــم الضحايــا وهــو اإلنســان تاركــة شــيئًا 

مــن البيــاض لأللــم:
انظروا فالسالح الحديث يعلمها

أن تصلي
على وقع غاراته

أن تموَّه أوجاعها في الدماء
والسالح الحديث يعلمها

كيف في موعد القصف
تضبط كل مخاوفها

وُتجنُّ السماء

2- الشــاعر/ إبراهيــم الكحالنــي فــي نصــه )جــارة 
الســوء(:-

عبثًا تحاول أن تثير عواطفي
فأتت تراودني على استحياِء

حتى أبيع عروبتي وكرامتي 
لكنها ارتطمت بيأس إبائي

3- الشاعر/ إبراهيم الهمداني في نصه )إال هو(:-
منابٌر أنبتت في كل قنبلة 

عبوَة يستبيح العطر منفاه
نعم سيأتي وفي كفيه أزمنٌة

يغتالها النفط غيًا في مسعاه
في كركرات رماد الشمس لحيتها

مطية تمنح الدوالر مسقاه
ــاء..  ــه )صنع ــي نص ــحاق ف ــم إس ــاعر/ إبراهي 3- الش

ــار(:- ــرة الن ك
فهل أعرابنا نجحوا
بتعريب لمجلسهم؟

وحزم خليج الفرس ما جمعا
علوج الغرب تقطر نحو صنعانا

فلم يسجد لغير اهلل مسرانا

4- الشــاعر/ إبراهيــم مطهــر الســراجي فــي نصــه 
ــول: ــة( يق ــة مرهق ــل قذيف )مث

 الدافع إن الوطن:
اختار أن يغازل الجرح

على أن يضحك كما يريد األخوة األعداء

ــالت  ــه )دوي ــي نص ــي ف ــم الديلم ــاعر/ إبراهي 5- الش
ــة(:- حجازي

هذي عواصفكم قد اندلعت
منكم غرورًا وانتهازيه

كي ُتخضعوا األقوام في صلٍف
كي تنشروا فينا الكراهيه

ــا  ــي نصه ــد ف ــاب حمي ــان عبدالوه ــاعرة/ إيم 6- الش
ــرب(:- ــرة الح )زه

الغدر يا وطني ليس له وجه
لنعرفه فنحترس

8- الشــاعرة/ أحــالم شــرف الديــن فــي نصهــا )إفتــح 
كتــاب النصــر(:-

أنتم مثال الغدر ليس لمثلكم 
عهد وليس يطيقه اإلحصاء

9- الشاعر/ أحمد غيالن في نصه )يدا قابيل(:-
أّواه والصلف المجنون ينفجر

واآلي ملء فضاء الصبر تنهمر
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10- الشاعر/ أحمد الزراعي في نصه )مصائر إرم(:-
ال تنتهي معارك المكاربة

مع الذات واآلخرين

ــض  ــاء بع ــه )لصنع ــي نص ــرح ف ــل مف ــاعر/ جمي 11- الش
قصيــدة(:-

سرقت مالمحها الخيانات العظيمة
واستبيحت في مداخل عشقها

 األحالم واآلمال

12- الشاعر/ الحارث الشميري في نصه )نقش النصر(:-
تآمر العالم المشؤوم وانطلقت

أسرابه بمصاب وقعه جلل

13- الشاعر/ حسن الشرفي في نصه )لمن يتساءلون؟(:-
سمعت الطغاة البغاة تنادوا    

لتركيعه من جميع النواحي

14- الشاعر/ حسن المرتضى في نصه )أغني لمن؟(:-
لسان احتراب نشاز عزف

15- الشاعر/ حمود شرف الدين في نصه )رد التحية(:-
ومضى تحالفهم يلوك قرونه

كذبًا ليوحي أن درب الغزو ممهود وآن االجتياح

16- الشاعر/ زياد السالمي في نصه )مغاوير اقتحام(:-
لن يرى الغازي سوى الموت الزؤام

فارفعوا األعناق يا خير األنام

17- الشاعر/ صالح الدكاك في نصه )هذه صعدة(:-
ها هنا نكست بيارق نجٍد 

وأذل الوجه القميء القبيح

19- الشــاعر/ عبدالقــوي محــب الديــن فــي نصــه 
اليمانييــن(:- )نحــن 

نادتكم شهوة البترول في دمكم 
إن تعصفوا يعلنا بالنصر كل ندا

20- الشاعر/ عبدالحميد الرجوي في نصه )وطني(:-
ألقوك في جب كإخوة يوسف 

حسدًا وحقدًا فت في األوصال
21- الشاعر/ عبدالكريم الوشلي في نصه )سيهزم الجمع(:-

وآل سعود في دمهم شواظ
من الحقد المدمر بل وأزرى

22- الشاعر/ عدنان العماد في نصه )الذكر حيّ(:-
السماء التي تقصف األسلحة

على كل شيء
ما تزال تهدم في األضرحة

23- الشــاعر/ علــي محمــد النعمــي فــي نصه )ســيهزم 
الجمع(:-

ولن يرضى بإذالل وضيم
وغير الحسم ليس له خيار

24- الشــاعر/ محمــد الشــميري فــي نصــه )انتصــار 
الجــراح(:-

ذكرى العروبة باألرزاء تمطرنا

واللؤم يا وجعي في األفق مضروب

25- الشاعر/ معاذ الجنيد في نصه )المرجفون(:-
ألنهم عن مسار الثورة انحرفوا

لمغريات العدا سرعان ما انجرفوا
كم رددوا )لن ترى الدنيا( وحين أتت   

قوى الوصاية ترحيبًا بها هتفوا

ــد الحســام فــي نصــه )وطــن تحــت  26- الشــاعر/ ولي
ألســنة اللهــب(:-

وطني وألسنة اللهب 
تمتد فيك بال سبب

ومــن بيــن هــذا الكــم مــن األمثلــة المنتزعــة مــن نصوص 
هــذا العــدد مــن الشــعراء يمكننــا أن نصــل إلــى عينــة مــن 
الدوافــع العدوانيــة مــن واقــع وخبــرة هــذه الكوكبــة 
ــي: »تجريــب فعاليــة األســلحة  مــن الشــعراء وهــي كمــا يل
الحديثــة الفتاكــة، والمســاومة علــى بيــع اليمــن لعروبتــه 
ــاوى التــي تشــرعن وحشــية النفــط  ــر الفت وكرامتــه ومناب
والــدوالر، ثــم زعــم األعــراب الدفاع عــن العروبــة  وتفضيل 
اليمــن والنزعــة الحضاريــة »كمــا عنــد الزراعــي« الصبــر 
األعــداء  ونشــر  بمهزلــة  يعيــش  أن  علــى  الجــرح  علــى 
ــم ثــم  ــم وغرورهــم وانتهازيته ــن واقــع صلفه ــة م للكراهي
علــى  التآمــر  العدوانيــة  الدوافــع  تلــك  بيــن  مــن  يأتــي 
اليمــن ومحاولــة تركيعــه واجتياحــه واالنتقــام مــن أبنــاء 
صعــدة الفــداء، ومحاولــة فــرض اإلذالل والضيــم بلــؤم، 
ثــم انحــراف العمــالء عــن مبــادئ وأهــداف الثــورة اليمنيــة، 
ثــم الوصــول إلــى أن هــذه الحــرب وذلــك العــدوان هــو غيــر 

مبــرر وبــال ســبب كمــا هــو رأي الشــاعر الحســام«.
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قرعوا،، ولّما يسكت الّطْبُل
ما زال يرقُص في يدي »النَّْصُل«

لن يسكت الطبُل »العقور« ، وإن
تعبْت يُد الطبَّاِل ،، أو كّلوا...!!

لن تبرد الثاراُت في كبدي....
حتى يعود لوضعه الرْمُل...!!

حتى يغيب الحلُف تحت ثرى...
أقدامنا،،، وُيغّسل النْعُل....!!

** **
يا وجه هذا  العام  قل لبني..

سلمان: كيف تساقط الـ »َقْبُل«..؟؟
كم ألف صاروٍخ رموه، بال...

هدٍف؟؟،، وكم في تيههم ضّلوا..؟؟!!
كم طلعة في الجو أسقطها...

-حين ارتقى من قصفها- الطفُل..؟؟!!
كم نّكست أعالم من جزموا...

أن الطريق لرفعها سهُل..؟؟؟!!
كم أّلفوا للنصر من قصٍص...

شوهاُء،، ال حجٌم ، وال شْكُل..؟؟!!

أبطالها في بدئها انتحروا...

ال أغمدوا سيفا وال سّلوا..!!

كم حّشدوا للحرب من أمٍم؟...

قل: كلما َحَشدوا لنا َقّلوا...!!

**  **

يا وجه هذا العام مذ سقطوا....

في الُجبِّ ،، ال ماٌء وال حْبُل...!!

كم نافذات للفنا فتحوا؟؟.....

وأنا لها المفتاُح والقْفُل...!!!

َكْمِكْم معي ما َمرَّ من فشل الــغازين،، 

واكتب : »ههنا َذّلوا«...!!

قال الرجاُل،،

وكلُّ شبٍر شاهٌد....

َقبِّْل ُخطاهم ،، فالُخطى هاماُت...!! 

هنا ذّلوا..!!
   عبد القوي محب الدين  
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»أمريــكا« ديمقراطّيــُة 
بلــٍد  فــي  إال  تصلــُح  ال 
عربــدًة  العالــَم  تجتــاُح 
وتــدوس حضــاراِت الدنيــا 
العظمــى  بقّوتهــا  تختــاُل 
وعبيــدًا  صنمــًا  تهدينــا 
مذاِهبَنــا  كلَّ  تتأمــل 
ــاراك« حســينًا ــادي »ب وتن

شــتى  أعرابــًا  تتجّشــأ 
»الفيــزا«  أبطــال  ــُم  وتزعِّ
وتدلــل »عشــقي« »بّحاحــًا«

وتصّرُح عن »شيخ  القرني« 
تّدخــُر » الســودان » لحيٍن« 
عــدٍد  بــال  العصــر  آيــاُت 

كخيــوٍط ترِبــُط »تّليَكا«

»أمريــَكا« أحرفــِه  أوُل 

وتوالــي الشــيطان شــريَكا 

وَمِليــكا زعيمــًا  وتصــوُغ 

وتغــذي العالــم تشــكيَكا

ــَكا« ــألأل »فرمي ــا تت وعص

لتســوَم األخــوَة تفكيَكا

وتترجــم »فيتــو« لّبيــَكا 

فنشــمُّ روائحهــم ِكيــَكا

ليكونــوا لغــٍد تكتيــَكا

وتــدقُّ »السيســي« مّزيــَكا

عمالق حضــر »الترويَكا«

يتطلــُب صــاروخ »الوْيــَكا« 

»أمريــَكا« مامــا  أّولهــا 

ديمقراطية أمريكا

 عبد الحفيظ الخزان
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دشــن المجلــس الزيــدي اإلســالمي 
بالتعــاون مــع أمانــة العاصمــة بميــدان 
التحريــر بالعاصمــة صنعــاء كرنفــال 
»الرحمــة المهــداة« احتفــااًل بالمولــد 

النبــوي الشــريف .
وتضمــن الكرنفــال الــذي يســتمر 
»أناشــيد،  ثقافيــة  فعاليــات  يوميــن 
تلفزيونــي،  عــرض  مســابقات،  شــعر، 
فــن تشــكيلي، خــط، رســم« ومعــرض 
اليدويــة  المشــغوالت  مــن  للتــراث 
والحرفيــة وســوق للمنتجــات المحليــة 
ألعــاب  إلــى  باإلضافــة  والشــعبية 

لألطفــال. ترفيهيــة 
وفــي االفتتــاح أكــد وكيــل أمانــة 
العاصمــة لقطــاع الوحــدات اإلداريــة 
الكرنفــال  أهميــة  القفــري  علــي 
االحتفــال  إطــار  فــي  يأتــي  الــذي 
بمولــد رســول اهلل محمــد صلــى اهلل 
مناســبة  كونهــا  وســلم  وآلــه  عليــه 
دينيــة عظيمــة وتكريســًا للثقافــة 

الســليمة. الدينيــة 
الكرنفــال  »هــذا  القفــري  وقــال 
موقــف  فــي  بأننــا  للعــدوان  رســالة 
فــي  وانتــم  ورســوله  اهلل  مــع  الحــق 
موقــف الباطــل مــع اليهــود والنصــارى 

وإســرائيل«.  وأمريــكا 
مــن جانبــه أشــار رئيــس المجلــس 
الهاشــمي  محمــد  اإلســالمي  الزيــدي 
إلــى أن الكرنفــال يهــدف إلى اســتمرار 
وإثبــات  الرســول  بمولــد  الفرحــة 
للعــدوان بأننــا صامــدون مهمــا قصفــوا 
وقتلــوا ونحــن واثقــون مــن نصــراهلل 

تعالــى.
العــام  المشــرف  لفــت  بــدوره 
عبــداهلل   حمــود  للكرنفــال 
األهنومــي إلــى أن الكرنفــال الثقافــي 
الرســالة  قيمــة  يحمــل  االجتماعــي 
المهــداة  الرحمــة  رســالة  العظيمــة 
يمانيــًا  وتعبيــرًا  الكريــم  للرســول 
نحياهــا  أن  يجــب  التــي  الحيــاة  عــن 

وصمــود. بكرامــة 
فيمــا أوضــح منظــم الســوق الشــعبي 
مثنــى  عبدالســالم  الكرنفــال  فــي 
أن الســوق يحتــوي علــى المشــغوالت 
التراثيــة  والحرفيــة  اليدويــة 
اليمانــي  والعقيــق  الفضيــات  مــن 
والســيوف  والخناجروالجنابــي 
والنازحــات  الجمعيــات  ومنتجــات 
الغذائيــة  المــواد  إلــى  باإلضافــة 
والبهــارات والمكســرات وغيرهــا مــن 

الشــعبية. المنتجــات 
ــال فقــرات  ــاح الكرنف ــن افتت تضم
إنشــادية لفرقــة أنصــار اهلل وفرقــة 
بعنــوان:  ومســرحية  زيــد،  اإلمــام 
أداء  اهلل«  رســول  يــا  »لبيــك 
بإشــراف  الممثليــن  مــن  كوكبــة 
والســينما  للمســرح  اليمنــي  البيــت 
ــم  ــوان العل ــات بأل ــا إطــالق بالون تخلله
اليمنــي فــي ســماء ميــدان التحريــر.

املجلس الزيدي اإلسالمي دشن كرنفال الرحمة 
املهداة احتفااًل باملولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة
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* جانب من جمهور مهرجان الكرنفال

* صورة لرئيس المجلس الزيدي اإلسالمي 
ونائبه أثناء تدشين الكرنفال

* منصة العرض

* جمهور غفير تفاعل مع الكرنفال

جناح ألعاب األطفال 
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النبــوي  بالمولــد  احتفــااًل    *
مــن  علمائــي  وفــٌد  زار  الشــريف 
المجلــس الزيــدي اإلســالمي جرحــى 
العــدوان الســعودي األمريكــي فــي 
بأمانــة  العســكري  المستشــفى 

العاصمــة.
هدايــا  للجرحــى  الوفــد  وقــدم 
مــن  عــدد  فــي  تمثلــت  رمزيــة 
للجرحــى  المتحركــة  الكراســي 

قيــن. لمعا ا و
أقســام  بيــن  الوفــد  وتنّقــل 
مقدميــن  المختلفــة  المستشــفى 
ــد  ــرى المول ــبة ذك ــي بمناس التهان
للجرحــى،  الشــريف  النبــوي 
حالتهــم  علــى  ولالطمئنــان 
و  عــز  المولــى  داعيــن  الصحيــة، 
و  بالصحــة  ّعليهــم  يمــن  أن  جــل 

العاجــل. الشــفاء 
مــع  بــدوره  الجرحــى  عّبــر 
نشــكرهم لهــذه الزيــارة واللفتــة 

أنهــم  مؤكديــن  الكريمــة، 
ينتظــرون بفــارغ الصبــر اســتكمال 
إلــى  ليعــودوا  والتعافــي  عالجهــم 
جبهــات العــزة مــع إخوانهــم، والقيام 

واألخالقــي. الدينــي  بواجبهــم 
مديــر  اســتقبالهم  فــي  وكان 
المستشــفى العقيــد الدكتــور علــي 
ــور  ــه الدكت ــش، ونائب ــعيد الوح س
عبــاس نجــم الديــن اللذيــن قدمــا 
لهــذه  وتقديرهمــا  شــكرهما 
الزيــارة العلمائيــة والهديــة، وأشــارا 
إلــى أهميــة زيــارة العلمــاء للجرحــى 
الظــروف  هــذه  فــي  وللمستشــفى 
الوطــن،  تاريــخ  مــن  الحرجــة 
حيــث يتعــرض المستشــفى لشــحة 
الحصــار  ظــل  فــي  اإلمكانــات 

البلــد. علــى  الجائــر 
مــن جانبــه لفــت األســتاذ العالمــة 
رئيــس  الشــاذلي  محمــد  عبــداهلل 
أهميــة  إلــى  العلمائــي  الوفــد 

الفئــة  هــذه  مــع  المجتمــع  تعــاون 
ــاء  ــوا عط ــن قدم ــال الذي ــن األبط م
ســخيا ألجــل أمــن اليمــن وكرامتــه، 
ودعــا الميســورين وأهــل الخيــر إلــى 
مديــد العــون للجرحــى والمعاقيــن 
وتكاتــف المجتمــع باعتبــار ذلــك 
التصــدي  أوجــه  مــن  مهمــا  وجــه 

لغاشــم. ا  للعــدوان 
األســتاذ  الوفــد  ضمــن  وكان 
واألســتاذ  الغيــل،  محمــد  العالمــة 
إبراهيــم،  عبدالقــادر  محمــد 
واألســتاذ حمــود األهنومــي،  الذيــن 
وعّبــروا  الجرحــى،  ببعــض  التقــوا 
لهــم عــن شــكرهم لتضحياتهــم، 
ودعــوة الجهــات الرســمية والشــعبية 

معهــم. التعــاون  إلــى 
وقــد رافــق الوفــد العلمائــي عــدٌد 
الرســمية  اإلعــالم  وســائل  مــن 

والخاصــة.

الهدية المقدمة من المجلس الزيدي اإلسالمي للجرحى

زيارة وفد المجلس الزيدي اإلسالمي للجرحى بالمستشفى العسكري

وفد علمائي من المجلس الزيدي اإلسالمي يقوم بزيارة 
جرحى العدوان السعودي في المستشفى العسكري
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الشــهادة هــي العطــاء الصــادق الــذي يجــود بــه اإلنســان فــي ســوق التجــارة مــع اهلل 
ســبحانه قــال تعالــى : )إن اهلل اشــترى مــن المؤمنيــن أنفســهم وأموالهــم بــأن لهــم 
الجنــة يقاتلــون فــي ســبيل اهلل فيقتلــون ويقتلــون وعــدًا عليــه فــي التــوراة واإلنجيــل 
ــك  ــه وذل ــم ب ــذي بايعت والقــرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن اهلل فاستبشــروا ببيعكــم ال
هــو الفــوز العظيــم( صنــف مــن النــاس هانــت الدنيــا فــي عيونهــم ولــم تغرهــم متــع 
الحيــاة وزخارفهــا ولــم يقعــد بهــم الخــوف علــى الذريــة والعيــال، ســلكوا ســبيًا جبــن 
عنــه الكثيــر، اختــاروا طريقــًا قــل ســالكوه وركبــوا بحــرًا تقاصــرت الهمــم عــن ركوبــه، 
ــة فاختــاروا ارفــع المقامــات وتســنموا ذرى  علمــوا أن العمــر محــدود والمســافة طويل
ــا  ــه فقدموه ــن جنبي ــي بي ــه الت ــان روح ــه اإلنس ــا يملك ــى م ــوا أن أغل ــام ، علم اإلس

رخيصــة قربانــًا إلــى ربهــم .
تقبــل اهلل منهــم هــذا القربــان فأوفاهــم البيــع وأجــزل لهــم العطــاء وجعلــه ميثاقــًا 
لهــم، أثبتــه فــي كتبــه الســماوية التــوراة واإلنجيــل والقــرآن ثــم أتبعــه تأكيــدًا وتثبيتــًا 
بالقــول بأنــه ال يوجــد فــي هــذا الكــون مــن هــو أوفــى مــن الخالــق جــل وعــا بهــذا 
ــدي  ــن ي ــا بي ــهم فقدموه ــم نفوس ــت عليه ــن هان ــؤالء الذي ــه له ــذي كتب ــزاء ال الج
ــي  ــات الت ــى الحرم ــاظ عل ــم، والحف ــادئ والقي ــرة المب ــق، ونص ــاق الح ــم إلحق خالقه
ــم  ــت له ــل ، فأثب ــس العم ــن جن ــزاء م ــكان الج ــا ف ــم بحفظه ــم وخالقه ــم ربه أمره
تلــك البشــرى العظيمــة وســماها فــوزًا عظيمــًا، ومــن أصــدق مــن اهلل قيــًا،  فربحــت 

تجارتهــم مــع اهلل وهــذا هــو مــا يغبطهــم عليــه مــن تخلــف عــن هــذا المضمــار.
ــا  ــح إليه ــي يطم ــزة الت ــي الع ــذل، ه ــاويه أي ب ــذي ال يس ــخاء ال ــي الس ــهادة ه الش
أنبــل البشــر، هــي االنتصــار الــذي يتحقــق بهــذا العطــاء، هــي أقصــر الطــرق لتحقــق 
المطلــوب، وهــي الحــدث الــذي يعجــز الفاســفة عــن تصويــره وتبيينــه، الشــهادة هــي 
ــه، الشــهادة هــي  ــه وجبروت ــا بلغــت قوت ــاة، والمــوت للباطــل مهم ــاة لهــذه الحي الحي
الحيــاة األبديــة لمــن طلــب المــوت إرضــاء لــرب البريــة، الشــهادة هــي الوفــاء والعطــاء 
والســخاء والجــود، وهــي أعظــم تجــارة بيــن العبــد وربــه وأعظــم فــوز وعــد بــه اهلل 

مــن يشــري نفســه ابتغــاء مرضــاة اهلل .
الشــهادة هــي العــزة والنصــر والفــوز والفــاح.. هــي االصطفــاء واالختيــار والقبــول 
مــن المتقيــن المخلصيــن.. فهــل يعــي المســلمون هــذا حتــى يتبــدل واقعهــم المــزري 

الــذي يفرضــه عليهــم طواغيــت األرض وشــذاذ اآلفــاق .
فمن يطلب الموت توهب له الحياة هكذا علمتنا الحياة والوقائع والتاريخ.
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