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الحوثيون..

المثلث القاتل

سقطرى

قتلة ولصوص

عام

2013م اجتمع اليمنيون بأحزابهم ومكوناتهم االجتامعية عىل طاولة
مؤمتر الحوار الوطني للخروج برؤية جديدة ومين جديد يعيش فيه
وسمح للحوثيني أن يشاركوا يف املؤمتر للدفع بهم إىل نبذ
الجميع تحت راية الوطنُ ،
العنف والتخيل عن السالح والخوض يف السباق السيايس السلمي ،لكن فاقد اليشء ال
يعطيه ،وهذا ما كشفته األحداث.
التقط الحوثيون الفرصة ،ومددوا أذرعهم يف صنعاء ،وأعينهم عىل السلطة ،وخططهم تطبخ يف إيران إلنهاء
حلم اليمنيني ،وتطلعهم نحو مين اتحادي جديد ضمن خطة األقاليم الستة التي تضمن توزيع السلطة والرثوة
عىل جميع املحافظات.

اتخذوا من ذريعة رفع سعر البنزين مببلغ ألف ريال فرصة إلسقاط الدولة ،ونرش
الفوىض ،واالستيالء عىل السلطة بقوة السالح ،وبدأ مسلسل القتل والنهب الذي مل
يسلم منه أحد ،وما زال مستم ًرا وبأساليب جديدة ومسميات كثرية ،مؤداها كلّها نهب
أموال الشعب وتجويعه.
لقد وعدوا الشعب اليمني بإسقاط «الجرعة» ،وإنهاء معاناتهم ،وتحقيق أحالمهم ،وكان الجميع يعرف أنهم
لن يفعلوا من ذلك شي ًئا ،بل عىل العكس من ذلك ج َّرعوا الشعب أضعافًا مضاعفة يف أسعار البنزين والغاز
املنزيل ،وأسسوا لصناعة األزمات التي تنهك املواطن ،وافتتحوا رشكاتهم التجارية والنفطية ،وغريها.

استحوذوا عىل كل يشء ،املال العام ،احتياطي البنك املركزي ،مدخرات الدولة ،رواتب
املوظفني ،عوائد النفط والغاز ،الجامرك والرضائب والزكوات ،حمالت االستيالء عىل
أموال وممتلكات تجار وشخصيات سياسية واجتامعية وقبلية ،ووصل النهب إىل
املواطن البسيط بإجباره عىل دفع مساهامت ضمن ما يطلقون عليه املجهود الحريب،
ومتويل أنشطتهم الطائفية.
رشدوا ،وسفكوا دماء النساء واألطفال والكبار دون مراعاة
أطلقوا عنارصهم الستهداف اليمنيني ،فقتلوا ،و َّ
قنصا ،وقصفًا ،وتدم ًريا ،بل واألسوأ من ذلك وضع املدنيني واملعتقلني
للقيم والدين واألعرافٌ ،
قتل بال هوادةً ،
درو ًعا برشية.

أصبحت الحرب بالنسبة لهم مكسبًا وغنيمة وثراء ،ومن ورائها حققوا كث ًريا من املصالح
الخاصة ،وزرعوا كياناتهم العنرصية داخل الدولة ،واستحوذوا عىل كل املقدرات،
ومارسوا كل أنواع العنرصية والطبقية واملحسوبية واإلفساد لتنفيذ مخططهم اإلجرامي.

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

األسوأ من ذلك أن ذريعة الحرب جعلت الحويث يفعل ما يشاء ،فهو يقتلك تحت ذريعة الحرب ،ويرسق مالك
تحت ذريعة الحرب ،ويعتقلك تحت ذريعة الحرب ،ويفجر بيتك تحت ذريعة الحرب ،ويهجرك من بلدك
تحت ذريعة الحرب ،ويقطع راتبك تحت ذريعة الحرب ،ويفرض عليك الجبايات تحت ذريعة الحرب ،ومن
يقول ال فمصريه القتل ،أو االعتقال املهني ،أو الترشيد.

مارسوا أبشع صور العنرصية ضد اليمنيني ،فقسموا الشعب إىل سادة وقبائل ،وقناديل
وزنابيل ،ورشعنوا لتلك العنرصية بقانون خاص أطلقوا عليه «الخمس» يبيح لهم نهب
 % 20من أموال الشعب من النفط والغاز والرثوة السمكية والذهب وكل مثني ،بحجة
وفصلوا األلقاب عىل أنفسهم  ،ووزّعوا شهائد االنتامءات إىل
أنها خصصت لبني هاشمَّ ،
بني هاشم لهذا الغرض.
يتباهون بتنفيذ مرشوع فاريس فيه حرب عىل هوية اليمن ،وخراب لألوطان ،وتصدير املوت والعنف والسالح،
ال يخجلون من االعرتاف بعاملتهم له والتلذذ بتقديسه ،واالستعداد للدفاع عنه ،ومترير مؤامراته.

عصابة امتهنت القتل والتدمري ،ويصعب ترويضها عىل البناء والتنمية ،ميليشيا تعيش
وتعتاش باملوت شعا ًرا وحياة ،كيف لها أن تصنع السالم وتؤمن به .باختصار :الحوثيون
لص ،وأفجرهم قاتل مأجور.
مجرد عصابة باغية أعقلهم ٌّ
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ابـــــــن بـــيـــئـــتـــه ،ي ــت ــخ ــلّ ــق
بأخالقها ،ويختلط دمه
بترابها ،لكنه قد يتمرد عليها وعلى أقرب الناس
إليه ،وهــو الطريق الــذي انتهجه الشيخ الشاعر
علي ناصر مسعد القردعي ،المولود على أرض
وتحديدا حريب ،إحــدى مديريات محافظة
سبأ،
ً
مأرب في العام 1885م ،وكانت قبل ثورة سبتمبر
1962م شأنها شأن بقية المناطق اليمنية التي
عانت التجهيل اإلمامي واالنغالق الشديد،

علي ناصر القردعي
رحلة الثورة على الكهنوت
كل
صار الجهل والتخلف سمة من سامت اليمنيني يف ِّ
يتلق القردعي
مناحي الحياة ،ونتيجة لتلك الظروف مل َّ
تعليم نظام ًّيا ،لكنه نشأ مبغضً ا الظلم والظاملني ،ون ُّصب
ً
شيخًا ملشايخ قبائل مراد عام 1925م ،وبلغ الخالف
ذروته مع اإلمام يحيى حميد الدين حني أقدم األخري
وزج بهم يف
عىل اعتقال ستني ّ
جم ًل من قبيلة مرادّ ،
السجن ،وأرسل إىل الشيخ القردعي طال ًبا منه الحضور
إىل صنعاء ،وما إن وصل حتى أودعه السجن بتهمة
الخيانة ،وأرسل عساكره إىل حريب للقيام مبزيد من
حــــتــــى
التنكيل ،وما إن طرقت األخبار زنزانته
أقضت مضجعه وحــاول الهرب،
فكرست رجله أثناء املحاولة،
فطلب من اإلمام إخراجه لكن
اإلمام ردَّ« :لن تخرج إال لخزمية»،
وخزمية إحــدى مقابر صنعاء.
استطاع الشيخ مترير رسالة إىل
أخيه أحمد القردعي طال ًبا منه
قتل الكحالين ،فتوجه أحمد
القردعي بقوة قبلية من مراد
وقتل الكحالين ،وملا علم اإلمام
أرسل جيشً ا من القبائل نحو
مراد ،فأرست  120من شيوخها،
وأرسلتهم إىل رداع .زاد ذلك
من غضب الشيخ القردعي،
فطلب من رفيقه يف السجن
عيل ال ُحميقاين مساعدته،
ومتكّن من مترير رسالة إىل
الخارج يطلب فيها أدوات
تساعده عــى الــهــرب من

السجن .تسلم القردعي األدوات ،وانتظر فرتة دخول
السجانني زنزانته ،فرضب الحارس ،واستلب مفاتيحه،
وتسلق سور السجن هو ورفيقه عيل الحميقاين ،وتوجها
نحو مديرية خوالن ،وبقيا مختبئني فيها ملدة ثالثة أيام
حتى استطاعوا الخروج نحو بيحان -إحدى مديريات
محافظة شبوة اليمنية الخاضعة آنــذاك للسلطات
الربيطانية -وبعد أن يئس اإلمام من ثني القردعي
عن توجهه املعادي للظلم والكهنوت ،حاول جاهدًا
فعي له رات ًبا ،وعفا عنه ،ومن
استاملته باملال والجاهّ ،
ثم أمره مبهاجمة بيحان املحتلة من قبل بريطانيا آنذاك
بحجة تحريرها ،وكان ذلك بهدف التخلّص منه ،ومل يكن
أمام القردعي سوى التو ّجه نحو شبوة ،أو العودة
إىل السجن ،فتو ّجه بقوة قبلية صغرية مل
تكن ندا لإلنجليز ،وألقي القبض عليه،
وأمــروه بالرتاجع ،إال أن القردعي
أراد أن يضعف موقف اإلمام أمام
القبائل واإلنجليز فرشط عليهم
مقابل تراجعه أن يتسلّم تفويضً ا
من اإلمــام يأمره باالنسحاب،
وبالفعل أرسل اإلمــام تفويضً ا
يأمر القردعي باالنسحاب .ويف

بقلم :د /محمد أبوبكر شوبان
أستاذ األدب العربي جامعة عدن

هذا قال القردعي:
قدهم عىل شور من صنعاء إىل لندن
متآمرين كلهم س ِّيد ونرصاين
اتقسمو األرض كال منهم َوثَ ْن
َّ
يف أرض اليمن كدرو عاقل وسلطاين
وعاد القردعي إىل صنعاء ،ومىض يكمل ما بدأه من الكفاح
والنضال مجاهدًا يف سبيل الفجر املوعود ،والتخلّص من
اإلمامة الساللية الكهنوتية ،فاجتمع بعدد من املطالبني
رسا ،ومنهم إبراهيم حميد الدين -نجل اإلمام
باإلصالح ًّ
يحيى الذي عارض سياسة أبيه التعسفية -فخرج املجتمعون
بــرورة التخلّص من اإلمــام يحيى ،وبدأ تدشني الثورة
الدستورية ،وكان املكلَّف بهذه املهمة العسرية هو القردعي
نفسه ملا ميتلكه من الجرأة والشجاعة وحسن التدبري،
والذي بدوره نجح يف اغتيال اإلمام يحيى بعد خطة محكمة
أودت بحياة اإلمام ،وكان ذلك مبنطقة حزيز ،وتحديدًا يف
 17فرباير 1948م جنوب صنعاء ،لكن ذلك مل يكن كافيًا
لنجاح الثورة الدستورية الوليدة وتحقيق أهدافها؛ ولذا تم
وأدها يف املهد ،وقُ ِتل رموزُها وخرية رجالها ،ومنهم الشيخ
عيل نارص القردعي أحد قادة الثورة املغاوير ،وشاعرها
الشعبي الذي قتل بخوالن يف العام نفسه.

القردعي

قدهم على شور من صنعاء إلى لندن
متآمرين كلهم س ِّيد ونصراني
اتقسمو األرض كال منهم َو َث ْن
َّ
في أرض اليمن كدرو عاقل وسلطاني
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ندوة

علماء اليمن يفضحون دجل الحوثي في الخمس

ويؤ ّكدون

متمر ٌد ال صفة له
الحوثي
ّ
ننشر

هنا مقتطفات من حديث علماء اليمن المشاركين في الندوة
نظمها المنبر اليمني لــلــدراســات واإلعــــام عــبــر دائ ــرة
الــتــي َّ
إلكترونية( ،)ZOOMفي 1441/10/23هـ الموافق 2020/6/15م تحت عنوان
ونهب لثرواته» ،شارك
تجريف لهوية الشعب اليمني
الخمس الحوثي
«قانون ُ
ٌ
ٌ
فيها عدد من علماء اليمن ودعاته.
المنبر اليمني  -خاص

الشيخ /محمد العامري
مستشار رئيس الجمهورية

عضو مجلس النواب

قانون الخُمس الحويث ال رشعية له من الناحيتني الرشعية والقانونية؛ لكونه صاد ًرا عن جامعة عنرصية
حق التقننيً ،
فضل عن أن هذا القانون العنرصي يناقض مواد الدستور اليمني ،إضافة
متم ِّردة ال متلك َّ
إىل أنه صادر من عصابة غري ذات صفة ،وغري قابل للتطبيق من أي جهة.
ولهذا القانون الحويث ومحاولة فرضه بالقوة آثار اقتصادية مد ّمرة ،ويف مقدّ متها احتكار ثروة الشعب
بيد عصابة مقابل إفقار اليمنيني؛ ألن الحوثيني يسعون إىل بناء منظومة مالية عنرصية .وإن جشع
هذه العصابة يعمل وفق منهجية متكّنها من استقطاب الناس تحت ضغط الفقر والحاجة.
ولهذا القانون الحويث آثار اجتامعية خطرية ،أبرزها الفرز العرقي الساليل ،واإلمعان يف متزيق النسيج
االجتامعي ،وإضعاف الهوية اليمنية واملجتمع اليمني بهدف التسلّط عليه ،والفرز الطبقي يغذي
هذه الفكرة.
ويسعى الحوثيون من خالل هذا القانون إىل الحشد للقتال ،وإغراء الناس باألموال املخطط لنهبها
باسم الخمس ،والعبث وتزوير األنساب للحصول عىل امتيازات مالية.

الشيخ/
عمار بن ناشر العريقي
رئيس رابطة علماء ودعاة عدن

الشيخ /خالد الوصابي
باحث في شؤون الفرق والمذاهب
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قانون الخمس الحويث يخالف مخالفة واضحة وب ّينة الرشع
اإلسالمي والدستور والقوانني اليمنية ،ومل يذكر الخُمس يف
القرآن إال يف آية الغنائم ،وال وجود اليوم للخُمس؛ النعدام
أسبابه .وتعدُّ خطوات الحوثيني يف هذا االتجاه نه ًبا ألموال
املسلمني.
لقد كانت ردة الفعل الرسمية والشعبية الرافضة للقانون
الحويث قوية ومعربة عن إرادة اليمنيني كلهم.
إن سهم قرابة الرسول يعود إىل بيت مال املسلمني ،كام
فعل ذلك الرسول الكريم ،ومن بعده الخلفاء الراشدون.
أما قانون الخُمس الحويث فهو باطل ،ومرفوض من الدولة
والعلامء والقوى السياسية وعموم الشعب اليمني.

ً
مدخل للذل والعبودية
أموال املسلمني التي ينتهكها الحويث وينهبها ال تحل له ،وما أقدم عليه الحوثيون بشأن الخمس يعد
والفاشية ،يخالف الرشع والدستور والقوانني املحلية والدولية ،ويقيض عىل األوارص املجتمعية ،كام أنه مناقض للمواطنة املتساوية.
كل القوى الوطنية يف مؤمتر الحوار الوطني .وتعد الخطوات الحوثية التي
وهذه األفكار الحوثية العنرصية سبق أن رفضتها ّ
أقدمت عليها فرزًا عنرصيًا مناطق ًّيا بغيضً ا مل يحصل إال يف الجاهلية ،فهي ميليشيا تتب ّنى املذهب اإليراين بحذافريه ،ومنها نهب
املال بذرائع مختلفة .ويجب إعادة هذه امليليشيا املتمردة إىل حظرية الدولة اليمنية والرشعية ،وعدم تركها تتسلط عىل الناس.

إذا كان الخمس عوضً ا عن الزكاة ،فالزكاة مقدرة بـ  ،%2.5فكيف يعوض
الـ  2.5بـ%20؟
ولو كان الخمس من جميع األموال لكان يف ذلك إلغاء للزكاة ،إذا كانت
تخميسا
الزكاة يف كل األموال والخمس يف كل األموال فكيف يفرضون عليها
ً
ويف الوقت نفسه زكاة.
مل يثبت أن أخذ النبي -صىل الله عليه وسلم -الخمس من املال يف حياته أبدً ا،
ولو كان واج ًبا ألخذه النبي من الناس يف حياته ووزَّعه لقرابته.
كل ما يفعله الحوثيون من قبيل التلصص عىل أموال الناس
ُّ
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الشيخ /عباس النهاري

الدكتور /غالب القرشي
وزير األوقاف واإلرشاد األسبق

عىل الحوثيني أن يعدلوا عن هذا املسلك العنرصي،
ويعودوا إىل مخرجات الحوار الوطني واالتفاقات
اإلقليمية والدولية إذا أرادوا تاليف اآلثار الكارثية
لهذه النزعة العنرصية.

ملف العدد

مثلث قاتل
إرهاب ..أوبئة ..أزمات
يجيد

الحوثيون صناعة األخاديد العميقة في جسد اليمن ،ويملؤونها بجثث اليمنيين
ودمائهم .في هذا الملف سنناقش هذه المهارة الوحيدة التي عرفها اليمنيون عن

ميليشيا الحوثي منذ انقالبها في 2014م ،وتقديمهم الشواهد على أنهم ال يتقنون سوى صناعة طرق
الموت ،ونسج فصول المعاناة ،وتوفير البيئات المناسبة لألوبئة التي تشبههم في قتل اليمنيين.

ففي عهدهم الكالح تكاثرت األزمات والكوارث ،وذاق الشعب اليمني األمرين والويالت ،وهو ما جعله
حقبا من التاريخ جاء الحوثيون ليعدوها مع تحديث وتطوير في االرتهان لماللي إيران ،وتطبيق
يستدعي ً
تجربتهم حذو القذة بالقذة.

تاريخيا على اليمنيين ،وينطلقون في تعاملهم وبرامجهم وحربهم في اليمن من
حقدا
يحمل الحوثيون
ً
ً

تلك األفكار السوداء المشبعة بثقافة االنتقام والسخط على الشعب اليمني وهويته.

إنهم يجسدون ثقافة الفرس وعقيدة الساسانيين تجاه العرب والمسلمين ،حيث يرون أن العرب حين
ظهر اإلسالم قضوا على مملكة فارس ،وأحالوها ذكريات غابرة ،ويلتقي الحوثيون معهم ضمن هذا

المشروع العدائي الوبائي ،ألسباب عدة ستجدونها في صفحات هذا الملف الذي تسلط الضوء عليه
مجلتكم المنبر اليمني.
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ملف العدد

بمساعدات أممية
الحوثي يصنع الكوارث
تعمدت
ّ

ميليشيا الحوثي منذ انقالبها على الشرعية فــي صنعاء
المتاجرة بمعاناة المدنيين ،واســتــغــال األوض ــاع اإلنسانية
المأساوية لتحقيق مكاسب سياسية ،فقد بدأت منذ نشأتها بمواجهة المنظمات
الدولية العاملة في القطاع الصحي ،وإعاقة عملها ،بذريعة أن التطعيم يؤ ّثر على
أول كارثة والمتمثلة بسوء التغذية
اإلنجاب ،مستغلةً الجهل والفقر ،حتى حدثت ّ
الحاد لدى األطفال وهم الفئة األضعف في المجتمع ،مما استدعى مضاعفة احتياج
ً
حائل أمام عملها حتى
المنظمات لمبالغ مالية لمواجهة سوء التغذية ،ووقفت
تحصلت على مبالغ مالية لمشرفيها،
َّ

قامت ميليشيا
الــحــوثــي بــإغــاق
كـ ـ ــافـ ـ ــة مـــكـــاتـــب
الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات
المحلية العاملة
ف ـ ــي الـ ــمـ ــيـ ــدان؛
لـ ــعـ ــدم ق ــدرت ــه ــا
عــــــــلــــــــى فــــــــرض
مشرفين حوثيين
فيها
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كذلــك الحــال يف األمــن الغــذايئ ،فقد تحســنت
نســبة انعــدام األمــن الغــذايئ يف العــام 2014
إىل حــد ٍّكبــر منــذ آخــر مســح أجـراه برنامــج
األغذيــة العاملــي يف 2010م ،حيــث انخفــض
معــدل نســبة انعــدام األمــن الغــذايئ مــن
 %46إىل  ،%41ومــع بدايــة الحــرب التــي
ســببتها امليليشــيا الحوثيــة ،وبعــد انعقــاد
مؤمتــر املانحــن يف العــام 2015م خصصــت
املنظــات الدوليــة بالتعــاون مــع املنظــات
املحليــة مــا يربــو عــن مليــار ونصــف دوالر
ملواجهــة األزمــة اإلنســانية والحفــاظ -عــى
األقــل -عــى الوضــع مــن االنحــدار مــن
املرحلــة الثالثــة (التعــايف) إىل املرحلــة الرابعــة
(الطــوارئ) ،فقامــت جامعــة الحــويث بإغــاق
كافــة مكاتــب املنظــات املحليــة العاملــة يف
امليــدان؛ لعــدم قدرتهــا عــى فــرض مرشفــن
حوثيــن فيهــا ،األمــر الــذي أجــر املنظــات
عــى النــزوح إىل عــدن ومــأرب وغريهــا مــن
املحافظــات املحــررة ،لتعمــل وفــق بيئــة آمنــة
لعامليهــا بعيــدًا عــن الرصاعــات السياســية،
وبعي ـدًا عــن ضغــط الحوثيــن الذيــن فرضــوا
كل
أجندتهــم عــى املنظــات ،والغايــة مــن ِّ
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ذلــك أن يتفاقــم الوضــع؛ وهــو مــا حــدث
بالفعــل ،وانحــدر الوضــع اإلنســاين مــن مرحلــة
التعــايف إىل مرحلــة الطــوارئ؛ لــي تجــر
املجتمــع الــدويل عــى الضغــط عــى الرشعيــة
والتحالــف إليقــاف الحــرب تحــت مــرر
كارثيــة الوضــع اإلنســاين.
ومل تكتـ ِ
ـف عنــد هــذه النقطــة ،بــل ســعت إىل
مصــادرة املســاعدات اإلنســانية ،واحتجــزت
أكــر مــن  560قافلــة إغاثيــة و 50ســفينة
مخصصــة للمســاعدات اإلنســانية ،وحــارصت
محافظــة تعــز ،ومنعــت حتــى املــاء والــدواء
مــن الدخــول إىل املدينــة ،غــر آبهــة بالقانــون
اإلنســاين الــدويل والرشائــع الســاوية
واألعـراف وغريهــا مــن القوانــن التــي يحتكــم
كل البــر ،فانحــدر الوضــع اإلنســاين مــن
إليهــا ُّ
الطــوارئ إىل مرحلــة املجاعــة التــي ظهــرت
جيوبهــا يف بعــض مديريــات محافظــة تعــز
والحديــدة التــي يســتقبل ميناؤهــا  %80مــن
املســاعدات اإلنســانية ،وكان يفــرض أن يكــون
الوصــول إىل املترضريــن يف محافظــة الحديــدة
كل املحافظــات بحكــم مينائهــا
أســهل مــن ِّ
الــذي يســتقبل أغلــب املســاعدات اإلنســانية،

محمد المقرمي

رئيس مركز الدراسات
واإلعالم اإلنساني اليمني

لكنهــا عمــدت إىل فــرض مرشفيهــا بتامهــي
واضــح مــن املنظــات الدوليــة بتنصيبهــم
يف مراكــز قــرار لــدى املنظــات الرشيكــة
يف التوزيــع لألمــم املتحــدة ،ليقدمــوا أرقا ًمــا
وهميــة للمنظــات الدوليــة ،وتذهــب تلــك
اإلغاثــة إىل املرشفــن الحوثيــن وفــق صفقــات
بينهــم وبــن مســؤولني يف األمــم املتحــدة ،كــا
تــم كشــفه يف التقاريــر االســتقصائية التــي
أُجريــت يف العــام 2018م يف صنعــاء والحديــدة
وحجــة ،وعــدد مــن املحافظــات التــي تقــع
تحــت ســلطتهم.
كــا أســهمت يف العــام 2018م يف نــر وبــاء
الكولــرا يف محافظــة الحديــدة بعــد تقــدم
القــوات املشــركة مــن الســاحل الغــريب ،ومل
تقــم بتســهيل عمــل املنظــات الصحيــة
ملكافحــة هــذا الوبــاء يف بدايتــه ،بــل تركتــه
كل املحافظــات اليمنية،
حتــى تفــى وانترش يف ِّ
ولكونهــا تســيطر عــى برنامــج الرتصــد الوبــايئ
حتــى اليــوم -فقــد كانــت تتحكّــم باألرقــاموف ًقــا ملصالحهــا السياســية والعســكرية؛ ولــذا
كانــت تبــدو اإلصابــات بالكول ـرا يف محافظــة
الحديــدة بالدرجــة األوىل ،تليهــا حجــة وغريهــا

هكذا صنع الحوثي الكوارث
في اليمن بتواطؤ أممي
صادر الحوثيون المساعدات اإلنسانية،
واحتجزوا أكثر من  560قافلة إغاثية و50
سفينة إغاثة ،وتسبب ذلك في:
انحدار الوضع اإلنساني من الطوارئ إلى مرحلة
المجاعة
ظ ــه ــور ج ــي ــوب الــمــجــاعــة ف ــي بــعــض مــديــريــات
محافظة تعز والحديدة
دخــول الوضع اإلنساني في المرحلة الخامسة
(المجاعة) ،وشكَّل أسوأ أزمة إنسانية في العالم
وفق التصنيفات الدولية ،رغم الدعم الكبير الذي
تتلقاه األمم المتحدة ألجل اليمن
يستقبل ميناء الحديدة  %80من المساعدات اإلنسانية،
وك ــان يفترض أن يـكــون الــوصــول إلــى المتضررين في
محافظة الحديدة أسهل من كل المحافظات
عــرقــل الحوثيون -بــتــواطــؤ أمــمــي -عمل ميناء
الحديدة في استقبال سفن اإلغاثة والمساعدات
والسلع األساسية
ـصــبــت ميليشيا الــحــوثــي عــنــاصــرهــا فــي مــراكــز
نـ ّ
القرار لدى المنظمات الشريكة في التوزيع لألمم
المتحدة؛ لتذهب اإلغاثة إلى المشرفين الحوثيين
بمستفيدين وهميين وفق صفقات بينهم وبين
مــســؤولــيــن ف ــي األمــــم الــمــتــحــدة ،كــمــا كشفته
الــتــقــاريــر االستقصائية الــتــي ُأجــريــت فــي الــعــام
2018م
تس َّلمت األمم المتحدة أكثر من  16مليار دوالر منذ
بحل مشكلة
العام 2015م حتى 2020م ،ولم تقم
ِّ
األمن الغذائي ،بل انحدر من  %41إلى .%66
كل الوسائل المح َّرمة للمتاجرة
استخدم الحوثيون َّ
بــمــعــانــاة الــمــدنــيــيــن حــتــى عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات
األساسية للحياة ،كالغاز وغيرها من الخدمات
ق َّدمت أمريكا في العام الماضي  920مليون
لتحل في المرتبة الثانية بعد السعودية
دوالر
َّ
التي قدمت  1.05مليار دوالر
ق َّدمت أمريكا هذا العام  225مليون دوالر فقط،
وعــبـ ُ
ـث الحوثي واألم ــم المتحدة هــو المتسبب
الرئيس في ذلك

مــن املحافظــات ،وبرتتيــب مــع املنظــات الدوليــة
ومنظــات األمــم املتحــدة عــى وجــه الخصــوص
التــي دعــت إىل إيقــاف الحــرب بدوافــع إنســانية،
ومل يكــن غايــة األمــم املتحــدة إنهــاء الحــرب ،وإال
فجميعنــا مــع الســام ،لكنهــا توافقــت مــع مصالحهــا
باســتمرار الوضــع بــن الالســلم والالحــرب حتــى
تتوســع يف شــبكاتها ،وتســتمر يف اســتقبال املليــارات
مــن الــدوالرات مــن املانحــن تحــت دوافــع معالجــة
األمــن الغــذايئ ،فتس ـلَّمت أكــر مــن  16مليــار دوالر
بحــل
منــذ العــام 2015م حتــى 2020م ،ومل تقــم ِّ
مشــكلة األمــن الغــذايئ ،بــل انحــدر مــن  %41إىل
 ،%66ودخــل الوضــع اإلنســاين يف املرحلــة الخامســة
(املجاعــة) ،وشــكل أســوأ أزمــة إنســانية يف العــامل وفــق
التصنيفــات الدوليــة.
لذلــك نجــزم أن كارثــة الوضــع اإلنســاين يف اليمــن
صناعــة مشــركة بــن الحــويث ومنظــات األمــم املتحدة
تغــر مــن
العاملــة يف اليمــن ،والتــي رفضــت أن ّ
آليــات العمــل اإلنســاين ،ورفضــت الرقابــة الخارجيــة
التــي ترفــع عنهــا الحــرج وتضمــن وصــول اإلغاثــة إىل
املســتحقني ،واعتمــدت عــى منظــات تتبــع الحوثيــن
يف الرصــد وتحديــد االحتيــاج والتوزيــع؛ األمــر الــذي
دفــع بعــض الــدول املانحــة إىل خفــض مســاعداتها يف
العــام 2020م بســبب عــدم شــفافية األمــم املتحــدة،
واســتغالل الحوثيــن لتلــك املســاعدات؛ حيــث فــرض
الحــويث يف بدايــة العــام  2020تخصيــص  %2نســبة
مــن كل املشــاريع املقدمــة مــن األمــم املتحــدة ،وذلــك
بعــد أن طفــت بعــض الخالفــات بينهــم وبــن األمــم
املتحــدة يف حــرب البيانــات يف العــام 2019م ،بعــد
رصح مســؤولو األمــم املتحــدة أن الحــويث يصــادر
أن ّ
أكــر مــن  278مليــون دوالر ســنويًّا مــن املســاعدات،
واضطــ ّرت الــدول املانحــة يف لقائهــا مطلــع العــام

 2020يف بروكســل إىل التلويــح بخفــض املســاعدات
ويف مقدمتهــم أمريــكا ،بســبب إعاقــة الحــويث وصــول
املســاعدات ،وبســبب عــدم شــفافية بعــض منظــات
األمــم املتحــدة كمنظمــة الصحــة العامليــة؛ لــذا رأينــا
أن أمريــكا التــي قدّمــت يف العــام املــايض  920مليــون
لتحــل يف املرتبــة الثانيــة بعــد اململكــة التــي
َّ
دوالر
قدمــت  1.05مليــار دوالر ،قدمــت أمريــكا هــذا العــام
 225مليــون دوالر ،والحــويث واألمــم املتحــدة هــم
املتســبب الرئيــس يف ذلــك.
ختا ًمــا فــإن الحوثيــن مل يكتفــوا بالتالعــب باملســاعدات
ومصادرتهــا لصناعــة الكــوارث اإلنســانية ،بــل
كل الوســائل املح َّرمــة للمتاجــرة مبعانــاة
اســتخدموا َّ
املدنيــن حتــى عــى مســتوى الخدمــات األساســية
للحيــاة ،كالغــاز وغريهــا مــن الخدمــات التــي متنــع
توزيعهــا إال وفــق سياســة يفرضهــا عقــال الحــارات
املوالــن للحــويث.
لهــذا نكــرر دعوتنــا لألمــم املتحــدة يف تصحيــح مســار
املســاعدات اإلنســانية ،وإنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه وفــق
مــا تبقــى مــن مبالــغ ماليــة مخصصــة للمســاعدات
اإلنســانية ،واعتــاد نظــام الالمركزيــة يف العمــل
اإلنســاين ،وتفعيــل الرقابــة الخارجيــة؛ لضــان وصــول
املســاعدات إىل املســتحقني ،حتــى يتمكنــوا مــن إنقــاذ
الوضــع الــكاريث ،فاملجاعــة تطــرق األبــواب ،وحينهــا
لــن تجــدي مســاعدات األمــم املتحــدة وال غريهــا
إذا انتــرت املجاعــة التــي قــد تفتــك بــأرواح مئــات
اآلالف ،ويكفــي مــا نالــه الشــعب مــن كــوارث الحــرب
واألوبئــة التــي تحصــد أرواح املدنيــن منــذ خمــس
ســنوات ،وآخرهــا الحميــات التــي انتــرت واألوبئــة
املختلفــة؛ ابتــدا ًء مــن وبــاء الكولـرا الــذي ينشــط مــع
األمطــار ،مــرو ًرا بال ُح ّميــات التــي انتــرت يف مختلــف
املحافظــات ،وأخـ ًرا وبــاء كورونــا الــذي بــدأ يتفــى يف
اليمــن ،وال ت ـزال املســاعدات واملحاليــل املخصصــة
مــن املانحــن يف مخــازن منظمــة الصحــة
العامليــة ،منتظــر ًة تفــي الوبــاء.
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من مات فهو شهيد
ومن عاش فهو عتيق
الجماعة
الحوثية اإليرانية
فرضت الجبايات
المتعددة
على الناس،
سواء استوفت
الشروط أم
لم تستوف،
حتى صار التجار
كأنهم مجرد
محصلين لألموال
ِّ
من الشعب إلى
هذه الجماعة.

ال

اإلمامة وتجويع الشعب

يشبه اإلمــامــة مــن الــكــائــنــات الــحــيــة إال الطفيليات.
ُ
تعتاش الطفيليات داخــل جسم اإلنــســان على غذائه
وشــرابــه ودم ــه ،حتى تأتي عليه وعلى صحته ،كما هــو الشأن
مع الكيان اإلمامي البغيض ،يعتاش -عبر التاريخ -على حقوق
الناس وممتلكاتهم ،بطرق احتيالية عــدة ،تــارة باسم السماء،
مسمى الضرائب والمكوس،
كزكاة ونــذور ،وخمس ،وتارة تحت
ّ
عرفت باسم «مطلبة» ،وهي أنــواع كثيرة ذكرها المؤرخ يحيى
بن الحسين القاسمي في كتابه بهجة الزمن في تاريخ اليمن،
ُ
ومطلبة
«وهــي مطلبة التبن لمن َشــرم أو لم يشرم،
ِ
وفيها:
الصالة لمن صلى أو لم يصل ،ومطلبة الرياح /الرباح ،ومطلبة
َّ
الضرب،
والرصاص ،ومطلبة ُسفرة الوالي ،ومطلبة دار َّ
البارود
َ
ومطلبة ضيفة العيدين والمعونة»..إلخ .هذا إلى جانب ما ُعرف
بـ «واجبات المستقبل».
واجبات المستقل وآثارها

10

وواجبات املستقبل تعني تسليم زكاة األعوام
الصاع بني املتنافسني
املقبلة ،وخاصة حني يشتد ِّ َ
والخصوم من العاملني والخراصني وال ُجباة،
السنة
السنوات املقبلة عىل َّ
ويقيسون زكوات َّ
السيع وضامنِ
الحالية ،وذلك من أ ْجل اإلثراء َّ
تذهب لغري العاملِ يف املنطقة املكلّف بها يف
أال
َ
السنوات القادمة ،!...وقد ابتدأت هذه العادة
َّ
من أيام اإلمام الهادي نفسه الذي فرض دفع
الزكاة سلفًا قبل وقت طويل من الحصاد؛ األمر
الذي أفىض إىل نتيجتني اثنتني:
1ــ الجوع؛ ألن الرعية كانت مضطرة -تحت
سطوة جنود هذا اإلمام أو ذاك -إىل تسليم
كافة ما حصدوه لإلمام؛ ألن اإلمام وحده كان
يستأثر بأكرث من نصف غالت الرعايا ،فيام كان
العدد « »24المنبر اليمني  -مجلة شهرية

العمل والقضاة والجنود واملخ ِّمنون والخراصون
ّ
يستغلون ما تبقّى .ويُع ُّد اإل َما ُم املتوكل أحمد
بن سليامن ،ت566 .هـَ ،
أول من دشَّ ن الطياف َة
واملخ ّمنني لتقدير أ ْمــوال املزارعني قبل نضج
مثارها ،ثم قبْضها حني يحني حصادها أو تنضج
مثرتها ،وانقطعت فرتة- ،وكانت تُسلم باألمانة-
حتى أعادها اإل َما ُم املتوكل ،واتخذها األمئَّة من
بعده عاد ًة جارية حتى عهد بيت حميد الدين،
بل كان اإلمام يحيى نفسه ووالده موظفًا سابقًا
لدى األتراك «جايب رضائب» ،وحني وصل إىل
اإلمامة مارسها بذهنية «جايب الرضائب» ،ومل
يكن يرى يف الشعب غري مزرعة واسعة له
ولقومه .فانترشت املجاعات يف مختلف القرى
واملناطق ،ومعها انترشت األوبئة واألمـراض
مبختلف أنواعها .وهو ذات الشأن اليوم مع
الجامعة الحوثية اإليرانية التي فرضت الجبايات

ثابت األحمدي

باحث في شؤون الفكر
اإلسالمي والتاريخ السياسي

كان الناس
يموتون في
جوعا في
الطرقات
ً
عهد اإلمام يحيى،
فيما مخازن الحبوب
والغالل مألى
بالحبوب ،يحتكرها
اإلمام له وألسرته.

تــــشــــرد مــــا يــزيــد
َّ
عــن خمسة ماليين
يمني ،في الداخل
أو ال ــخ ــارج ،غ ــادروا
أهاليهم وديارهم
ووظـــــــائـــــــفـــــــهـــــــم
مكرهين ،وقد سطا
الـــحـــوثـــيـــون عــلــى
كــــــل شــــــــــيء ،بــمــا
فــي ذل ــك األمـــوال
الخاصة بالنازحين.

املتعددة عىل الناس ،ســواء استوفت
الرشوط أم مل تستوف ،حتى صار التجار
محصلني لألموال من
وكأنهم مج ّرد
ّ
الشعب إىل هذه الجامعة.
2ــ عدم استصالح األرايض وزراعتها:
الناس
وهي نتيجة طبيعية حني وجد ُ
أنهم مج َّرد عـ َّـال لدى اإلمــام ونائبه
وعمله ،وال يستطيعون الحصول عىل
َّ
نصف ما يحصدونه ،فعمدوا إىل الرتاخي،
كام عمد بعضهم إىل الهجرة خارج اليمن،
وخاصة أيام اإلمامة القاسمية ،وقد كانت
رشق أفريقيا هي وجهتهم الرئيسية،
ومن هناك يقطعون بقية البلدان ،سواء
إىل شامل أفريقيا أم إىل أوساطها ،عىل ما
يف الهجرة واالغرتاب –حينها -من املخاطر
واالنقطاع عن األهل والبلد ،والتع َّرض
للقتل والسلب ،وأيضً ا الغرق يف البحر.
ومثة قصيدتان اثنتان لكل من :مطهر

وثمة قصيدة ألبي األحرار الزبيري
وع ْسكري
عنوانها« :العجوز َ
ِ
اإلمام» تُجسد نضاالت المرأة
هذا الطغيان الغاشم ،في
ضد َ
حوارية ديناميكية ،يقول فيها:

اإلرياين بعنوان «البالة» ،وأخرى للربدوين
بعنوان «غريبان وكانا هام البلد» ،وفيهام
تصوير بديع لحال اليمني يف بالد املهجر،
وللآميس التي يتع ّرض لها جراء سياسة
األمئة الظاملة ،ونفس الحال اليوم معهم
رشد ما يزيد عن خمسة
أيضً ا ،حيث ت َّ
ماليني ميني ،يف الداخل والخارج ،غادروا
أهاليهم وديارهم ووظائفهم مكرهني،
كل يشء،
وقد سطت هذه الجامعة عىل ِّ
مبا يف ذلك األموال الخاصة للنازحني.
وتجدر اإلش ــارة إىل طبيعة االقتصاد
«الريعي» الذي كان سائدًا يف السابق،
خالف طبيعة االقتصاد اليوم ،كان اقتصادًا
إعاشيًّا ،تقليديًّا ،وبطرق بدائية أيضً ا،
ويعتمد ــ يف غالبه ــ عىل مزروعات
الريف ،ومصنوعات الحرض البدائية.
سياسة همجية تجاه الشعب

لقد كانت سياسة األمئة همجية تجاه
الرعايا؛ إذ مل يكونوا يعطون موظفيهم
ـب شهري ًة من َخزانة الدَّولة؛ بل
رواتـ َ
كل عامل أو مسؤول
يعمدون إىل إقطاع ِّ
يتحصله
نسب ًة مالي ًة أو عينية محددة مام َّ
بخصمها من واردات
من الناس ،يقوم ْ
الجهات املعن َّية به ،وكذا الجند املقربون
من اإل َمامِ أو َحاشي ِته ،يطلق اإلمام لهم
العنان كالوحوش الكارسة عىل الرعية،
فعاش األمئَّة ُيف ٍ
ارستقراطي باذخ،
ترف ْ

عيش َة امللوك ،يف الوقت الذي يتض ّو ُر
عب جو ًعا وفق ًرا مدق ًعا ،تنهشُ هم
الشَّ ُ
اض القرونِ األوىل .فعىل سبيل املثال
أمر ُ
واملرض يف عهد اإلمام املهدي
بلغ الجو ُع
ُ
عيل بن املهدي عبدالله «عيل مقىل»
مبلغًا مل يُعرف من قبل ،وكانت الجنائ ُز
أبواب َصنعاء ال تقل عن
تخرج من ِ
التي ُ
مئة وخمسني َجنازة يف اليوم؛ إضَ افة
إىل نحو ثالثني ممن ميوتون من الجوع،
حسبام ذكر املــؤرخ حسني العمري يف
كتابه تاريخ اليمن الحديث .وقَ ْد حدثت
مجاعات مشابهة لها للناس يف عهد اإل َمام
يحيى أكرث من َّمرة ،يف الوقت الذي كان
ينام عىل كنوز من الذهب والفضة ،وعىل
مئات مخازن الحبوب ،ومل يرصفها للناس،
فكان ابنه الحسن يقوم بتصدير بعضها
إىل الخارج لحسابه الشخيص ،و ِهي
املحسوبة عىل بيت املال .وحني تقدَّم
إليه أحد الوجهاء مبذكرة رشح له فيها
حالة ال َّناس التي بلغت بهم ح َّد املوت
من الجوع ،أجاب عنها والده اإلمام :من
عاش فهو عتيق ،ومن مات فهو شهيد!.
بل ذكر الشاعر مطهر اإلرياين أن الناس
كانوا ميوتون يف الطرقات جو ًعا يف عهد
اإلمــام يحيى ،يف منتصف أربعينيات
القرن املــايض ،فيام مخازن الحبوب
والغالل مآلى مبختلف أنــواع الحبوب
التي يحتكرها اإلمام له وألرسته ،وأيضً ا
للبيع .واليوم هاهم قد أطلقوا ألتباعهم
ومنارصيهم الزمام كالكالب الضالة،
تستحوذ ،وتنهب ،وتــصــادر باإلكراه
والقهر ،بصورة ال مثيل لها.
الموت من الجوع!

ويف عهد اإلمــام أحمد من بعده ذكر
الرئيس الراحل القايض عبدالرحمن
اإلريــاين يف مذكراته أن عدد اليمنيني
الذين كانوا ميوتون من الجوع مئة ألف
ميني سنويًّا ،كام هو الشأن مع الجامعة
الحوثية اإليرانية التي ح َّولت اليمن
كلَّه إىل مناحة جامعية ،وإىل بيوت
عزاء ،وقد جرجرت الشباب واألطفال
إىل حرب عبثية ال ليشء إال من أجل
أن يحكم سيدهم فقط ،كام أصبحت
أعداد املقابر ومساحاتها تنافس أعداد
ومساحات املـزارع التي جفَّت آبارها
وصارت قاحلة يف السنوات األخرية.

المرأة:

يا رب كيف خلقت الجند ليس لهم
طعام وال شاءٌ وال نعم
عندي
ٌ
ً
وبندقه
وحشا
وياله مالي أرى
َ
العسكري الغاشم النهم
أذلك
ْ
العسكري:

جئت إلى
المغوار
البطل
نعم أنا
ُ
ُ
ْ
ُ
ٍ
طبعها الهرم
يهذب
عجوزة لم
ْ
َ
فلم ال
إنا جنود أمير المؤمنين
َ
تذبحي الكبش يا حمقاء دونهمو؟
أين الدجاجةُ ؟ أين القات؟ فابتدري
جياع وما في حيكم كرم
إنا
ٌ
المرأة:

نشب
مال وال
يا سيدي ليس لي
ٌ
ٌ
أهل وال رحم
رجال وال
وال
ٌ
ٌ
ٍ
لمسغبة
إال بني الذي يبكي
وتلك أدمعه الحمراء تنسجم
البيد فاقطف من هواجرها
وهذه
ُ
ما شئت إنا إلى الرحمن نحتكم
ماذا يريدون من جوعي ومسغبتي
بينهم
إني لكالحمل المشوي
ُ
يطلبون زكاةَ األرض؟ ليس بها
إال الحِ مام وإال الحجر والرخم
أم جزية الكوخ؟ ال كانت جوانبه
السوداء وال نهضت في ظلّه قدم
أم قيمة القبر قبل الموت وا أسفً ا
الكوخ قبري فما للظالمين عموا؟!
ُ
العسكري:

راجع للكوخ أهدمه
إني إذن
ٌ
كم
يا «شافعية» إن
َ
الكذب ُ
دأب ُ
باختصار ..تاريخ اإلمامة هو تاريخ الفقر
والــجــوع والــمــرض ،والــواقــع خير شاهد
اليوم مع اإلمامة الجديدة(الحوثيين)،
فـ ــهـ ــم ن ــس ــخ ــة أخـــــــــرى مـ ـ ــن آب ــائ ــه ــم
وأجدادهم الطغاة.
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ملف العدد

تنطلق الميليشيا االنقالبية في نهبها المساعدات واإلغــاثــة ،وكذلك األم ــوال العامة
والخاصة ،من منطلقات عنصرية وعقائدية ،درج عليها مشروعهم اإلمامي عبر التاريخ،
فثقافة الحالل والحرام ،وما يجب أو ال يجب ،وأخالق الحروب ليست في قواميسهم؛ إذ إن
ً
وحالل ال حرج فيه؛ وهو منطق ال
كل ما يخالف معتقدهم ومشروعهم يع ُّدونه مل ًكا لهم،
الخمس
يشرع لنفسه
يختلف عن منطق بني إسرائيل (ليس علينا في األميين سبيل) ،فمن
ّ
ُ
كل شيء ،واإلتاوات المختلفة بصور وذرائع شتى ،ال يعيقه المنظور األخالقي في هذا
في ّ
النهب ،ولن يكترث لالنتقادات في هذا الصدد.
فــي هــذا الملف سنتتبع قيام الميليشيا الحوثية بنهب المساعدات اإلنسانية المحلية
والخارجية منذ مارس  2015وحتى اليوم؛ لنضع الواقع المأساوي بين يدي األجيال القادمة.

توفيق السامعي
كاتب صحفي

الميليشيا الحوثية تسرق
الغذاء من أفواه الجائعين
سلسلة رصد وتوثيق بعض جرائم النهب الحوثية
 24يونيو 2015م
محملة
نهب مسلحون حوثيون ناقلة
َّ
ب ــم ــواد غــذائــيــة تــابــعــة لــرجــل أعــمــال
دمــت
مــن منطقة بــنــي الــضــبــيــبــي ،قـ ِّ
كمساعدات إنسانية ألبناء مديرية بالد
الطعام بمحافظة ريمة قادمة من
الحديدة.
 31أكتوبر 2015م
صــادرت الميليشيا الحوثية االنقالبية
قــافــلــة مــكــونــة م ــن  12شــاحــنــة من
الــمــســاعــدات ف ــي مــنــطــقــة ﺟﻌﻴﺮة،
كانت في طريقها إلى مديرية مزهر
بمحافظة ريمة ليتم توزيعها على
المتضررين هناك.
 2ديسمبر 2015م
ص ــادرت الميليشيا االنقالبية شحنة
كبيرة من األدوية التي كانت منظمة
الصحة العالمية تنوي إدخالها إلغاثة
الــمــرضــى المصابين بــأمــراض مزمنة
ف ــي ت ــع ــز ،الســيــمــا م ــرض ــى الــفــشــل
الكلوي.
 10ديسمبر 2015م
احتجزت الميليشيا  31شاحنة تابعة
لبرنامج األغــذيــة العالمي ،ومنعتها
من دخول مدينة تعز.

 4يناير 2016م
صادر االنقالبيون أكثر من  12ألف سلّة
مقدمة من المنظمات اإلغاثية
غذائية
ّ
للمحاصرين في مدينة تعز.
 5يناير 2016م
نهبت الميليشيا الــحــوثــيــة أكــثــر من
( )1200ســ َّل ــة غــذائــيــة م ــن مــدرســة
الشهيد أبو راس في مدينة القاعدة،
ويــقــدر ع ــدد الــمــســاعــدات بــأكــثــر من
( )9500سلة غذائية مقدمة للنازحين
في المدينة.
 20يناير 2016م
محملة
صــادر الحوثيون  286شاحنة
ّ
بــالــمــواد الــغــذائــيــة يــفــتــرض أن تدخل
مــحــافــظــة تـــعـــز ،والـ ــتـ ــي تــحــاصــرهــا
الــمــيــلــيــشــيــا مــنــذ  9أش ــه ــر حــيــنــهــا،
وتعاني من أوضاع إنسانية قاسية.
 18ديسمبر 2016م
صادرت الميليشيا االنقالبية مساعدات
ممولة مــن برنامج األغذية
إنسانية
ّ
الــعــالــمــي ،مــقــدمــة ل ـ ـ ـــ( )5500أس ــرة
فقيرة في المحافظة.
18ديسمبر 2016م
قــامــت ميليشيا الــحــوثــي بــمــصــادرة
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مـ ــسـ ــاعـ ــدات إنــســانــيــة
ـولـ ــة م ـ ــن ب ــرن ــام ــج
مـ ــمـ ـ ّ
األغـ ـ ــذيـ ـ ــة ال ــع ــال ــم ــي،
مــقــدمــة لـــ  5500أســرة
فــقــيــرة ف ــي مــحــافــظــة
المحويت.
1يناير 2017م
نهب مشرفو ميليشيا
الــحــوثــي ف ــي مــديــريــة
جبلة ( )300سلة غذائية.
فبراير 2017م
نـ ــهـ ــبـ ــت ال ــم ــي ــل ــي ــش ــي ــا
الــحــوثــيــة ( )1800سلة
دمها برنامج
غذائية ق َّ
األغذية العالمي للنازحين والفقراء
في عدد من مديريات المحويت.
فبراير 2017م
احــتــجــزت ميليشيا الــحــوثــي وصــالــح
االنقالبية أكثر من ( )2195سلة غذائية
مخصصة لــمــديــريــة مــشــرعــة وحــدنــان
بصبر.
 11مارس 2017م
أوضــح وزيــر اإلدارة المحلية ورئيس
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة ف ــي الــيــمــن
عبدالرقيب فتح ،أن ميليشيا الحوثي

احتجزت ونهبت منذ اغتصابها السلطة
إلى آذار (مــارس) 2017م أكثر من 63
سفينة إغاثية في موانئ الحديدة
والصليف وعدن.
 4أبريل 2017م
اقــتــحــم مــســلــحــون حــوثــيــون مــخــز ًنــا
للمساعدات والمواد اإلغاثية الخاصة
بــالــنــازحــيــن فــي مــديــنــة إب ،وقــامــوا
بكسر األقــفــال ،واقــتــحــمــوا المخزن،
ونهبوا كل ما فيه.
 20أبريل 2017م

أقدمت ميليشيا الحوثي على احتجاز
قافلة مساعدات مخصصة لمحافظة
تــعــز ،تتكون مــن  200شاحنة ،وتحمل
ـوادا مخصصة لـــ 12مديرية ،احتجزتها
مـ ً
في الحديدة.
 25أبريل 2017م
صـ ــادر االنــقــابــيــون الــحــوثــيــون أدوي ــة
ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة
بـمستشفى ال ــث ــورة ف ــي تــعــز ،في
جريمة هددت حياة المئات من مرضى
الفشل الكلوي ،وبعضهم دفع الثمن
حياته.
مايو 2017م
أق ــدم ــت الميليشيا االنــقــابــيــة على
مصادرة كميات كبيرة من التمور كانت
مخصصة لمخيم الالجئين اإلرتيريين
فــي مديرية الخوخة جنوب محافظة
الحديدة.
 31مايو 2017م
ق ـ ـ ــام م ــس ــل ــح ــون حـ ــوثـ ــيـ ــون بــنــهــب
مساعدات وســال غذائية فــي نقطة
«المغربة» مركز مديرية بالد الطعام
بقوة السالح.
 30يوليو 2017م
استولت ميليشيا الحوثي بمحافظة
ذمار على أكثر من ( )500سلة غذائية
دمة من جمعية الحكمة اليمانية
مق َّ
للمعلمين فــي الــمــديــنــة ،ووزَّعــتــهــا
الميليشيات على مــديــري الــمــدارس
والمعلمين المحسوبين عليها.
 16سبتمبر 2017م
نهبت الميليشيا الحوثية المساعدات
اإلغـ ــاثـ ــيـ ــة ال ــم ــق ــدم ــة مـ ــن مــنــظــمــات
دولــيــة ومــركــز الملك سلمان لإلغاثة،
وتقاسمتها قياداتها وموالون لها.
 28مايو 2018م
أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب
دمة من منظمة
مساعدات إغاثية مق َّ
الـــ «يونيسيف» إلــى المحتاجين في
منطقة «بالد الروس» جنوب صنعاء.
أكتوبر 2019م
ت ــع ـ َّـرض ــت م ــس ــاع ــدات إغ ــاث ــي ــة أمــمــيــة
مخصصة للموظفين الحكوميين في
العاصمة صنعاء ،لعملية نهب من قبل
ميليشيا الحوثي.
 18يونيو (حزيران) 2019م
قام برنامج األغذية العالمي بتعليق
تــوزيــع الــمــواد الــغــذائــيــة فــي صنعاء
ألكثر من شهر ،بسبب القيود الحوثية
على اختيار المستفيدين ،ومراقبتهم،
وتزوير سجالت المستفيدين من هذه
المواد اإلغاثية.
و َّثقت اللجنة العليا لإلغاثة في اليمن
احــتــجــاز  88ســفــيــنــة إغــاثــيــة وتــجــاريــة
ونفطية من قبل الحوثيين خالل الفترة

من ( ،)2018 - 2015ونهب واحتجاز 697
شاحنة إغاثية ،وتفجيرهم  4شاحنات
منها ،إضــافــة إلــى  16واقــعــة اعــتــداء
على منظمات تابعة لألمم المتحدة
والــعــامــلــيــن بــهــا ،تــنــوعــت بــيــن الــقــتــل،
والخطف ،وإغالق المكاتب بالقوة.
يناير 2019م
اتـــهـــم ب ــرن ــام ــج األغ ـ ــذي ـ ــة الــعــالــمــي
مــيــلــيــشــيــا ال ــح ــوث ــي بــســرقــة شــحــنــات
مــســاعــدات اإلغـــاثـــة ،بــتــصــريــح شهير،
ً
قائل« :الحوثيون يسرقون الطعام من
أفواه الجائعين».
5يناير 2019م
قــامــت الميليشيا الحوثية االنقالبية
ب ــاح ــت ــج ــاز  72ش ــاح ــن ــة إغ ــاث ــي ــة تــحــمــل
دمة من برنامج األغذية
مساعدات مق َّ
العالمي ،كانت متجهة إلى محافظة
إب.
أواخر يناير 2019م
نهبت الميليشيا الحوثية المساعدات
األممية ،وقامت بالمتاجرة بها ،منها
كــمــيــات كــبــيــرة م ــن مـــــادة «ال ــك ــل ــور»
دمــة مــن منظمة «يونيسيف»
الــمــق ـ َّ
لتنقية مياه الشرب ،وقامت الميليشيا
ببيعها ألحــد التجار بمبلغ  60مليون
ريال.
 31يناير 2017م
اقــتــحــمــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي مــخــازن
الــتــمــويــن الــطــبــي بمكتب الــصــحــة في
محافظة ذم ــار ،وقــامــت بنهب شحنة
دمــة م ــن الــصــلــيــب األحــمــر
أدوي ـ ــة مــق ـ َّ
مكونة من  17طنًا من األدوية
الدولي
َّ
والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ال ــض ــروري ــة،
ـم نقلها لمقاتلي الميليشيا في
وتـ ّ
الجبهات المشتعلة ،حسب ما أفــادت
مصادر محلية.
 1مايو 2019م
أق ــدم ــت أط ــق ــم حــوثــيــة عــلــى تــفــريــغ
مساعدات غذائية أمــام أحــد المحالت
التجارية بمنطقة دارس ،بمديرية بني
الــحــارث بصنعاء ،وبيعها ألحــد التجار
هناك.

العاصمة صنعاء.
 26يناير 2020م
أق ــدم ــت الــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة على
نهب أكثر من  127طنًا من المساعدات
اإلنــســانــيــة الــتــابــعــة لــبــرنــامــج األغــذيــة
العالمي في محافظة حجة الحدودية
مستودعا للبرنامج في
بعد اقتحامها
ً
مديرية عبس.
فبراير 2020م
كشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»
ـب قــامــت بها
األمــريــكــيــة ،عمليات نــهـ ٍ
جماعة الحوثي لالستيالء على مئات
الماليين من الدوالرات لمنظمات اإلغاثة
نهبا
العاملة فــي اليمن ،وأن هناك
ً
منظما طال نصف برامج األمم المتحدة
ً
ومساعداتها اإلغاثية للمحتاجين في
اليمن ،وفــرض االنقالبيون الحوثيون
كل شحنات ومساعدات
نسبة  %2على ِّ
تقدمها المنظمات الدولية ،وأن يكون
ّ
توزيع المساعدات بنظرها ،مما عرقل
ـط ــل كــثــيـ ًـرا م ــن ب ــرام ــج الــمــنــظــمــات
وع ـ َّ
اإلغاثية في اليمن.
 18مايو 2020م
اتَّــهــم وزيـ ــر اإلدارة الــمــحــلــيــة رئيس
اللجنة العليا لإلغاثة عبد الرقيب فتح
الميليشيا الــحــوثــيــة بــاحــتــجــاز ونهب
محملة بمساعدات
نحو  440شاحنة
ّ
غــذائــيــة وأدوي ـ ــة ومــســتــلــزمــات طبية
ووقـ ـ ــود خـ ــاص بــالــمــســتــشــفــيــات في
محافظات الحديدة إب وصنعاء ،وذلك
منذ وصــول لجنة المراقبين الدوليين
إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم
في  23ديسمبر (كانون األول) 2018م
إلـ ــى نــهــايــة ديــســمــبــر 2019م ،وأن
الحوثيين قاموا «بنهب واحتجاز 697
شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين
محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز
وحــجــة وذمــــار وم ــداخ ــل الــمــحــافــظــات
الخاضعة لسيطرتها ،إضافة إلى احتجاز
 88سفينة إغاثية وتجارية في ميناءي
الحديدة والصليف ،من بينها  34سفينة
احتجزتها ألكثر من  6أشهر حتى تلفت
معظم حموالتها».

قام برنامج األغذية
الــعــالــمــي بتعليق
تــــــوزيــــــع الـــــمـــــواد
الـــــغـــــذائـــــيـــــة ف ــي
ص ــن ــع ــاء ألكـــثـــر مــن
شهر ،بسبب القيود
الحوثية على اختيار
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن،
ومـــــراقـــــبـــــتـــــهـــــم،
وتــــــزويــــــر س ــج ــات
الـ ــمـ ــسـ ــتـ ــفـ ــيـ ــديـ ــن
مـــن هــــذه ال ــم ــواد
اإلغاثية.

يونيو ويوليو 2019م
ذكــرت منظمات أممية تعمل بالمجال
اإلنــســانــي فــي تــقــاريــر لــهــا ،أن نحو
 299ح ــادث تــقـ ّـطــع وإعــاقــة ق ــام بها
الــحــوثــيــون لمنع وص ــول الــغــذاء إلــى
المحتاجين خالل هذين الشهرين ،التي
أثّرت على  4.9ماليين شخص في حاجة
لها.
 31أغسطس 2019م
صــادرت الميليشيا الحوثية االنقالبية
كميات كبيرة من المساعدات اإلنسانية
المخصصة للنازحين اليمنيين ،بهدف
توزيعها لعناصر موالية لها ،وبيعها
ألصــــحــــاب الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة فــي
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ليس علينا في اليمنيين سبيل
تتعرض
ّ

عامة بين الحين واآلخر ،وبقدر ما تحمل هذه
األمم لجوائح َّ
للتحدي،
الجوائح من آالم ،تظهر مدى استجابة تلك األمم
ِّ
وفي القلب منها قيادات تلك المجتمعات.
واليمن ليست استثناء ،بل تأخذ النصيب األوفر من ضربات تلك الجوائح ،فغياب
ً
مرفأ للجوائح ،حتى إن
دولة مركزية مستقرة وعادلة منذ زمن بعيد ،قد جعلها
منظمات صحية دولية تتحدث عن أمراض تتفشى في اليمن لم يعد لها وجود
في بقية دول العالم.

عــقــيــدة الــحــوثــي
م ـ ــن ـ ــط ـ ــوي ـ ــة ع ــل ــى
كــــراهــــيــــة م ــف ــرط ــة
ـصــب
للمجتمع ،وتــعـ ّ
ش ـ ــدي ـ ــد ل ــل ــس ــال ــة،
وش ـ ــب ـ ــق م ــح ــم ــوم
للسلطة ،لن تثمر إال
العبث باليمن.
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ولكــن املالحــظ يف التاريــخ اليمنــي
الحديــث ،أن ميليشــيا الحــويث تقــدِّم
أمنوذ ًجــا غريبًــا يف التعامــل مــع الجوائــح
العامــة ،هــذا األمنــوذج ال يتعــدَّى جــدار
الالمبــاالة يف غالــب األحيــان ،إن مل يجنــح
أحيانًــا إىل اســتثامر الجوائــح يف تعظيــم
منافــع الســلطة.
وكلــا جــال املتأمــل ببــره يف صفحــات
تاريــخ اإلمامــة الهادويــة ،اكتشــف أن خــط
الالمبــاالة هــو االسـراتيجية الثابتــة للتعامل
إزاء الجوائــح ،ففــي عهــد اإلمــام يحيــى
انتــرت ح َّمــى التيفــوس بــن األعــوام
1937م و1943م ،وقضــت عــى نســبة مــن
ســكان اليمــن ،وكان بإمــكان اإلمــام أن
يشــري عال ًجــا للح َّمــى ويعالــج املواطنــن،
لكنــه اكتفــى بدعوتهــم إىل االهتــام
بالتعاويــذ والتامئــم ،وكلَّــف خادمــه
الشــخيص أن يــرف عــى املستشــفى
الوحيــد يف صنعــاء ،وقــد نقــل الطبيــب
الربيطــاين “باتريــك بيــراي” طرفًــا مــن
املأســاة يف مذكراتــه ،ختمهــا بقولــه( :كان
هنــاك تخبطًــا وعشــوائية يف إدارة األمــور،
وغيــاب ســلطة اتخــاذ القــرار لضــان
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الحفــاظ عــى أبســط الضوابــط الصحيــة).
ورصــدت الطبيبــة الفرنســية (كلــودي
فايــان) ،جــز ًءا مــن املأســاة اليمنيــة ،فقــد
فوجئــت أن اليمــن ال يوجــد بــه أكــر
مــن ثــاث مســتوصفات طبيــة ،موزعــة
يف صنعــاء وتعــز والحديــدة ،وقــد شــبهتها
بزرائــب الحيوانــات؛ ألنهــا تفتقــر إىل أبســط
املقومــات الطبيــة.
وقــد بــادرت الطبيبــة الفرنســية إىل تقديــم
العــاج للمــرىض ،واكتشــفت العمــق
األخالقــي الــذي ينطــوي عليــه هــذا
الشــعب ،حتــى إن آخــر جرعــة ملكافحــة
الح َّمــى تقـدَّم لالســتفادة منهــا عــر نســوة
كلهــن مصابــات ،وقــد توقعــت الطبيبــة
أن تنشــب معركــة البقــاء بــن النســوة
لالســتحواذ عــى جرعــة الحيــاة الوحيــدة،
إال أن النســوة تأثــرن فيــا بينهــن ،فذهلــت
الطبيبــة ،وتحــدَّرت دموعهــا أمــام هــذا
املشــهد اإلنســاين الفريــد ،ود ّونــت يف
عظيــا كالشــعب
مذكراتهــا :أن شــع ًبا
ً
اليمنــي لخليــق بــه حكومــة ترتقــي إىل
مســتواه األخالقــي.
ومل تكــن تلــك هفــوة مــن اإلمــام أجربتــه

د .كمال القطوي

عليهــا األحــداث أو تَزا ُحــم األوليــات ،بــل
ـت ســار عليــه ،ففــي 1940م حدث
خـ ٌّط ثابـ ٌ
جفـ ٌ
ـاف رضب معظــم مناطــق اليمــن ،وكان
النــاس يفــدون إىل صنعــاء يبحثــون عــا
يقيــم أودهــم مــن الحبــوب ،يف ظـ ِّـل ســلطة
أغلقــت املنافــذ أمــام التجــارة الخارجيــة،
فلــم يلتفــت اإلمــام ألنــن الجيــاع ،ومل يتــأمل
لتض ـ ّور البطــون الخاويــة ،بــل قــال للذيــن
ناشــدوه بتوزيــع خزائنــه عــى الجيــاع:
“مــن عــاش فهــو عتيــق ،ومــن مــات فهــو
شــهيد”.
وعنــد تف ّحصنــا لهــذه الظاهــرة املطّــردة يف
حكــم األقليــة الهادويــة لليمــن ،نكتشــف
أن هنالــك دوافــع رئيســة ملثــل هــذه
االســراتيجية ،ومنهــا:
عقيــدة التكفــر التــي ينطــوي عليهــا
كل مــن
املذهــب الهــادوي ،فهــو يــرى َّ
خالفــه «كفــار تأويــل»؛ ولذلــك تســقط
حقوقهــم ،ومــن نصوصهــم املشــهورة فتــوى
اإلمــام املتــوكل إســاعيل بــن القاســم“ :إذا
اســتفتح اإلمــام شــيئًا مــن البــاد التــي
تحــت أيديهــم فلــه أن يضــع عليهــا مــا
شــاء” تاريــخ اليمــن ،عبــد اللــه الوزيــر،

يعتقد الحوثي
أن الجوائح هد َّية
تنفي عنه ال َّت ِب َعة،
وتشغل المجتمع
بآالمه ،ولذلك
يعمد إلى تجاهل
آالم الناس؛ ألنها
وحدها الكفيلة
التمرد
بإخماد روح
ُّ
في المجتمع.

في المسيرة
الحوثية ال كرامة
ألتباعهم من
«الزنابيل» -كما
يسمونهم-
فأعلى شرف يمكن
أن يبلغه اآلدمي
من غير الساللة
المقدسة أن
متفانيا في
يكون
ً
خدمتها.

“ص .”121:وأمــا اإلمــام عبــد اللــه بــن
حمــزة فقــد قــال“ :وأمــا حكايتنــا عــن
القاســم والهــادي والنــارص عليهم الســام:
بــأن دار املجــرة واملشــبهة [أهــل الســنة]
دار حــرب ..وال يعلــم مــن هــؤالء خــاف
يف جــواز غــزو املجــرة واملشــبهة وقتــل
مقاتلتهــم” املجمــوع املنصــوري (.)85/1
كل مــن
وشــعار «قتــال الدواعــش» ،وهــم ُّ
يخالــف الحــويث وال يخضــع لــه ،امتــداد
لعقيــدة التكفــر هــذه؛ ومــن كفــر
شــخصا فقــد أهــدر مــا دون ذلــك مــن
ً
حقــوق الرعايــة واالهتــام.
طبيعــة النظــام األقلّــوي املســكون
بهاجــس التمــ ّرد الشــعبي عــى حكمــه،
فتجــده يُغــرق املجتمــع يف أزمــات
محبوكــة ال نهايــة لهــا ،وإذا مــا هبطــت
الجوائــح فهــي هديــة تنفــي عنــه التبعــة،
وتشــغل املجتمــع بآالمــه حتــى تقـ ّر عــن
الســلطة؛ ولذلــك يعمــد إىل تجاهــل آالم
النــاس؛ ألنهــا وحدهــا الكفيلــة بإخــاد
روح التمــ ُّرد يف املجتمــع.
روح االســتعالء العنــري ،فقــد رأينــا
دولً تحكمهــا عوائــل ليســت مــن صميــم
مجتمعهــا ،ولكــن مــا إن يــأيت الجيــل
الثــاين حتــى يكونــوا قــد ُص ِهــروا يف ثقافــة
املجتمــع ،وانتمــوا إليــه.
فــاألرسة الربيطانيــة الحاكمــة مــن أصــول
“أملانيــة” معروفــة ،ولكنهــا ذابــت يف
الثقافــة اإلنجليزيــة وانتمــت إىل الشــعب
الربيطــاين ،وعائلــة محمــد عــي باشــا
“األلبانيــة” انصهــرت يف الرتبــة املرصيــة،
وهــي التــي صنعــت مــر الحديثــة.
َخــا اليمــن ،فــا تـزال الســالة الهادويــة
تشــعر بالغربــة املجتمعيــة ،وتســتعيل
بعنرصيتهــا الســالية املســتندة إىل
عقيــدة االصطفــاء؛ ولذلــك ال تهتــم كثـ ًرا
بــآالم املجتمــع اليمنــي وتباريحــه؛ ألنهــا
ليســت امتــدادًا طبيعيًــا لــه.
وقــد يقــول قائــل إننــا نتج ّنــى عــى
هــذه الســالة الحاكمــة ،ونجحــد فضلهــا
عــى اليمــن .والحقيقــة أننــا كلــا
حاولنــا أن نجــد تفســ ًرا مغايــ ًرا لهــذه

كان تعامل
الميليشيا
الحوثية مع جائحة
ً
تعامل
كورونا
عبثيا ،استهترت
ً
بأرواح الناس،
واعتمدت التزييف
والالمباالة،
ودمرت القطاع
الصحي ،وطاردت
المستثمرين
فيه ،وصادرت
المساعدات
الطبية لصالحها.

النزعــة العنرصيــة عنــد القــوم ،تفجؤنــا
نصوصهــم الفكريــة املؤسســة الحتقــار
الشــعب وإهــال آالمــه ،فقــد جــاء يف
كتــاب الشــايف لإلمــام عبــد اللــه بــن
حمــزة مــا يــي“ :آل البيــت عبيــد للــه،
والنــاس عبيــد آلل البيــت” ،477/4وقــد
تســاءل أبــو األحــرار الزبــري مناقشً ــا
هــذه النفســية املســتعلية:
هب أنهم خلقوا العباد فهل ملن
خلقوه عطف ٌعندهم وذما ُم؟!
واملشــكلة ليســت يف الســالة الحاكمــة
كجينــات وككيــان بيولوجــي آدمــي،
وإمنــا يف العقيــدة العنرصيــة املهيمنــة
عــى تفكــر القــوم ،وهــي عقيــدة قــد
حذرنــا القــرآن الكريــم مــن خطرهــا
وهــو يعــرض واحــدة مــن متثّــات
تلــك العقيــدة ،فحينــا اعتنــق اليهــود
فكــرة التفــوق الســايل أهــدروا حقــوق
ـس َعلَيْ َنــا ِف األُ ِّميِّـ َن
اآلخريــن ،وقالــوا( :لَيْـ َ
َســب ٌِيل) آل عمــران .75 :أي :ال حــرج
علينــا وال إثــم فيــا أصبنــا مــن حقــوق
اآلخريــن؛ ألنهــم خلقــوا ألجلنــا.
بــكل عنفــوان
تتجســد ِّ
وهــذه العقيــدة َّ
يف املســرة الحوثيــة ،فــا كرامــة ألتباعهــم
مــن “الزنابيــل” -كــا يســ ُّمونهم -وال
قيمــة ،بــل تؤكّــد أن أعــى رشف ميكــن
أن يبلغــه اآلدمــي مــن غــر الســالة
املقدســة أن يكــون متفانيًــا يف خدمتهــا،

كــا جــاء يف قصيــدة أحــد شــعرائهم:
(آلل محمــد أصبحــت عب ـدًا)؛ ولذلــك ال
أســتغرب كثــ ًرا هــذا التعامــل العبثــي
للميليشــيا الحوثيــة مــع جائحــة كورونــا،
واســتهتارها بــأرواح النــاس ،واعتامدهــا
عــى سياســة التزييــف والالمبــاالة،
وتدمــر القطــاع الصحــي بفعــل النهــب
املســتمر ملؤسســات القطــاع ،ومطــاردة
املســتثمرين فيــه ،ومصــادرة املســاعدات
الط ّبيــة لصالــح امليليشــيا؛ ألن ســلطة
الحــويث ال تعــدو أن تكــون ترجمــة
أمينــة لتلــك املســرة الهادويــة املســتهرتة
باملجتمــع اليمنــي ،املســتعلية بوجودهــا
عــى وجــوده.
وهــذه العقيــدة املنطويــة عــى كراهيــة
وتعصــب شــديد
مفرطــة للمجتمــع،
ّ
للســالة ،وشــبق محمــوم للســلطة ،لــن
تثمــر إال هــذا العبــث ،ولهــا يف خطَّتهــا
هــذه قوانــن تتــى ،منهــا قولهــم( :هــاك
الثلثــن يف صــاح الثلــث) ،أي :إن هــاك
ثلثــي املجتمــع ســائغ ألجــل صــاح
الثلــث األخــر!
فــإذا مــا أضفنــا إىل هــذه العقيــدة
العنرصيــة طبيعــة التكويــن املتخلِّــف
والهمجــي للميليشــيا الحوثيــة ،إذ تح ـ َّول
ـذب
املــروع الحــويث إىل مغناطيــس يجـ ُ
كل رويبضــة وفاتــك ،فقــد تجلَّــت لنــا
َّ
الصــورة الطبيعيــة للأمســاة اليمنيــة
تحــت هيمنــة العنرصيــة املتخلّفــة ،وقــد
تنــادت إىل أســاعنا عــرات القصــص،
تحــي عــن تعامــل امليليشــيا الحوثيــة
مــع الجرحــى الذيــن يقاتلــون معهــا،
فهــي تتخلّــص مــن أصحــاب الجراحــات
العميقــة مبعادلــة رياضيــة بســيطة،
تقــول :إن كلفــة إيجــاد مقاتــل بديــل
أقــل بكثــر مــن تح ّمــل تكاليــف عــاج
الجريــح ،وســ ُّد الجبهــة باملقاتلــن أوىل
مــن االلتفــات إىل الجرحــى؛ ولذلــك
متنحهــم امليليشــيا رصاصــة الرحمــة.
وقــد تجلَّــت هــذه النفســية عندمــا
ســخرت امليليشــيا مــن أحــد الوطنيــن
ظــل يناشــدهم أال يتجــاوزوا
الــذي َّ
اتفاقيــة «الســلم والرشاكــة» ،ويحذرهــم
مــن مغبــة االنــزالق إىل متاهــة الحــرب؛
نظ ـ ًرا لهشاشــة الوضــع يف اليمــن ،وجــاء
ردهــم( :مــا نبــايل مــا نبــايل)؛ ألن معانــاة
املجتمــع اليمنــي ال وزن لهــا يف حســابات
فــكل مــا يه ّمــه أن يصفّــي
ُّ
الحــويث،
الســاحة لنفــوذه ،وليذهــب الشــعب إىل
الجحيــم.
ســتبقى اإلمامــة الهادويــة جرثومــة
تخلّــف ال ميكــن لليمــن أن ينهــض قبــل
أن ينفــك مــن براثنهــا ،ومشــكلتنا الكــرى
مــع العقيــدة املح ّركــة لهــذا العبــث
العنــري.
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ملف العدد

كل
ُّ

ساعة من خراب الحرب قد ال تكفي عشر سنوات
قادمة من التنمية واالستقرار لترميم فجواتها
الفادحة ،التي تلقي بظالل تداعياتها السوداء على مسافة
تعقيدا ،مما كانت عليه أثناء الحرب.
زمنية أطول وأكثر
ً

عبدالرزاق الحطامي
كاتب صحفي

اإلدارة الخلفية للحوثيين
تصنع األزمات خارج أسوارها وتتقاسم األرباح في الداخل

بــدأ مــشــروع الحوثي
ف ــي تــدمــيــر االقــتــصــاد
الـــــوطـــــنـــــي وإفـ ـ ــقـ ـ ــار
ال ــي ــم ــن ــي ــي ــن ب ــج ــري ــم ــة
ت ــف ــك ــي ــك الـــــدولـــــة مــن
صميم ُبناها الداخلية
ومؤسساتها الرسمية
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عــى مــدى ســت ســنــوات مــن الحرب
الحوثية عىل اليمنيني تشابكت عدة
مصالح وظروف مكَّنت الحوثيني من إنجاز
أخطر عملية تدمري لالقتصاد الوطني وكل
قطاعاته التنموية واالستثامرية والتجارية،
مقابل إحياء اقتصاد الحرب ،والسوق
السوداء ،وتوليد متوالية من األزمات .وقد
أثبت الحوثيون مهارة احرتافية يف صناعة
األزمات وإدارتها لبناء إمرباطوريتهم املالية
الخاصة عىل أنقاض بلد دمروا اقتصاده
كلّيًّا.
من بني  178دولة يف العامل احتلَّت اليمن
يف تقرير الربنامج اإلمنايئ للجمعية العامة
لألمم املتحدة املركز األول يف مؤرش الدول
الهشّ ة للعام املنرصم 2019م ،ومل تكن
هذه الهشاشة سوى إحدى مظاهر الخراب
الشامل الذي نجم عن الجائحة الحوثية
كنتيجة طبيعية لسلوكها اإلرهايب واملعادي
اليمنيني كبلد وشعب وتاريخ وحضارة.

العدد « »24المنبر اليمني  -مجلة شهرية

وخدم عامل الوقت يف الحرب الحالية
املمتدة عىل نصف عقد من الزمن ميليشيا
الحويث يف تطوير آلياتها ،وتعديد وسائلها
يف صناعة األزمات وإدارتها ،فالخربة هي
بنت الزمن والتجربة الطويلة ،أضف إليها
االستفادة املبارشة للحوثيني من تجارب
سابقة مليليشيات إيرانية يف املنطقة
العربية ،كحزب الله اإلي ـراين يف لبنان،
وميليشيا الحشد الشعبي يف العراق،
وتجربة الحرس الثوري يف الداخل اإليراين،

ما ح ّد من نسبة اآلثار املرتدّة سل ًبا عىل
حق
الحوثيني يف ِّ
كل جرمية اقرتفوها يف ِّ
الشعب اليمني.
وسواء تصدّرت اليمن التقارير الدولية
يف مؤرشات الهشاشة والفشل ،أو تذيلت
قــوائــم السعادة والشفافية والصحة
والدخل؛ فام ِم ْن خطوات فعلية عىل أرض
الواقع ميكن أن متثّل بارقة أمل وبصيص
تفاؤل من واقع املــؤرشات الحالية لبلد

على مدى ست سنوات من الحرب الحوثية
عــلــى اليمنيين تشـــــــابكت ع ــدة مصالح
وظــروف م ّكنت الحوثيين من إنجاز أخطر
عملية تدمير لالقتصاد الــوطــنــي مقابل
إحياء اقتصاد الحرب والسوق السوداء

يتّجه إىل هاوية املجهول الذي بات معلو ًما
بوضوح.
األزمات الحوثية ..من اسطوانة
الخمس
الغاز إلى جائحة ُ

من الظاهر أن ميليشيا الحويث انتهجت
الكل لالقتصاد الوطني
عملية التدمري ّ
اليمني عىل تراتب ّية متد ّرجة يف الزمن
والوسيلة مبا يحقق لها غايتها امليكافيللية
بالتقسيط الــذيك واملريح ،بحيث تفقد
األزمة األوىل تأثرياتها الصادمة ،تحت وطأة
فكل نافذة يفتحها
أزمة أخرى أش ّد وطأةُّ ،
الحوثيون من الجحيم تفتح وراءها بابًا
وأكرث عىل اليمنيني جمي ًعا ،وليس فقط عىل
مواطني محافظات السيطرة الحوثية.
بدأت الجائحة الحوثية من اسطوانة الغاز
ودبّة البرتول ،يف موجة جرعة الزيادة يف
املشتقات النفطية التي أق ّرتها حكومة
الوفاق الوطني يف 2014م ضمن خطة
االنعاش لالقتصاد الوطني املهيض.
كانت حكومة الوفاق الوطني قد بدأت
فعل يف تحقيق إنجازات ملموسة عىل
ً
مستوى املعيشة الفردية واالقتصاد العام،
فرتاجعت أسعار مواد غذائية ،وثبتت أخرى
عىل سعرها ،واستقرت العملة املحلية عن
وظل سعر الــدوالر عىل فارق
تدهورهاّ ،
رصف  ،215وتــ ّم توظيف اآلالف من
الخريجني الجدد يف مختلف أجهزة الدولة،
واعتمدت درجاتهم الوظيفية ومرتباتهم
الشهرية يف زمن قيايس يع ّد لحظة طافرة
يف تاريخ الوظيفة اليمنية العامة ،ورمبا يف
تاريخ اليمن الجمهوري.
بدأ اليمنيون يلمسون حالة من االستقرار
االقتصادي ،وألغت حكومة الوفاق حينها،
اتفاقات اقتصادية دولية مجحفة بحق
اليمن.
وانتهز الحويث القرار الحكومي بزيادة
أسعار املشتقات النفطية إلعــادة إنتاج
كهنوت أجداده البائدين من بوابة املايض
الــذي انفتح أمــام جحافل جائحته عىل
مرصاعيه ،ليعرب إىل الــدولــة والسلطة
عىل طــروادة الجرعة واسطوانة الغاز،
وليدفع اليمنيون الثمن أضعافًا مضاعفة
كل ما
وجر ًعا متتالية ،وأزمات هي اليوم ّ
لدى اليمن الذي ال ميلك شيئًا غري أزماته
املزدهرة ،حوثية الصنع.

الموظفون
الحوثيون في
مختلف أجهزة
الدولة اليمنية
يتقاضون رواتب
شهرية مضاعفة
مع بدالت ومكافآت
سخية ضمن كشوف
ّ
خفية ،وهم
حوثية
ّ
يتقاضون  رواتبهم
بانتظام وقبل
اكتمال الشهر

سوى طالء تغطية ملا يحدث يف الكواليس
املغلقة عىل الدولة الحوثية الخاصة ،إىل
جانب أن ه ذه اإلضافة آلالف الحوثيني
يف كشوفات الــدولــة اليمنية الرسمية
كانت أيضً ا بغرض زيادة خري فيام لو ت َّم
التوصل ضمن جهود السالم برعاية األمم
ّ
لكل موظفي
املتحدة إىل رصف الرواتب ِّ
الدولة الذين قطع الحوثيون رواتبهم منذ
مرشوع الحويث يف تدمري االقتصاد الوطني أغسطس 2 016م ،وهــذا الغرض تضعه
وإفقار اليمنيني عرب برنامج التجويع ميليشيا الحويث عىل دكّة االحتياط ،فهدفها
والتجريع ،بــدأ بجرمية تفكيك الدولة الرئييس من إدراج ع ـرات اآلالف من
من صميم بُناها الداخلية ومؤسساتها األسامء الحوثية يف كشوف موظفي الدولة
الرسمية ،ومن عمق الكينونة الجمهورية يف وزاريت املالية والخدمة املدنية هو إيجاد
للدولة ،وهويتها االعتبارية يف الوظيفة نقطة خالف حاسمة مع السلطة الرشعية
واإلدارة والقرار واملال والسلطة ،ومن ثم التي سرتفض بالطبع املوافقة عىل أية آلية
إعادة تركيب الدولة بعد التشليح وفق رصف للرواتب إال بكشوفات ما قبل أيلول
اسرتاتيجية الحوثنة الهيكلية الشاملة سبتمرب 2014م.
للدولة ِّ
بكل ارتباطاتها ووظ ائفها العامة ،أم ــا ما خفي من جبل الجليد فهو أن
الدولة
إسقاطهم
فور
بدأوا
الحوثيني
أي إن
امل وظفني الحوثيني الذين استجدوا ضمن
ائية
ر
و
دولة
الدولة،
داخل
دولة
بناء
يف
برن امج الحوثنة العامة لإلدارة والوظيفة
الوظيفية،
البنى
وكاملة
العمق
ضاربة
يف مختلف أجهزة الدولة اليمنية الخارجية
لكنها خاصة برشيحة الحوثيني فقط الذين ي ت قاضون رواتــب شهرية مضاعفة مع
تم إحاللهم يف الوظائف الفنية واإلدارية يف ب د الت ومكافئات سخ ّية ضمن كشوفات
مرشوع حوثنة حثيث ،وتم إدراجهم ضمن ا ل دولة الحوثية الداخلية ،وهم يتقاضون
كشوفات الرواتب العام ة ،سواء بأرقام ر و اتبهم الداخلية بانتظام وقبل اكتامل
مالية ووطنية كانت مل وظفني آخرين غري الشهر من كشوفات دولتهم الخفية ،إضافة
حوثيني تم فصلهم بحجج شتى أم بأرقام إ ىل استفادتهم القصوى من فوائد وجود
مالية ووطنية مستجدة منذ 2014م ،وهو أ سامئهم يف كشوفات الدولة املتداولة
عام الجائحة الحوثية.
خ ــارج أســوار الدولة الحوثية الخلفية.
مل يكن ذلك سوى ما الح من رأس جبل وق د أسهمت اسرتاتيجية الدولة الحوثية
كل مجريات الواقع
الجليد ،ففي الواق ع ما كان إدراج أسامء العميقة واملنفصلة عن ِّ
الحوثيني يف كشوفات الوظائف والرواتب خارجها يف تعزيز مشاعر االنتامء والوالء
باإلحالل أو اإلبدال أو االستجداد الوظيفي العنرصي الساليل للحوثيني ،ومتاسك كيانها
ك ّل هذه السنوات ،وتعامل املنظامت
الدولية واألمم املتحدة مع الحوثيني كدولة
داخلية مستقلّة وناجحة ،ليطول يف املقابل
أمد األزمة اليمنية ،وتتفاقم معاناة ماليني
اليمنيني تحت أطالل دولة ال تعني املجتمع
الدويل ،ويف عامل آخر ال يراه الحوثيون وال
ينتمون إليه.
ومل تأت جائحة الخمس الحويث التي ف ّجرت
جدلً وسخطًا شعبيًا واس ًعا من خارج هذا
السياق.

انتهز الحوثي
القرار الحكومي
في 2014م
بزيادة أسعار
المشتقات
النفطية ،ليعبر
إلى الدولة
والسلطة على
طروادة الجرعة
واسطوانة الغاز،
وليدفع اليمنيون
أضعافا
الثمن
ً
وجرعا
مضاعفة
ً
وأزمات متتالية
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حوار

نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة

مخيمات النازحين في حوار خاص لمجلة «

»:

السعودية ق َّدمت الكثير لليمن ،والحوثيون
كل من يخالفهم
يفرغون المحافظات من ِّ
مثيل حتى في عصر انهيار
جماعيا للشعب اليمني لم يشهد له التاريخ ً
نزوحا
أحدثت الجائحة الحوثية
ً
ً
سد مأرب الشهير في العصور الغابرة .فقد اكتفى السد بإغراق ما حوله من القرى والمدن ،ونجت
كل مناطق اليمن حينها من الجائحة ،لكن الكارثة الحوثية أغرقت اليمن كلها ،وتسبب في موجة
نزوح داخلي وخارجي بلغ تعدادها الماليين.
األستاذ نجيب السعدي ،رئيس الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين ،التي أنشئت
في عام  2009لتتولى عملية استيعاب النازحين ،والعناية بهم ،وتقديم الخدمات لهم،
جانبا من
وتنسيق جهود العمل اإلنساني الذي يستهدفهم .أوضح من خالل هذا اللقاء ً
شردهم الحوثيون من
مشكلة النزوح ،ودور الوحدة التنفيذية في تخفيف المعاناة عمن ّ
وكثيرا من القضايا الوطنية المتصلة بالمعركة اليمنية ضد المشروع
مناطقهم ومنازلهم،
ً
اإليراني وأدواته الحوثية.
حوار خاص

المنظمات الدولية
تستهلك %49
من قيمة تمويل
خطة االستجابة
اإلنسانية ،منها %25
لتغطية مصاريف
تشغيلية ومرتبات
خبراء ومصاريف
سفر وإجازات ،و%7
لتغطية مصاريف
المنظمة في بلدها
األم ،ويأخذ الشريك
المحلي بين 12إلى
 % 17من قيمة
المنحة.
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•أستاذ نجيب ،يسعدين أن أجري
معك حــوا ًرا ملجلة املنرب اليمني،
مرح ًبا بك يف هذا اللقاء الصحفي.
مرح ًبا بك ومبجلة املنرب اليمني.
•كيف تقرأ املنهجية الحويث يف
تهجري اليمنيني؟
ميليشــيا الحــويث جامعــة مســلحة تنتهــج
العنــف وســيلة لفــرض معتقداتهــا وآرائهــا
مــن أجــل الوصــول إىل الحكــم؛ وهــذا
كل اتجــاه،
يجعلهــا تخــوض حروبًــا دامئــة يف ِّ
مــا يجعــل أبنــاء املناطــق التــي تتعــ ّرض
لحــرب مــن قبــل الحــويث عرضــة للنــزوح.
كذلــك تقــوم مبضايقــة املخالفــن لهــا ومــن
ليــس معهــا ،ونتيجــة لذلــك يهاجــرون خوفًــا
مــن بطــش هــذه الجامعــة .فمنهجهــا هــو
التطهــر لــكل مخالــف لهــا وملــن ليــس معهــا.
•هل هناك تحرك ما باتجاه تحميل
قــادة الحويث املسؤولية الجنائية
والقانونية عــن كــارثــة الترشيد
الداخيل والخارجي لليمنيني؟ يعني
رفــع قضايا يف املحاكم الدولية
كجرائم حـــرب ..إضــافــة لوقائع
القصف الــحــويث عــى مخيامت
كل مرة.
النازحني ِّ
مــن املؤكــد أن االنتهــاكات والجرائــم التــي
ترتكــب بحــق املدنيــن جرائــم ال تســقط
بالتقــادم؛ لذلــك لــن يفلــت مرتكبوهــا
مــن العقــاب ،وجهــود تحريــك االنتهــاكات
وتحميــل قــادة الحــويث مســؤوليتها هــذه

العدد « »24المنبر اليمني  -مجلة شهرية

ليســت مــن مهامنــا كوحــدة تنفيذيــة ،وهــي
مــن مهــام جهــات أخــرى ،مثــل :وزارة حقــوق
اإلنســان والنيابــة ،وأعتقــد أن هنــاك جهــودًا
طيبــة مــن قبــل هــذه الجهــات يف هــذا
الجانــب.
•هل هناك تجريم دويل واضح
للحويث الــذي تسبب يف النزوح
وقيامه بقصف مخيامتهم؟
رغــم أن هــذا الســؤال ينــدرج تحــت إجابــه
الســؤال الســابق ،لكنــي ســوف أجيــب عنــه
مــن وجهــة نظرنــا .نعــم هنــاك تجريــم
دويل لجميــع االنتهــاكات؛ وإن مل تكــن
بحجــم الجرائــم واالنتهــاكات التــي يقــوم
بهــا الحــويث ،فنجــد أن املنظــات والجهــات
الدوليــة أخــف لهجــة يف االنتهــاكات التــي
يرتكبهــا الحــويث ،وهــذا يعــود ألســباب
عــدة ،منهــا :عــدم قــدرة الجهــات التابعــة
للرشعيــة املعنيــة باالنتهــاكات عــى تقديــم
االنتهــاكات بشــكل جيــد للمنظــات وفــق
املعايــر الدوليــة عــر اآلليــات املتبعــة ملثــل
هــذه الحــاالت ،وهــذا بســبب االفتقــار إىل
الكــوادر املؤهلــة ،وافتقــار الــكادر املوجــود
للمعرفــة بآليــات العمــل الدوليــة ،واقتصــار
العمــل يف جانــب االنتهــاكات عــى العمــل
اإلعالمــي فقــط ،كذلــك مــن األســباب عــدم
تب ّنــي عمــل اس ـراتيجي بعيــد املــدى فيــا
ـص االنتهــاكات ،وتجريــم مــا يقــوم بــه
يخـ ُّ
الحــويث ،وجميــع األعــال تكــون فقــط ردود
أفعــال ال أكــر ،بســبب عــدم إدراك الكثرييــن
أهميــة املعركــة الحقوقيــة ،مــع أن املعركــة

المبعوث األممي
يتعامل في عمله
في اليمن من
موظفا
منطلق كونه
ً
يهمه كسب
تاجرا
أو
ً
ّ
رضى جميع العمالء
لديه ،سواء كانوا
حوثيين أم غيرهم.

الحقوقيــة هــي مــن يعطــي املــرر األخالقــي
للمعركــة العســكرية ،أو ينــزع منهــا هــذا
املــرر ،كذلــك الحــويث يعمــل عــى تضليــل
كثــر مــن املنظــات عــن طريــق املنظــات
والناشــطني التابعــن لــه ،وقــد أصبــح
لديهــم خـرات كبــرة ومرتاكمــة بــدأت مــن
تســعينيات القــرن املــايض.
•سعت السعودية إىل عقد مؤمت ٍر
لدعم اليمن ،وتعدُّ أكرب الدول عطا ًء
ودعم لليمن ...ما آثار هذا الدعم
ً
عىل الوضع يف اليمن؟
الســعودية قدَّمــت الكثــر للشــعب اليمنــي،
ســواء يف املجــال اإلنســاين أم االقتصــادي،
بشــكل مبــارش أم غــر مبــارش .فهــي تق ـدّم
رشا عــر مركــز امللــك
ً
دعــا إنســانيًا مبــا ً
ســلامن لإلغاثــة واألعــال اإلنســانية ،ودعــم
املركــز معــروف ،حيــث نجــده متواجــدًا يف
كل مــكان ،ومبــاد ًرا لتقديــم الدعــم ،كــا أن
ِّ
دعــا للمنظــات الدوليــة
اململكــة تقــدم
ً
التــي تعمــل يف الجانــب اإلنســاين يف اليمــن،
فالســعودية متــ ّول نصــف خطــة االســتجابة
اإلنســانية ،وقدمــت الوديعــة للبنــك
املركــزي ،وكل هــذا يؤثــر إيجابيــا يف اســتمرار
الخدمــات للمواطنــن ،وتحقيــق اســتقرار
نســبي لســعر الريــال.
•هناك حديث عن أن املنظامت
األممية تستهلك نصف الدعم
املقدَّ م لليمن يف الجانب اإلداري
والتنظيمي ،ما حقيقة ذلك؟
مل يعــد خـ ٍ
ـاف عــى أحــد أن كثـ ًرا مــن أمــوال
خطــة االســتجابة اإلنســانية تذهــب لتغطيــة
مصاريــف تشــغيلية ومرتبــات خـراء أجانــب
ومصاريــف ســفر وإجــازات؛ وهــذا يســتهلك
قرابــة  %25مــن قيمــة املــروع أو التمويــل،
وفــوق هــذا تأخــذ املنظــات نســبة
 %7أخــرى مــن قيمــة التمويــل لتغطيــة
مصاريــف املنظمــة يف بلدهــا األم ،ورغــم
هــذه املصاريــف فإننــا نجــد املنظمــة ال تنفذ
العمــل عربهــا مبــارشة ،وإمنــا يتــم عــن طريق
منظمــة محليــة (رشيــك محــي) ،ومصاريــف
جديــدة لنفــس البنــود والوظائــف الســابقة،
وتصــل نســبة مصاريـــف الرشيــك املحــي
بــــــن 12إىل  %17مــن قيمــة املنحــة ،وهــذا
ال شــك تبديــد لألمــوال التــي كان باإلمــكان
أن يتــم ترشــيد الــرف وتوجيهــه الوجهــة
الصحيحــة.

الوضع الصحي في
اليمن متر ٍّد بشكل عام،
وأوضاع النازحين أكثر
ترديا ،وهم أكثر عرضة
ً
النتشار فيروس كورونا

الحوثي يعمل
على تضليل
المنظمات
األممية عن
طريق منظمات
محلية وناشطين
تابعين له

•هــنــاك حــديــث عــن مشاريع
املنظامت الدولية وأنها ال تلبي
احتياجات املحتاجني ،وتذهب يف
أعامل ال فائدة منها ،فام تعليقكم
عىل ذلك؟
نعــم هنــاك ســوء اســتخدام للمــوارد املتوفّــرة
للمنظــات ،وتســخري هــذا الدعــم يف أنشــطة
ال تالمــس االحتيــاج الحقيقــي للنــاس ،مثــل:
أنشــطة التوعيــة ،وامللصقــات ،وتعليــم
كيفيــة غســل األيــادي (مــا قيمــة أن تعلّمــه
كيــف يغســل يديــه ،ويف اليــوم التــايل يذهــب
لينبــش يف القاممــة لــي يــأكل منهــا) .كذلــك
املشــاريع ال تتصــف باالســتمرارية ،وجميعهــا
أنشــطة وقتيــة ،وهــذا يعـ ُّد تبديـدًا للمــوارد،
فباإلمــكان أن يتــم عمــل املنظــات مــن
خــال املؤسســات الحكوميــة القامئــة ،فبــدلً
مــن إنشــاء عيــادة مؤقتــة يتــم إصــاح املركــز
الطبــي.
•ما أوجه الدعم املقدمة للنازحني؟
يتــم تقديــم الدعــم للنازحــن يف مختلــف
القطاعــات؛ الصحيــة ،والتعليــم ،والغــذاء،
والحاميــة ،واإليــواء ،ويتــم تقديــم خيــام
وفراشــات ،إضافــة إىل ســال غذائيــة،
والصحــة ،والتعليــم لألطفــال.
•كيف يتم تأمني مصادر الدعم؟
الوحــدة التنفيذيــة جهــة رصــد ،وهــي جهــة
وســيطة ال تســتلم يف حســابها أي دعــم؛ ال
مــن الحكومــة وال مــن أي جهــة أخــرى ،ال
دعــم املصاريــف التشــغيلية ،وال غريهــا،

وليــس دورهــا اســتالم الدعــم أو توزيعــه.
دورنــا العمــل عــى تحديــد االحتياجــات
ورصدهــا ،ومــن ثــم التواصــل مــع املنظــات
لتلبيــة هــذه االحتياجــات.
•أكرب الدول الداعمة؟
بالتأكيد اململكة العربية السعودية.
•تعاين اليمن مــن تفيش وبــاء
ظل التعاطي الحويث
كورونا ،ويف ِّ
مع الوباء الذي أدَّى إىل مضاعفة
انتشاره ،كيف ترى الوضع الصحي
للنازحني واليمنيني عمو ًما ،خاصة
يف املحافظات التي يسيطر عليها
الحوثيون؟
الوضــع الصحــي يف اليمــن مــر ٍّد بشــكل
عــام ،وأوضــاع النازحــن أكــر ترديًــا ،وهــم
أكــر عرضــة النتشــار فــروس كورونــا لعــدد
مــن األســباب ،أولً  :أن مخيــات النازحــن
مفتوحــة ،ويســهل انتقــال الفــروس .ثان ًيــا:
ازدحــام املخيــات .ثالثًــا :عــدم وجــود
أدوات نظافــة وتعقيــم كافيــة .راب ًعــا :أغلــب
النازحــن مضطــرون للخــروج بشــكل يومــي
لكســب العيــش .كل هــذا يجعــل مــن
األهميــة إيــاء مخيــات النازحــن عنايــة
خاصــة حتــى ال تصبــح بــؤرة النتشــار فــروس
كوفيــد.١٩
•كيف تق ّيم موقف األمم املتحدة من
التم ّرد الحويث عىل الرشعية يف اليمن؟

هــــــــنــــــــاك ســــــوء
اســتــخــدام للموارد
الـــــــــمـــــــــتـــــــــوفـــــــــرة
للمنظمات ،وتسخير
تـ ـ ــلـ ـ ــك الــــــــمــــــــوارد
والـــــــــــدعـــــــــــم فـــي
أنــشــطــة ال تــامــس
االحــتــيــاج الحقيقي
للناس

مــن األخطــاء الشــائعة أننــا ننتظــر حـ ًـا مــن
األمــم املتحــدة ،أو ننتظــر موق ًفــا مــن األمــم
املتحــدة مــا يفعلــه الحــويث .لــن يكــون
هنــاك موقــف لألمــم املتحــدة مــن الحــويث
أو أي عصابــة أخــرى .األمــم املتحــدة تتعامــل
مــع مــن هــو عــى األرض ،علينــا أن نحســم
أمرنــا عــى األرض ،وســيأيت الجميــع يطلــب
ودنــا ورضانــا.
•ملــاذا بــرأيــك موقف املبعوث
األممي غريفيت م ـراخٍ؛ فهو إىل
اليوم مل يضغط عىل ميليشيا الحويث
بإطالق املختطفني رغم تفيش وباء
كورونا يف السجون ،وإطالق نداءات
استغاثة عديدة من منظامت محلية
وأممية؟
املبعــوث األممــي يتعامــل يف عملــه يف اليمــن
مــن منطلــق كونــه موظ ًفــا أو تاج ـ ًرا يه ّمــه
كســب رىض جميــع العمــاء لديــه ،ســواء
كان حوثيًــا أم غــره؛ فهــو ال يريــد إغضــاب
الحــويث حتــى يســتمر يف مقابلــة قيــادة
الحــويث؛ ليوهــم العــامل عــر إحاطاتــه ملجلــس
األمــن أن عمليــة الســام يف تق ـدّم .املبعــوث
األممــي أبســط مــا ميكــن أن نقــول فيــه :أنّــه
أحــد أســباب معانــاة الشــعب اليمنــي ،وأنــه
يرفــع تقاريــر مضللــه وغــر حقيقيــة.
رشد الجميع ،فلامذا ال
•الحويث َّ
ي َّتحد الجميع ضده؟
إىل اآلن لألســف الكثــرون الزالــوا يجهلــون
خطــورة مــروع الحــويث؛ لذلــك مل يتّحــدوا
ضــده.
•كلامت توجهها ،ما هي؟ وملن؟
للتحالــف أقــول :الحــزم والحســم هــا
عنــوان تدخــل التحالــف يف اليمــن ،ونحــن
أحــوج مــا نكــون لهــا اآلن.
ملمــويل خطــة االســتجابة اإلنســانية أقــول:
كل الدعــم
ســتظل اليمــن ثقبًــا أســود يلتهــم َّ
دون فائــدة مــا مل يتــم العمــل عــن طريــق
مؤسســات الدولــة ،ويتــم إعــادة تفعيــل هذه
املؤسســات.
للمنظــات الدوليــة أقــول :املنظــات تــأيت
ملســاعدة الــدول للقيــام مبهامهــا يف تقديــم
بديــا عــن
الخدمــات ،وال ميكــن أن تكــون ً
الــدول.
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الخمس الحوثي
ُ
وكورونا...

ملف العدد

خفايا وأبعاد
لم تكن

انتفاضة اليمنيين ضد
التصعيد الحوثي المتمثل
بفرض ما أسماه الخمس
على مصادر الدولة وثرواتها
وعلى أموال وممتلكات
المواطنين سوى إدراك
يمني مبكّ ر لطبيعة
المشروع الحوثي الكهنوتي
العنصري.
توحد اليمنيون بمختلف
ّ
توجهاتهم وكياناتهم
السياسية والمجتمعية ضد
المشروع الحوثي (الخمس)؛
ليس لكونه مشروع نهب
وسطو وحسب؛ بل لكونه
استهدف اليمن في هويته
ومرجعيته الحضارية،
ونزعته اإلنسانية ،ومبادئه
اإلسالمية ،ولهذا الرفض
المجتمعي الكاسح خلفيات
وأبعاد.
تقرير خاص
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تاريخ الكهنوت اإلمامي

من يقينيات العقل الجمعي اليمني
مبختلف تشعباته الفكرية وانتامءاته
القبلية إدانــة مرحلة اإلمامة ،ويجمع
اليمنيون عىل أن العهد اإلمامي أسوأ
العهود الظالم ّية التي م َّرت عىل اليمن
وعىل العامل ،ليس ألن نظام اإلمامة نظا ٌم
عنرصي
استبدادي ،بل ألنه نظا ٌم
سيايس
ٌّ
ُّ
ٌّ
ســا ٌّيل يحتقر اليمنيني ،ويستعبدهم
ويتس َّيد عليهم ،ويتخذ من الطبقية
العنرصية نظا ًما للحكم والتمييز الساليل
منهجية يف تعامله مع اليمنيني.
ال يــزال اليمنيون يــذكــرون الــرؤوس
املقطوعة بالسيف لثوار وأحرار ثوريت
1948م و1962م ،وال تزال مشاهد القيود
لكل سجني عالقة يف
كل سجون اإلمامة ِّ
يف ِّ
أذهان اليمنيني ،إضافة إىل مشاهد الفقر
والتخلّف والتأخر والظالم والرجعية التي
كل بقعة
كابوسا كئيبًا جثم عىل ِّ
كانت
ً
ومحلة يف اليمن .لقد كانت الحمري حينها
هي وسائل املواصالت األرقى يف اليمن،
وما كان يف اليمن مدرسة واحــدة ،وال
جامعة ،وال طريق ،وال إنارة ،ومستشفى
واحد يصعب الوصول إليه ،كان النظام
اإلمامي العنرصي يط ّبق عىل اليمن بليله
الحالك والعامل من حوله يستنري باملعرفة
وكل وسائل الحياة املتاحة.
والعلم ّ
يعادي الحوثيون املجتمع اليمني ،ويرون

المنهجية الحوثية
فـــــــــي تـ ــعـ ــامـ ــلـ ــهـ ــا
الطبقي العنصري
مــــــــع الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــيـ ــيـ ــن
استدعت المشاهد
والــــــصــــــور لــلــعــهــد
اإلمـــامـــي الــمــظــلــم
من الذاكرة الشعبية

يف أرض اليمنيني أرض خراج كام تنص
عىل ذلك كتب أمئتهم ،وال ينظر الحويث
الساليل إىل اليمني سوى أنه عامل ُسخرة
يكدح يف أمالك السيد ،ويجب عليه أن
يدفع اإلت ــاوات (مجهود حــريب -دعم
املولد النبوي -دعم املناسبات الطائفية-
دعــم أنشطة الحوثيني وحــزب الله-
الرضائب – الواجبات -وإضافة إىل ذلك
عليه أن يدفع خمس ما تبقّى للصوص
اليمن «الحوثيني»).

املنهجية الحوثية يف تعاملها الطبقي
كل تلك
العنرصي مع اليمنيني أعادت َّ
املشاهد والصور التي وصمت العهد
اإلمامي واستدعتها من الذاكرة الشعبية،
وما أسامه الحوثيون قانون الخمس مل
يكن سوى الشفرة التي فتحت ملفَّات
العقيدة الحوثية املخفيَّة.
الحوثي جزء من المشروع
اإليراني

النظام اإليراين يف نظر الشعب اليمني يع ُّد
أحد األنظمة املعادية لليمن ،بل ويتمتع
بسمعة سيئة يف الوجدان الشعبي اليمني،
أما النخبة اليمنية مبختلف اهتامماتها
فموقفها من النظام اإليراين مبنيَّة عىل

يعادي الحوثيون المجتمع اليمني ،ويرون
فــي أرض اليمنيين أرض خ ــراج كما تنص على
ذلك كتب أئمتهم ،وال ينظر الحوثي الساللي
إلى اليمني سوى أنه عامل يكدح في أمالك
السيد ،ويجب عليه دفع اإلتاوات
معرفة دقيقة مبنهجيته الكهنوتية الطبقية التي
توارثها من النظرية الفارسية عقيدة الساسانيني؛
إذ إن الفكر الفاريس يرى أن الساسانيني عائلة
تجل الله فيهم ،وأنهم ساللة ذات منشأ إلهي؛
َّ
فهي ساللة مقدّسة ،فهم أشبه بأبناء الله وأحبائه
حسب النظرية اليهودية -وهذه العقيدة جرىفيها نوع من التصحيف ،أو التعديل حتى تصلح
لباسا لفكرة ظاهرها اإلسالم ،فأضفوا
ألن تكون ً
عىل قرابة النبي -صىل الله عليه وسلم -الصفة
ذاتها التي كانت للساسانيني ،ولبس الفرس
لباس آل البيت ،وادَّعــوا االنتساب إىل عيل
والحسن والحسني ،يك يفسدوا عىل املسلمني
دينهم ،وتستعيد فــارس مملكتها الغابرة.
ويف العمق منهم الحوثيون الذين يدعون نسبًا
إىل النبي -صىل الله عليه وسلم ،-وفرضوا
عىل اليمنيني عقيدتهم الساسانية ،وعدّو من
ينازعهم كاف ًرا حالل الدم واملال ،بل إنه ال حق
لآلخرين بأموالهم وأنفسهم كحق هذا اإلمام
بها ،فهم مبثابة العبيد ،وله مطلق الترصف بهم،
فالشعب أبناء ماء وطني ،وأولئك مقدسون
بحسب ادعائهم.
هذه العقيدة الساسانية القدمية أدخلها
اإليرانيون يف التشيع اإلمامي ،وعىل هذا
األســاس يــوايل الحوثيون -وهــم جارودية
إماميون -إيران وقادتها كدين وعقيدة ال مجال
لوضعها عىل طاولة التنازالت.
هذا الوالء الحويث إليران ،واالرتباط الديني
والعقائدي والسيايس هو ما يجعل الحوثيني
فئة غري مينية ،منفصلة املشاعر والوجدان
والهوية عن رجل الشارع اليمني املنتمي إىل
هويته وثقافته العربية املختلفة كليًّا عن ثقافة
آل ساسان.

كورونا وباء سليل الوباء الحوثي

تطابق التعامل الحويث مع التعامل اإليراين يف
مواجهة وباء كورونا يؤكَّد أن الحوثيني مجرد
مرتزقة يتبعون سيدهم يف طهران حذو القذة
بالقذة.
إيران تعاملت مع تفيش الوباء بتكتم شديد،
كل من ينرش خ ًربا عنه ،فقد اعتقلت
وقمعت َّ
الرشطة اإليرانية يف بداية تفيش الوباء
شخصا اتهمتهم بنرش شائعات حول
24
ً
فريوس كورونا عىل اإلنرتنت ،حسبام ذكرت
وكالة األنباء الفرنسية .ثم ذكــرت الرشطة
شخصا آخرين من
اإليرانية أنها اعتقلت 118
ً
مستخدمي اإلنرتنت لذات السبب.
وعودة إىل صنعاء ،فقد رفضت ميليشيا الحويث
االعــراف بانتشار الوباء يف صنعاء وبقية
املحافظات التي تقع تحت سيطرتها ،ومارست
بحق من ينرش حول هذا األمر،
قم ًعا شديدًا ِّ
هذا القمع الحويث مل يستنث حتى العنارص
املحسوبني عليها ،وقد ظهر ذلك يف تعاملهم
مع مدير وكالة سبأ – بنسختها الحوثية -حني
نرش يف صفحته الشخصية بالفيس بوك تأكيدًا
لتفيش وباء كورونا.
الوفيات الكبرية التي تجاوزت -بعرشات
املرات -عدد الحاالت املعلنة يف صنعاء يعكس
مدى االرتباط الحويث باملنهجية اإليرانية َم ْهام
بحق الشعب اليمني وسالمته.
كان ذلك كارثيًّا ِّ
بادرت ميليشيا الحويث يف أ َّول األمر إىل اتهام
أمريكا بأنها هي من نرشت الوباء يف اليمن،
وهي ذاتها االتهامات اإليرانية ألمريكا ،مع أن
أمريكا أكرب دولة تع ّرضت لتفيش الوباء فيها
بحسب ما يتداول إعالم ًيا.
ولقد نرشت أنباء -مل يتسن لنا التثبت من

ما أسماه الحوثيون
قــانــون الــخــمــس لم
يكن ســوى الشفرة
التي فتحت ملفات
الــعــقــيــدة الــحــوثــيــة
المخفية

مصداقيتها -أن ميليشيا الحويث عمدت إىل
كل مريض مصاب بفريوس كورونا
التخلّص من ِّ
يصل إىل املستشفيات عرب ما يس َّمى بإبرة
الرحمة .يستبطن الوجدان الشعبي اليمني
خربة مبنيّة عىل معرفة راسخة مبيليشيا الحويث
وسلوكها الهمجي غري املبايل بأرواح اليمنيني،
ما جعل مثل هذه األخبار املتداولة ترسي يف
أوساط الناس رسيان الحقائق الراسخة ،خاصة
وهم يشاهدون املرىض ميوتون فور دخولهم
تلك املستشفيات.
محاجر صحية بمواصفات خيالية
لقيادات الحوثي

ثقيل عليهم
يرى الحوثيون املريض اليمني عبئًا ً
ينبغي التخلّص منه؛ فحسب ثقافتهم التي
عرضنا جانبًا منها يف هذه التناولة ال يستحق
العناء والرعاية واالهتامم إال أبناء الساللة
املقدَّسة ،أما اليمنيون فال يستبقيهم الحويث إال
لكونهم قادرين عىل الكسب والدفع ،أو القتال
واملوت ألجلهم.
لقد شهد املواطنون كيف تعامل الحوثيون
مع املصابني بكورونا من قياداتهم ومن أبناء
الساللة.
خصصوا لهم محاجر عىل أعىل مستوى من
الفخامة والرفاهية يف أكرب فنادق العاصمة
صنعاء ،وأرقها خصصت لقيادات الحويث
وأرسهــم ولكل ساليل حــويث ،أما املواطنون
العاديون والفقراء واملــرىض فيضعونهم يف
محاجر هي أشبه بزرائب أبقار ،كام هي
مستشفيات املدن التي باتت أحراش رعب
يهرب منها اليمنيون.
العرض السابق كشف لنا أن من يدير صنعاء
هو ذاته من يدير طهران ،وأن الحوثيني مجرد
أدوات وتــروس صغرية يف ماكينة املرشوع
اإليــراين الفاريس الفوضوي ،تــروس خادمة
لآللة التخريبية الشيطانية ،توجهها املصلحة
وتفصيل ،وهو
ً
اإليرانية ،فهي متثلها جملة
اتجاه عكس اتجاهات املصالح االسرتاتيجية
للشعب اليمني وهويته وعقيدته.

يــتــم ـ َّتــع الــنــظــام
اإليـــــــــــــــرانـــــــــــــــي
بــســمــعــة سيئة
ف ـ ــي ال ـ ــوج ـ ــدان
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــي
الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــي ،أمـ ــا
الــنــخــبــة اليمنية
بــــــمــــــخــــــتــــــلــــــف
اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا
فــمــوقــفــهــا من
النظام اإليراني
مـ ــبـ ــن ـ ـ َّيـ ــة ع ــل ــى
مــعــرفــة دقيقة
بـ ــمـ ــنـ ــهـ ــجـ ــيـ ــتـ ــه
الكهنوتية
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استطالع

أكثر من

خــمــس ســنــوات منذ
انـ ـ ــقـ ـ ــاب الـ ــحـ ــوثـ ــي
تستغل األوبئة والكوارث
ّ
والميليشيا ما برحت
اإلن ــس ــان ــي ــة وتــســتــثــمــرهــا لــصــالــحــهــا ،وتــبــتــزّ
ماليا لدعم حروبها اإلجرامية ضد
المواطنين
ً
أبــنــاء الشعب اليمني ،فقد سبق أن قامت
وتعمدت
الميليشيا باستغالل وباء الكوليرا،
ّ
ّ
وتفشيه ،والتلويح بذلك
توفير أسباب انتشاره
إعالميا بغية استجالب الــدعــم الــمــادي من
ًّ
المنظمات األممية والدولية.
استغالل ميليشيا الحوثي لألوبئة بــات أمـ ًـرا
ممنهجا ،وآخر جرائمها استغاللها وباء كورونا،
ً
ســواء كان ذلك من خالل فرض مبالغ مالية
بــاهــظــة عــلــى الــمــســتــشــفــيــات والــصــيــدلــيــات
وش ــرك ــات االت ــص ــاالت ورج ـ ــال األع ــم ــال ،أم
مــن خ ــال اســتــخــدامــه فــي قــمــع خصومها،
وتصفيتهم بذريعة الوباء القاتل.
ومــن صــور استغالل الميليشيا لوباء كورونا
واستثماره؛ إقدامها على إقامة ما تسميه
بــالــحــجــر الــصــحــي بمنطقة عــفــار بمحافظة
البيضاء على الــطــريــق الــدولــي ،حيث تقوم
باحتجاز القادمين مــن مــأرب وحــضــرمــوت أو
العائدين من خارج اليمن ،وتمنع مرورهم قبل
ـومــا في
خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14يـ ً
ظروف بيئية وصحية متردية للغاية ،أو دفع
مبالغ مالية مقابل مرورهم ،وهو ما يعكس
االستغالل الحوثي للوباء والمتاجرة به.
وهدفها من هــذا الحجر االبــتــزاز المالي كما
عائدا من مأرب إلى
اإلبــي -وكان
ً
أكد محمد ّ
محافظة إب -أنه احتجز في عفار ،وطلبوا منه
دخول الحجر أو دفع  50ألف ريال والمرور ،أو
العودة من حيث أتــى؛ ولكونه ال يملك هذا
المبلغ اضطر إلى العودة إلى مأرب.
المنبر اليمني استطلعت آراء عدد من العلماء
والحقوقيين والشخصيات االجتماعية حول
استغالل ميليشيا الحوثي لألوبئة والكوارث
اإلنسانية وتجييرها لصالحها.
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ميليشيا الحوثي..

خطرا
أشد
ً
ّ
من الوباء
خطرا من الوباء
الحوثي أشد
ً

الشيخ أحمد بن عيل الشليف ع ّد وجود
امليليشيا الحوثية أشد خط ًرا ،وأكرث فتكًا من أي
وباء عرفه اليمن عىل مدى تاريخه ،وأضاف:
«امليليشيا أتت لتقيض عىل األرض واإلنسان ،وال
يهمها حياة املواطنني».
وحــول استغالل ميليشيا الحويث لألوبئة
والكوارث اإلنسانية وتجيريها لصالحها علَّق
الشيخ الشليف عىل ذلك بعدة تساؤالت،
ومنها« :ماذا تنتظر من عصابة لصوص أدخلت
الحزن إىل كل منزل ميني؟! ،وماذا تنتظر من
جامعة جعلت الجبال والرمال واألودية مزرعة
ألغام تحصد البرش والحيوان؟! وماذا تنتظر
من جامعة هدمت بيوت الله ،ودور القرآن،
ومنازل املواطنني عىل رؤوس النساء واألطفال،
واستولت عىل املال العام ،وحرمت جميع من
هم تحت سلطتها من رواتبهم!.
وأشار الشيخ أحمد الشليف إىل أن ميليشيا
الحويث أخفت عن املواطنني الوباء وتفشيه
حتى يقيض عىل أكرب عدد من الشعب اليمني،
كل من ارتكب كل تلك الجرائم لن
مؤكدًا أن َّ

يكون لديه أي اهتامم بوباء كورونا وغريه من
األوبئة ،وإذا ما اهتمت به فألجل مصالحها،
ٍ
وملزيد من ابتزاز املواطنني وزيادة يف معاناتهم.
حرص الميليشيا على قياداتها

وأوضــح املحامي والناشط الحقوقي عادل
الذيباين أن ميليشيا الحويث االنقالبية الباغية
ال يقترص استثامرها عىل استغالل الجهلة من
الناس وهم أحياء فقط؛ عرب دفعهم إىل محارق
املــوت بالجبهات ،بل وتستغل من يرثهم
بعد مامتهم (بدافع الثأر واالنتقام لذويهم)،
وينطبق عليهم املثل الشعبي (يقتل القتيل
ومييش يف جنازته) ،وع ّد الذيباين ميليشيا الحويث
ويحل باليمن .وأشار
حل ُّ
لكل بالء ووباء َّ
سب ًبا ِّ
الذيباين يف حديثه «للمنرب اليمني» إىل أن عددًا
كب ًريا من القضاة واملحامني واإلداريني العاملني
يف املحاكم الخاضعة لسيطرة امليليشيا توفوا
بعد إصابتهم بفريوس كورونا الذي تسرتت
امليليشيا عن انتشاره بعد تسببها بنقله من
إيران إىل اليمن ،الفتًا إىل أن إجاميل املتوفني
شخصا ،منهم 26
حتى اليوم بلغ أكرث من 41
ً
قاض ًيا و 10محامني ،و 5من اإلداريني العاملني

ماذا تنتظر من عصابة لصوص
أدخلت الحزن إلى كل منزل يمني؟!
وماذا تنتظر من جماعة جعلت
الجبال والرمال واألودية مزرعة
ألغام تحصد البشر والحيوان؟
الشيخ أحمد الشليف

عادل الذيباني
محامي وناشط حقوقي

عدد كبير من القضاة
والمحامين واإلداريين
العاملين في المحاكم
الخاضعة لسيطرة الميليشيا
توفوا بعد إصابتهم بفيروس
كورونا الذي تسترت الميليشيا
على انتشاره بعد تسببها
بنقله من إيران إلى اليمن

كل أولئك االنقالبيني للمحاكمة ،وإصدار
ِّ
كل من انتسب
قانون يج ّرم ويعاقب َّ
أو اعتنق أفكار تلك الجامعة الباغية
وامليليشاوية االنقالبية».

باملحاكم ،وغالبيتهم يقيمون يف املناطق
الخاضعة لسيطرة ميليشيا االنقالب.
وأضاف الذيباين« :ما يجب عىل الجميع
ليس إســقــاط ذلــك االنــقــاب فقط بل
وإسقاط كل ما ترتّب عليه من آثار عىل
كافة املستويات العسكرية واملدنية واملالية
والقضائية والترشيعية والتنفيذية ،وتقديم

من جانبه قال رئيس منظمة إرادة جامل
املعمري« :إن امليليشيا الحوثية اإلرهابية
تعاملت مع فريوس كورونا باستهتار ،وقبيل
وصول الفريوس غرست ثقافة عند أتباعها
أن هذا الفريوس مجرد أكذوبة من دول
التحالف والرشعية ،رغم علم امليليشيا
الحوثية بالخطورة البالغة لفريوس كورونا»،
وع ّد املعمري أن استهتار الحوثيني بالوباء
كان بدوافع استثامره فقط ،ومن أجل
جمع املزيد من األموال ،وخاصة أن الشهر
الكريم رمضان كان عىل األبواب حني بدأ
الوباء ينترش ،وهو شهر تنشط فيه امليليشيا
الحوثية لجمع الزكوات والصدقات ،ومتعن
يف االسرتزاق من املواطنني.

وأشار املعمري إىل أن امليليشيا ال ت ُعري
حياة اليمنيني أي اهتامم ،لكنها يف الوقت
نفسه وفّرت لقياداتها (حجر صحي) عىل
أعىل مستوى ،ووفّرت كافة اللوازم الطبية
حتى ال يتسلل إليهم الفريوس ،وتركوا
الشعب يعيش حياته الطبيعية عىل نغم
أكاذيب طه املتوكل وزير صحة امليليشيا
الحوثية».
ويضيف« :استغلَّت امليليشيا فريوس
كل من نرش معلومات
كورونا بقمع وحبس ِّ
عن تعامل الحوثيني مع انتشار الوباء ،وكل
من ينرش خ ًربا عن عدد اإلصابات ،كام لو
كانت جرمية وفضيحة تلحق باملصاب»،
الفتًا إىل استغالل امليليشيا للوباء بنهب
املستلزمات الصحية التي تقدّمها املنظامت
الدولية والجهات املانحة ،وقامت ببيع
معظمها عىل الت ّجار ،كام قامت برفع
أسعار الكاممات وأدوات التعقيم لخمسة
أضعاف ،وبذلك قضت عىل كل ما تبقّى
من أمل يف التزام املواطنني باستخدام
أدوات التعقيم؛ نظ ًرا للوضع املعييش
الصعب».
ورأى املحامي حسن الحوري أن استغالل
امليليشيا لألوبئة وعــدم اهتاممها
باملواطنني وصحتهم ومعيشتهم ،يصب
يف سياق الهدف الــذي تسعى إليه
ميليشيا الحويث املنطلق من تصورها
ونظرتها لآلخر ،حيث هدفها السطو
واغتصاب السلطة والــقـرار السيايس
بالتبعية إلي ـران كونها ذراع إي ـراين يف
بحق إلهي
املنطقة ،وتصورها أنها تحكم ٍّ
يجب أن يخضع لها الكل ،وبالتايل فال
قيمة لإلنسانية لديها ،وال اعتبار آلدمية
اإلنسان كذلك.
وأضاف الحوري :امليليشيا بتلك األوصاف
ليست حريصة عىل سالمة أبناء اليمن،
بل تحرص عىل استغالل هذا الوباء
للتخلّص ممن ترى وتتوقّع أنه ميثّل
معارضة لها» ،وأردف « :كام أنه ليس
مستغربًا أن تستغل هذه الحالة بدوافع
الطمع والجشع بسلوك العصابة التي
ال يه ّمها سوى النهب ،والسلب ،وفرض
الجبايات ،وهو ما يفاقم من معاناة
املواطنني».

جمال المعمري
رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب

الميليشيا ال تُعير حياة
اليمنيين أي اهتمام،
لكنها في الوقت نفسه
وفرت لقياداتها (حجر
ّ
صحي) على أعلى
ووفرت كافة
مستوى،
ّ
اللوازم الطبية حتى ال
يتسلل إليهم الفيروس،
وتركوا الشعب يواجه
الوباء

المحامي حسن الحوري

الميليشيا الحوثية
تحرص على استغالل
هذا الوباء للتخلّص ممن
وتتوقع أنه يم ّثل
ترى
ّ
معارضة لها ،وتسلك
سلوك العصابة التي ال
يهمها سوى النهب
والسلب وفرض الجبايات،
وهو ما يفاقم من
معاناة المواطنين.
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مقوالت خالدة
منذ  5أعــوام ،مل يكن هدف الحوثيني حارض
اليمن فقط ،بل مل تتوان امليليشيا الحوثية ولو
للحظة يف تدمري تاريخ هذا البلد وحضارته
والعبث به.
فتح اجتياح الحوثيني للعاصمة صنعاء ،يف
 21أيلول /سبتمرب ،2014 ،مرحلة جديدة
لتدمري ونهب إرث اليمن التاريخي ،وخاضوا
حربًا ممنهجة أتت عىل معظم املباين واملعامل
ً
وصول إىل
التاريخية ،بد ًءا من صنعاء ذاتها،
مدينة عدن جنوبًا يف .2015
ففي صنعاء ،قامت عنارص يف امليليشيا الحوثية
بنهب بعض مقتنيات املتحف الحريب الواقع يف
حي التحرير ،قلب العاصمة ،وعبثت بالصور
ّ
التاريخية للرموز النضالية اليمنية ،واستبدلتها
بصور قادتها وشعارات الجامعة.

ومع وصول الحوثيني إىل مدينة عدن يف ،2015
تعرضت محتويات املتحف الوطني بحي
كريرت -الذي يعود بناؤه إىل 1918م ،وتح ّول
إىل متحف يف 1971م -للنهب ،وهو متحف
عريق يضم نحو خمسة آالف قطعة أثرية
تعود إىل مختلف مراحل التاريخ اليمني القديم
والحديث واملعارص.
كام أن عددًا من املدن والقالع التاريخية -التي
ارتبطت بحقب مختلفة -طالها دمار الحويث،
مثل :مدينة «براقش» ،يف محافظة الجوف
ً
شامل ،وقلعة «القاهرة» و»املتحف الوطني»
ومسجد ومدرسة األرشفية ،ويعود عهدها إىل
الدولة الرسولية يف محافظة تعز جنوبًا ،إضافة
إىل مدن أخرى ،ح ّولها الحوثيون إىل مواقع
عسكرية ومخازن للسالح.

أبيات
مضيئة

تعريف
بشخصية
عبدالله السالل
املشري عبدالله يحيى السالل بني عامي  1917و ،1994وهو أول رئيس يف
الشطر الشاميل من اليمن ،بعد ثورة  26سبتمرب 1962م الخالدة ،كان أحد
أفراد البعثة العسكرية للدراسة يف العراق يف عام  ،1939وهي البعثة التي
وسجن
كان ألفرادها دور بالثورة ضد اإلمامة العنرصية ،شارك يف ثورة 1948م ُ
عىل إثرها ،ثم كان عض ًوا يف تنظيم الضباط األحرار خالل ثورة سبتمربُ ،عرف
بسياساته وقراراته الصارمة التي ساهمت يف ترجمة أهداف الثورة اليمنية،
وأزيح بانقالب أبيض خالل زيارته إىل العراق يف الخامس من نوفمرب 1967م.

حدث الشهر
من التاريخ
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أبو األحرار محمد محمود الزبيري
اإلمامة وخطرها على وحدة اليمن

وطني حملتك يف صميم فؤادي
كن ًزا من اآلثار واألمجاد
ورسمت طيفك يف الضلوع بريشة
مصبوغة بدمي الكريم الفادي
شــعــر مــحــمــد سعيد ح ًّبا مييل إىل الحقيقة أسفرت
ج ـ ــرادة ف ــي قــصــيــدة وتألّقت كالكوكب الوقاد
ويخالف األحزاب يف أهوائها
وطني
وغرورها وعنادها املتامدي
أنا لست حزب ًّيا وأهوی موطني
أأقيم حزبًا يك أحب بالدي؟!

يف يونيو من العام 1967م ،ص ّعدت فلول النظام اإلمامي الكهنويت
من هجامتها ،وسيطرت عىل العديد من املناطق ،ويف يونيو من العام
الذي تاله 1968م ،متكَّنت ق َّوات الرشعية الجمهورية من استعادة
العديد من املناطق التي كانت قد سقطت يف أيدي اإلماميني ،قبل
حصار السبعني يو ًما للعاصمة صنعاء.

اإلكليل

هو أحد أبرز الكتب التاريخية يف اليمن ،يتناول حياة ابن األمري الصنعاين
الذي عاش يف القرن الـ 12الهجري  -بني القرنني الـ 17والـ 18امليالدي –
فرتة انتقال الحكم من الدولة العثامنية إىل الدولة القاسمية اإلمامية،
وهي فرتة كانت مليئة باالضطرابات والرصاع عىل الحكم بني األمئة من
أتباع الهادي يحيى الريس ،ممن يزعمون أن الحكم حق إلهي خاص بهم.
وجاء يف تقديم الكتاب أنه محاولة لكشف النقاب عن فرتة من تاريخ
اليمن ،وأن “فرتة ابن األمري متثِّل مرحلة من أخطر املراحل التي م َّرت يف
تاريخ الشعب اليمني ،وأكرثها تأثريًا يف املجتمع ويف االتجاهات الفكرية
واملذهبية”.
وقد عارص ابن األمــر عـرات األمئــة الطامعني ،وخمسة من األمئة
الحاكمني ،وكشف الغطاء عن فساد الحكام والقضاة وال ّعامل ،وحارب
“األفكار املضللة بني العلامء حتى تآمروا عليه ،وكادوا له كيدً ا”.
الكتاب ألَّفه خمسة مؤلفني ،وهم :قاسم غالب أحمد ،حسني أحمد
السياغي ،محمد بن عيل األكوع ،عبدالله املجاهد الشامحي ،محمود

كتاب ابن األمير وعصره

صورة من كفاح

إبراهيم زايد ،وصدر عن وزارة الثقافة والسياحة يف صنعاء ،بالتزامن مع
فعاليات صنعاء عاصمة للثقافة العربية يف عام .2004
مقسمة إىل قسمني ،تضمن القسم األول
الكتاب يقع يف  334صفحةَّ ،
نسب األرسة الهاشمية ،الطريق إىل الحكم ،من القاسم إىل املهدي ومن
القاسم الرهيب إىل العباس الجشع .وتناول القسم الثاين حياة محمد بن
إسامعيل األمري ،حياته ومعاركه ،وأبرز املواقف املتصلة بسريته ،وذلك يف
عناوين “من كحالن إىل صنعاء ،عامل السنة وداعيته ،فساد الحكم ودعوة
اإلصالح ،رجل السالم ،ابن األمري وبيت إسحاق ،مختارات ،مؤلفات”.
علم يف الفقه ،وقام بثورة عىل الخرافات
كان ابن االمري الصنعاين ً
العنرصية والرشكيات؛ ولذا كان من أوائل من راسلوا شيخ اإلسالم محمد
بن الوهاب مثن ًيا عىل جهوده يف تصحيح العقيدة وهدم معامل الوثنية..
وذلك يف قصيدة مطلعها:
حل يف نجدِ
سالمي عىل نجد ومن َّ
وإن كان تسليمي عىل البعد ال يجدي

تعريف بـكتاب

شعب اليمن
صرح سبتمبري :مركز الدراسات والبحوث اليمني
يع ُّد أول مركز علمي للدراسات يف الجزيرة العربية  -تم تأسيسه عام 1972م،
يقوم بنرش الدراسات والبحوث التي تع ِّرف باليمن شعبًا وأرضً ا وثقافة ،ويُعنى
بشكل أسايس بالرتاث الزاخر لليمنيني ،من أدب ،وفكر ،وعلم ،إىل جانب العمل
عىل صون هذا الرتاث من عوامل االنقراض والتلف واإلهامل ،فضً ال عن قيامه
ويتول نرشه يف عدد من امليادين.
َّ
بتحقيق علمي ملا يصل إليه،
ويهتم املركز ،بحسب تعريفه الرسمي ،بالبحث العلمي ،وخاصة ذلك املتعلِّق

قضية
اليوم

بتقنية املعلومات ،ويعمل عىل تطوير مهارات وتأهيل الباحثني اليمنيني يف هذا
املجال .أصدر املركز العديد من اإلصدارات امله ّمة ،ويوصف بأنه أحد معاقل
فكر الثورة السبتمربية ،ومن أبرز إصداراته مجلة “إصدارات مينية” ،وهي مجلة
فصلية محكّمة.
تول رئاسة املركز ،يف حني
وكان األديب والشاعر أحمد حسني املراوين أ ّول من ّ
تول الشاعر الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح رئاسته منذ سنوات طويلة.
ّ

قانون الخُمس تعبري أكرث وضو ًحا عن عنرصية ساللية
مقيتة .لست أدري كيف سيستقبل دعا ُة الحقوق
والحريات من اليمنيني والغربيني الذين يدافعون
باستامتة عن الحوثيني ،هذا القانون ..إن مل يكن هذا
القانون عنرصيًا فامذا تكون العنرصية!!

إذا كانت امليليشيا تصدر هذه القوانني العنرصية التي ترشعن
نهب ثروات البلد وممتلكات املواطنني ،وهي تحت ضغط القوة
العسكرية ،وال متارس أيًّا من وظائف الدولة ،وال تسيطر سوى عىل
 %٢٠من األرايض ،وال تتمتع بقاعدة شعبية ..فامذا كانت ستفعل
لو أنها متكّنت من فرض االنقالب وأحكمت قبضتها عىل اليمن؟!

مستشار رئيس الجمهورية

وزير اإلعالم

د .أحمد عبيد بن دغر

األستاذ معمر اإلرياني
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حتىنلتقي
حتى
نلتقي

معركة

الشعب اليمني مع مخلفات اإلمامة الكهنوتية التابعة إليران
مصير ،ال يصلح فيها اإلثــراء والترزق أو حتى االستبقاء ..هي
كل شيء ،ومن يبخل فيها بشيء
كل شيء سوف يكسب َّ
معركة من يبذل فيها َّ
كل شيء.
سيخسر َّ
تماما من ُمسلّ مات األديان
الضد
هي معركة ضد حركة وثنية عنصرية تقع على
ً
ّ
توصلت
السماوية ،ومجامع اللوائح األممية ،وكافة المبادئ والقيم العظيمة التي َّ
إليها البشرية عبر نضالها الطويل.
ٌ
موعود بالنصر« :فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم
الصامد فيها
معركة
وهي
ٌ
ُ
يمسسهم سوء».

عادل األحمدي

رئيس مركز نشوان الحميري
للدراسات واإلعالم

صباحات العائد المعتذر

من فضل الله علينا ،أن
كثيرا
عدونا اختصر علينا
ً
من الجهد والوقت:
لـ ــم ي ــخ ــدم ــوا الـ ــنـ ــاس بــل
استخدموهم.
ل ــم يــحــتــرمــوا ال ــن ــاس بل
أذلّوهم.
لم يخففوا من نعرتهم
العنصرية أو الطائفية بل
أسفروا عنها بشكل مستفز.
ـل
ش ـ ّنــوا حــربــهــم عــلــى كـ ِّ
ـال ومــقــدس فــي وجــدان
غـ ٍ
الشعب ومعتقداته وتاريخه
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لقد خلق الله األرض وما
عليها وفقًا لقانون السببية،
وإننا إذا ما أخذنا بأسباب
النرص ،عسكريًا ،وسياسيًا،
وإعالميًا ،وفكريًا ،واجتامعيًا،
فإن الشعب سيتكفّل ببقية
املهمة .ولنكن عىل يقني أن
الخري عندما يتح ّرك بشكل
محصلته تختلف
سليم ،فإن
ّ
محصلة الــر ،فاألخري
عــن
ّ
عندما يتح ّرك يكون حاصل
جهده «واحـــد زائـــدًا واحــد
يساوي اثنني ،بينام الخري واحد
زائـــدًا واحــد يساوي عرشة،
حيث يطرح الله الربكة وتكون
خطوات يُطوى لها الزمن».
والنرص قادم ال محالة ،لكن علينا أن
ندرك من اآلن أن تبعات النرص أخطر
من تبعات الفشل؛ لذا علينا التخطيط
السليم -من اآلن -ملرحلة ما بعد النرص.

ومــن فضل الله علينا أن
عدونا اخترص علينا كث ًريا من
الجهد والوقت:
 لقد اطأمنوا لق ّوتهم اآلن ،وهذا مدخلمن مداخل الهزمية لن ينتبهوا له.

 مل يخدموا الناس بل استخدموهم. مل يحرتموا الناس بل أذلوهم. مل يخففوا من نعرتهم العنرصية أوالطائفية بل أسفروا عنها بشكل مستفز.
كل غالٍ ومقدَّ س يف
 ش ّنوا حربهم عىل ِّوجدان الشعب ومعتقداته وتاريخه.
 استنزفوا أبناء القبائل وز ّجــوا بهمكل ٍ
بيت
إىل محارق املوت ،وجعلوا يف ِّ
رسادق عزاء.
 رسقــوا اللقمة من أفــواه الجياع،وقطعوا الرواتب ،ونهبوا املساعدات،
وضاعفوا اإلتاوات والجبايات واملكوس،
ود َّمروا املصالح العامة والخاصة.
 قمعوا الحريات ،وفتحوا الزنازن،وأغلقوا املنابر ،وحظروا املواقع.
 كذبوا ،ضللوا ،دلّسوا ،وأمعنوا يفالكذب والتضليل والتدليس.
كل مصابيح التنوير،
 قاموا بإطفاء ِّوتفننوا يف صناعة الجهل والدجل.
 كانوا هم الوباء العضال ،وأفسحوالكل أسباب املوت.
الطريق ِّ

بكل أسباب
لقد أخ ــذوا ِّ
الــزوال ،وعلينا أن نأخذ بكل

أسباب النرص ،وليس أمامنا
خيار غري ذلك.
وغــدً ا -بــإذن الله جلّت قدرته-
ّ
ونصل يف جامع
سنحتفل يف السبعني،
لكل ذرة تراب تركنا
الصالح ،ونعتذر ِّ
عربة الجبت والطاغوت والكهنوت
تعبث بها.

أب تأخرنا عن
سنعتذر ِّ
لكل ٍ
لكل أم ثكىل
نجدته ،سنعتذر ِّ
ولكل طريمانة
ولكل طفل يتيمِّ ،
ِّ
مــجــروحــة األنـــف .فرسانًا
مكتميل الفروسية والجسارة
والنبل ،نزيح الكابوس عن
صــدر البالد ،ونعيد بناء ما
د ّمــره األوغــاد ..نعيد للصبح
رونقه وطيوره ،ونعيد لليل
بهجته ورسوره ،ونعيد لطابور
الصباح وللتالميذ يف طابور
الصباح ألقهم وحامسهم وهم
يرددون:
يا بالدي نح ُن أبنا ُء وأحفا ُد رجالِكْ

سوف نحمي َّ
كل ما بني يدينا من جاللِكْ

العالم
يحبس أنفاسه

كارثة صافر..
إرهاب حوثي
في البحر األحمر
خزان صافر العائم في ميناء رأس عيس
يحتوي على أكثر من

مليون و 278ألف برميل

عاما
ً

عمره 44

من النفط الخام

خرج عن الخــدمة فــــــــي مارس 2015م ويحتـــــاج إلــــــــــــى صيـــــانة عاجــــــــلة
يستخــــدمه الحوثيــــــــــــون سالحــــــــــًا لتهــــــــــــديد اليمــــــــــــــن والمنطـــــــــــــــقة
يمنعون فرق الصــيانة التابعة لألمم المتحدة من الوصول إليه وصيانته
إذا انفجر سيتسبب بأكبر كارثة على مستوى
العالم

سيتم إغالق ميناء الحديدة وسترتفع
أسعار الوقود بنسبة ٪800

اختالط  138مليون لتر من النفط في مياه
البحر األحمر

ستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية
وتغادر المنظمات اإلنسانية

تعد كارثة صافر المحتملة أكبر (بأربعة
ّ
أضعاف) من كارثة (أكسون فالديز) عام 1989م

عاما
سيستغرق مخزون األسماك 25
ً
للتعافي

بعثت الحكومة اليمنية  5خطابات إلى األمم المتحدة دعتها إلنقاذ
المنطقة والعالم من إرهاب الميليشيا الحوثية
القرار األممي رقم  2511طالب ميليشيا الحوثي بالسماح
لفرق األمم المتحدة بصيانة الخزان لكنها تتجاهل القرار والتحذيرات الدولية
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