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الحوثيون عىل حقيقتهم بعد محاوالت طويلة من االختباء وراء  انكشف 
مواقف  كسب  يف  طمعاً  »التقية«  واستخدام  زائفة،  شعارات 
يعرفها  –التي  حقيقتهم  عن  أعلنوا  أن  لبثوا  ما  لكنهم  اليمني؛  الشعب  فئات  بعض 

الشعب من مامرساتهم- والعنرصية املقيتة، ودعاوى أفضليتهم عىل سائر الشعب. 

اإلعالن الحويث عن الئحة الزكاة- التي جعلت كل يشء مباح للصوص-، وإقحام نصوص ما أطلقوا عليه بقانون 
عي انتسابها إىل آل البيت أحقية نهب 20% من ثروات البالد من النفط  »الُخمس« الذي يعطي فئة معينة تدَّ
والغاز واملعادن والذهب وكل ما زاد مثنه، كان عالمة واضحة للتاميز، ومل يعد فيها مجال للتخفي وراء التقية. 

به  املعرتف  الربملان غري  العنرصي، وحاولوا متريره عرب  القرار   عىل عجٍل صدر هذا 
يف صنعاء، وأرادوا البدء بتطبيقه دون إحداث أي ضجة إعالمية بإشهاره، لكن صحوة 
الحويث  تاريخ  اليمنيون  ونبش  الساحر،  عىل  السحر  فانقلب  حارضة،  كانت  الشعب 

العنرصي للعلن. 

بإعالن  ما صنعوه  تربير  الكهف من مخبئه ملحاولة  العنرصية، فظهر صاحب  معامل  إخفاء  الحوثيون  حاول 
مبادئ جديدة، ظاهرها املساواة وباطنها التنقيص من فئة من الشعب اليمني، تعرضت للضيم طيلة حياتها 
وهم فئة »املهمشني السود« الذين أطلق عليهم »أحفاد بالل«. وعند التأمل نجد أنها تسمية فيها استنقاص 
من هذه الفئة التي نزع عنها مينّيتها املتأصلة، زاعامً أنهم جاؤوا من خارج اليمن، وهنا يكشف الحويث عن 

مخططه لتقسيم املجتمع وتوزيعه إىل طبقات أصلية وفرعية.

يف  استيعابهم  أجل  من  تكن  مل  السود  اليمنيني  الحتواء  الحويث  عبدامللك  دعوة   
الوظائف الحكومية، أو متكينهم من التعليم، ومنحهم حق الحصول عىل فرص عمل، 
لكنها فخ لحشدهم إىل الجبهات، بعد أن تراجع أبناء القبائل، وانشغل أفراد الساللة 
حقوق  واستقطاع  والجامرك،  والغاز  النفط  وعائدات  والرواتب  بالوظائف  بالتفرد 

املواطنني، وجني الجبايات وافتتاح مزيد من األسواق السوداء. 

الوقفات  يف  بهم  واستعرضوا  الخاصة،  طريقتهم  عىل  بالد«  »أحفاد  عليهم  أطلقوا  مبا  الحوثيون  احتفى 
االحتجاجية، وسلموهم بنادق ورصاص وبقايا فائض التغذية املرسوقة من املنظامت، ثم رموهم يف مقدمة 

الصفوف ليعودا أخباًرا وصوًرا يتاجر بها الحوثيون. 

 منذ احتالل صنعاء مارست العصابة الحوثية العنرصية بكافة أشكالها، ومن يتتبع 
هرمية قيادة هذه الحركة، وكيف تدير سلطة األمر الواقع سيجدها تحمل طيفاً واحداً 
من ساللة واحدة دون اعتبار لتنوع الشعب اليمني وتعدد قبائله وأحزابه ومدارسه 

الفكرية. 

أصبح النسب الهاشمي معياًرا أساسًيا يف تقلّد املناصب العليا داخل الحركة الحوثية، ويف الدولة التي يراد لها 
أن تتحّول إىل أداة مهّمتها خدمة أرسة عبدامللك الحويث ومتكينها من رقاب اليمنيني. 

 ومن أشكال العنرصية الحوثية متييزها بني القتىل يف الجبهات وتوزيعهم إىل قناديل 
وزنابيل، يزفون القناديل يف مواكب رسمية، ويقربونهم يف مقابر خاصة، ويدفنون غريهم 
»الزنابيل« يف مقابر عامة، هذا إن حالفهم الحظ، وحصل الواحد منهم عىل قرب، وإال 

فكثري منهم يدفنون يف الجبهات وترسل صورهم إىل عوائلهم مرفقة بتعزية باهتة. 

العنرصية الحوثية ليست وليدة العرص، بل عنارص جينية متأّصلة، وموروث عقدي مستمر، فتكت بالشعب 
اليمني أرضاً وإنساناً، وهنا يكمن التساؤل: هل ميكن التعايش مع هذه الفئة التي تلطّخت بالدماء، وغرقت 

بنهب أموال الشعب دون حق؟ 

يد هذه  القوة من  نزع  يتم  مل  وما  بامتياز،  العنرصية سمة حوثية  القول:   مجمل 
سيتعاظم،  خطرها  فإن  الطبيعي،  وضعها  إىل  وإعادتها  أظافرها،  وتقليم  العصابة، 

ومصائبها ستتواىل.

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

حركة عنصرية بامتياز 
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تـــصـــل  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ  
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــيـــــــن 
أن  ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
الـــفـــانـــي يــقــوم 
كــمــا يجب  بــــــدوره 
ضــــــمــــــن جـــــهـــــود 
الــدولــة،  استعادة 
في  ــوده  وجــ وأن 
منظومة الشرعية 
ــم فــــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ يـ
ــع  ــوضــ ــ ــد ال ــيـ ــقـ ــعـ تـ
يقومون  عليهم؛ 
بــعــمــلــيــة اقــتــحــام 
منزل هذا الشخص 
البتزازه  حصاره؛  أو 

وتركيعه.

منازل اليمنيين.. 
وسيلة حوثية لتهجير وتركيع األحرار

الصحف  نرشت  2020م،  12يوليو  يف 
النوع  هذا  تضمنا  خربين  اليمنية  واملواقع 
من االنتهاك الذي يتميز به الحوثيون دون 
امليليشيات منزل  اقتحام  األول عن  غريهم، 
رئيس الكتلة الربملانية لحزب اإلصالح النائب 
صنعاء،  العاصمة  يف  الهجري،  عبدالرزاق 
بهدم  امليليشيا  قيام  عن  تحدث  والثاين 
ناجي  »محفوظ  املواطن  منزل  ــراق  وإح
الجريدي  بيت  بعزلة  الكائن  الجعفري«، 

مبديرية الحيمة الخارجية التابعة لصنعاء.

متارسه  الــذي  االنتهاك  من  النوع  هذا 
لكنه أسلوب  اعتباطًيا،  ليس  الحويث  ميليشيا 
عدد  لتحقيق  التاريخي  تأصيله  وله  ممنهج، 
من األهداف السياسية والعسكرية والعرقية 
بعضها  سأوضح  املقالة  هذه  وعرب  أيًضا. 

بشكل مخترص.

التهجري  يكون  الدويل،  القانون  بحسب 
القرسي إما مبارًشا عن طريق ترحيل السكان 
من مناطق سكنهم بالقوة، وإما غري مبارش، 
عن طريق دفع الناس إىل الرحيل والهجرة، 
والرتهيب  الضغط  وســائــل  باستخدام 
امليليشيا  به  تقوم  ما  وهــذا  واالضطهاد، 
الحوثية كلاّم سيطرت عىل منطقة يف اليمن، 
حيث ترشع بتفجري منازل املخالفني لها يف 
ومنازل  والسيايس،  الديني  واملعتقد  الرأي 

من ال ينتسبون إىل ساللتها.

عندما   2008 يوليو   19 يف  البداية  كانت 
منزل  بتفجري  الحوثية  امليليشيات  قامت 
سحار  مبديرية  الحطّاب  عبدالله  املواطن 
تلتها  الحوثيني،  معقل  صعدة  محافظة 
لها  املخالفني  عرشات  منازل  تفجري  عمليات 
امليليشيا  تنتقل  أن  قبل  ذاتها،  املحافظة  يف 
العملية  نفس  لتامرس  أخرى  محافظات  إىل 

يف كّل منطقة تصل إليها مبا فيها املحافظات 
الجنوبية والوسطى.

باالستيالء  الحويث  ميليشيا  تكتفي  ال 
عىل  تعمل  بل  السالح،  بقوة  السلطة  عىل 
وتجريف  املجتمع،  بنيوي يف  تغيري  إحداث 
فكري من خالل فرض معتقداتها، وتهجري أو 
اغتيال كلِّ من ال يقبل هذا التغيري الفكري 
عرقي/ »تطهري  يعني  ما  وهــو  القرسي، 

طائفي«، السيام وميليشيا الحويث تعمل عىل 
توطني وتوزيع أمالك أحرار اليمن عىل أفراد 
ساللتها باستخدام القوة كأمر واقع يف هذه 
املناطق، وهي بذلك تتخذ قرار عدم عودة 

أرُس من تمَّ اغتيالهم أو تهجريهم.

أو  »السكن«  أن  الحويث  ميليشيا  تعرف 
يف  اإلنجازات  أهم  من  واحد  هو  »املنزل« 
رّب  عمل  خالصة  فهو  اليمنية،  األرسة  حياة 
األرسة طوال حياته وثروته ومستقبل أوالده، 
وعند قيامها بتفجريه أو مصادرته فهذا يعني 
كلَّ  قد خرسوا  أرسته  أفراد  وكلَّ  الضحية  أن 
يشء، وهو إشعار لبقية السكان أن هذا مصري 
كّل من ال يتقبل الواقع العنرصي وامليليشاوي 

الجديد.

وأمام رفض غالبية الشخصيات السياسية 
عدد  ومغادرة  الحويث،  لالنقالب  واملجتمعية 
لجأت  االنقالب،  سيطرة  مناطق  منها  كبري 
الشخصيات  ابتزاز هذه  وسيلة  إىل  امليليشيا 
تهديدها  خالل  من  الجمهورية  الوطنية 
مبصادرة منازلها وعقاراتها، وقد نجحت هذه 
من  كثري  إسكات  يف  كبري  حدٍّ  إىل  الوسيلة 
والقبلية  والعسكرية  السياسية  الشخصيات 
واملثّقفة خوفاً عىل منازلهم يف ظلِّ الحديث 

عن عدم إمكانية حسم املعركة عسكريًّا.

خاللها  من  التي  وسائلهم  لهم  الحوثيون 

الرشعية،  يف  سيايس  كلِّ  دور  معرفة  ميكنهم 
السيايس  أن  معلومات  لهم  تصل  وعندما 
بصدق،  يعمل  العالين  املسؤول  أو  الفالين 
ويقوم بدوره كام يجب ضمن جهود استعادة 
الرشعية  منظومة  يف  وجــوده  وأن  الدولة، 
واملشهد السيايس بشكٍل عام يسهم يف تعقيد 
الوضع عليهم؛ يقومون بعملية اقتحام منزل 
وتركيعه،  البتزازه  حصاره  أو  الشخص  هذا 
عىل  واحصل  اهدأ  مفادها:  رسالة  وإرســال 
يف  تجتهد  ال  لكن  الرشعية،  مــن  مرتبك 
مواجهتنا وإال سنصادر منزلك ولن تعود إليه 
الوسيلة  هذه  استخدمت  إنها  حتى  مجدًدا. 
فريق  أعــضــاء  مــن  عــدد  وتركيع  إلرهـــاب 
بإرشاف  تتم  التي  املشاورات  يف  الحكومة 

أممي مع الحوثيني.

قد  اليمن  كان  القانونية،  الناحية  ومن 
صادق عىل عدد من االتفاقيات واملعاهدات 
لألعيان  خاصة  حامية  أبرزت  التي  الدولية 
املدنية، وَعّدت حّق السكن والعيش اآلمن 
الحقوق  من  العامة  باملرافق  واالنتفاع 
عليهــا  االعتداء  وأن  لإلنسان،  املكفولة 
الحق يف  املواثيق، خصوًصا  لتلك  يُعدُّ خرقاً 
ميارسه  ما  أن  يعني  وهذا  واملأوى.  السكن 
الحوثيون انتهاك لهذه املواثيق واالتفاقيات، 
عقابهم  فيه  ينالون  الــذي  اليوم  وسيأيت 

بسبب هذه املامرسات اإلجرامية.

جعل  حــرٍّ  مينيٍّ  كــلَّ  أحيي  األخـــري؛  يف 
أولوياته،  رأس  عىل  وقضيته  جمهوريته 
الوطنية  مبادئه  أجل  من  التضحيات  م  وقدَّ
هذه  ابتزاز  أمام  الركوع  ورفض  واإلنسانية، 

امليليشيا الساللية العنرصية.

هذا  وأحــرار  أبطال  يا  الله  حفظكم 
الوطن.

 همدان العليي
كاتب صحفي

فــي   يكفي  ــكــتــب  ت أن 
ــحــث  مـــــحـــــرك ب
جوجل عن هذه العبارات: »الحوثيون 
»الــحــوثــيــون  أو  ــزًل«،  ــنـ مـ يقتحمون 
مئات  لك  ستظهر  مــنــزًل«،  يفجرون 
روابط ألخبار  عبارة عن  النتائج، وهي 
تتحّدث عن عدد ل يحصى من جرائم 
شخصيات  مـــنـــازل  وتــفــجــيــر  اقــتــحــام 
ــون  يــمــلــكــهــا ســيــاســيــون وعــســكــري
بدأ  منذ  يمنيون  وقبليون  ومثقفون 

التمّرد الحوثي في صعدة.
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د. عبدالله بن غالب الحميري 
نائب رئيس حزب السلم والتنمية

الشيخ. محمد عيضة شبيبة
وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد

يرفض الحوثيون الحلول السلمية؛ ألنهم يعلمون حجمهم الحقيقي، وأنهم ال حاضنة 
لهم وأنهم سيخرسون؛ ولذلك لجؤوا إىل القوة واستخدام السالح والعمل عىل تجريف 

املجتمع إليجاد حاضنة لهم.

الجنة عربه،  اليمنيني، وطريق  أعىل من  أن ساللته  اليمنيني، ويرى  إنه فوق  قال  من 
وال بد أن نكون من شيعته، وله حقوق فوق ما لليمنيني، فهو ليس ميني.. وال يرشفنا 

وجوده بيننا

سبل مواجهة التجريف الطائفي الحوثي للهوية  
وتنسيق  بدورها  القيام  واألوقاف  والتخطيط  والخارجية  واإلعالم  الرتبية  وزارات  عىل 

جهودها يف مواجهة تجريف الهوية وتطييف املجتمع التي متارسها مليشيا الحويث.

واملؤسسات  الدعوية،  والجمعيات  اليمن،  علامء  وهيئة  اليمن،  علامء  جمعية  عىل 
زحف  أمام  التقاعس  وعدم  األهم،  بواجبها  القيام  الوطنية؛  واألحــزاب  الرتبوية، 

ميليشيات الحويث اإليرانية عىل الهوية اليمنية لتجريفها.

املد  ملواجهة  العريب  املرشوع  مع  اليمن  التحمت 
الصفوي الخميني منذ نشأته، حتى جاءت الحوثية، 

لتأخذ اليمن إىل املدار الفاريس.

لالستفزاز  تخضع  أن  لها  ميكن  ال  اليمنية  الغالبية 
الحويث العنرصي مهام خذلتها موازين القوى، إال أن 
االستفزاز  لعبة  ملواجهة  عنيفة،  ستكون  فعلها  ردة 

الساليل البغيض.

أخطار الحوثية على
 الهوية اليمنية

من مخاطر الحركة الحوثية عىل الهوية اليمنية

1 - إحياء العنرصيات الساليل

2 - طمس وتشويه التاريخ اليمني 

3 - تشويه املكونات الفكرية واالجتامعية يف اليمن

أكاديميو وعلماء اليمن يناقشون 
خطر الحوثية على الهوية اليمنية

 مالمح العالقة الثقافية 
الحوثية اإليرانية

وابتعاثهم  الحوثيني  الطالب  إرسال   /1
للدراسة يف طهران وتأهيلهم فكريًا

ومنها  اإليرانية،  الطقوس  استنساخ   /2
يف  الصدور  عىل  والــرب  املآتم  إقامة 

اليمن  

3/ ترجمة كتب الشيعة ونرشها يف اليمن 

 4/ نرش الثقافة اإليرانية يف صنعاء، ومنها 
الطابع  ذات  والالفتات  اللوحات  نرش 

اإليراين يف الشوارع 

طريقة  عىل  الثقافية  الدورات  إقامة   /5
الحوزات يف إيران

عالقة الحوثيين اإلعالمية 
مع إيران

1/ توحيد لغة الخطاب 

2/ االتفاق يف التعاطي مع األحداث

٣ تدريب الكوادر الحوثية إعالمًيا

ومنارصتهم  للحوثيني  ــران  إي تبني   /4
إعالمًيا

الشيخ/ خالد الوصابي
باحث في شؤون الفرق والمذاهب

د. كمال القطوي
باحث في الفكر اإلسالمي

مــن حــديــث عــلــمــاء الــيــمــن الــمــشــاركــيــن فــي الــنــدوة التي مقتطفات 
دائـــرة  عــبــر  واإلعــــام  ــلــدراســات  ل اليمني  المنبر  مها  نظَّ
إلكترونية)ZOOM(، في 10 /11 /1441هـ الموافق 1/ 7 /2020م تحت عنوان »تجريف 

الحوثيين للهوية اليمنية... المخاطر واآلثار«، شارك فيها أكاديميون وعلماء.

المنبر اليمني - خاص

قبل  من  اليمنية  الهوية  تجريف   
بخلفية  مرتبطة  الــحــويث  عصابة 
بفكرة  يؤمن  الذي  اإلمامي  املرشوع 
االصطفاء، وظهر اليوم بنكهة فارسية 

اثني عرشية بحكم تقارب األهداف.
عقيدة  كأسالفه  الــحــويث  ينتهج   -
وأعــراض  ــوال  وأمـ دمــاء  استباحة 
العنرصي  والــتــمــيــيــز  املــخــالــفــني 

واالستعالء

وسائل الحوثي لتجريف الهوية

المساجد

املتشبعني  فرض   – عليها  االستيالء 
القرآن  اإليراين – منع تحفيظ  بالفكر 

– إرهاب الخطباء

- مؤسسات التعليم 

تغيري   – التجهيل   - املؤسسات  هدم 

التحكم   – املناهج  تغيري   – الكوادر 
بالتخصصات

- تجريف التعليم يف املدارس
الدراسة  أيام  الرواتب – شغل   قطع 
استبدال   – واملعسكرات  بالعطل 
النشيد الوطني بشعار الوالية – تعبئة 

إذاعية – دورات– تغيري املناهج

- عبر وسائل اإلعالم

من  كبري  عدد   - الفضائية  القنوات 
اإلذاعات - مجالت منها ما يستهدف 

األطفال
- تجريف الهوية الوطنية والتاريخية

تغريت أسامء الشوارع - طمس الرموز 
 – واملتاحف  الوثائق  نهب   - الوطنية 
اآلثار واملخطوطات – إحراق  تهريب 
الشعارات  استبدال   – املكتبات 

واألعياد الوطنية

األساليب الحوثية في تجريف الهوية
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العلمية  واإلنــجــازات  والبطوالت،  والنضال،  العطاء،  من  ُمــشــرٌق  ِسفٌر  اليمنية  الــمــرأة  هي 
والفكرية، وبهذا عرفت في التاريخ اليمني، وبتلك اآلثار خطت مكانها ومكانتها في اليمن، وال 
تزال مستمرة في العطاء، وفي مقدمته العطاء النضالي في سبيل استعادة الدولة والدفاع 
وإسناد  والكهنوت،  الدجل  كبيرة في مواجهة مشاريع  إسهامات  لها  نجد  ولذا  الكرامة؛  عن 
معركة الدفاع عن الهوية اليمنية، ودفعًا لغوائل العدو الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا. 
شكلت نساء اليمن مشاريع الدفاع عن الحرية والكرامة، ووقفت في وجه التوحش الحوثي 

وآلته اإلرهابية الدموية. 
التي  واالنتهاكات  الكهنوت،  انقاب  ظــّل  في  معاناتها  على  العدد  هــذا  في  الضوء  نسلط 
تعرضت لها، ونحاول إبراز جانٍب من أوجه المسخ والتجريف الحوثي لهويتها وكينونتها المقدرة 
في وجدان المجتمع، ونلتقط بعضًا من صور العطاء والمقاومة والتضحية والفداء التي جادت 

بها المرأة اليمنية ألجل دينها ووطنها وأهلها.

اليمنية في عمق المعركة التي يخوضها الشعب اليمني  المرأة 
بكل قواه ضد المشروع الكهنوتي اإلمامي اإليراني، لم 

تغب يومًا في أدق تفاصيل أوجاعها وأتراحها وأفراحها.

نساء اليمن في جحيم الحوثي 

مسيرة العيب األسود

ملف العدد

ذي الحجة 1441هـ  - أغسطس 2020م



المجتمع،  المرأة  اليمنية جزء من 
سرطان  من  بدورها  عانت 
عانت  عدة،  اتجاهات  ومن  تــزال،  ول  اإلمامة 
ا فقدت  باعتبارها طفلة تيّتمت، وباعتبارها أمًّ
ابنها، أو زوجة فقدت زوجها، أو أخاها أو قريبها 
ــروب اإلمــامــة الــتــي شــّكــلــت سلسلة  ــراء حـ جـ
إلى  الرسي  حسين  يحيى  مجيء  منذ  مّتصلة 
اليمن وإلى اليوم، ول تزال المعاناة مستمرة. 
إلــى جنب مع  المرأة جنًبا  نــزال  ومــن هنا كــان 
الرجل مناضلة ضد اإلمامة، خاصة حين  أخيها 
كـــان جــنــود األئــمــة يــعــتــدون عــلــى الــحــرمــات، 
فيقتحمون البيوت، ويستولون على ما فيها، 
ليًل أو نهاًرا، سواء بحضور الرجال في البيوت 
أم أثناء غيابهم، فلم تملك المرأة إل أن تقاوم 
هذا العتداء، وأن تواجه صلف ووقاحة جنود 
الطرف عن  األئمة يغضون  الذين كان  األئمة 
التصرفات  هذه  وفي  التصرفات.  هذه  كافة 

الرعناء قال الموشكي مخاطًبا اإلمام: 
تخاصمنا بالدين والدين موجٌع

ألنك قد أدميت مهجته عدا
وإل فهل هتك النساء وضربها

حلل ولو في دين من يعبد الّصلدا؟

الحروُب  تركَتْها  التي  لبيَِّة  السِّ اآلثار  جانِب  وإىل 
الجانِب املادي يف األرواح واملمتلكات يبقى  عىل 
ترتكه عىل  وما  النفيس  الجانِب  الكبرُي عىل  أثرُها 
ة أنَّ َهِذه الحروَب ذاُت  َسيكولوجيَّة اإلنَسان؛ خاصَّ
حروَب  فليسْت  أخرى،  حروٍب  أليِة  مَغايٍر  طابعٍ 
ومقاتلة  بة  مدرَّ فرٍق  تقترُص عىل  نظاميٍَّة  ُجيوٍش 
فقط، بل تُعد القبيلُة كلُّها جيًشا محاربًا، غازيًا أو 
الَقبيلة هو  فرٍد يف  أو مقتواًل.. فكلُّ  قاتاًل  مغزيًّا، 
جنديٌّ مقاتٌل بالفطرة، ولديه من قصِص املوروِث 
غر ما يفوق  الحريب التي تفتََّح وعيُه َعليْها منذ الصِّ
والَعمليَّة  النَّظَريَِّة  املعارِف  من  النظامي  الجنديَّ 
َهِذه  رحى  تــدوُر  ما  وعــادًة  الحرب!  َمَجال  يف 
الدياِر  األعم عىل مقربٍة من  األغلِب  الحروِب يف 
يف  وليست  أحيانًا،  داخلها  بل  والسكنى؛  واألهل 
الناحية  من  بها  الجميع  فيتأثر  خارجية،  جبهات 

النفسية إىل جانب اآلثار املادية األخرى. 

صورة من صور نضال المرأة اليمنية

تزّعمت الشيخة صالحة الحجرية مواجهة قبائل 
خوالن التي قادها أحد كبار أعيانهم يومها، وقَْد 

عىل  خوالن،  لقبائل  قائًدا  املنصور  اإلَمام  عينه 
طريقة،  بأي  األموال  لجمع  متعطًشا  وكان  تعز، 
فاتّجه بقبائله إىل بالد الحجرية لنهبها، إال أن أهل 
الحجرية تصّدوا له، وبرزت الشيخة صالحة قائدة 
القائد  َهذا  وصّدت  السالح،  فحملت  شجاعة، 
قصيدة  ومثة  قومها.  مع  الجند  من  معه  ومن 
نضال  فيها  يجّسد  جرادة  سعيد  محمد  للشاعر 

املرأة اليََمِنيَّة يف الشامل والجنوب مًعا، ومنها: 

ورُب فقري عرسه قد متنعت

عليه وهزّت فيه نخوة جبار

وقالت له: فيم وقوفك 

   محاط برشٍّ مستطري وأرشار؟

فقال لها: قد تعلمني بأنني

أخو فتكات يف الوغى غري خوار

ولكنني من ُعدة الحرب أعزل

وذلك ظرف ال يضري مبقدار

 نضال مستمر 

ملف العدد

     ثابت األحمدي
 باحث في شؤون الفكر 

اإلسلمي والتاريخ السياسي 

حواء اليمن واإلمامة..

8
العدد »25« المنبر اليمني - مجلة شهرية
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  مّر جيُش اإلَمام 
يحيى من مدينة 

يريم فهالهم ما 
رأوه في بيوِت 

المواطنين ُهناك 
من متاٍع وأمواٍل، 

فأقدموا على نهِب 
كل ما وصلْت إليه 

أيديهم، حتى بلغ 
بهم األمُر إلى أن 

يقطعوا آذان النَِّساء 
ليأخذوا األقراط التي 

عليها
فأهدت إليه قرطها وسوارها

وما تّدخر األنثى لحاالت أطوار

وقالت له: بعها لترشي كرامة

وحرية ال يشرتي مثلها الشاري

 وإىل جانب الشيخة صالحة الحجرية أيضا 
الم بتعز، ونورة  »تُحفة ُحبَل« يف رَشعب السَّ
بنت معوضة بن محمد بن عفيف يف يافع، 
جنود  مع  املعارك  إحدى  يف  قُتلْت  والتي 
وأيًضا  املواهب،  َصاِحِب  املهدي  اإلَمــام 
الدرويشة،  فندة  و  دنيا«  أبو  أوالد  »أم 
ونساء أخريات، ذكرهن الربدوين يف اليمن 

الجمهوري. 

أن  األكــوُع  عيل  محمد  املــؤرخ  ذكر  وقد 
دخولهم  عند  املسلحني  الَقبَائِل  رجــاَل 
أْعاَمال  أتوا  1911م  عام  قبل  يريم  مدينة 
وحشيَّة من َسلِب األمواِل، وهتِك األعراِض، 
املرأة  أُذن  يقطُع  كان  بعَضهم  أن  لدرجة 
هِب  الذَّ من  َعليْها  ما  ليسلَب  البنِت  أو 
أفعااًل  أتوا  قد  أنهم  كام  إلخ.  الفضة..  أو 
والغباء،  الَجْهل  تعكس  مزرية  ُمْضحكة 
ُسكر،  أنه  ظانني  ابون،  للصَّ أكلهم  ومنها 
ميتًا  دوًدا  فحسبوه  أُْرزًا  وجدوا  وآخرون 
املرآة  يف  ُصورته  يرى  وبعضهم  به،  فرموا 
املرآة  فريمي  عدٌو  أنَّه  فيظن  الزجاجيَّة 
وتتطاير شظاياها إليه فتجرحه، ويظن أنه 
قتل عدوه. انظر: صفحة من تاريخ اليمن 
عيل  بن  محمد  حيايت،  وقصة  االجتامعي 
العريب،  الكتاب  مطبعة  الحوايل،  األكوع 

دمشق، ص:105.

ــاين  اإلري الرحمن  عبد  القايض  ــروي  وي
الرئيُس األْسبق للجمهوريَّة الَعربيَّة اليََمِنيَّة 

بشاعًة  تقل  ال  وقائَع  1974م  ـ   1967
حمزة،  وابن  الَهادي  أفعال  بشاعِة  عن 
من  املؤلَّف  يحيى،  اإلَمام  جيُش  مّر  حني 
مدينة  من  تعبريه،  حد  همجيَّة  قبائل 
لجيِش  أبوابها  املدينُة  ففتحت  يريم، 
اإلَمام معتزًة به، فهالهم ما رأوه يف بيوِت 
عهَد  ال  وأمواٍل  متاٍع  من  ُهناك  املواطنني 
لهم بها، فأقدموا عىل نهِب كلِّ ما وصلْت 
أن  إىل  األمُر  بهم  بلغ  حتى  أيديهم،  إليه 
يقطعوا آذان النَِّساء ليأخذوا األقراط التي 
وقَْد  املسجد!  فرش  نهب  حتى  بل  عليها، 
اآلذِن،  أقراِط  من  بعًضا  أن  األخبار  تتالت 
الفضيَِّة والذهبيَِّة، ِبيْعْت يف أْسواِق َصنعاء 

عىل بقايا اآلذاِن املقطوعة!

التي  األوىل  ــرّة  امل ِهــي  ــِذه   َه تكن  ومل 
أقراطها؛  مع  النَِّساء  آذان  فيها  تقطع 
ذلك؛  يؤكِّد  ما  طالب  أبو  أورد  لقد  بل 
أهايل  به  قام  الــذي  العصيان  يف  وذلــك 
مغلس  ابن  عاملهم  عىل  ووصــاب  ــة  َرمْيَ
اإلمام  حكم  إبان  1699م،  1110هـ،  عام 
املهدي صاحب املواهب، بعد يأسهم من 
اإلَمام  لكن  لشكواهم؛  سامع  أو  اإلنصاف 
الذين  وقبائله  حبيش  ابن  عليهم  سلط 
أخمدوا أنفاسهم، وأذاقوهم البؤس بالقتل 
والترشيد والنهب، حتى إنها قُطعت آذان 
ُحرمهم ألجل ما فيها من األخراص، وبعد 
إخامد مترّدهم فرض عليهم اإلَمام اآلداب 
املالية املجحفة، ثم عزل الوايل ووىّل عليهم 
عمه  ابن  من  أظلم  فكان  الثاين،  صهره 
واليمن   .267 الكساء،  طيب  انظر:  األول. 

يف ظلِّ حكم اإلَمام املهدي، 237.

حيث  مروعة،  قصة  أيًضا  اإلريــاين  وذكر 
ألتباعه،  َصنعاء  نهب  أحمد  اإلَمــام  أباح 
اإلريــاين  سمعها  وقد  أبيه،  مقتل  عقب 
شاهد  السياغي  أحمد  القايض  من  نفسه 
مع  َصنعاء  دخل  قد  »كان  القصة،  عيان 
القبائل الداخلني، أنه -وكان يف طريقه إىل 
خرجت  حاماًل،  امرأة  رأى  غمدان-  قرص 
فظن  القبائل  بعض  ورآها  شأنها،  لبعض 
أنها تخفي ُحليًّا أو مجوهرات تحت ثيابها 
وتتظاهر أنها حامل لتنجو مبا معها، وبداًل 
َعليْها،  ما  ليحس  يده  القبييل  ميد  أن  من 
ثيابها سلَّ جنبيته  ما تحت  ويتعرف عىل 
فبقر  الحبىل،  ــرأة  امل وطعن  »خنجره« 
عىل  رجليها  بني  إىل  الجنني  وسقط  بطنها 

الطريق، وماتت املرأة وطفلها. ومرَّ الرجل 
الجلف القايس وكأن شيئًا مل يكن، فاشأمز 
ضمري القايض السياغي، وأمر من معه من 
يف  وأودعــه  القاتل  عىل  بالقبض  الجنود 
سيف  إىل  أمره  شكا  ولكنه  القلعة؛  سجن 
اإلِْسالم العباس الذي كان عىل رأس القبائل 
الذين دخلوا صنعاء، واستباحوا واستحلوا 
أباحها  قد  أحمد  ــام  اإلَم وكــان  فيها،  ما 
أطامعهم  وكانت  دخولهم،  قبل  للقبائل 
َصنعاء  يأتوا  أن  إىل  حوافزهم  أعظم  من 
من كل صوب وأوب، فأمر العباس بإطالق 
فيها  وما  َصنعاء  أباحوا  قد  ألنهم  القاتل؛ 
ضحية  وطفلها  املــرأة  وذهبت  للقبائل، 
وذكر  الحاكم..«.  وظلم  القبييل  طمع 
أرباع  ثالثة  أن  الشكعة  مصطفى  الدكتور 
نساء َصنعاء قد انتُهكت أعراضهن، وفُحش 
املشؤومة.  الوحشية  الغزوة  َهِذه  يف  بهن 
اليمن،  انظر: مغامرات مرصي يف مجاهل 

الدكتور مصطفى الشكعة، ص: 168.

  تزّعمت الشيخة “صالحة الحجرية” مواجهة 
القبائل الذين كلفهم اإلمام بالهجوم على 
تعز، وحين توجهت القبائل إلى بالد الحجرية 
لنهبها، برزت الشيخة صالحة قائدة شجاعة، 

فحملت السالح، وصّدت مع قومها جحافل 
اإلمام عن الحجرية.
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َتِحد الميليشيا  لم 
الحوثية قيد 

أنملة عن منهج داعميها 
في إيران في كلِّ شيء، 

وتحذو في خطواتها 
وتكوينها لميليشيا إيرانية 

وعراقية حذو القذة بالقذة 
في كل صغيرة وكبيرة، 

ابتداًء من الصرخة، والفكر، 
واإلرهاب، وصواًل إلى 

إنشاء تنظيم إرهابي نسائي 
يسمى »الزينبيات«، ينتهج 

القمع بوسائل مختلفة بحق 
النساء اليمنيات، إمعاًنا في 

اإلرهاب والبطش ليصل إلى 
كلِّ مكّون في اليمن، ولم 

تسلم منه حتى النساء.

وصــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــدد 
»الـــزيـــنـــبـــيـــات« إلــى 
آالف   4 مـــــن  أكــــثــــر 
امــــــرأة، تـــدربـــن في 
ــة  عــســكــري دورات 
ــراء  ــدي خــب ــ عــلــى أيـ
وخــبــيــرات مــن إيـــران 
ــراق،  ــعــ ــ ولـــبـــنـــان وال
في صعدة وصنعاء 

وذمار وعمران.

ملف العدد

توفيق السامعي
كاتب صحفي

الزينبيات 

الزينبيات..الظهور للعلن
عىل  الحوثية  امليليشيا  سيطرة  عقب 
األمر  واستتباب  اليمن  يف  الحياة  مفاصل 
طرد  بعد  2015م  يف  نهايئ  بشكل  لها 
بات  ما  للعلن  ظهر  صنعاء،  من  الرشعية 
بعد  النسايئ،  »الزينبيات«  بتنظيم  يعرف 
أن كان عبارة عن تنظيم رسي قديم مثله 
مثل تنظيم »الشباب املؤمن«، ليدخل هذا 
التنظيم الزينبي كلَّ بيت يف صنعاء تحديًدا 
بحق  واإلرهاب  القمع  من  مزيد  إلحداث 
عقب  الحويث  لالنقالب  املعارضات  النساء 

ظهور رابطة »أمهات املختطفني« تحديًدا.
الوسيلة  هذه  الحوثية  امليليشيا  استوردت 
لبنان،  جنوب  يف  الله  وحزب  إيــران  من 
وهام الراعيان للمرشوع الحويث، املخططان 
له يف كل يشء، ومن خططهم هذا التنظيم 
منتصف  يف  إيــران  يف  ظهر  الذي  النسايئ 
يف  لبنان  ويف  ــايض،  امل القرن  مثانينيات 

تسعينياته.
عنارص  من  وتــكــّون  التنظيم  هــذا  نشأ 
السياسية، وليس من كافة األرس  الهاشمية 
الهاشمية، بل من عدد محدود منها، كبيت 
املتوكل، وبيت رشف الدين، وبيت الحويث، 
وبيت عقبات، وبعض البيوت العتيقة، وال 
ميكن بحال من األحوال القبول بعنرص من 

خارج األرس »الهاشمية«.
استخدام  السياسية  الهاشمية  عند  عرف 
الرصد  عمليات  يف  الــنــســايئ  العنرص 
أو  قيود  دون  املرشوع  لهذا  واالستقطاب 
طيلة  رسي  بشكل  يجري  وكان  محرمات، 
الثالثة  األلفية  وبداية  التسعينيات  عقدي 
العقد األول منه، وبقي بشكل محدود  يف 

ورسي للغاية وأشد حذًرا، وال يعرفه إال من 
كان يرصد حركة هذا املرشوع املطّلع عىل 

خفاياه. 
ليكشف  التنظيم  هــذا  عملية  تطّورت 
انطالق  عقب  2015م،  أبريل  يف  علًنا  عنه 
النسايئ  التنظيم  الحزم، وصار هذا  عاصفة 
واحًدا من أهم األذرع اإلرهابية للميليشيا 
يف  اليمنيات  النساء  به  تالحق  الحوثية، 
بقية  ليشمل  الحًقا  يتمدد  وقد  صنعاء، 
امليليشيا  عليها  تسيطر  التي  املحافظات 

الحوثية يف الشامل اليمني.

التشكيالت والمهام
منها  متعددة،  مهام  الزينبيات  لتنظيم 
والثقافية  والسياسية،  واألمنية،  العسكرية، 
االجتامعية  الجوانب  عن  فضاًل  أيًضا، 
مهام  األخري  هذا  عن  ويتفّرع  املتعددة، 

كثرية.
العنارص  فتقوم  العسكرية  الجوانب  أما 
بتنفيذ  التنظيم  املدربة يف هذا  العسكرية 
سيطرة  مناطق  يف  عسكرية  عمليات 
االستقرار،  وزعزعة  األمن  إلقالق  الرشعية 
املــثــال ال حــرًصا  عــىل سبيل  ــك  ذل ومــن 
2015م  نهاية  يف  نسائية  خلية  اكتشاف 
عبوات  بزرع  وقيامها  مأرب،  محافظة  يف 
أو  الحكومية،  املصالح  الستهداف  ناسفة 
مؤخرًا  وتم  عسكرية،  قيادات  الغتيال 
أمام محاكم  للمحاكمة  الخلية  عرض هذه 
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تـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــات 
يتكّون  الحوثيات 
ــن ســيــاســيــات  مــ
ــات،  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ وحـ
ــدُّ الــفــريــق  ــ ــَع ــ وُي
ــر خـــطـــورة  ــ ــث ــ األك
واتصااًل  وتواصًا 
ــات  ــمــ ــــظــ ــن ــمــ ــ ــال ــ ب
األمــــــــــمــــــــــيــــــــــة 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة؛ 
ــر  ــ ــب ســـــــــــــــــواء عــ
المتحدة،  األمــم 
الــمــنــظــمــات  أم 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، 
ــرق  ــك فــ ــ ــ ــذل ــ ــ وك
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 

االجتماعي

الفصح  يتم  مل  خاليا  وهناك  مأرب،  يف  قانونية 
التامس  تعز، وخاصة يف خطوط  مدينة  عنها يف 

بني الحوبان وحوض األرشاف.
عرًضا  االنقالبية  الحوثية  امليليشيا  استعرضت 
املختطفة  العاصمة  وسط  للزينبيات  عسكريًا 
صنعاء، وظهر هذا التنظيم يف تشكيالت مختلفة؛ 
نساء يحملن صواريخ كتف وقاذفات آر يب جي، 
يستعرضن  وبعضهن  كالشنكوف،  بيدهن  ونساء 

برشاش 12/7 م ط املتوسط.
وأشار تقرير لألمم املتحدة الذي صدر مؤخرًا إىل 
اختالق امليليشيا الحوثية هذا التنظيم »الناعم«، 
النساء  قمع  يف  املتورّطة  الحوثيني  شبكة  وحدد 
استخدام  خالل  من  امليليشيا،  يعارضن  الاليت 
العنف الجنيس، برئاسة سلطان زابن، مدير إدارة 

البحث الجنايئ يف صنعاء.
بقمع  التنظيم  هذا  يقوم  األمني  الجانب  ويف 
االحتجاجات النسائية املختلفة، سواء كان لرابطة 
أم  صنعاء،  جامعة  لطالبات  أم  الشهداء  أمهات 

أليٍّ من فعاليات االحتجاجات األخرى.
سبق  ما  جانب  إىل  الزينبيات  تنظيم  ويقوم 
بعمليات رصد وتجسس كامل للبيوت، واملجالس 
العامة النسائية، وصاالت األفراح واألتراح، ورصد 
املنازل، وتويل عمليات  املعارضات، واقتحام  آراء 

سطو ونهب البيوت واستحالل أموال اليمنيات.

شبكات نسائية حوثية لمهام قذرة
يف تنظيم الزينبيات هناك شبكات نسائية متعددة 
ملهام قذرة، ومنها االستدراج واالستقطاب الجنيس 
للهاشمية  األنصار  لكسب  مختلفة  لشخصيات 
السياسية، وذلك من وقت مبكر، وهذا ما كشفته 
النساء الاليت تم تحريرهن أو إطالقهن  كثري من 
الناشطة  الحوثية، وأوضحته  امليليشيا  قبضة  من 
سمرية الحوري -وهي إحدى النساء املختطفات- 
زنازين  كبرية يف  اغتصاب  عمليات  وكشفت عن 

ومعتقالت الحوثيني.
الحوثية  امليليشيا  مبعية  التنظيم  هذا  وقــام   
يف  النساء  مئات  وإخفاء  بتغييب  الرجالية 
معتقالت وزنازين خاصة، والاليئ بدورهن يلقني 
جحياًم مركبًا بعد ذلك من خالل إنكار االعرتاف 
اإلرهــاب  ضحايا  أنهن  رغم  ذويهن،  من  بهن 

الحويث؛ ولذا لجأت كثري منهن إىل االنتحار.
فإن  والعسكرية  األمنية  الجوانب  عىل  وعالوة 
الزينبيات يقوم مبهام ثقافية لالستقطاب  تنظيم 
نسائية،  مبحارضات  والقيام  امليداين،  والتحشيد 
مرشوع  ونرش  وتوعية  ثقافية  دورات  وعقد 
والتي  النساء،  مجالس  يف  العنرصي  الساللة 
تسمى مجالس »التفرطة«، والتنقل يف مناسبات 
»الدينية«  املناسبات  وإقامة  واألتــراح،  األفراح 
فاطمة،  وميالد  الوالية،  ويوم  كاملولد،  املختلفة، 

وميالد زينب، وهلم جرًا.

الزينبيات والتدريب اإليراني
وصل عدد »الزينبيات« -بحسب تقارير صحفية- 
تدريباتهن  تلقني  امــرأة،  آالف   4 من  أكرث  إىل 
وخبريات  خرباء  أيدي  عىل  عسكرية  ــدورات  ب
من إيران ولبنان والعراق، ونّفذت التدريبات يف 

صعدة وصنعاء وذمار وعمران.
النسائية حاليًا -بحسب بعض  القوة  وتضّم تلك 

رئيسة،  وتشكيالت  وفرق  كتائب   10 املصادر- 
»الهيئة  ومجموعة  »الزينبيات«،  كتائب  أبرزها: 
النسائية«، وفرقة »الوقائيات االستخباراتية«، إىل 
جانب 8 أقسام وفصائل تخصصية، بعضها تخضع 
إلرشاف زوجات وبنات وشقيقات قيادات حوثية، 
وبعضهن يخضعن إلرشاف قيادات نسائية تنتمي 

إىل ساللة زعيم امليليشيا.
الثقافية  واملنتديات  واملدارس  الجامعات  وتعّد 
تتحرك  التي  امليادين  أبرز  واملساجد  واملعاهد 

فيها »الزينبيات«.
وظهرت العديد منهن وهن يتدربن عىل إطالق 

النار يف مناورة شبه عسكرية.

الزينبيات الليبراليات
يعرف  الزينبيات  تنظيم  من  خاص  فريق  هناك 
والحقوقيات،  السياسيات  الليرباليات  بتنظيم 
كلِّ  بني  اإلطالق  عىل  األخطر  هو  الفريق  وهذا 
فرق الزينبيات، فهو الفريق األكرث تواصاًل واتصااًل 
األمم  عرب  سواء  املختلفة؛  األممية  باملنظامت 
فرق  وكذلك  الحقوقية،  املنظامت  أم  املتحدة 

التواصل االجتامعي.
ويأيت عىل رأس هذا الفريق أمة العليم السوسوة، 
الباشا،  وأمل  املتوكل،  وابتسام  املتوكل،  ورضية 
فتحت  وقد  كثري،  وغريهن  الهمداين،  وســامء 
وجود  عن  فضاًل  األممية،  ــواب  األب كافة  لهن 
واجهات متعددة حقوقية، وإعالمية، ومنظامت 
وإعالميات  سياسيات  وناشطات  مدين،  مجتمع 

وحقوقيات وأكادمييات وأديبات.
أنفسهن  يسمني  ال  النسوة  هــؤالء  أن  صحيح 
»زينبيات«، ويعتربن أنفسهن فوق تلك التسمية، 
النسائية  الشخصية  السوسوة  العليم  أمة  أن  إال 
من  تعّد  املخرضمة  السياسية  للهاشمية  األوىل 
الرعيل األول إلنشاء هذا التنظيم منذ مثانينيات 
واألديبة  األكادميية  بعدها  وتأيت  املايض،  القرن 
ابتسام املتوكل، وهي من النساء الناشطات منذ 
دورات  لحضور  العراق  إىل  وذهبت  مبكر،  زمن 
متعددة تحت الفتة امللتقيات األدبية، وكان أستاذ 
تنظيمها األكادميي والسيايس العراقي طارق نجم 
عبدالله مدير مكتب رئيس الوزراء األسبق نوري 
املاليك، وذلك من بداية تسعينيات القرن املايض 

حينام كان الجميع يف جامعة صنعاء.
من  الليرباليات  النساء  بعض  واستخدمت 
الزينبيات لالستقطاب الخارجي، وبلغ هذا األمر 
حّد العالقات مع اليهود عىل الرغم من تجرميهم 
هاشمي،  بغري  الهاشمية  زواج  تحرميهم  ورمبا 
الوزير  أطياف  املدعوة  حرًصا  ال  مثاًل  ذلك  ومن 
التي تزوَّجت برجل يهودي من جنسية فرنسية، 

وغريها كثري ممن عشن يف أمريكا وأوروبا.

ــر األمــــــــم  ــ ــ ــري ــ ــقــ ــ ــ ت
ــدة الــــذي  ــحـ ــتـ ــمـ الـ
صــــدر مـــؤخـــًرا حــدد 
ــات حـــوثـــيـــة  ــكــ ــ ــب شــ
متورطة في قمع 
النساء، واستخدام 
الــعــنــف الــجــنــســي، 
بـــرئـــاســـة ســلــطــان 
إدارة  مــديــر  زابــــن، 
ــائــي  ــجــن ــبـــحـــث ال الـ

في صنعاء

الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا  اســــــــتــــــــوردت   
الحوثية مصطلح الزينبيات من 
إيــــران وحـــزب الــلــه، وقـــد ظهر 
في  النسائي  التنظيم  هــذا 
ثمانينيات  إيــران في منتصف 
ظهر  وبعده  الماضي،  القرن 

في لبنان

1111 زينبيات اليمن

ذي الحجة 1441هـ  - أغسطس 2020م
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 أنشأ الحوثيون 
حديًثا مجموعة 

الفاطميات 
للقيام بأعمال 
التعبئة، وعقد 

الدورات 
الطائفية التي 

تعمل على 
غسل العقول، 
وإحال الوالء 

المطلق لزعيم 
الميليشيا محل 

الوالء للدين 
والوطن.

الزينبيات  عن  الحديث  املألوف  من  صار   
وتعدُّ  الحوثيني-  لجامعة  النسوي  -الجناح 
وهي  الحوثيني،  من  مستحدثة  الحالة  هذه 
تكن  مل  أي  الزيدية؛   من  الحديثة  النسخة 
يف عهد اإلمامة البائدة، وتبدو مستوردة من 

إيران.   

مهمتها  مسلحة،  نسائية  ميليشيا  الزينبيات 
وعسكرية،  أمنية  متنوعة،  بعمليات  القيام 
وقبل  تخدمهم،  مهام  وأي  واستخبارية، 
مجموعة  إنشاء  عن  معلومات  بت  ترسَّ أيام 
التعبئة،  بأعامل  للقيام  وذلك  الفاطميات، 
عىل  تعمل  التي  الطائفية  الــدورات  وعقد 
لزعيم  املطلق  الوالء  وإحالل  العقول،  غسل 

امليليشيا محّل الوالء للدين والوطن. 

الجانب الثقافي واألمني  

وتغيري  الثقايف،  الجانب  عىل  الحوثيون  يركّز 
األمني؛  والجانب  واملعتقدات،  األفــكــار 
املعلومات،  وجمع  االستخبارات،  ويشمل 
املرأة  ومتثل  أهمية.  ذوي  أشخاص  وتجنيد 

وسيلة فّعالة عىل املستويني الثقايف واألمني.

منطلقات

هنا إشارة إىل بعض منطلقات الحوثيني التي 
يدينون بها، ومنها: 

والوصاية  والسنة  القرآن  عىل  الفوقية   -  1
عليهام: )إن السّنة ال تفارق القرآن، والقرآن 

ال يفارق الِعرْتة(. 

2 - التحليل والتحريم: )ونحن أهل التحليل 
والتحريم(، كام يقررون، ويقصدون بــ)نحن( 

من يسّمون أنفسهم بآل البيت.

3 - واليتهم أهم الفرائض: أهم أركان الدين 
وقد  ثانويات.  ماعداها  البيت(،  )آل  والية 
عام  عنهم  صدرت  التي  الوثيقة  يف  تحدثوا 
والسنة  الكتاب  عىل  الوصاية  عن  2012م 
عىل  والوصاية  واالجتهاد،  وأصوله  والفقه 
أن  يعتقدون  إمامًة  وجهاًدا وهداية،  األمة؛ 
األمة ضالة بدون واليتهم، وهم أعالم الهداية 

لها.  

 أهداف 

1 - التعبئة يف أوساط النساء: وقد أمثرت لدى 
بدعوى  أبنائهن  مبقتل  الفرح  إعالن  بعضهن 

مناطق  يعمل  فــي  شامل  جــذري  لتغيير  الوسائل  بكلِّ  الحوثيون 
سيطرتهم، عنوانه الدينونة بالوالية لزعيم الميليشيا وَمَلئه 
)من يسمونهم آل البيت(، وتستخدم كل الوسائل إلحداث هذا التغيير، واليوجد 
لدى الحوثيين شيء اسمه مشروع، أو غير مشروع، ذلك أنهم -كما يعتقدون-

ضون من الله تعالى بشؤون الناس؛ ولذلك ليس  أهل التحليل والتحريم، ومفوَّ
مستغرًبا أن تغدو بعض المحرمات حااًل عندهم.

جهاد اإلغواء
تجنيد الحوثيين للنساء 

واآلثار المأساوية 

 الحوثية في منطلقاتها 
وسلوكها هّدامة لإلسام، 

إلحال الوالية ديًنا، ومدّمرة 
لإلنسان، حيث تجعله 

ًرا  شخصية غير سوية مدَمّ
ًرا لغيره لذاته مدمِّ

ملف العدد

خاص/ محررة شؤون المرأة 
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أن زعيم امليليشيا منحهم الشهادة، والترتد 
إىل  أبنائهن  بدفع  األمهات  النساء  بعض 
الجبهات، وإن كانوا صغاًرا، ذلك ناتج عن 
جهود الزينبيات يف تغيري معتقدات وأفكار 

ومشاعر النساء. 

ملا  نسوية:  احتجاجات  أي  قمع   -  2
بالنظر  ممكنة  غري  االحتجاجات  غدت 
والخطف  القمع  يف  القوة  استخدام  إىل 
واإلخفاء والتغييب، وأن من املمكن أن تقع 
الحوثيني،  ضد  نسوية  احتجاجات  حركة 
قمع  النسوية  امليليشيا  مهام  إحدى  فإن 
ى  يسمَّ ملا  مشاهد  وهناك  االحتجاجات، 
والسياط،  الهراوات  يحملن  بالزينبيات 
جرى ذلك يف ميدان السبعني عقب مقتل 
كلام  صنعاء  جامعة  يف  ويجري  صالح، 

شعروا بتجمعات لطالبات. 

مبحتوياتها:  والعبث  املنازل  اقتحام   -  3

الرجل  كان  وإن  الساكنني،  واستجواب 
معلومات  عىل  الحصول  ومحاولة  غائبًا، 

عنه. 

4 - التجسس )جهاد اإلغواء(: من منطلق 
يصنعون  فإنهم  ويحرمون،  يحللون،  أنهم 
اإلغواء،  جهاد  بينها  من  ألتباعهم،  فتاوى 
يحيى  بني  بة ومشرتكة  وثيقة مرسَّ جاء يف 
ومفتي  الحويث  امللك  وعبد   الشامي 
عن  عبارة  وهي  الدين،  شمس  الحوثيني 
تحت  باملجاهدات  أسموهن  ملن  خطاب 
املــجــاهــدات يف  ــوات  عــنــوان: )إىل األخـ

املنظامت الدولية(.

ومما جاء فيها:

بلغنا  الذي  الرتدد  إن  املجاهدات،  )أيتها 
من بعض قارصات الفهم يف القيام بأعامل 
الرؤية  ذي  املهمة  بجندي  يليق  ال  معينة 
الواضحة والهدف الجيل، إن للجهاد صوًرا 
متعددة، وغاية الجهاد تحقيق النرص، وكل 
وسيلة تؤدي إىل النرص فهي نوع من أنواع 
الدين  لرشائع  البيت  آل  وفهوم  الجهاد، 
بالعامة  العامة، )يقصد  تختلف عن فهوم 
أهل السنة(، فالخطوط الحمراء تخرض يف 
سبيل الغاية الجهادية آلل البيت، ومفاهيم 
لها  العوام  بني  السائدة  والحرام  الحالل 
ورشيعة  األجالء،  علامئنا  عند  آخر  ميزان 
ال  األعظم  الركن  الوالية  تعترب  التي  الله 
ميكن بأي حال من األحوال أن تقف عائًقا 
أمام وسيلة تفيض إىل تحقيق الوالية، وإذا 
موهوم  تعارض  هو  فإمنا  تعارٌض  حدث 
الرشيعة  القارئ ملقاصد  فهم  بسبب سوء 
أمام وسيلة تفيض إىل تحقيق الوالية، كمن 
يفهم أن الزواج ُمحرَّم؛ كونه يتيح لغريب 
وليس  غريبة،  فتاة  مفاتن  عىل  يطّلع  أن 
يتيح ذلك،  الرشعي  الزواج  كذلك فمقصد 
ومقصد الجهاد الرشعي أجدر بأن يتاح له 

ما يشبه ذلك .

آل  مرشوع  خدمة  إن  املجاهدات،  أيتها 
البيت بقيامكن باإلغواء مبن يصنع القرار، 
أرواح  فيه، اليقل أهمية عن عرض  ويؤثّر 
فالغاية  الجبهات،  يف  للتلف  املجاهدين 

واحدة، وقد تتعدد الوسائل.

إىل  يشري  الخطاب  هذا  مضمون  تحليل 
التي  منطلقاتهم  من  إليهم  نسبته  صحة 
الركن  هي  الوالية  أن  ومنها  بها،  يؤمنون 
األعظم، وأن القرآن والسنة والفقه وأصوله 

واالجتهاد كلها تابعة لهم، وهم فوقها، بل 
التحليل  أهل  إنهم  وضوح  بكلِّ  ويقولون 
والتحريم. من كل ذلك يتبني ترجيح صحة 

نسبتها إليهم.   

انعكاسات تدميرية

هدامة  وسلوكها  منطلقاتها  يف  الحوثية 
ومدمرة  ديًنا،  الوالية  إلحــالل  لإلسالم، 
لإلنسان، حيث تجعله شخصية غري سويّة 

مدّمرًا لذاته، مدّمرًا لغريه.

مسخ المرأة 

وطبيعتها،  فطرتها  عن  املــرأة  إخــراج 
وأدوارها الفاعلة، واإلسهام يف بناء املجتمع 
يف  املناصب  وتقلد  املهام  وتويل  ونهضته، 
غري  أداة  إىل  وتحويلها  الوظيفي،  السلك 
فاعلة، بل ومدمرة، وإظهارها بصورة بشعة 

تتناىف مع مكانتها الدينية واالجتامعية. 

سرة
ُ
 تمزيق األ

تسّمى  ما  تكون  أن  ميكن  كيف  يعرف  ال 
منها  انتزعت  وقد  ا،  أُمَّ أو  زوجة  بالزينبية 
خصائص الزوجية واألمومة، أي إنها مل تعد 
عىل  وبااًل  وتغدو  صالحة،  زوجًة  وال  ا  أمًّ

أهلها. 

ــدَّثـــت مـــراجـــع  ــحـ تـ   
ــن فــي  ــ ــي ــ ــي ــ ــوث ــحــ ــ ال
الــــوثــــيــــقــــة الـــتـــي 
صــــــــــــــدرت عـــنـــهـــم 
عــن  2012م  عـــــام 
ــم عــلــى  ــهـ ــتـ ــايـ وصـ
ــاب والـــســـنـــة  ــ ــت ــكــ ــ ال
والـــفـــقـــه وأصـــولـــه 
واالجــــــــــتــــــــــهــــــــــاد، 
والــــوصــــايــــة عــلــى  
ــًة   ــ ــامــ ــ األمـــــــــــــة؛ إمــ
ــاًدا وهــدايــة،  وجـــهـ
أن  ــدون  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــة ضــالــة بــدون  األمــ
ــتــهــم، وأنــهــم  والي
أعام الهداية لها!

 تمزيق المجتمع 

 تــعــدُّ عــمــلــيــات مــلــشــنــة الــنــســاء 
اليمني  المجتمع  على  عــدواًنــا 
وتــقــالــيــده الــحــمــيــدة الــراســخــة 
ــحــرص  ــرام الـــمـــرأة، وال ــتـ فـــي احـ
كــمــا تعمل  عــلــيــهــا ورعـــايـــتـــهـــا، 
وتمزيق  المجتمع  إفساد  على 
القائمة  االجتماعية  الــعــاقــات 
والثقة  المتبادل  االحــتــرام  على 
والجيران،  والــقــرابــات  األســر  بين 
وعاقات النساء بعضهن ببعض، 

والتي هي أقوى وأرسخ. 

 قطع األرحام 

ــي وظـــائـــف  ــيــد الـــنـــســـاء فــ ــجــن ت
مــيــلــيــشــاويــة وتــجــســســيــة تــعــزز 
لدى األقرباء مبدأ الريبة والشك، 
وانعدام  الريب  إشاعة  وتسيطر 
الثقة على العاقات االجتماعية، 
حيث يغدو الخوف من التجسس 
هو السائد، وما ينعكس عنه من 
بين  والبغضاء  الــعــداوة  إشــاعــة 
إلى  األمــر يفضي  الناس، وهــذا 
الروابط  وتفكك  الرحم  قطيعة 

المجتمعية. 

 تدمير العرض والشرف

 من تقوم بعمليات اإلغواء تغدو 
أنها  ريب  وال  مستخدمة،  رهينة 
رة  مدمِّ ذاتها  في  رة  مَدمَّ تصير 
ــغــيــرهــا، حــيــث إنـــهـــا تــســتــخــدم  ل
الستدراج نساء ُأخريات، كما أنها 
ــهــا؛ أي  ُتــســتــخــدم إلهـــانـــة أهــل
إلذاللــهــم، وقــهــرهــم، وتشويه 
ــو ما  ســمــعــة ُأســــر كــامــلــة، وهــ

يؤدي إلى عواقب وخيمة. 

 الخطوط الحمراء 
تخضر في سبيل 
الغاية الجهادية 

آلل البيت، 
ومفاهيم الحال 
والحرام السائدة 

بين العوام لها 
ميزان آخر عند 

علماء الحوثيين.

ذي الحجة 1441هـ  - أغسطس 2020م
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  اتخذ 
الحوثيون المرأة 

المختطفة 
وسيلة للضغط 

على أهلها 
المناوئين 

للميليشيا؛ 
لتغيير 

مواقفهم، أو 
الحصول على 
أموال طائلة 

منهم 

ملف العدد

المرأة اليمنية في زمن 
الميليشيا الحوثية..

القمع  تعّرضت  ــواع  أن لمختلف  الحوثية  الميليشيا  إجــرام  ظــلِّ  في  الــمــرأة 
العيش  حق  من  حرمانها  ذلك  مفتتح  وكــان  االنتهاكات،  وأشكال 
الكريم وحتى الحياة، ومضاعفة أعبائها بقتل عائل أسرتها، في ظلِّ صمت دولي وعجز عن 

تقديم المساعدة الضرورية لها، وهذا األمر يزداد سوًءا مع مرور األيام وبقاء الميليشيا.

خاص – مريم المسوري

معاناة وانتهاكات 
  زرعت 

ميليشيا 
الحوثي 

أنواًعا عديدة 
من األلغام، 

وسقط 
بسببها عدد 

من النساء 
قتلى وجرحى، 

ومعاقات

العدد »25« المنبر اليمني - مجلة شهرية

قتيلة وجريحة
ــهد  ــويث املش ــيا الح ــه ميليش ــّدرت ب ــوان تص أوَّل عن
كان  2014م  ســبتمرب/أيلول  يف  انقالبهــا  عقــب 
»القتــل«؛ إذ قتلــت مئــات النســاء بقصفهــا العشــوايئ 
إضافــة  املنــازل،  مداهامتهــا  أو  الســكنية  لألحيــاء 
ــى  ــدث، وحت ــي تح ــتباكات الت ــاء االش ــن أثن إىل قتله
ــري  ــا امليليشــيا يف كث ــي تقــوم به ــص الت ــات القن عملي
مــن املحافظــات، وأبرزهــا تعــز التــي مــا تــزال جبهــة 

ــع. ــكٍل متقطّ ــارك بش ــا املع ــدم فيه ــاخنة تحت س
ــف ميليشــيا الحــويث  ــل برصــاص وقذائ ومــن مل تُقت
أصبحــت تعــاين مــن إصابــات بعضهــا جعلهــا معاقة، 
فضــاًل عــن حــدوث تشــّوهات مختلفــة لفقــدان 
ــري  ــىل كث ــُب ع ــٌر يصع ــو أم ــمها، وه ــو يف جس عض

ــه. ــن النســاء تقبل م
ــة  ــن منظم ــام ع ــذا الع ــا ه ــدر حديثً ــر ص يف تقري
»رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان يف العــامل العــريب«، 
ــرأة  ــا بحــق امل ــاكًا ارتكبته ــه 16667 انته ــت في وثق
اليمنيــة منــذ ســبتمرب/أيلول 2014 وحتــى نهايــة 
ــا  ديســمرب/كانون األول 2019، يف 19 محافظــة، بينه
919 حالــة قتــل، و1952 إصابــة، جــاءت مدينــة تعــز 

ــة. ــدد 115 حال ــز األول بع يف املرك
ــل  ــة والعم ــؤون االجتامعي ــرة الش ــك وزي ــّدر كذل تق
ــن النســاء  ــىل م ــدد القت ــاج الكــامل، ع ــة، ابته اليمني
منــذ انقــالب الحوثيــني يف 2014، بـــ500 امــرأة، فضــاًل 

ــارس/آذار 2019. ــى م ــرأة حت ــة 1950 ام ــن إصاب ع

ضحايا األلغام والتهجير
بينهــا  أنواًعــا عديــدة  الحــويث  ميليشــيا  زرعــت 
اســتخدامها، وســقط  املحظــور  لألفــراد  املضــادة 
جراءهــا عــدد مــن النســاء قتــىل وجرحــى، وهــو مــا 
أثّــر عــىل حياتهــن بشــكل دائــم، خاصــة أن اليمــن 
ــدة  ــة الجي ــا مراكــز األطــراف الصناعي ــر فيه ال تتواف
إعاقتهــم  تخطــي  عــىل  املصابــني  تســاعد  التــي 

ومامرســة حياتهــم بشــكل طبيعــي كالســابق.
وتحقـــق فريـــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق 
اإلنســان مــن مقتــل 113 امـــرأة جــراء انفجــار 
ألغــام زرعتهــا ميليشــيا الحــويث، بعضهــا داخــل 
ــز،  ــرأة يف تع ــم 38 ام ــاء ســكنية وأســواق، بينه أحي
ــوف، و9  ــرأة يف الج ــدة، و13 ام ــرأة يف الحدي 23 ام
ــن  ــة م ــاء متفرق ــرأة يف أنج ــج، و30 ام ــاء يف لح نس
املحافظــات اليمنيــة املشــتعلة، منــذ أواخــر 2014م 

وحتــى أواخــر 2019م.
ويف تقريــر آخــر للمرصــد اليمنــي لأللغــام، كشــف 
عــن مقتــل 484 مدنيًــا جــراء األلغــام التــي زرعتهــا 
ميليشــيا الحــويث يف 18 مديريــة مــن أصــل 23، وبلغ 
القتــىل مــن املدنيــني منــذ مــارس/آذار 2015 وحتــى 
مايو/آيــار2020م، 484 منهــم 117 امــرأة، فضــاًل 
عــن تعــرّض 1245 إلصابــات وتشــوهات وإعاقــات، 

منهــم 193 امــرأة.
وتعمــد ميليشــيا الحــويث كذلــك إىل تهجــري املواطنــني 
مــن منازلهــم، بينهــم آالف النســاء، كعقــاب جامعــي 
ــث  ــعي حثي ــا وس ــة منه ــم، يف محاول ــه عليه تفرض
إلحــداث تغيــري دميوغــرايف. ورصــد تقريــر للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة التابعــة لألمــم املتحــدة تهجــري 
ــالل 2019  ــخص خ ــف ش ــة 350 أل ــيا لقراب امليليش
فقــط، األمــر الــذي يضاعــف معاناتهــم بســبب عــدم 
االســتقرار الــذي يعيشــونه الحًقــا، وينعكــس بشــكل 

مبــارش عــىل املــرأة.

 تجنيد واعتقال
مناطــق ســيطرة  النســاء يف  مــن  كثــري  تتعــرّض 
رصــد  تحالــف  وثّــق  وقــد  لالعتقــال،  الحوثيــني 
ــالت  ــات معتق ــطات وطالب ــن ناش ــرأة بينه 220 ام
لــدى ميليشــيا الحــويث ومخفيــات قــرساً. ومــا تــزال 

األعــداد تتزايــد يوًمــا بعــد آخــر، فقــد كشــف مركــز 
ــر  ــان يف تقري ــوق اإلنس ــل لحق ــات والتأهي املعلوم
حديــث لــه عــن وجــود مــا يقــارب 300 امــرأة 
خلــف قضبــان الحوثيــني بعضهــن يف ســجون رسيــة. 
وتتحــدث منظمــة رايتــس رادار عــن تعــرّض النســاء 
يف ســجون الحوثيــني لــكلِّ أشــكال التعذيــب، فضــاًل 

ــا. عــن تصفيــة كثــري مــن املفــرج عنهــن الحًق

 اعتداء وضرب
الناشــطات  طــال االعتــداء والــرضب كثــريًا مــن 
وغريهــن، وحتــى أمهــات املختطفــني الــاليئ يخرجــن 
مــن حــني إىل آخــر لتنفيــذ وقفــات احتجاجيــة 
ــني  ــني املعتقل ــن آالف اليمني ــراج ع ــة باإلف للمطالب

اعــــــــــــــتــــــــــــــداءات   
الــحــوثــيــيــن بــالــضــرب 
ــرًا مــن  ــ ــي ــ ــث ــ طــــالــــت ك
وأمهات  الناشطات، 
الــمــخــتــطــفــيــن فــي 
الوقفات االحتجاجية 
ــاإلفــراج  ب للمطالبة 
اليمنيين  آالف  عــن 
الـــــمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــيـــــن 

والمخفيين قسًرا
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3823389
مقتل 113 امـرأة

193حالـة إصـــــابة وتشـــــوهات وإعــــــاقـــــات

ميليشيا الحوثي.. 
عصابة عنصرية تنتهك المرأة وتدّمر المجتمع

300 امرأة تم اختطافهن وإخفاؤهن قسًرا 
3 ماليين امـــرأة معرضـــــــــات لألمـــــــــــــــراض

2 مليون و100 ألف امرأة 
حامل يعانين من سوء التغذية

1952
حالة قتل

لحجالجوفالحديدةتعز

إصابة

50000 امرأة فقدن أزواجهن

انتهاكات بحقِّ المرأة اليمنية

 منذ سبتمبر 2014م
وحتى نهاية ديسمبر 2019م  16667 انتهاًكا

توزعت على 19 محافظة 

ضحايا ألغام الحوثي منذ 
2014م وحتى نهاية 2019م

30 في محافظات مختلفة

حامــــــــــــل معـــــــــــــــرضـــــــــات 75 ألف 
لمضاعفات أثناء الوالدة

15
مصادر

المرصد اليمني لأللغام  - منظمة رايتس رادار
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 

واملخفيني قرًسا لدى ميليشيا الحويث.
وتعمــد ميليشــيا الحــويث إىل االعتــداء عــىل النســاء 
بالهــراوات والــرضب الوحــي، ومنــع أي تجمعــات 
لهــن للمطالبــة بــأي حقــوق، فضــالً عــن التحريــض 
ضدهــن يف مواقــع التواصــل االجتامعــي املختلفــة، 

وتهديدهــن بشــكل دائــم.

أداة لالبتزاز
تعاملــت امليليشــيا مــع املــرأة اليمنيــة كأداة لالبتزاز 
الشــخيص لهــا؛ إلخــراس صوتهــا، أو وســيلة للضغــط 
عــىل أهلهــا املناوئــني للميليشــيا؛ لتغيــري مواقفهم أو 
ــة منهــم، خاصــة حــني  الحصــول عــىل أمــوال طائل
تصبــح إحــدى قريباتهــم يف ســجونها ؛ إذ يســهل 
عليهــم تلفيــق كثــري مــن القضايــا ضدهــا، وهــو مــا 

يعــّد وصمــة عــار يف املجتمــع.
ويبــدو أن صمــت املجتمــع الــدويل أمــام تلــك 
املامرســات واكتفائــه بإصــدار تقاريــر ترصــد تلــك 
الجرائــم وإدانتهــا فقــط، هــو مــا يشــّجع امليليشــيا 
ــي  ــاكات الت ــك االنته ــكاب تل ــتمرار بارت ــىل االس ع

ــاة أخــرى. ــد املــرأة معان تزي
ــع يف  ــت املجتم ــم رضاوًة صم ــك الجرائ ــد تل ويزي
مناطــق ســيطرة الحوثيــني عــىل مامرســاتهم تلــك، 
مــا يجعــل كثــريًا منهــن عرضــة لتلــك األعــامل 
التــي تطــال كّل يــوم مجموعــة جديــدة، مســتغلة 
التلويــح باســتخدام القــوة ضدهــم حــال اعرتضــوا 

عــىل مــا يقومــون بــه.

أوجه أخرى للمعاناة
تلــك  عــىل  اليمنيــة  املــرأة  معانــاة  تقتــرص  ال 
الجوانــب فقــط، فهنــاك أوجــه أخــرى ملــا ميكــن أن 
ــي أشــعلتها  ــه أو تعيشــه يف ظــلِّ الحــرب الت تالقي

ــار  ــا زاوج القــارصات وإجب ميليشــيا الحــويث، ومنه
فقــد  القــارصات،  بناتهــن  زواج  عــىل  أهليهــن 
ــع  ــد وبشــدة م ــن جدي ــادت هــذه الظاهــرة م ع
ــة  ــن 82% قضي ــرث م ــر إىل أك ــبة الفق ــاع نس ارتف
ــكل  ــر بش ــر يؤثّ ــذا األم ــارصات، وه ــن الق زواج م
ــية،  ــن النفس ــات وحالته ــة الفتي ــىل صح ــري ع كب
ــة  ــا لطفل ــة« أمًّ ــح »األم الطفل ــني تصب ــة ح خاص
أخــرى تحتــاج إىل الرعايــة، وتبلــغ نســبة اإلنجــاب 

يف أوســاطهن %47.
وتقــوم كذلــك امليليشــيا بالــزواج مــن بعــض األرس 
تحّدثــت  وقــد  باإلكــراه،  ســيطرتها  مناطــق  يف 
وزيــرة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل اليمنيــة، 
ابتهــاج الكــامل، عــن وجــود 3 ماليــني امــرأة 
يف ســن اإلنجــاب معرّضــات لنــوع محــدد مــن 
ــة، فضــاًل  ــة الصحي ــم الرعاي ــراض لعــدم تلقيه األم
ــل  ــرأة حام ــف ام ــون و100 أل ــود 2 ملي ــن وج ع
تعــاين مــن ســوء التغذيــة، منهــن 75 ألــف معرّضــة 

ــارش. ــكل مب ــوالدة بش ــاء ال ــات أثن ملضاعف
وأّدت الظــروف الصعبــة التــي تســببت بهــا حــرب 
امليليشــيا إىل حرمــان آالف الفتيــات مــن التعليــم؛ 
بســبب خــوف أهلهــن عليهــن، إىل جانــب نســبة 
الفقــر التــي تــزداد يوًمــا بعــد آخــر؛ إذ تبلــغ نســبة 
ــاليئ  ــا ال ــن 25 عاًم ــغ أعامره ــوايت يبل ــاء الل النس
وحصلــن عــىل حقهــن يف التعليــم الثانــوي %7.6، 

وفــق منظــامت دوليــة.

أدوار جديدة تضاعف معاناتهن
خلقــت ظــروف الحيــاة الصعبــة أدواًرا جديــدة 
ــبب  ــا بس ــن معاناته ــت م ــة ضاعف ــرأة اليمني للم
اســتمرار الحــرب الحاليــة، وأخطــر تلــك التداعيــات 
ــرار  ــأن اضط ــطون بش ــه ناش ــّدث عن ــا يتح ــو م ه
يعــرف  مــا  صفــوف  يف  للعمــل  األرس  بعــض 
األرسة،  نفقــات  بعــض  لتغطيــة  بـ»الزينبيــات« 
والهــروب مــن شــبح الجــوع الــذي يعانيــه الســكان 
يف مناطــق ســيطرة امليليشــيا بســبب رفضها تســليم 

ــم. ــرية عليه ــاوات كث ــرض إت ــم، وف ــب له الروات
ــني  ــارب خمس ــا يق ــة م ــات أن مث ــول إحصائي وتق
ألــف امــرأة متزوجــة فقــدن أزواجهــن، وأصبحــن 
دون عائــل، وتعرضــن بســبب ذلــك لصدمــات 
نفســية عنيفــة، فيــام تحولــت كثــري منهــن إىل 
ــدأن بالعمــل يف مختلــف  ــل لــألرسة، وب عائــل بدي
ــت  ــرب اإلنرتن ــارة ع ــا التج ــة، منه ــاالت املتاح املج

ــا. ــس وغريه ــوارات واملالب ــع اإلكسس ببي
بســبب  ســتتوقف  اإلحصائيــات  أن  يبــدو  وال 
ــذا  ــني، وه ــىل اليمني ــني ع ــرب الحوثي ــتمرار ح اس
يعنــي وقــوع املزيــد مــن االنتهــاكات التــي تتزايــد 
الصمــت  بســبب  النســاء  صفــوف  يف  خاصــة 
الحاصــل، لكــن مثــل تلــك الجرائــم ال تســقط 

بالتقــادم مهــام طــال أمــد الحــرب.

ذي الحجة 1441هـ  - أغسطس 2020م
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لك  مواصفاتها  هذه  تعتقلك جامعة  حني 
ظّل  يف  مسبًقا،  األسود  مصريك  تتخيّل  أن 
ميليشيا تستحل كلَّ محرم يف تعاملها مع 
َمْن يختلفون معها، وحني اعتقلوين مل يكن 
مثة سبب ميكن أن يقنعوا الرأي العام به، 
لكنهم واجهوين مبطالب للتعاون معهم يف 
حملة ابتزاز واستدراج سياسيني وناشطني، 
وكان رفيض لذلك هو سبب اعتقايل، إضافة 
إىل رصدي خالل عميل الحقوقي يف اليمن 
طوال خمس سنوات وتوثيقي للعديد من 
الجرائم واالنتهاكات التي مارستها امليليشيا 

والتي سنتحدث عنها الحًقا.

استحالة التعايش مع العنصرية 
الحوثية

باملجتمع  التنكيل  يف  الحوثيون  ميعن 
املرأة خطًا  اليمني، نساًء ورجااًل، ومل تعد 
فلقد  اليمنيني،  ــراف  أع هي  كام  أحمر 
تجاوز الحوثيون كلَّ األعراف والقيم التي 

ميتاز بها املجتمع اليمني عن غريه يف تقدير 
وتعريضها  عليها،  االعتداء  وتجريم  املرأة، 
ألي نوع من التعسف واالمتهان واالنتهاك 

والعنف.

حني  مريرة  شخصية  تجربة  معهم  ويل 
، ورأيت بعيني نساًء  اعتقلوين واعتدوا عيلَّ
يف سجونهم الرسية مقيدات، يتم تعذيبهن 
وانتهاك آدميتهن، ورأيت مواقف ومشاهد 
ما كنا نتخيّلها تحدث يف اليمن. تعاين املرأة 
يف السجون الحوثية شتي صنوف التعذيب 

كرامتها  تنتهك  كام  والجسدي،  النفيس 
واالجتامعية  اإلنسانية  ومكانتها  وقيمتها 
اليمن،  يف  بها  متتَّعت  طاملا  التي  والدينية 
طالها  الحويث  االنقالب  ظل  يف  فاملرأة 
والسمرسة،  والتجنيد،  والتعذيب،  القتل، 
والسجن،  واالختطاف،  لالعتقال  وتعرّضت 
ينتظرها  والجسدي،  النفيس  والتعذيب 
بعد اإلفراج عنها االضطهاد ونظرة املجتمع 
وخوف  منها،  وتربؤ  وإقصاء  وتنّكر  لها، 

وتهديد ونبذ من األرسة واملجتمع.

بـــعـــيـــنـــي  رأيــــــــــــت   
السجون  في  نساء 
للحوثيين  الــســريــة 
يتم  مقيدات،  وهــن 
وانتهاك  تعذيبهن 
ومشاهد  آدميتهن، 
ما كنا نتخيلها تحدث 

في اليمن.
التي  والقيم  األعــراف  كــلَّ  الحوثيون  تجاوز   
يمتاز بها المجتمع اليمني في تقدير المرأة، 
نوع  ألي  وتعريضها  عليها  االعــتــداء  وتجريم 

من التعسف واالمتهان واالنتهاك والعنف

ملف العدد

رأي العين..

ث عـــن جــمــاعــة الــحــوثــي فــيــنــبــغــي أن  حين  نــتــحــدَّ
لمنهجية  ومستوعًبا  يقًظا  ــا  وعــًي نستحضر 
غير  الوسائل  من  وغيره  اإلرهـــاب  تعتمد  عنصرية  عقائدية 
المنظومة  لهذه  المرسوم  الهدف  إلى  للوصول  المشروعة 
الكهنوتية التي وثبت في غفلة من الجميع على ظهر السلطة 

ومؤسساتها في يوم 21 سبتمبر 2014م المشؤوم.

التنكيل بالمرأة في سجون الحوثيين.. 
تجاوز كلَّ األعراف

سميرة الحوري
ناشطة حقوقية
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وإنني هنا أؤكد أن هذه العصابة الكهنوتية 
ال  اليمني  الشعب  صدر  عىل  تجثم  التي 
مجتمعيًا  وال  سياسيًا  ال  تتعايش  أن  ميكن 
باإلميان  عنرصية  جامعة  كونها  غريها؛  مع 
ولها  دمــويـًـا،  مخططًا  تحمل  واملعتقد، 
أهداف أزلية موروثة يصعب التخلص منها.

المحاكم الدولية تنتظر 

اليمنية دور بحجم  ال بد أن يكون للمرأة 
له  تتعرَّض  ما  وبحجم  املجتمعية،  مكانتها 
الحوثية،  العنرصية  قبل  من  انتهاكات  من 
وهذا الدور النسوي ينبغي أال يظلَّ حبيس 
القنوات  وبعض  املحلّية  اإلعــالم  وسائل 
العربية، بل يجب أن يختطَّ مساًرا مغايرًا 
بالتوازي مع النرش اإلعالمي لفضح الجرائم 
العام، هذا املسار البد  الرأي  الحوثية أمام 
وتأثريه  يصل صداه  مؤثّرًا  مساًرا  يكون  أن 
بالعدالة  املعنيّة  الدولية  املؤسسات  إىل 
مجرمي  ومحاكامت  اإلنــســان  وحقوق 
أن  البد  اإلنسانية،  ضد  والجرائم  الحرب 
وقد  اليمنية.  املــرأة  قضية  مسار  نصحح 
بدأنا بالفعل الخطو يف هذا االتجاه، فقضية 
املناسب  ها  حقَّ تأخذ  مل  اليمنية  ــرأة  امل
الدولية  واملؤسسات  الدولية  املحافل  يف 
يف  يتامدى  الحويث  جعل  ما  وهو  العدلية، 
جرامئه ضد املرأة، ونحن عازمون عىل تنفيذ 
برنامج جديد مختلف إليصال قضية املرأة 

اليمنية إىل املحاكم الدولية.

لقد فتحت عىل الحوثيني ملفات إجرامهم، 
منها:  لهم،  وحساسة  ة  مهمَّ ات  ملفَّ وهي 
الجنسية  االنتهاكات  الرسية،  السجون 
الناشطات  اختطاف  الجبهات،  يف  لألطفال 
الحقوقيات، بيع أعضاء املقاتلني والجرحى، 
واستخدامهم  اليمن  يف  األقلّيات  تجنيد 
وعمل  األطفال  اختطاف  برشية،  دروًعــا 
مراكز داخلية لهم، وتحويل هؤالء األطفال 
مشحونة  موقوتة  طائفية  قنابل  إىل 
عىل  يجربوهم  اآلخــر،  وتكفري  بالكراهية 
مقررات  إىل  واالستامع  مناهجهم،  دراسة 
الحويث،  امللك  وعبد  الدين  بدر  حسني 
وهي مناهج تصب يف تلغيم عقول أجيال 
جيش  إىل  وتحويلهم  اليمني،  املستقبل 

طائفي عنرصي إرهايب يف املستقبل. 

الحوثيني  تفضح  ووثــائــق  ملفات  لــدي 
الجنسية  االنتهاكات  مبامرسة  وتدينهم 
وثائق  يدي  وبني  الجبهات،  يف  لألطفال 
من األمن القومي الخاص بالحوثيني، وهي 
قياداتهم،  إىل  الوقايئ  األمن  يرفعها  وثائق 
تؤكد أن هناك عمليات اغتصاب لألطفال، 
األطفال.  يغتصبون  مسؤولني  هناك  وأن 
التي  البرشية  األعضاء  تجارة  إىل  إضافة 
الحوثيون  حوَّله  حيث  اليمن،  يف  انترشت 
إىل أرخص سوق عند تّجار األعضاء البرشية 

وتّجار املافيا يف إيران.

يف  الحوثيني  ــراق  إغ اليمنيون  يستطيع 
بحق  ارتكبوها  التي  جرامئهم  مستنقع 
ورشائحه،  فئاته  بكل  اليمني  الشعب 
مختلف  بشكٍل  التحرُّك  جميًعا  نستطيع 
قيادات  كلَّ  وندين  الدولية،  املحاكم  لدى 
تعزلهم  أحكاًما  ونستصدر ضدهم  الحويث، 
لتحقيق  الدولية.  للعدالة  هدفًا  وتجعلهم 
ملفات  استكامل  إىل  نحتاج  الهدف  هذا 
جهود  تظافر  إىل  ونحتاج  قانونيًا،  القضايا 
عن  والرتفُّع  الخالفات،  وتنايس  الجميع 
الرتبّح من ظهر القضية، وتنسيق وانسجام 

الرسمية  والجهات  ــراف  األطـ مختلف 
املــدين؛  املجتمع  ومنظامت  والحزبية 
لصالح  دوليًا  ومؤثّر  فعال  اخرتاق  لتحقيق 
اليمنيني  بحق  الحوثية  االنتهاكات  ملف 

واليمنيات.

الحوثي ال يؤمن بالسالم وعلى 
اليمنيين أن يتوحدوا ضده

بالسالم،  يؤمن  ال  الحويث  إن  نقول  حني 
ألننا  أو  إقصائيون،  ألننا  ذلك  نقول  فلسنا 
نفّضل استدامة الحرب، بل ألن الحويث فكرًا 
السالم  لفكرة  وجود  ال  ومامرسة  وعقيدة 
العقيدة  حيث  فمن  باملطلق،  قاموسه  يف 
اليمنيني،  عىل  سيد  أنه  يعتقد  هو  والفكر 
وال تجوز مقاسمته السلطة أو إبعاده عن 
السلطة، وأن ساللته جاءت من نسل إلهي 
اليمنيني ليسوا أكرث  نقي، ومن دونهم من 
مرتزقة تحت  مقاتلني  أو  ُسخرة  من عامل 
يرفض  ومن  الله،  باسم  حاكم  فهو  لوائه، 
فهو كافر بالدين، يستحق القتل ومصادرة 
الفكر  من  فائض  الحويث  لدى  أمالكه.  كل 
الُعنفي والعدواين إزاء اآلخر املختلف، وقد 
سواء  يوميّة،  مبامرسات  األفكار  تلك  عزز 
التعبوي،  اإلعالمي  خطابه  مستوى  عىل 
الطائفي  تجريفه  تعزيز  صعيد  عىل  أم 
الدولة  مؤسسات  ولكل  العامة  للوظيفة 
واملجتمع، أم بتلك الهسترييا التوسعية التي 
بهم  والزّج  اآلالف  تجنيد  فيها عىل  يعتمد 
رغم  تهدأ  ال  متواصلة  توسعيّة  معارك  يف 

دعوات التهدئة والسالم املتواصلة. 

يف  يوجد  ال  الحوثيني  أن  أؤكــد  هنا  من 
مع  وتعايش  سالم  اسمه  يشء  قاموسهم 
اليمنيني عىل أساس تكافؤ الفرص ودستور 
أن  السياسية  األطراف  كلِّ  وعىل  وقانون، 
التي  السياسية  والنزاعات  الخالفات  يرتكوا 
والجهد  الوقت  من  كثريًا  منا  استنزفت 
األكرب  الخطر  عىل  والرتكيز  واإلمكانيات، 
الذي  الدموي  ومرشوعه  بالحويث  املتمثِّل 
واملكّونات  األطـــراف  جميع  يستهدف 

السياسية بال استثناء.

أي  من  يتخلَّصوا  أن  اإلعالميني  وعــىل 
ومناطقية،  وحزبية  سياسية  انــتــامءات 
وبلد  كشعب  اليمن  قضية  ويحملوا 

وحضارة وتاريخ.

 العصابة 
الكهنوتية 

الحوثية ال يمكن 
أن تتعايش 
ال سياسًيا 

وال مجتمعًيا 
مع اليمنيين؛ 

كونها جماعة 
عنصرية باإليمان 

والمعتقد، 
ويحملون مخطًطا 

ا دمويًّ

  تعاني المرأة في 
السجون الحوثية 

شتي صنوف 
التعذيب النفسي 

والجسدي، وتنتهك 
كرامتها وقيمها 

ومكانتها اإلنسانية 
واالجتماعية 

والدينية التي 
طالما تمتعت بها 

في اليمن

مجزرة حوثية بشعة بحق سجينات في تعز
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عن 	  حّدثينا  السالم؛  أمة  دكتورة 
فكرة إنشاء الرابطة؟

املختطفــني  أمهــات  رابطــة  فكــرة  بــدأت 
عندمــا كنــا يف صنعــاء نتابــع قضايــا املعتقلــني 
يف هيئــة الدفــاع عــن املعتقلــني، فتــم اعتقــال 
ــة أو  ــارك يف فعالي ــخص يش ــع، وأي ش الجمي
ــوا  ــى إنهــم اعتقل ــه، حت ــم اعتقال يصورهــا يت
هــذا  يف  يتحــرّك  شــخص  وأي  املحامــني، 
ــات  ــا يف إحــدى الوقف ــا كّن ــاء م ــال، وأثن املج
االحتجاجيــة ضــد اختطــاف ميليشــيا الحــويث 
األمهــات  مــع  اتفقنــا  عندهــا  ألبنائنــا، 
ــات أن ننشــئ مؤسســة  املوجــودات يف الوقف
نســوية نتابــع مــن خاللهــا قضايــا أبنائنــا. كنــا 

ــون  ــا اليمني ــزُّ به ــي يعت ــم الت نتصــور أن القي
ســتحمي املــرأة مــن صلــف امليليشــيا، فاملــرأة 
ــس،  ــرضب، وال تُحب ــة ال تُ ــراف اليمني يف األع
وال تعتقــل، لكــن ميليشــيا الحــويث تجــاوزت 
هــذه األعــراف، وداهمــت الوقفــات التــي 

ــا. ــوم به ــا نق كّن

من 	  تنشدونها  التي  األهــداف  ما 
إنشاء الرابطة؟

برصــد  املختطفــني  أمهــات  رابطــة  تُعنــى 
بحــق  الحوثيــة  االنتهــاكات  وتوثيــق 
املجتمعيــة  الجهــود  وحشــد  املختطفــني، 
ــري  ــن مص ــف ع ــة بالكش ــمية للمطالب والرس

رساحهــم،  وإطــالق  قرسيًــا،  املخفيــني 
كــام نســعى إىل تقديــم ملفــات القضايــا 
واالنتهــاكات إىل الجهــات العدليــة والقضائيــة 
إســناد أرس  إىل  إضافــة  والدوليــة،  املحليــة 
املختطفــني مــن خــالل التوعيــة القانونيــة 
والدعــم النفــيس واملــادي قــدر املســتطاع. 

ماذا عن أنشطة الرابطة؟	 

أقمنــا أنشــطة متعــددة، وأحدثنا ضغطـًـا كبريًا 
عــىل جامعــة الحــويث، وتــم نتيجــة الضغــوط 
اإلفــراج عــن أكــرث مــن ٧٠٠ مختطــف يف 
املحافظــات. ومــن أنشــطتنا كذلــك الوقفــات، 
والبيانــات، والتقاريــر الشــهرية والســنوية، 
ــة  ــات احتجاجي ــهام يف وقف ــات، واإلس والبالغ

الميليشيا إلى زوال ولن تبقى على أكتاف اليمنيين

ي والحرص الكبير على   األستاذة أمة السلم الحاج والملّقبة بأم المختطفين »تلمس في حديثها التروِّ
التسامح، ولمِّ الشمل، وتوحيد الجهود، والتعالي على الجراح واألحقاد من أجل قضية الوطن الكبير«.

لت من  أسست رابطة أمهات المختطفين في عام 2016م، وهي منظمة يمنية حقوقية إنسانية، تشكَّ
الحريات  يعملن في مجال  ناشطات  والمخفيين قسًرا، ومن  المختطفين  وزوجــات وذوي  أمهات 

وحقوق اإلنسان، ُتعنى الرابطة بقضايا المختطفين والمعتقلين تعسًفا والمخفيين قسًرا، في 
إطار النضال الحقوقي الذي يستهدف إطلق سراحهم من سجون الميليشيا الحوثية.

في الحوار اآلتي تسلط ضيفُتنا الضوء على المعاناة اإلنسانية التي يعيشها المختطفون في 
سجون الميليشيا الحوثية، ومعاناة أهاليهم، وطبيعة عمل الرابطة.

رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلم الحاج  حوار
في حوار خاص لمجلة »              «

حوار خاص

 المرأة في 
األعراف اليمنية ال 
ُتضرب، وال ُتحبس، 

وال تعتقل، لكن 
ميليشيا الحوثي 

كسرت هذه 
األعراف وداهمت 
الوقفات التي كنا 

نقوم بها

 كنا نتصور أن 
القيم التي يعتزُّ 

بها اليمنيون 
ستحمي المرأة 

من صلف 
الميليشيا الحوثية

الحوثيون انتهكوا قيم 
المجتمع اليمني
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ــم  ــايل، والدع ــاعدة األه ــع، ومس ــع الجمي م
النفــيس للمختطفــني املفــرج عنهــم، واإلســهام 
اإلنســانية  املســاعدات  بعــض  تقديــم  يف 
ألرس املختطفــني بالتعــاون مــع املؤسســات 

والجمعيــات الخرييــة. 

صعوبات 	  هــنــاك  أن  شــك،  ال 
جهودكن،  واجهت  كثرية  وتحّديات 

أليس كذلك؟ 

ــم يف  ــأحاول أضعك ــات س ــاك تحّدي ــىل، هن ب
ــا. ــرض بعضه ــورة وع الص

التــي  املناطــق  يف  األمنــي  الوضــع  أواًل: 
تســيطر عليهــا جامعــة الحــويث، وهــذه مــن 
والناشــطات  األرس  تخــاف  التــي  املخاطــر 
املخــاوف  نتيجــة  مريــح  بشــكل  التحــرّك 
األمنيــة وغريهــا، والتهديــدات التــي نتلّقاهــا 

مــن امليليشــيا يف مناطــق ســيطرتها. 
ــا  ــم تواصلن ــل؛ ألن معظ ــة التواص ــا: صعوب ثانًي
عــرب اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتامعــي، 
وانطفــاء الكهربــاء، وضعــف اإلنرتنــت، وصعوبــة 
االتصــال مــع كثــري مــن العضــوات ميثّــل تحديًــا 

ــا يف التحــرّك وتنســيق الجهــود. ــريًا لن كب
ثالًثــا: نتيجــة ظــروف الحــرب مل نســتطع 
التحــرّك بحريــة خــارج اليمــن، والوصــول إىل 
مجلــس حقــوق اإلنســان وغــريه، ومل نســتطع 
املشــاركة إال مــرة واحــدة مبســاعدة األخــوات 

ــادرة مســار الســالم.  يف مب
ــا: ال يوجــد داعمــون للرابطــة، ونتحــرّك  رابًع
بإمكانــات ذاتيــة ومتطوعــات مــن أهــايل 
ــطات  ــن الناش ــناد م ــني، وإس وذوي املختطف
وجدنــا  وإن  القضيــة،  بهــذه  املؤمنــات 
مســاعدات فإننــا نوجههــا ألهــايل املختطفــني 
واملعتقلــني. أمــا أنشــطة الرابطــة فــال يوجــد 

ــة.  ــن أي جه ــا م ــم له أي دع
ــي  ــو تف ــد اآلن ه ــّدي الجدي ــا: التح خامًس
فــريوس كورونــا يف اليمــن، نحــن كأهــايل 

ــني يف  ــا املختطف ــىل أبنائن ــوف ع ــا الخ يعرتين
الســجون مكّدســة  امليليشــيا؛ ألن  ســجون 
ــم،  ــة إليه ــول األدوي ــون دخ ــاء، ومينع باألبري
وال يوجــد بيئــة صحيــة مالمئــة وال نظافــة 
ســليمة، وال أشــعة شــمس، وال مــاء، وال غــذاء 
مناســب، وهــم أكــرث عرضــة لإلصابــة باملــرض 
ــع أهــايل  ــن غريهــم، خاصــة أن جمي ــرث م أك
ــيئًا؛  ــم ش ــن أبنائه ــون ع ــني ال يعرف املختطف
نتيجــة منــع الزيــارات عليهــم، وعــدم إدخــال 

ــم. ــة إليه ــواد الغذائي ــة وامل األدوي
منهــا  يعــاين  التــي  األمــور  مــن  هــذه 

بالــذات يف هــذا  املختطفــون واملعتقلــون 
الوقــت الحــرج، كــام يعــاين كثــرٌي منهــم 
يــات، وبــدأت تحــدث إصابــات  مــن الُحمِّ
ــا يف الســجن املركــزي يف صنعــاء، ومل  الكورون
يعــرف بذلــك إال بعــض األرس؛ نتيجــة التصــال 

أبنائهــم بشــكل غــري مبــارش.

هل للرابطة إصدارات؟ 	 

نعم 

ما أبرز إصدارات الرابطة؟	 

ــر  ــن تقري ــث م ــزء الثال ــا الج ــرًا أصدرن مؤخ
»أمهــات عــىل أبــواب العدالــة«، وهــو تقريــر 
يســلط الضــوء عــىل أبــرز انتهــاكات امليليشــيا 
يف ٢٠١٩م، وكان تقريــرًا متميــزًا جــًدا، نرجــو 

مــن الجميــع االطــالع عليــه. 
كانــت التقاريــر الســابقة أمهــات عــىل أبــواب 
ــىل  ــات ع ــاة األمه ــق معان ــجون ١-٢ توثّ الس
أبــواب العدالــة، باعتبــار أن هــذه قضيــة 
إنســانية، والعدالــة غائبــة عنهــا، ومل نســتطع 
أن نحقــق العدالــة للمختطفــني، ويتعرَّضــون 
يف صنعــاء ملحاكــامت غــري عادلــة، وأصــدرت 
ــا جائــرة،  امليليشــيا بحــق كثــري منهــم أحكاًم
كالصحفيــني وغريهــم مــن الذيــن صــدرت 
ــاكات  ــا االنته ــدام. أيًض ــم أحــكام باإلع بحقه
التــي حصلــت يف كليــة املجتمــع يف ذمــار 
ــة  ــيا الحوثي ــا امليليش ــث حوَّلته ــا، حي وغريه
إىل ســجن رِسِّي وثكنــات عســكرية، وعرّضــت 
األرسى واملختطفــني إىل االســتهداف، وقتــل 

كثــري منهــم. 

عىل 	  السالم  أمة  أستاذة  ضعينا 
أرسة  تعيشها  التي  املعاناة  صورة 

املختطف يف سجون امليليشيا؟

وخاصــة  واألرس-  األهــايل  معانــاة  طبًعــا، 
ا، كثــري مــن  األمهــات- معانــاة كبــرية جــدًّ
األمهــات ُمــْن وهــن ينتظــرن خــروج أبنائهــن 

ــجون. ــن الس م
ملختطفــني،  آبــاء  تــويف  املــايض  الشــهر  يف 
وعندمــا تســمع األم أن ابنهــا يعــذب يحــرتق 
قلبهــا أيًضــا، وتعيــش املأســاة ذاتهــا، وتتعــذب 
ــم  ــف يت ــل كي ــك أن تتخيَّ ــه كل لحظــة، ل مع
ــارة  ــر للزي ــا تنتظ ــجون عندم ــا يف الس إهانته
والتفتيــش والوقــوف الطويــل أمــام أســوار 
الســجون، واملتابعــة لقضايــا أبنائهــا، واملعانــاة 
الوقــت  يســعنا  ال  والنفســية.  االقتصاديــة 

ــاة األم.   ــر معان ــاحة لذك واملس

الحويث مع 	  كيف تتعامل ميليشيا 
أمهات املختطفني؟

ــم  ــا قي ــن كان عندن ــاء يف اليم ــبة للنس بالنس
ومبــادئ تَُعــّد املــرأة خطـًـا أحمــَر ال ميكــن أن 
تُهــان أو تعتقــل، فذلــك مــن العيــب األســود 
ــويث  ــيا الح ــن ميليش ــة، لك ــا اليمني يف أعرافن
ال تؤمــن بهــذه األعــراف والقيــم اليمنيــة 
القيــم،  تلــك  الحوثيــون  كــرس  األصيلــة. 
ــن،  ــن، وهددوه ــاء ورضبوه ــوا النس واعتقل
وهدفهــم إســكات صــوت املــرأة ومنعهــا 
ــم  ــيك ال تتكل ــا، ول ــد ذويه ــة بع ــن املتابع م
بالحــق مارســوا ضدهــا اإلرهــاب والتخويــف 
ــري،  ــة التعب ــىل حري ــر ع ــذا يؤث ــديد، وه الش
التــي  العدالــة  قيــم  عــىل  يؤثــر  وأيًضــا 

ينشدها الجميع.

يف 	  كبري  دور  اليمنية  للمرأة  كان 
ولها  الحوثية،  امليليشيا  مقاومة 
معركة  يف  كبرية  وطنية  إسهامات 
هل  اإليراين.  املرشوع  ضد  اليمنيني 
هذه  بعض  عىل  الضوء  إلقاء  ميكن 

األدوار؟

أنــا أعــّد األمهــات ودورهــن يف الرابطــة مــن 
ــل  أروع األمثلــة اليمنيــة يف الصــرب والتحمَّ
ــادئ  ــذه املب ــض ه ــال لرف ــجاعة واإلقب والش
ــا  ــويث عقائديً ــة الح ــا جامع ــاءت به ــي ج الت
وفكريـًـا واجتامعيًــا، فقــد أثبــن أنهــن قادرات 
ــام  ــوف أم عــىل تحمــل هــذه املشــاق والوق

ــكل صــرب وشــجاعة. الســجان ب

اليمنية 	  األرسة  عىل  املخاطر  ما 
وأخالقًيا  فكريًا  والطفل(  ــرأة  )امل
الربامج  عــىل  املرتتبة  وإنسانًيا 
الفكر  لتوطني  الحويث  الطائفية 

الخميني يف اليمن؟

األجيــال  منهــا  ســتعاين  مشــكلة  هنــاك 
ــه  ــه وتخلف ــا خلَّفت ــار م ــي آث ــة، وه القادم
الفكــري  التغييــب  مــن  الحــويث  جامعــة 
والوطنــي، جــروح عميقــة يف مشــاعر النــاس 
ــم والعــذاب النفــيس الحاصــل  جــراء تعنيفه
لدعــم  محتــاج  اآلن  فالجميــع  للجميــع، 
وعــالج نفــيس يف هــذه املرحلــة، ونســأل 
اللــه أن يلطــف بالجميــع، وإن شــاء اللــه 
ــذه  ــرية له ــة والخ ــوى الوطني ــتتصّدى الق س

امليليشــيا. 

عرب 	  إيصالها  تحبني  التي  رسائلك 
املجلة؛ ما هي وملن؟

ندعــو الجميــع إىل الوقــوف مــع القضيــة 
واملعتقلــني،  املختطفــني  قضيــة  الوطنيــة 
وأيًضــا مناهضــة ميليشــيا الحــويث، والوقــوف 
وقــوة  رصامــة  بــكلِّ  مشــاريعها  ضــد 
ــة،  ــة ال محال ــذه امليليشــيا زائل وشــجاعة، فه

ولــن تبقــى عــىل أكتــاف اليمنيــني.

   لك أن تتخيل 
كيف يتم إهانة 

األم على أبواب 
السجون عندما 

تنتظر الزيارة 
والتفتيش 

والوقوف الطويل 
أمام أسوار 

السجون، ومتابعة 
أبنائها والمعاناة 

االقتصادية 
والنفسية

  يمنع الحوثيون 
دخول األدوية إلى 

المختطفين، وال يوجد 
بيئة صحية مائمة 
وال نظافة سليمة، 

وال أشعة شمس، وال 
ماء، وال غذاء مناسب، 

وأصبح المختطفون 
أكثر عرضة لإلصابة 

بفيروس كورونا
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ث  التلوث بالتَّحوُّ

خطر التلوث الحويث عىل مستقبل الطفل 
الثقافية  الرتكيبة  وعىل  واألرسة،  واملــرأة 
والوعي الثقايف لألرسة اليمنية يف ظّل سلطة 
االنقالب الحويث، وانعكاساتها السلبية عىل 

تطلعاته وقناعاته املستقبلية.

1 
ال يكاد يخلو جانب من جوانب حياة اإلنسان 
اليمني من سوء االنقالب الحويث؛ سواء عىل 
الفرد أم األرسة أم املجتمع أم عىل الشعب، 
طفاًل كان أم كهاًل، رجاًل أم امرأة؛ فهو انقالب 
الشعب عقيدة وهوية  الخطر عىل  متكامل 
وعرضه،  وماله  أمنه  ومينيته(،  )عربيته 
كرامته وحريته، ماضيه وحارضه ومستقبله، 
انقالب عميق الرضر، تُلوث تفكريه وتصوراته 
ذهنية  إىل  وتحّولها  والسليمة،  السمحة 
ِعدائية التصّور، مضللة االتجاه، فاقدة بوصلة 
العناوين  مئات  يتطلّب  انقالب  الحقيقة. 
التي  الجوانب  بكلِّ  نحيط  يك  التفصيلية 
ترضرت، ونسترشف ما سيترضر مستقباًل يف 
ظلِّ استمرار سلطة االنقالب الحويث -ال قدر 

الله-. 
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 مالمح وحجم وجوانب التلّويث 
الحوثي لألسرة اليمنية

وتوّسع  الجامعة،  ظهور  بــدايــة  مــع  ــدأ  ب
لتوظيف  الحكم  نظام  عىل  سيطرته  مستغاًل 
الجمعي  الوعي  وتخدير  ملحو  أجهزتها  كلِّ 
ما  كــلَّ  سلبه  أن  بعد  اليمني،  للمجتمع 
استرشاف  أجل  ومن  إليه.  ينتسب  وما  ميلك 
موضوعي وواقعي سننطلق من التلوث القائم 
حتى اللحظة لنصل إىل ما قد يكون أكرث سوًءا 

إن طال الوضع القائم -ال قدر الله-.

أ. أسبابه 

الحويث  االنقالب  استمرار  أجل ضامن  من 
شعبية،  بناء  لقواعد  التأسيس  يف  ميضون 
عسكرية،  صمود  قواعد  مع  بالتزامن 
يواجه  ــه  وألن سلطوية؛  نفوذ  وقــواعــد 
غريبة  فكرة  ابن  كونه  األوىل  يف  صعوبة 
عن مجتمعنا اليمني؛ سعى بكل ما ميكنه 
وبوترية عالية إىل تلويث الوعي لألفراد من 
الوسائل  بكلِّ  املمنهج  التحويث  عرب  جهة 
غزو  إىل  سعى  أخرى  جهة  ومن  املمكنة، 
األرسة اليمنية عرب زيارات تقوم بها عنارصه 
املنتظمة  اللقاءات  للبيوت، وعقد  املدربة 

ملف العدد

كاتب صحفي فؤاد الوجيه

المعتقدات  بالنوع  على سلمة  فالخطر  الميزان،  ويرجح  األخطار،  وتقيم  األضــرار،  تقّدر  الحجم  قبل 
م على أضرار الموت والدمار، والضرر في أخطاء التصورات واألفكار أشدُّ ضرًرا  وقيم األمم مقدَّ

من خطأ السلوك واألفعال. 
وسلمة الوطن في حال الخطر والحفاظ عليه أهم من األضرار الناجمة على شعبه تجويًعا وحصاًرا، والضرر من 
غياب الدولة وسيادة النظام أهم من خطر ينال البنى التحتية واإلعمار، والشعب أهم من الكيانات في ميزان الولء 
م على رموزه وقادته صغاًرا أو كباًرا، والقضايا العادلة أهم العلقات المربحة،  والنتماء والفتخار، والكيان مقدَّ

م على الفرد يضحي بنفسه لو قدرت الظروف واألخطار.  م على األهل والخلن، واألهل مقدَّ والمجتمع مقدَّ

األسرة اليمنية 
ث وأخطار التلوث بالتحوُّ

 ســـعـــى الــحــوثــيــون 
ــرة عـــالـــيـــة إلـــى  ــيـ ــوتـ بـ
تــــــلــــــويــــــث الــــــوعــــــي 
بكل  لألفراد  الممنهج 
الـــوســـائـــل الــمــمــكــنــة، 
ومن جهة عملوا على 
غزو األسر اليمنية عبر 
تقوم  للبيوت  ــارات  زيـ
ــر حــوثــيــة  ــاصـ ــنـ ــا عـ بـــهـ

مدربة.
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وللرجال،  للنساء  والقرى  السكنية  األحياء  يف 
مستغاًل شعارات الحقِّ يف  التصدي للعدوان 
زائفة،  كواجهة  الحصار  وجه  يف  والصمود 
تجرب  التي  زيفه  حقيقة  هي  القوة  بينام 
كثري عىل االستجابة ُمكرًها، وإىل جانب تلك 
املجتمعية  البيئة  يستغل  املستبّدة  الحقيقة 
إضافة  املعرفة،  محدودي  واألفراد  واألرسية 
التي  الصعبة  املعيشية  الحالة  توظيف  إىل 
تسبب بها انقالبه لجعلها سببًا يف االستجابة 
آخر،  بعد  يوًما  تتسع  التي  اللقاءات  لتلك 

وتزداد خطورة ورضًرا ممنهًجا بعناية فائقة.

ب. مظاهره 

الحويث يف  التلّويث  من أهم مظاهر ومالمح 
هذا املجال؛ مجال غرس القناعات واملفاهيم 
هرم  مفاصل  من  مفصل  أهم  يف  وتحريفها، 
الكيان االجتامعي وهي األرسة عىل أهميتها 
وشباب،  ونساء،  )أطفال،  وأفرادها  وقيمتها 

ورجال، وشيوخ( أمران:  

مترير األفكار الدينية الزائفة حول اّدعاء الحق 
اإللهي، وكذبة االصطفاء، وحق القيام بالشأن 
والوصاية  واإلمامة  الوالية  وكذبة  العام، 
تتوافق  التي ال  البيت  االنتامء إىل آل  بحجة 
القرآن  وتعاليم  اإلسالمي  الدين  حقيقة  مع 

الكريم، وال مع اللغة العربية. 

تزييف الدور الحويث يف ذهن األرسة اليمنية 
وأفرادها بعدائها للغرب والصهيونية، وجعل 
النظام  ضد  ــرضوس  ال لحربها  غطاء  ذلــك 
الجمهوري وضد أبناء الشعب ودول الجوار، 
ومحاولة تضليل الوعي الجمعي بأن الحرب 

دفاع عن الشعب ومن أجل حاميته.
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التلّوث المتوّقع 

ووفق ما سبق اإلشارة إليه بعجالة، فإن صورة 
استرشاف  محاولة  أي  وجه  يف  ستبدو  قامتة 
رشيحة  يف  وخاصة  اليمنية،  األرسة  ملستقبل 
األطفال الذين هم املستقبل بكلِّ ما ينتظرهم 
ة ألكرب  من استعدادات ممنهجة، وبرامج معدَّ
عملية مسخ للهوية، وأبشع عملية سلخ عن 
بكلِّ  يقومون  فالحوثيون  الوطنية،  جذورهم 
لوعي  والتضليل  والربمجة  التحويث  ذلك 
القصف،  وتحت  الحرب  ظروف  يف  املجتمع 
فكيف سيكون الحال حني يتفرَّغون كلية ملد 
إن  املستقبل  يف  سيطرتهم  وتغلغل  نفوذهم 

ظلت األوضاع عىل ما هي عليه اآلن؟

ــان  األذه تحويث  عــىل  الحوثية  ستعمل 
التدريبية  والربامج  الدراسية،  املناهج  يف 
والتثقيفية التلفزيونية واملسموعة، واللقاءات، 
يف  ممكن  نطاق  بأوسع  املبارشة  والندوات 
الريفية  املناطق  مناطق سيطرتها، وخاصة يف 
املكتظة  املناطق  عن  ناهيك  فقرًا،  األكــرث 
صناعة  عند  يتوقف  لن  هذا  كل  بالسكان، 
اإللهي  الحق  عي  ملدَّ بالعبودية  مَسلِّم  جيل 
وكذبة االصطفاء املزعوم، ولن تكتفي جامعة 

لقوة  تابعة  وعروبيتها  وطنها  عن  منسلخة 
والعربية  اإلسالمية  لألمة  معادية  إقليمية 
الجيل  ذلك  جعل  عىل  ستعمل  بل  واليمنية، 
وكراهية  حقد  وبراكني  وعداء،  حرب  حطب 
بالتزامن  ذلك،  كلَّ  موظفة  املجاور،  للمحيط 
مع اإلعداد املستمر إلمكانياتها العسكرية لشنِّ 
جغرافيتها،  نفوذ  لتوسيع  األمد  طويلة  حرب 
وليس هناك أنسب وال أهم من دول الجوار، 
لعدة  السعودية  العربية  اململكة  وتحديًدا 
التضليل  عمليات  كلَّ  أن  أهمها:  أسباب، 
الدينية  للمعتقدات  األساس  بالدرجة  موجهة 
اململكة،  حربتها  رأس  تتزعم  والتي  السنية 
نحو  ه  موجَّ أيًضا  والتعبئة  الشحن  ذلــك 
واملدينة  املكرمة  اإلسالمية يف مكة  املقدسات 
املنورة، وهذا سبب آخر الستثامر اإلميان الذي 
خ يف أذهان املجتمع، وأطفال اليوم هم  سيرتسَّ
شباب املستقبل، وحطب حروبه ضد اململكة 
خون يف ذاكرة األجيال  مستقباًل،  كام أنهم يرسِّ
تحالف  ضد  ثأرية  حرب  يف  الدامئة  الرغبة 
العربية  اململكة  اليوم، وخاصة  الرشعية  دعم 
املنطقة،  القوة األبرز يف  باعتبارها  السعودية، 
نشاهده  ما  مع  ميسوًرا،  سيكون  عداها  وما 
الحويث من  الداخل يف مناطق سيطرة  هنا يف 
استهداف مستمر للسعودية عسكريًا وإعالميًا، 
اليمني رًشا يجب  املجتمع  وجعلها يف ذهنية 
القضاء عليه، وهي الرغبة املتعاظمة إليران يف 
كقطٍب  السعودية  العربية  اململكة  استهداف 
العربية  الجزيرة  يف  ألطامعها  يتصدى  وندٍّ 

والوطن العريب واإلسالمي ككل.

آفاق

بني  العالقة  عن  هنا:  القارئ  يتساءل  ورمبا   
املستقبل  يف  املتوقّعة  والحرب  املقال  عنوان 
ضد دول الجوار، والجواب: أن هذا االنقالب 
توسع  نقطة  مبثابة  ليكون  إال  ليقع  يكن  مل 
العقائدية  الجامعة  هذه  وأن  املنطقة،  يف 
حرب  حطب  لتكون  إال  توجد  مل  الحوثية 
أهدافها؛  وتحقيق  إيــران  لصالح  بالوكالة 
لتلك  برشي  وقود  إىل  تحتاج  ذلك  ولتحقيق 
الحروب، وليك يتحقق ذلك البد من صناعة 
جحافل وجيوش مؤمنة بالحرب، حاقدة عىل 
بل  املقاتلني،  يف  فقط  ليس  املُتَصوَّر،  العدو 
حتى يف ذهنية األرسة التي ستعمل الحوثية 
املضمون،  البرشي  املخزون  لتكون  جاهدة 
حاثّة  لحربها،  مؤيّدة  ملوقفها،  معززة  لتكون 
أبناءها عىل االستبسال يف معارك ستكون يف 

سة. أذهانهم مقدَّ

خالصة القول 

كثري  انقياد  من  وقائم  اليوم  حاصل  هو  ما 
جهل،  عن  الحويث  مليليشيا  الشباب  من 
سيكون  وإكراه؛  واضطرار،  وتأثر،  واحتياج، 
إميان  عن  تبعيّة  الله-  قدر  -ال  املستقبل  يف 
وكراهية  وحقد  الحوثية،  باالّدعاءات  ويقني 
الحكم يف  أنظمة  عليه  تكره وتحقد  ما  لكلِّ 
إيران؛ الراعي واملمول الذي تركع له جامعة 
ال  إيران  عليه  تحقد  وما  الحويث،  االنقالب 
من  هنا  من  ينطلق  إمنا  اليمن،  عىل  يقترص 
كلِّها  والعربية  اإلسالمية  األمة  ليشمل  اليمن 

-ال قدر الله-.

 ينقاد كثير من 
شباب اليوم 
مع الحوثيين 

عن جهل وإكراه 
واحتياج، لكن 
سيكون في 

المستقبل -ال 
قدر الله- تبعّية 

عن إيمان ويقين 
باالّدعاءات 

الحوثية، وحقد 
وكراهية لكلِّ ما 

تكره وتحقد عليه 
إيران

 يستغل الحوثيون 
البيئة المجتمعية 

واألسرية واألفراد 
محدودي 

المعرفة، إضافة 
إلى توظيف الحالة 
المعيشية الصعبة 

التي تسبب بها 
انقابهم
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  أسكتت 
ميليشيا الحوثي 

كّل األصوات 
الحقوقية، 
والصحفية، 

والمجتمعية، 
فكانت الكلفة 
لتها  التي تحمَّ

الناشطات 
والمعارضات 

املرأة للحوثي باهظة. تواجهها  التي  واملعاناة  الصعوبات  لكن 
النفيس  االستقرار  نحو  التوجه  محاوالتها  يف 
واالجتامعي واملشاركة السياسية أثرت بشكل بالغ 
الخطورة يف كيانها النسوي والحقوق الطبيعية التي 
العامل، حيث ألقت  تتمتع بها األخريات من نساء 
عليها الحرب جل إفرازاتها القذرة، بكل ما حملته 
من تبعات وصلت إىل حدِّ إلغاء دورها ومشاركتها 
السياسية واملجتمعية، يف ظل املتغريات التي فرضها 
عىل  اإلمامية  امليليشيا  شّنتها  التي  الحرب  واقع 
املتعمد  التدمري  ذلك  مثّله  وما  والشعب،  الدولة 
للدولة من تهديدات دفعت املرأة الفاتورة والرقم 

األصعب منها.

بإسقاط  املتمثّل  الحريب  الخطر  ذلك  تزامن  لقد 
الخطر  مع  2014م  سبتمرب  من   21 يف  صنعاء 
لنا  واملستقبل  الحارض  يهدد  بات  الذي  الوجودي 
الخصوص،  وجه  عىل  اليمنية  وللمرأة  كيمنيني 
ولكنها -أي املرأة اليمنية- متكنت من هتك سياج 
التهديد  أشكال  وكافة  والعنف  والقهر  الخوف 

ها بشكلٍّ مبارش وغري مبارش. الحويث الذي مسَّ

لقد كان للظروف االقتصادية التي مرَّت بها اليمن 
أثناء الحرب وما تبعها من سياسة الحوثيني -كقطع 
املستحقات  وقطع  الدولة،  يف  العاملني  مرتبات 

االجتامعي-  الضامن  برامج  متّول  التي  الزهيدة 
واليمنيات،  اليمنيني  معاناة  والدة  يف  األثر  أكرث 
هّدد  الذي  األرسي  األمن  فقدانهم  ذلك  فكلَّفهم 
فقدان  مثَّل  كام  الواحدة،  األرسة  واستقرار  حياة 
ا بالقتل  أغلبية األرس معيلها نتيجة هذه الحرب -إمَّ
املرأة  أعباءه  تحملت  أثر  أسوأ  باالعتقال-  وإما 
اإلعالة  مسؤولية  فتحّولت  وكامل،  مبارش  بشكل 
من  القليل  األقل  لتلبية  رزق  والبحث عن مصدر 
املسؤولية  وهي  ألبنائها،  الطبيعة  االحتياجات 
والخدمة،  للعمل  الخروج  عليها  استوجبت  التي 
القيام  من  متّكنها  التي  املهارات  بعض  واكتساب 
بواجباتها األرسية ولو بشكل جزيئ. ولعل من اآلثار 
التي كلفتها مثل هذه األوضاع وكانت األكرث سلبية 
عىل مستقبل الجيل الحايل، هي عدم التحاق أبناء 
هذه العائالت بالتعليم، وانقطاع البعض اآلخر عن 
إمتام مراحلهم الدراسية يف املدارس، أو الجامعات، 
املالية  والكفاية  القدرة  وعدم  النزوح،  تأثري  تحت 

عىل مواصلة تعليمهم.

اليمنية  املرأة  عىل  الحرب  تأثري  عن  الحديث  إن 
والوظيفي،  األرسي،  باألمن  لحقها  فقدانها  تجاوز 
من  عالية  مستويات  إىل  ليصل  ككل،  واملجتمعي 

القهر املنظّم الذي استوجب إلغاء أي دور لها.

قليلة تلك التي عاشتها المرأة اليمنية وهي تتمتع باالستقرار  سنوات 
ذاتها من جديد،  بناء  إعــادة  الذي مّكنها من  النسبي  واألمــن 
ففتحت لنفسها باب التعليم والعمل والمشاركات في العديد من األعمال األدبية 
العامة  حقوقها  عن  والدفاع  االستقرار  نحو  خطوة  وخطت  والسياسية،  والفكرية 

والخاصة، وكانت في بداية الطريق نحو انطاقتها في مختلف المجاالت.

المرأة اليمنية
من المعاناة إلى النضال

  دفعت المرأة 
فاتورة التدمير 

المتعمد للدولة 
والرقم األصعب 

منها.

ملف العدد

 د: لمياء الكندي



  تمكنت بعض 
النساء ممن 
يعشن داخل 

مناطق سيطرة 
الحوثيين من 

التعبير عن 
رفضهن، بفضل 

قدرتهن على 
كسر حاجز 

الخوف، وعدم 
االستسام 

لسياسة األمر 
الواقع.
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زالت  ما  الحويث  ميليشيا  أن  والعجيب 
وواجبات  استحقاقات  أي  من  نفسها  تعفي 
املعاناة  من  التخفيف  ميكنها  ــرارات  وقـ
األصوات  كلِّ  إسكات  إىل  وذهبت  الحاصلة، 
التي  واملجتمعية،  والصحفية،  الحقوقية، 
فكانت  الخصوص،  هذا  من  قضايا  أي  تثري 
واملعارضات  الناشطات  لتها  تحمَّ التي  الكلفة 
مليليشيا الحويث باهظة، تجاوزت حدود املنع 
بسجن  القيام  إىل  والتهديد،  واملضايقات 
واإلخفاء  لسياستهم  واملعارضات  الناشطات 
من  بالقتل،  والتهديد  والتشهري،  القرسي، 
بحقوقهن  املطالبة  األصوات  كافة  قمع  أجل 
التقارير  إحــدى  ويف  العامة.  وقضاياهن 
»رصد«  تحالف  عليها  أعلن  التي  الخاصة 
حقوق  انتهاكات  لرصد  اليمني  التحالف 
اإلنسان، أفادت تلك التقارير أن عدد النساء 
واملعذبات  قــرًسا،  واملخفيات  املختطفات 
الوصول  من  الفريق  أعضاء  متكن  اللوايت 
إليهن، بلغ أكرث من 300 امرأة، يتوزعن عىل 
سبتمرب  من  اليمنية،  املحافظات  مختلف 
وهو   ،2019 »أيار«  مايو  إىل   2014 »أيلول« 
النشاط  بحجم  قورن  لو  به،  يستهان  ال  رقم 
مناطق  داخل  اليمنية  املــرأة  متارسه  الذي 
طبيعة  إىل  إضافة  الحوثية،  امليليشيا  سيطرة 
متنع  التي  واملحافظة  وخصوصيته،  املجتمع 
القيام  أو  قضاياهن،  عن  التعبري  منهن  كثري 
تجاوزتها  حيث  موقعها،  من  كل  بواجباتهن 
األعراف  بكل  ورضبت  الحوثية،  السلطات 
عرض  والدينية  واملجتمعية  القبلية  والقيم 
الحائط، فكانت تلك املامرسات هي الضامن 
به  لهم لقمع أي نشاط نسوى مامثل تقمن 
القمع وسيلة  أخريات، متخذين من أساليب 
لضامن  منهم  محاولة  يف  الجمعي  للرتهيب 
تنترش  إىل ظاهرة  املعارضة  تحول هذه  عدم 
يف األوساط املجتمعية التي تعي حجم هذه 

االنتهاكات. 

ومتكَّنت بعض الناشطات من إيصال أصواتهن 
الحوثيني  مامرسات  عن  وكشفن  العامل،  إىل 
له  تعرَّضت  وما  غريهن،  وحق  حّقهن  يف 
واعتقال  تهديد  من  الحوري  سمرية  الناشطة 

للعديد  وكشفها  املجتمعي  لنشاطها  -نظرًا 
مهام  فيها  متارس  التي  الرسية  السجون  من 
إال منوذج صارخ يفضح  والتعذيب-  االعتقال 
وكانت  الجامعة،  لهذه  املشبوهة  األدوار 
متها بهذا الخصوص  إفادتها وشهادتها التي قدَّ
الذي ميارس  التهديد  عن حجم  واقعياً  تعبريًا 
واستغاللها  إسكاتها،  ومحاولة  املــرأة  ضد 
وتجنيدهن  السياسيني،  بخصومهم  لإليقاع 
املواد  من  العديد  عرب  بهم،  اإليقاع  بهدف 
التشهري  يف  فاعلة  أداة  تعترب  التي  الجنسية 

واإلذالل.

المرأة.. أدوار فاعلة

  ويف ظل هذه التهديدات الحوثية مل تستسلم 
امليليشيا،  تفرضه  الذي  الواقع  لألمر  املرأة 
اآليت  الناشطات  من  العديد  بينهن  فقد ظهر 
متكن من الهروب إىل خارج سلطة الحوثيني، 
العامل  إىل  وتقدميها  جرامئهم  بكشف  وقمن 
واملؤمترات  الفعاليات  العديد من  عن طريق 
كـ  أساليبهم،  وفضح  الشأن،  بهذا  تعنى  التي 
املقطري،  وبرشى  الخطايب،  أروى  الحقوقية 
ووسام  الحاج،  السالم  وأمة  الرصاري،  وهدى 
عاتقهن  عىل  أخذن  ممن  وغريهن  باسندوة، 
مهمة التشهري والكشف عن الجرائم الحوثية 
اليمني. ومتكنت بعض  املرأة واملجتمع  بحق 
سيطرة  مناطق  داخل  يعشن  ممن  النساء 
رفضهن  عن  التعبري  من  امليليشيا،  هــذه 
امليليشيا،  هــذه  من  حقوقهن  وانتزاعهن 
حاجز  كرس  عىل  قدرتهن  بفضل  ذلك  وكان 
األمر  لسياسة  االستسالم  وعــدم  الخوف، 

الواقع، وإيصال معاناتهن إىل العامل وأصحاب 
من  ميلكن  مبا  والخارج،  الداخل  يف  القرار 
طغيان  بها  واجهن  بسيطة  ووسائل  أدوات 
هذه امليليشيا وأحكامها، وما محاولة كلٍّ من 
الجبيحي، وأبرار اإلرياين إال منوذج من  سحر 
هذه النامذج الناجحة الفاعلة، حيث متكنت 
اعتقال  أمــام  الوقوف  من  الفتاتان  هاتان 
وقد  الحوثية،  السجون  يف  وتغييبهم  آبائهن، 
ميليشيا  أحكام  كرس  يف  أصواتهن  أفلحت 
الحويث تحت ضغط املناشدات التي مل تنقطع 
بوك«،  »الفيس  يف  حوائطهن  عىل  والكتابات 
كافيًا  نوًعا  التي أوجدت  الكتابات  وغريه من 
من التضامن الحقوقي والدويل معهن، حيث 
إرغام  إىل  الجبيحي  سحر  مع  األمــر  وصل 
اإلعــدام  حكم  إلغاء  عىل  صنعاء  سلطات 
الجبيحي«، يف  بحق والدها الصحفي »يحيى 
يومياتها  بفضل  اإلرياين«  »أبرار  متكَّنت  حني 
املنشورة يف صفحتها عىل »الفيس بوك« التي 
حظيت بتعاطف مختلف الرشائح االجتامعية 
عىل  الضغط  من  والحقوقية،  والفكرية 
السلطات الحوثية وإجبارها عىل اإلفراج عن 
عام  يزيد عن  ما  الذي قىض  املعتقل  والدها 

من االعتقال، واإلفراج عنه.

   هذه مناذج صغرية من تلك األصوات التي 
والتهديد، يف  الخوف  روتني  متكَّنت من كرس 
دائرة  خارج  القضايا  من  املئات  بقيت  حني 
النسيان  سقف  تحت  أصحابها  يقبع  الضوء، 
والتجاهل، من مختلف الجهات التي مل تأخذ 
يف عاتقها مهّمة متثيل الجميع والدفاع عنهم، 
التي  الرشعية  شبه  والتغطية  القناع  ونزع 

تحظى بها املامرسات اإلجرامية الحوثية.

ــرأة  ــمـ الـ تــمــكــنــت    
الــيــمــنــيــة مــن هتك 
ــاج الـــــخـــــوف  ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
والـــقـــهـــر والــعــنــف 
وكــــــافــــــة أشــــكــــال 
الــتــهــديــد الــحــوثــي 
ها بشكلٍّ  الذي مسَّ
مباشر وغير مباشر

فــــقــــدان  ـــــل  مـــــثَّ   
ــة األســـــــر  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أغـ
ا بالقتل  ُمعيلها -إمَّ
ـــــــا بـــاالعـــتـــقـــال-  وإمَّ
تحملت  أثــــر  أســـــوأ 
ــرأة  ــ ــمـ ــ أعــــــبــــــاءه الـ
ــر  ــاشــ ــ ــب بــــشــــكــــل مــ

وكامل.
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موسى عبدهللا قاسم

 هجر العلم ومعاقله““ 
أطلس التواجد المذهبي

كتاب

نبيل البكيري

فــي   ُيعد  ومعاقلــه  العلــم  »هجــر  كتــاب 
األكــوع،  إســماعيل  للقاضــي  اليمــن« 
واحــًدا مــن أهــم الكتــب فــي تاريــخ اليمــن 
الثقافــي  التاريــخ  موســوعة  ــل  يمثِّ باختصــار  ألنــه  المعاصــر؛ 
لليمــن علــى مــدى قــرون مضــت، فقــد قضــى القاضــي األكــوع مــا 
يقــارب عشــرين عاًمــا فــي األســفار والبحــث والتنقيــب واالطــاع، 
زار خالهــا مختلــف مناطــق اليمــن، فضــًا عــن معظــم خزائــن 
المخطوطــات حــول العالــم، ليخــرج علينــا بهــذا الســفر العظيــم 
الــذي يمثِّــل جــزًءا مــن ذاكــرة األمــة اليمنيــة الثقافيــة التــي تعانــي 
كيمنييــن  تاريخنــا  علــى  يغلــب  حيــث  الجانــب،  هــذا  فــي  كثيــًرا 

التدوينيــة. الشــفهية ال  الذاكــرة 
خامــس  وجــزء  رئيســية،  أجــزاء  أربعــة  فــي  الكتــاب  صــدر 

للفهــارس. وال تــكاد تجــد منــه حالًيــا نســخة 
يكشــف  مــا  بصــورة  ألنــه  األســواق؛  فــي 
خارطــة التواجــد المذهبــي الزيــدي وبيوتاتــه 

المتناثــرة.
المجتمــع،  لســيرة  الكتــاب  تطــرَّق  كمــا 
والوجهــاء، واألعيــان، والدعــاة والمصلحيــن، 
والسياســيين،  واألئمــة،  والشــعراء، 
واألفــكار والتيــارات، وخــاض فــي تفاصيــل 
المجتمــع  بدواليــب  ــق  يتعلَّ فيمــا  عــدة 
كانــت  وكيــف  قــرون،  مــدى  علــى  اليمنــي 
والعلميــة  السياســية  الحيــاة  تمضــي 

أخــرى. إلــى  منطقــة  مــن  واالجتماعيــة 

ارتكبتهــا  التــي  الجســيمة  األخطــاء  مــن 
ســبتمبر   26 ثــورة  بعــد  اليمنيــة  الحكومــات 
الخالــدة هــو إبقــاء صفــة »اإلمــام« حاضــرة فــي 
واإلعامــي  والثقافــي  السياســي  القامــوس 
الســالة  مجرمــي  عــن  الحديــث  عنــد  اليمنــي 
اإلرهابيــة، حتــى وإن كان ذلــك الحديــث ســطحيًا 
ــة  دون اســتحضار جرائــم الســاليين وإبقائهــا حيَّ

اليمنــي. الشــعبي  الوجــدان  فــي 
تســليًما  كونــه  عــن  -وبعيــدًا  الوصــف  هــذا 
لفظًيــا بإمامــة المجرميــن- اســتغلته الســالة 
عــن  وحكايــات  قصًصــا  وســّوقت  اإلرهابيــة، 
»اليمــن فــي زمــن اإلمامــة«، خاصتهــا »رحــم هللا 

اإلمــام«، ال ســيما مــع خفــوت وهــج الجمهوريــة 
عــن  الحكــم  بزمــام  الممســكين  ابتعــاد  بفعــل 
ثــورة ســبتمبر، نتيجــة تغلغــل  تحقيــق أهــداف 
مصالحــة  بعــد  جســدها  فــي  الســالي  اللوبــي 
تجريــف  فــي  وشــروعه  الكارثيــة،  العــام19٧٠م 
مضمونهــا  مــن  وإفراغهــا  الثــورة  أهــداف 

الوطنــي.  الجمهــوري 
–قانونــًا-  تقتضــي  الوطنيــة  الضــرورة  كانــت 
عــن  بــداًل  الســفاح«  »المجــرم  صفــة  إطــاق 
الذيــن  الســاليين  كلِّ  علــى  »اإلمــام«  صفــة 
أعاقــوا قيــام الدولــة اليمنيــة، منــذ المجــرم يحيــى 
الرســي وصــواًل إلــى المجــرم أحمــد حميدالديــن

ُم الُمْطَمئنُّ 
ِ
َغبيٌّ ُهَو الُمْجر

َمْه
ِ
إلى أّن »َصْنعاَء« ُمْسَتْسل

 
ِ
ام َيَظلُّ ُيَغلُِّفنا بالظَّ

لَيْقُتَلنا َقْتَلًة ُمْبَهَمْه
 
ِ
ه

ِ
ين كِّ

ِ
 س

ِ
ونَْحُن على َضْوء

َمْه 
ِ
نَُخطُّ نَهاَيَتُه الُمؤل

ْن 
ِ
ْمناُه م

ِ
 َفه

ٍ
َغًدا ُكلُّ َشْيء

 ال َبدُّ أْن َيْفَهَمْه 
ِ
يه

ِ
َلَيال

َغًدا َسوَف َيْفَهُمنا هكذا،
 وال تَْرَجَمْه

ٍ
با أيِّ َشْرح

،
ِ
ه

ِ
 في بال

ِ
وما َلم َيُكْن َأْمس

َغًدا َسْوَف َيْخُطُر في الُجْمُجَمْة

ِ
 الُغبار

ِ
 بَنْفض

ِ
يه

ِ
ر

ِ
َغًدا باك

 يا َمْحَكَمْة
ِ
 الَعْدل

ِ
ف

ِ
َعن الُمْصح

ي
ِ
َحى َرتِّل  الضُّ

ِ
َغًدا في تَّمام

 الُمْحَكَمْة 
ِ
ه

ِ
 آيات

ِ
ْعب َمَع الشَّ

َغبيٌّ ُهَو 
ُم 

ِ
الُمْجر

الُمْطَمئنُّ 

المجرم ال اإلمام

راهب المخطوطات

الحالــي هشام باشا يونيــو  مــن  الســادس  فــي  رحــل 
ظــلَّ  الــذي  المقحفــي  عبدالملــك  األســتاذ 
طويلــة،  ســنوات  المخطوطــات  لــدار  مديــًرا 
وُعــرف باهتمامــه الكبيــر بمخطوطــات اليمن، 
وحرصــه الشــديد علــى تجميعهــا وحمايتهــا 

والتهريــب. التلــف  مــن 

اإلكليل

وداعــــــــــــــًا
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علــى  حســين  األســتاذ  أوضــح  حياتــي(  مــن  )محطــات  كتابــه  فــي 
ُل عميــد لكليــة بلقيــس، أن »الغــرض األساســي مــن  الحبيشــي وهــو أوَّ
إنشــاء الكليــة كان ألبنــاء الشــماليين المحروميــن مــن دخــول المــدارس 
الحكوميــة، ثــم اكتشــفنا أن معظــم أبنــاء المحميــات والســلطنات فــي 
الجنــوب هــم أيًضــا محرومــون مــن التعليــم فــي المــدارس الحكوميــة، فتــم 
قبولهــم«، وكان طــاب »بلقيــس« مــن مختلــف األعمــار بنيــن وبنــات. ال 
شــيء يشــغل فكرهــم عــدا التحصيــل العلمــي والتفــوق والنجــاح. وكانــت 

ليمنيــة العمليــة التعليميــة تجــري تحــت إشــراف الهيئــة  ا
للتعليــم األهلــي، والمكونــة مــن: الحــاج شمســان 
ثابــت،  علــى  وســام  ثابــت،  حيــدر  وأحمــد  عــون، 
وعبدالحميــد محمــد الســقاف، ومحمــد عثمــان 
وصــاح  أنعــم،  ســعيد  هائــل  والحــاج  ثابــت، 
عبــدهللا،  ســعيد  وعبدالقــادر  عبيــد،  أســعد 

محمــد. عبدالواحــد 
جمــاد   6 االثنيــن  دراســي  يــوم  أول  كان 
األولــى ســنة 1381هـــ الموافــق 16 أكتوبــر 1961م.

فكانــت  الخارجيــة  والمســاعدات  المناهــج  أمــا 
مــة مــن جمهوريــة العــراق ودولــة الكويــت، بينمــا كان أبــرز رجــال  مقدَّ

والداعميــن: المشــاركين  األعمــال 
أحمــد محمــد نعمــان، عبدالقــادر أحمــد علــوان، عبــدهللا فاضــل فــارع، 
علــي محمــد باحميــش، أحمــد عبــده ناشــر، محمــد بــن ســالم البيحانــي، 
عبدالغنــي مطهــر عبــده العريقــي، عبــده حســن األدهــل، عبــدهللا عبداإللــه 
أحمــد  محمــد  الســلفي،  عبدالمجيــد  العينــي،  أحمــد  محســن  األغبــري، 
ثابــت، هائــل ســعيد أنعــم، عبدالرحمــن عبدالــرب،  نعمــان، قائــد محمــد 
اللــواء محمــد قائــد ســيف، محمــد عبدالواســع حميــد، عبدالقــوي مــكاوي، 
علــي أحمــد األحمــدي، حمــزة محمــد ناصــر، ســلطان عبــده ناجــي، قاســم 
غالــب أحمــد، محمــد عــوض باوزيــر، د.محمــد ســعيد العطــار، محمــد علــي 
المقطــري، محمــد ســعد القباطــي، علــي محمــد ســعيد أنعــم، محمــد علــي 

ــد األصنــج، طاهــر أنعــم غالــب، ياســين محمــود الدبعــي،  عبــده، عبدالمجي
األصنــج،  أحمــد  ســيف  شــاهر  أســعد،  عبدالملــك  عبــده،  محمــد  علــي 
الســقاف،  لقمــان، ومجاهــد عبــدهللا مقطــري، عبدالحميــد  محمــد علــي 
عبدالعزيزالســقاف، علــي ســعيد الحكيمــي، محمــد عبدالحليــم األغبــري، 
ناشــر عبدالرحمن العريقي، محمد ســالم باســندوة، محمد أحمد شــعان، 
محمــد علــي األســودي، د.محمــد عبــده غانــم، هائــل عبدالولــي العريقــي، 
إبراهيــم  عبدالقــوي  حمــزة،  عبــده  أحمــد  األصنــج،  عبدالمجيــد  عبــدهللا 
حاميــم، عبدالرحمــن محمــد عمــر العبســي، علــي حســين غالــب الوجيــه، 
محمــد محســن النينــو، محمــد عبــده أنعــم، محمــد مهيــوب ثابــت، أحمــد 
ــاري  ناجــي العدينــي، محمــد علــي باشــراحيل، محمــد حســين الوت
، محمــد غالــب الدمينــي، محمــد الحــاج المحلــوي، 
محمــد ســالم باشــنفر، عبــدهللا محمــد حاتــم، 
علــي عبدالعزيــز نصــر، عبــدهللا علــي الســنيدار، 
عبدالصمــد مطهــر ســعيد، عبدالوهــاب ثابــت، 

وأحمــد يحيــى الكحانــي.
ــت هيئــة التدريــس أكثــر مــن ٧٠ معلًمــا  وضمَّ
ومعلمــة مــن خريجــي َأشــهر الجامعــات العربيــة 
ولنــدن،  وبيــروت،  وبغــداد،  كالقاهــرة،  واألجنبيــة، 
حســين  بينهــم:  وفرنســا،  وإندونيســيا،  وأمريــكا، 

 ، لحبيشــي عبدالفتــاح إســماعيل، علــي أحمــد األحمــدي، أحمــد ا
حســين المرونــي، قاســم غالــب، محمــد أنعــم غالــب، محمــد عبدالعزيــز 
ســام، عبدالعزيــز عبدالغنــي، محمــد أنعــم غالــب، محمــد عبدالعزيــز ســام، 
عبــدهللا عبدالــرزاق باذيــب، محمــد عمــر صبــري، محمــد ســعيد شــطفة، 
وآخــرون. بامطــرف..  عــوض  علــي  عمــر،  أحمــد  صالــح نصيــب، ســلطان 
ورؤســاء  جمهوريــة،  رؤســاء  تخريــج  إلــى  العظيــم  الجهــد  هــذا  ى  وأدَّ
حكومــات، ومئــات مــن الــوزراء والقــادة، واألطبــاء، والمهندســين، وغيرهــم 

مــن المبدعيــن فــي كلِّ مجــاالت الحيــاة.

كلية بلقيس بعدن: 

مصنع الرجال

هــو الشــيخ الفيلســوف حســن بــن محمــد بــن ســعيد الدعيــس. 
اليمــن أن  الجــزء األول مــن معجمــه عــن قبائــل  ذكــر المقحفــي فــي 
»الدعيــس -بكســر ففتــح فســكون- بلــدة فــي جبــل بعــدان، مــن أعمــال 
إب، منهــا المشــائخ »آل الدعيــس« الذيــن يرجعــون فــي نســبهم إلــى 
قبائــل خــوالن العاليــة. أشــهرهم الشــيخ حســن بــن محمــد الدعيــس 
)توفــي 136٧ هجريــة(. كان مــن كبــار مشــائخ بعــدان، ولــه مشــاركة فــي 

ــة واســعة«. حركــة األحــرار مــع ثقافــة فطري
ترجــم لــه محمــد علــي األكــوع فــي »حيــاة عالــم وأميــر«، بقولــه: »هــو 
الحســن بــن محمــد بــن ســعيد الدعيــس لقبــًا، البعدانــي بلــدًا، الخوالنــي 
نســبًا. مولــده ســنة 13٠3هجريــة، وقيــل 13٠٠هجريــة، بقريــة منــزل ســبأ 

عزلــة القريــة مــن مخــاف بعــدان«.

زعمــاء  األذكيــاء، وأحــد  القــادة  أحــد  الدعيــس كان  الشــيخ حســن 
األحــرار الممتازيــن، والفيلســوف الفطــري الــذي لــم يأخــذ الفلســفة 

ــم. عــن دراســة وتعلُّ
ل صفحــات الجــزء  قــال الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح فــي إشــارات أوَّ
ووثائــق  حقائــق  »اليمــن  أبولحــوم  ســنان  الشــيخ  مؤّلــف  مــن  األول 
عشــتها«: »إن المرحــوم الشــيخ حســن الدعيــس كان أول المتنبهيــن 
إلــى أهميــة الربــط بيــن الريــف والمدينــة فــي الوعــي بالثــورة، وإلى ضرورة 
أن تشــعر القبائــل بوطــأة الظلــم الاحــق بهــا، وبقســوة التخّلــف الــذي 
والء  يســقط  عندمــا  إنــه  القائــل  المبــدأ  مــن  وانطاقــًا  منــه،  تعانــي 
المشــائخ للحاكــم فــإن والء القبيلــة نفســها يصبــح غيــر وارد مهمــا 

حــاول الحكــم إفســاد مــا بيــن الشــيخ والقبيلــة«.

الشيخ حسن الدعيس 

د. عوض يعيشحكيم الثورة 

اإلكليل

كان مطلــب الشــهيد محمــد محمــود الزبيــري مــن اإلمامــة هــو فتــح المــدارس، وإعطــاء أبنــاء الشــعب اليمنــي 
فــرص التعليــم، والخــروج مــن الجهــل واالنغــاق.  وبعــد فشــل حركــة 1948، رأت المجموعــة الناجيــة مــن بطــش 
ــاه األســتاذ الكبيــر أحمــد محمــد نعمــان،  اإلمــام أن الطريــق األفضــل لليمنييــن يكُمــن فــي التعليــم. هــذا الــرأي تبنَّ
وهــو صاحــب فكــرة كليــة بلقيــس، حيــث قــام فــي 196٠م بحملــة فــي أوســاط التجــار اليمنييــن المتواجديــن فــي عــدن 

حينــذاك، وأقنعهــم بالمســاهمة والتبــرع إلنشــاء كليــة بلقيــس، وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي العــام 1961.



بــــــــــذل  هـــــــــــــــل   
الــــيــــمــــنــــيــــون مـــا 
ــهـــم فــي  ــعـ بـــوسـ
لميليشيا  التصّدي 
ــي؟، وهــل  ــوثـ ــحـ الـ
معاركهم  خــاضــوا 
الــــــمــــــصــــــيــــــريــــــة 
بــعــزيــمــة وإصـــــرار 
ووعــــــــــــي؟ وهــــل 
ــجــمــيــع  ــرط ال ــ ــخـ ــ انـ
ــاص  ــ ــدق وإخــ ــصــ ــ ب
فـــــــــي مــــــشــــــروع 
المقاومة والتحرر 
اإلرهــاب  ربقة  مــن 

الكهنوتي؟

خارطة التحرر من وباء الحوثية!

خارطة المعركة الوطنية ضد العدو الحوثي اإلمامي ومشروعه   أمام 
التحديات  تتعدد  العنصري،  السللي  الميليشاوي  الظلمي 
وتتنّوع ميادين النزال، وصور المواجهة، ومسارات النضال من أجل استرداد الدولة، 
والنسيج  الوطنية  الثوابت  على  والحفاظ  اإلماميين،  ودحر  الجمهورية،  وحماية 

الجتماعي وكرامة وعقيدة اليمنيين وهويتهم وحياتهم.
 محمد الضبياني

إعلمي يمني

26

السامي  الوطني  الهدف  سياق  ويف 
اليمنيون  تداعى  املعركة  ومتطلبات 
والسياسية  الفكرية  انتامءاتهم  مبختلف 
واالجتامعية إىل مقاومة اإلرهاب الكهنويت 
يف  املستمرّة  لجرامئه  والتصّدي  الحويث 
تجريف الحياة، وتدمري مؤسسات الدولة، 
بؤر  وزراعــة  املجتمعي،  السلم  وتفخيخ 
وتسميم  والضغينة،  والكراهية  التطرُّف 
بثقافة  مشبع  منحرف  بفكر  األجــيــال 
وتبعية  إمامي،  عنرصي  وبخطاب  املوت 
وخططها  التخريبي،  إيران  ملرشوع  عمياء 
املرتاكمة  وأحقادها  التدمريية،  التوسعية 

ضد العرب وأمنهم القومي.

أجل  من  النضال  بقدسية  وإميانًا  وتأكيًدا 
األبطال  بدماء  اليمن  ربوع  ارتوت  الحرية، 
موا سفًرا خالًدا يف التضحية والفداء،  الذين قدَّ
الدفاع  أجل  من  غالًيا  مهًرا  أرواحهم  وجعلوا 
من  والكفاح  شعبهم،  وقضية  وطنهم  عن 
أجل التخلُّص من مخلفات اإلمامة املتمثلة بـ 

»مليشيا الحويث« املدعومة من إيران.

وبالنظر إىل تداعيات وواقع كل ما سبق، 
وموضوعية  ممكنة  إجابات  عن  وللبحث 
متنحنا طريًقا نحو استعادة الحق واسرتداد 
اليمنيني  وآمال  تطلعات  وتحقيق  الدولة 
يف دولة مستقرة وآمنة بعيدة عن مخالب 
ومشاريع  وميليشياتها  ومخططاتها  إيران 
تساؤالت  عدة  نضع  والعبث،  الفوىض 

بحاجة ملّحة إىل إجابة صادقة:

هل بذل اليمنيون ما بوسعهم يف التصّدي 
خاضوا  هل  وميليشياتها؟،  اإلمامة  لوباء 
ووعي؟  وإرصار  بعزمية  املصريية  معاركهم 
واملتاحات  املرشوعة  األبواب  كل  وهل طرقوا 

الهزمية  وإلحاق  النرص  لتحقيق  الرورية 
انخرط  وهــل  الحويث؟  بامليليشيا  األكيدة 
املقاومة  مرشوع  يف  وإخالص  بصدق  الجميع 

والتحرر من ربقة اإلرهاب الكهنويت؟ 

يترسَّب  أين  ومن  الخلل،  يكمن  أين 
نرتك  ــاذا  ومل والتواكل؟  والهوان  العجز 
أوراقنا العسكرية والسياسية والدبلوماسية 
واالجتامعية والفكرية مجرَّدة وعارية من 
وكيف  إسناد؟  أو  فاعلية  أو  حضور  أي 
عبور  جرس  إىل  السياسية  النخب  تحوَّلت 
ملشاريع الظالم والنيل من معركتنا وطهرها 
وعدالة  تضحياتها  وجسامة  أهدافها  ونبل 

قضيتنا؟ 

تلك األسئلة  من يستطيع اإلجابة عىل كل 
األغلبية  ترك  مسؤولية  يتحمل  من  وغريها؟ 
من سكان اليمن رهائن لدى ميليشيا إرهابية 
عنرصية تسعى بكل ما لديها من مخزون هائل 
إىل  والجرمية   والغدر  واملكر  بالحقد  محّمل 
وسطوتها،  نفوذها  يعزز  مغاير،  واقع  صناعة 
يتصادم  الذي  املنحرف  ومنهجها  وإرهابها، 
السليمة،  والعقيدة  اإلنسانية  الفطرة  مع 
اليمن  هوية  لتطمس  كافًيا  وقًتا  ومينحها 

وأجياله الصاعدة، وتفخخ كلَّ أدوات التعايش 
ر تاريخ اليمن، وتهدم  ومقومات الحياة، وتزوِّ
السنوات،  آلالف  املمتدة  وحضارته  مكانته 
الناس؛  مبعاناة  وتتاجر  األزمـــات،  وتصنع 
املجتمع  وتدفع  واحتاللها،  سيطرتها  لتكريس 
وتنهب  واملعاناة،  والبؤس  االنهيار  حالة  إىل 
وأموال،  موارد،  من  باليمنيني  يتعلَّق  ما  كلَّ 
ومتعن  ومساعدات،  ومؤسسات،  وممتلكات، 
يف جعل مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها 
والتمييز  الظلم  أنواع  أبشع  ملامرسة  منطلًقا 

العنرصي الساليل؟

األجوبة  وتاليش  األسئلة  تصادم  ورغم 
مجيًدا  تاريًخا  يصنعون  ــرار  األح أن  إال 
بالبطولة  مــمــتــّدة  بــقــوافــل  مضّمًخا 
والشهادة، يؤكِّدون امليض يف طريق الحّرية 
والكرامة حتى النهاية، يخوضون معاركهم 
بإرصار  والفكرية  والسياسية  العسكرية 
بالنرص عىل رشذمة  وإميان  وشموخ وصرب 
بالسالم،  تؤمن  ال  مارقة  كهنوتية  وعصابة 
وباء  باعتبارها  معها؛  التعايش  ميكن  وال 

وجائحة وطاعونًا ميليشاويًا غادًرا.

العدد »25« المنبر اليمني - مجلة شهرية

حتى نلتقي
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الحوثي 
يمارس إرهابًا 
دوليًا غير مسبوق
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سفينة صافر  قنبلة بيد العصابة الحوثية تهدد بها العالم
وعلى المجتمع الدولي واإلقليمي إنقاذ اليمن والمنطقة من كارثة وشيكة
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