
ــون  والسج ــة  املركزي ــات  اإلصالحي ــي  تعان
ــدوان  ــة للع ــة نتيج ــاً  صعب ــة أوضاع االحتياطي
ــم الرسمي والذي  ــاً شبه كيل للدع الغاشم وغياب
ــاع السجون والسجناء  ــر بشكل كبري عىل أوض اث
ــم ذلك وجد  ــات للسجناء ورغ ــاً يف الخدم وتردي
ــض املؤسسات  ــل بع ــن قب ــن األمل م ــص م بصي
ــه  ــذي تواجه ــز ال ــك العج ــة ذل ــة لتغطي الخريي

السجون .
ــد/  العمي ــح  أوض ــورة“  لـ“الث ــح  ترصي ويف 
ــي، وكيل مساعد  ــالم عيل صالح الضالع عبدالس
مصلحة التأهيل واإلصالح ومدير عام التخطيط 
ــة ان العدوان الذي تشهده بالدنا تسبب  باملصلح
ــات  ــاء يف اإلصالحي ــاة السجن ــة معان يف مضاعف
ــي الوضع االقتصادي للبلد وبرزت  املركزية وتدن
ــار هذا العدون يف انقطاع الدعم املادي واختفاء  آث
ــض املؤسسات الخريية التي كانت تساهم  دور بع

يف الحد من معاناة السجناء وأرسهم . 
ــة  املؤسس ــود  جه أن  إىل  ــي  الضالع ــار  وأش
ــن األعباء التي كانت عىل  ساهمت يف التخفيف م
ــا عن عدد كبري  ــق املصلحة من خالل إفراجه عات
ــم القانونية إال  ــت مدده ــاء ممن انته ــن السجن م
ــن غرامات  ــع ما عليهم م ــم يتمكنوا من دف ــم ل أنه
ــر يف  ــي حج ــت برم ــة قام ــا ان املؤسس ــة كم مالي
ــاء املعرسين  ــدة وتبنت قضية السجن ــاه الراك املي
ــة املختصة اليجاد  ــا مع الجهات الرسمي واثارته
حلول ومخارج قانونية تضمن عدم االعتداء عىل 
حريات هؤالء السجناء بعد انتهاء فرتات سجنهم 
القانونية وغريها من الخدمات واملشاريع التي ال 
ــا ونشكرهم عىل جهودهم  ــع املجال لحرصه يتس
ــة يف املجتمع  ــة مهم ــم برشيح ــي تهت ــرية الت الكب
ــد يد العون كما نشيد بدور رجال  واألكرث حاجة مل
ــة  ــذه املؤسس ــىل ه ــني ع ــال القائم ــال واألعم امل

العريقة .

مشروع األضاحي
األستاذ يحيى الجباري األمني العام ملؤسسة 
ــال: ان مؤسسة السجني نفذت مرشوع  السجني ق
ــزي بالعاصمة  ــن املرك ــزالء السج ــي لن األضاح
ــون االحتياطية بتكلفة تقدر بـ10  صنعاء والسج
ــات  ــل اىل محافظ ــى ان ننتق ــال ونتمن ــني ري مالي
أخرى إال ان املؤسسة تحتاج اىل الدعم الخارجي 

لتوسع نشاطها يف املحافظات .
ــارة  ــع جب ــدم مشاري ــة تق ــاف : املؤسس وأض
وتهدف اىل إصالح السجون كون السجون مشكلة 

كبرية جداً تحتاج إىل االهتمام والرعاية وقد قامت 
ــن املشاريع  ــذ العديد م ــني بتنفي ــة السج مؤسس
ــون تركزت حول  ــة واإلصالحية يف السج الخدمي
ــات والتي كانت ال  ــادة تأهيل املطابخ والحمام إع

ــد الحدود وقد  ــدام وسيئة اىل ابع تصلح لالستخ
ــاء وإقامة املركز  ــف دوالر إلنش ــا مبلغ 66 ال قدمن

الطبي لإلصالحية ونحن اآلن بصدد تشغيله.

المرحلة الثانية
ــة  بمؤسس ــاء  األمن ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ
ــد ان املؤسسة  ــاذ محمد صالح أك السجني األست
ــة من عملية اإلفراج  بصدد تدشني املرحلة الثاني
ــادم رغم  ــوع الق ــن األسب ــاء املعرسي ــن السجن ع
ــي تواجههم داعياً املنظمات الدولية  املعوقات الت
ــد من  ــة والح ــع املؤسس ــاون م ــة للتع واإلنساني

معاناة السجناء وأرسهم .
ــاء من  ــدد االنته ــن اآلن بص ــالح :نح ــال ص وق
ــة ويتم التواصل  ــة األوىل يف أمانة العاصم املرحل
ــة بالتزامن مع املرحلة  والتنسيق للمرحلة الثاني
األوىل حيث بدأنا بالتواصل مع مندوبي املؤسسة 
يف املحافظات ومع مدراء اإلصالحيات والسلطة 
املحلية يف كل من محافظات الحديدة وإب وحجة 
ــم التنسيق معهم  ــاء .وت ــت ورداع البيض واملحوي
للعمل عىل املرحلة الثانية من بداية هذا األسبوع. 
ــة وربما تعيق  ــة رئيسي ــاف: هناك مشكل وأض
ــة يف  ــة النقدي ــر السيول ــدم توف ــي ع ــرشوع وه امل
ــة أصحاب الحقوق  ــوك وهذا أهم رشط ملوافق البن
ــن املبلغ املحكوم به  ــاون والتنازل عن جزء م للتع

لصالحهم. 
ــة  الدولي ــات  املنظم ــع  جمي ــالح  ص ــا  ودع
ــة إىل التعاون  ــة املعني ــة وأجهزة الدول واإلنساني
ــون نشاطاتها  ــة ك ــني الوطني ــع مؤسسة السج م

ــاء فحسب بل  ــا ال تقترص عىل السجن ومشاريعه
ــاة أرسهم من خالل  ــا تعمل عىل الحد من معان انه
تنفيذها العديد من املشاريع الخريية وتوزيع سلل 

غذائية ألرس السجناء يف عدد من املحافظات. 

تأهيل السجني
ــني فضل  ــة السج ــر مؤسس ــال مدي ــك ق إىل ذل
ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــة اإلنساني ــرز: ان الرسال مح
مؤسسة السجني تجاه السجناء واملعرسين تركز 
ــني ليكون انسانا  ــىل كيفية تأهيل وتمكني السج ع
ــة  ــج خدمي ــرب برام ــه ع ــاً يف مجتمع ــا ومنتج سوي
وثقافية وتوعوية تقدمها املؤسسة يف هذا الجانب.

ــرز ان مؤسسة  ــا يخص املعرسين أكد مح وفيم
ــا يف  ــذ نشأته ــت من ــد ساهم ــة ق ــني الوطني السج
ــة فيما بلغ عدد  ــن 420 سجيناً وسجين اإلفراج ع
ــة العام 64 سجيناً  ــاالت املفرج عنها منذ بداي الح
ــر أغسطس  ــام وحتى شه ــة الع ــرسا منذ بداي مع
ــم بـ 111  ــغ املحكوم عليه ــايل مبال ــاري بإجم الج
ــاً و244 ألف ريال، باإلضافة إىل ان املؤسسة  مليون
ــون  ــرشوع الع ــار م ــاء يف إط ــن 7 سجن ــت ع أفرج
ــا متطوعا  ــل فيه 50 محامي ــي والذي يعم القضائ
ــق املتطوعني يعملون  ــازال فري ــدى املؤسسة وم ل
عىل تقديم العون القضائي لسبعة سجناء آخرين 
ــع  ــم م ــاب لتعاونه ــذ اتع ــم دون اخ ــع عنه بالرتاف

ــة ومتابعة قضاياهم يف النيابات واملحاكم  املؤسس
حتى اخراجهم من السجون.

ــي  لتبن ــري  ــني رشوط ومعاي السج ــة  وملؤسس
ــا أن تكون قضيته  ــا السجناء املعرسين منه قضاي
عادلة، وان تكون الديون ثابتة عىل السجني بحكم 
ــوق  ــون الحق ــة، وان تك ــب القطعي ــي مكتس قضائ
ــرشوع ومثبتاً  ــىل السجني بسبب عمل م ترتبت ع
ــاً بسبب الديون  ــاره، وان يكون املدين سجين اعس
ــم القضائي،  ــا، وأن يرفق صورة للحك ــب به املطال
ــوال  ــا بأم ــال او متالعب ــني مماط ــون السج وأال يك
ــده ، وأال تكون  ــا قبل الحكم او بع ــاس، او متهرب الن
ــا السجني بمحض  ــب جريمة اقرتفه ــون بسب الدي
ــه او بغرض الحصول عىل املال، وأال يكون قد  ارادت
ــاد يف جريمة او  ــم السداد عن السجني سابقا وع ت

ديون جديدة.
ــات التي أفرج عنها بعد  ام محمد احد السجين
ــان السجن املركزي  ــت 12 عاماً خلف قضب ان قض
ــراك بينهما انتهى  ــل زوجها بعد ع ــإب بتهمة قت ب

بإطالق رصاصة عىل جسد زوجها أردته قتيال .
ام محمد قالت: انها لم تكن تعلم ان السالح كان 
ــرآً عندما حملت السالح بيدها لكنها ما لبثت  معم
ــك حياتها يسري بني قدميها  ان شاهدت دماء رشي
ــة ومنفية من  ــدران اربع ــد نفسها حبيسة ج لتج
ــاءت مؤسسة  ــب حتى ج ــل وال قري ــا ال اه منزله
ــة عليها  ــة املحكوم ــا الدي ــت عنه ــني ودفع السج

واملقدرة بـخمسة ماليني وخمسمائة الف ريال .
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رمز اإلحسان

ــا غالية بينما  ــا وزينتها ومغرياته ــا يف أعيننا بأمواله نراه
ــرى رأوا فيها الفوز  ــا الشهداء رخيصة وباعوها بدنيا أخ رآه
ــا جميعاً آيات  ــذي ال ينقطع... قرأن ــم الدائم ال ــم والنعي العظي
ــم بالقراءة السطحية و  ــاد، بينما لم يكتفوا ه و أحاديث الجه
ــوا تلك األوامر القدسية عىل أرض الواقع... لذلك هم  إنما طبق
أحياء يف دنيا الهناء ونحن ال زلنا يف دنيا الشقاء... فهنيئا لكم 
ــا شهداء الحق هذا الفضل و هذا االصطفاء من املوىل العظيم  ي
ــدى الله  ــدرب حاملني ه ــىل نفس ال ــم سائرين ع ــا بك وألحقن

وتبليغه للعاملني..
ــي عىل الوجود  ــن عيل يحيى حميد املوشك ــل الحسن ب أط
ــة ١٩٨٨ للميالد بصنعاء وفرحت الدنيا بمقدم هذا املولود  سن
الذي  عاش حياة عظيمة ختمها بحياة خالدة أعظم يف جنات 
ــس درب جده  ــادة وسار عىل نف ــن طريق بوابة الشه ــد ع الخل
الذي سمي تيمنا باسمه الحسن ابن عيل عليهما السالم ثائراً 
ومجاهدا يف سبيل الله وإعالء كلمته حتى نال كرامة الشهادة.
ــالق  ــىل األخ ــى ع ــرع وترب ــي وترع ــن املوشك ــأ الحس نش
ــاء لجذوره األصيلة وما يرتتب عىل  الفاضلة وعىل روح االنتم

هذا االنتماء من مسؤولية عظيمة لدين الله. 
أكمل الحسن دراسته الثانوية والتحق بالحلقات القرآنية 
ــه كمسجد بيت  ــد املحيطة بمنزل ــام يف املساج ــي كانت تق الت
ــدة دورات  ــه الثانوية بع ــد دراست ــرط بع ــريه وانخ ــاد وغ معي
ــوب واإلدارة والتي أهلته  ــة والحاس ــة يف مجاالت اللغ تأهيلي
ــد واملثابرة  ــاال للج ــرا فكان مث ــدان العمل مبك ــاق بمي لاللتح
ــل التقانه  ــاب العم ــام أرب ــان محط اهتم ــرية وك ــن الس وحس

واجتهاده يف عمله.
ــل يف االردن وقىض  ــواره العميل يف العم ــل الحسن مش واص
ــت إىل سريته العملية  ــورت شخصيته وأضاف ــا سنوات بل فيه
ــري ومكنته أن يتبوأ مراكز إدارية يف جهة عمله يف بلده فيما  الكث

بعد.
كان الحسن عصامياً معتمدا عىل ذاته يف صناعة مستقبله، 
ــا قائما بجزء  ــان رافداً له ــه قط بل ك ــن عبئأ عىل أرست ــم يك فل
ــالل مسريته العملية  ــا وقد استطاع خ ــم يف تأمني معيشته مه
ــان آخرها قبل  ــن حياة زوجية ك ــة املتطلبات لتكوي توفري كاف
استشهاده الخطبة والتهيئة للزواج إال أن الله اختار له مقاما 

آخر ليعيش فيه باتخاذه شهيدا.
ــة يف إدارة املنشآت  ــربة مرتاكم ــن اىل الوطن بخ ــاد الحس ع
ــي وتميز  ــى املوشك ــا ملستشف ــرا إداري ــل مدي ــة وعم التجاري
ــاءة املهنية واألسلوب  ــيل والكف ــزام العم أداؤه اإلداري بااللت

االنساني يف تسيري العمل.
ــد بروحه املرحة التي جعلته قريبا من الصغري  تميز الشهي
ــه وحسن تودده  ــا للكل بدماثة أخالق ــري فقد كان صديق والكب

لآلخرين.
ــان يحتاج للمساعدة وكان  ــان يمد يد العون لجميع من ك ك
رفيقا وحنونا وقد رعى الحسن جده ألمه يف فرتة مرضه إىل أن 

تعاىف ورعى جدته ألبيه و الزمها يف أيامها األخرية.
ــاك امرأة تعول  ــة الرائعة أنه كان هن ــن مواقفه اإلنساني وم
ــة وكانت تعمل لطلب الرزق لهم  أربعة أبناء أصغرهم يف الثالث
ــم وحيدين يف البيت  ــم إال هي وكانت ترتكه ــني ال عائل له يف ح

يرعى بعضهم بعضاً.
ــري إىل أحد  ــف ابنها الصغ ــد أسع ــوم وق ــادت األم ذات ي وع
ــب منها  ــث وطل ــدور الثال ــن ال ــه م ــد سقوط ــات بع املستشفي

املستشفى مبالغ باهظه لم يكن باستطاعتها توفريها.
وكان من الحسن أن استقبل الطفل يف املستشفى الذي كان 
ــل يشء من فحوصات  ــه وتكفل الحسن بمصاريف ك يعمل في
ــن أيضا يوفر لألم   ــات ورقود باملستشفى و كان الحس و عالج

كل الوجبات و يأتي بكل األدوية التي ال توجد باملستشفى.
استقرت حالة الطفل وتقرر خروجه وقد كان أهل الخري قد 
ــوا مبلغا من املال ملواجهة مصاريف املستشفى ووجدوا  جمع
ــأن يجعلوا املال  ــف وأخربهم ب ــد دفع كل التكالي ــن ق ان الحس
ــح األم التي تأثرت بموقف الحسن العظيم و كانت تبكي  لصال

و تقول:(هذا الشاب مالك).
ــع املجتمع ومعاناته  ــن من أكرث الناس فهماً لواق كان الحس
ــرب انطلق فيها  ــورة 21 سبتم ــالق تباشري ث ــذا فبمجرد انط ول
ــى نجاحها والتي  ــال ومتبنيا أهداف الثورة حت فاعال ومتفاع
ــب اليمني  ــا فرصة للشع ــرب نجاحه ــريا واعت ــرش بها كث استب
لالنعتاق من قوى اإلقطاع والظلم والطغيان وتحررا من مراكز 

الفساد والعمالة.
ــت أمامه والتي  ــات الحياة التي كان ــرك الحسن كل مغري ت
ــع الله  ــة وانطلق م ــه العملي ــاده يف حيات ــده واجته ــا بك وفره

مجاهداً بائعا نفسه من الله و راغباً يف جنته.
كانت شخصية الحسن ثائرة بالفطرة وحني حدث العدوان 
ــان يستثري الكل  ــة غليان و ك ــن كان يف حال ــي عىل اليم الهمج
ــذا العدوان  ــاذا الجلوس يف ظل ه ــب الكل: مل ــرك ويخاط للتح

الغاشم.
تعرف الحسن عىل املسرية القرآنية ورؤيتها الجهادية ضد 

العدوان وتشبع كثريا بهدي الله.
ــال والدمار  ــب أشالء األطف ــرى بتأثر وغض ــان الحسن ي ك

الذي خلفه العدوان... 
ــق مبارشة  ــر ثم التح ــدة شه ــة مل ــن دورة ثقافي ــذ الحس أخ
ــدورة عسكرية استقطابية ملدة شهر آخر وأرص عىل الخروج  ب
مبارشة من الدورات اىل واقع الجبهة رغم السماح له باملزاورة 

ولكنه فضل الذهاب مبارشة اىل الجبهة وظل مرابطا فيها.
ــة و كان  ــوف - الغيل - الساقي ــة الج ــق الحسن بجبه التح
ــا آلياته ال يجد  ــرا هديه تالي ــا بالقرآن مستشع ــا متخلق قرآني

فرصة يخلو بها مع نفسه إال وكان القرآن جليسه.
كان مواظبا عىل الصلوات آمراً بها وكان دائماً ما يجلب ماء 
ــادرا يف االحسان وينفق  ــه املجاهدين. كان مب الوضوء لرفقائ

املعونات لرشاء ما يحتاجه املجاهدون .
ــر  ــاء والعصائ ــع امل ــوم بجم ــان يق ــه ك ــه أن ــن إحسان وم
للمجاهدين وتغطيتها وتبليلها باملاء و توزيعها عليهم يف ظل 

واقع الجبهة الشديد الحرارة وكان عمله هذا منتظما .

ــل - الساقية  ــوف - الغي ــة الج ــوم 7/4/2016م يف جبه يف ي
ــت السماء عىل موعد الستقبال الشهيد مرتقيا اىل العلياء  كان
ــد أن ختم الله له مسريته الجهادية بنهاية تمثل  بجوار ربه بع
ــط السلوك الغالب عىل شخصيته واملتمثل باإلحسان هذا  نم

السلوك الذي ال يذكر الشهيد إال وكان قرينه.
ــات  ــدد والطرق ــم امل ــة أطق ــدف حرك ــريان يسته ــان  الط ك
ــن ومجموعته خالل تلك  ــدد عن الحس ــور فأنقطع امل والجس
ــدد منهم لجلب املدد  ــت املجموعة عىل تكليف ع ــرتة فاتفق الف

من قطاع آخر عىل مسافة ليست بالقصرية.
ــني يف مجموعته كانوا  ــة أحد املؤمن ــد وبمرافق إال أن الشهي

يبادرون بجلب املدد إحسانا منهم .
ــالن له كالعادة بإحضار املدد   ويف يوم استشهاده قام وزمي
ــريان استهدفت أحد  ــن وكانوا عىل موعد برضبة ط للمجاهدي

األطقم التي كانوا عىل مقربة منها فأصابته مع رفيقيه شظايا 
ارتقى عىل إثرها شهيدا مع أحد زمالئه بينما جرح الثالث.

ــي بعد نهاية  ــال يف وصيته ألمه يف اتصال تلفون ــان قد ق  وك
الدورات: انتبهي يا أماه لنفسك والختي وال تنقهري أو تقلقي 
ــل ان تقهري  ــد يستأه ــد أح ــا وال يوج ــد يشء يف الدني ال يوج
نفسك من أجله كوني مع الله والله سيفرجها بإذنه، كوني مع 

الله وسأعوضك عن كل يشء بإذنه تعاىل.
ــه ولألمة  ــا ألهل ــي أهداه ــن الت ــد الحس ــة الشهي ــا وصي أم

اإلسالمية أجمع فيقول فيها:
((بسم الله الرحمن الحيم

اللهم صل عىل سيدنا محمد وعىل آله:
ــه يف القرآن  ــه كما وصفهم الل ــون من أولياء الل ــا أن نك علين

الكريم

ــْم  ــْم َوَال ُه ــْوٌف َعَلْيِه ــِه َال َخ ــاَء اللَّ ــايل : (أََال إِنَّ أَْوِلَي ــال تع ق
ٰى ِيف اْلَحَياِة  ــُم اْلُبْرشَ ــوَن * الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن * َلُه َيْحَزُن
ِلَك ُه واْلَفْوُز اْلَعِظيُم) ْنَيا َوِيف اْآلِخَرِة  َال َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه  َذٰ الدُّ

ــَن آَمُنوا الَِّذيَن  ــهُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذي ُكُم اللَّ ــايل (إِنََّما َوِليُّ وقال تع
ــوَن * َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه  َكاَة َوُهْم َراِكُع ــَالَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ــوَن الصَّ ُيِقيُم

َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلُبوَن)
فمن يستطيع أن ينجينا من عذاب الله الذي ذكره يف القرآن 
ــن تنجينا ال سيارة وال مال وال  ــم إن تخلفنا عن واجبنا ل الكري
بنون أمام الله ولو ملكنا األرض وما فيها فلن تنجينا من عذاب 
ــد يف سبيله كما  ــا أن نتحرك بالقرآن الكريم ونجاه ــه فعلين الل
أمر الله ورسوله محمد صىل الله عليه وآله وسلم بإعالء كلمة 
ــم هو الطريق  ــا والقرآن الكري ــة الله هي العلي ــه وجعل كلم الل

للوصول إىل الجنة والنجاة من عذاب الله .
الله اكرب

 املوت ألمريكا
املوت الرسايل 

اللعنة عىل اليهود
النرص لإلسالم))

ــأ وخرب استشهاده  ــل الحسن وذووه وأصدقاؤه نب تلقى أه
بمشاعر اختلط فيها الفرح والفخر والحزن .

ــد بالشهادة  ــى إليه الشهي ــام العظيم الذي ارتق ــرح باملق ف
والتي هي كرامة من الله له وثواب له عىل صدق التوجه اليه .

ــام العايل من األرسة  ــه وذويه أنه باكورة هذا املق وفخر ألهل
ووسام رفعت به رؤوسهم وشمخت به هاماتهم .

وحزن أن شخصية بهذا القدر من اإلحسان قد فارقت واقع 
محبيه واحدثت هذا الفقد لديهم ملثل هذه الروح..

ــة والتكبري  ــاده بالرصخ ــأ استشه ــده نب ــل وال ــد استقب وق
واحتسابا له عند الله تعاىل.

ــد واحتسبت ابنها عريسا  ــا والدته فاستقبلته بالزغاري أم
يف الجنة.

ــيض يف نفس درب الشهيد  ــا اخوته فقد تعاهدوا عىل امل وأم
والوفاء لتضحيته.

ــوم فخر  ــاده اىل ي ــوم استشه ــوا ي ــد حول ــه فق ــا أعمام وأم
ــراد أرسته  ــع أف ــه جمي ــد ب ــا تقل ــاده وسام ــربوا استشه واعت
ــدرب والعمل الدؤوب لنرص  ــىل امليض عىل نفس ال وعاهدوه ع

دين الله.
ــايص والداني  ــودا حرضه الق ــه يوماً مشه ــان يوم تشييع ك
ــه قد وصل اىل كل القلوب وال تملك تلك القلوب إال  ألن إحسان

مبادلة احسان الشهيد باالمتنان والوفاء ملعروفه 
ــه بالتحاق اغلب  ــد وقبوله عند الل ــد تجّلت بركة الشهي وق
ــدة دورات ثقافية وعسكرية  ــد استشهاده بع ــه وأقاربه بع أهل

استقطابية.
ــف أنواعها وصار ما  ــوا فاعلني إىل الجبهات بمختل  وخرج

بعد ارتقاء الشهيد ليس كما قبله بالنسبة لهم.
ــه وعىل جميع  ــوان الله علي ــىل الشهيد ورض ــة الله ع رحم

الشهداء.
وتقبلهم أجمعني يف املقامات العالية عند رب العاملني.
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