
قضايا وناس الثــــورة ٠٧
هيئة الزكاة: دور ريادي ومبادرة إنسانية ساميه في اإلفراج عن السجناء المعسرين

ــا)  ــزكاة يف مصارفه ــعار (ال ــت ش تح
ــزكاة أقامت  ــة لل ــة العام ــة الهيئ وبرعاي
ــة  ــالح فعالي ــل واإلص ــة التأهي مصلح
ــد  وأك ــرساً,  مع ــجيناً  س  (53) ــالق  إط
ــة  ــس الهيئ ــطان رئي ــو نش ــان أب شمس
ــالق  هؤالء  ــزكاة أن عملية إط ــة لل العام
السجناء تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد 
عبد امللك بدر الدين الحوثي الذي وجه 
ــاء الهيئة العامة للزكاة والتي كان  بإنش

من ثمارها إطالق هؤالء السجناء.
ــل الهيئة لقطاع  ــه أكد وكي ــن جانب  وم
ــدره عىل  ــل محمد حي ــة والتأهي التوعي
ــي األوىل التي تنفذها  ــذه الحملة ه أن ه
الهيئة  ولن تكون األخرية و إطالق هؤالء 
ــاون مع  ــم بالتع ــن   ت ــجناء املعرسي الس
ــة العامة  ــجون ومع النياب ــة الس مصلح
ــزكاة يف مصارفها بعد أن   ــعار ال تحت ش
ــغ تجاوزت  ــن مبال ــا عليهم م ــع م تم دف

مائتني وعرشين مليون ريال.
السجناء يتحدثون 

ــا بالعديد من  ــة التقين ــالل الفعالي  خ
ــم اإلفراج  ــن الذين ت ــجناء املعرسي الس
ــجني  ــث كانت البداية مع الس عنهم  حي
ــي مطر  ــا بن ــى خبري الباش ــد يحي محم

ــول : يل يف  ــذي  يق ــاء وال ــة صنع محافظ
السجن أربعة عرش عاما محكوم بقضية 
ــدم قدرتي عىل دفع  ــل خطأ ونظرا لع قت
ــجن بعد انقضاء  ــي ظللت يف الس غرامت
ــنوات  ــت عرش س ــي كان ــي الت محكوميت
ــة للزكاة  ــكر للهيئة العام ــه بالش وأتوج
ــت املبلغ فلوال  ــني فيها التي دفع والعامل
ــجن بقية حياتي،  ــؤالء لظللت يف الس ه
كما أتوجه بالشكر والتقدير لقائد الثورة 
ــن الحوثي  ــدر الدي ــد امللك ب ــيد عب الس
ــن  م ــية وإىل كل  السياس ــادة  القي وإىل 
ــراج عني وجميع  ــاهم وتعاون يف اإلف س

املعرسين.
ــة  مديري ــعبي  الش ــد  خال ــجني  الس  
ــدة, يتحدث هو  ــرة محافظة الحدي الزه
اآلخر ويقول : قضيتي قتل خطأ يل عرش 
سنوات ومحكوميتي ثالث سنوات لكني 
ــة ماليني  ــتطع دفع غرامتي خمس لم اس
وخمسمائة ألف  لذلك ظللت يف السجن 
ــراج عني  ــوم تم اإلف ــنوات والي ــرش س ع
ــزكاة التي  ــة العامة لل ــة من الهيئ بمكرم
اتوجه لها بالشكر والتي بفضلها ساعود 
ــي الطبيعية بعد  اىل اهيل وامارس حيات
ــه بوجود  ــل لكن الحمدلل ــدت األم ان فق

هؤالء املخلصني تم االفراج عني.
 من جانبه تحدث السجني  سالم عمر 
ــف الطريق, من محافظة الحديدة,  يوس
وقال : يل يف السجن ثمان سنوات وتسعة 
ــهر محكوم بتهمة قتل خطأ رغم أني  أش
ــي ظللت يف  ــي اال أنن ــت محكوميت قضي
السجن لعدم دفع ما عّيل من أموال ولكن 
بحمد الله أتت الهيئة العامة للزكاة التي 
ــوم يف إطالقي وخروجي  ــا الفضل الي له
من خلف القضبان، ونشكر الله ونحمده 
ــكر  ــة للزكاة ونش ــة العام ــكر الهيئ ونش
ــن الحوثي  ــدر الدي ــد امللك ب ــيد عب الس
ــاء  ــاه الذي وجه بإنش ــه الله ورع حفظ
ــزكاة والتي أتت إىل هنا  ــة العامة لل الهيئ

إلطالقنا ودفع الغرامات التي علينا بعد 
أن ضاقت علينا الدنيا.

ــن البيضاء  يتحدث  جمال  املرفدي م
ــجن  ــول : يل اربعة عرش عاما يف الس ويق
ــل خطا والحكم عرش  محكوم بقضية قت
سنوات لكني استمررت يف السجن نظرا 
لعدم قدرتي عىل دفع ما عّيل من غرامات 
ــكر  ــة ماليني ريال واش مالية وهي خمس
هيئة الزكاة وكل من تعاون معنا واطلقنا 
ــاء الله سأعود اىل املجتمع واكون  وأن ش

فرداً صالحاً وهذا وعد.
ــية  هارون زاكي محمد اثيوبي الجنس
ــنتني محبوس  ــجن س ــول : يل يف الس , يق
ــل وحكم عّيل بمليون  بتهمة رشوع يف قت

ــنة اال انني لم  ــم س ــم ان الحك ــال ورغ ري
ــات فظللت يف  ــن غرام ــّيل م ــا ع ــع م ادف
السجن حتى أتت هيئة الزكاة وأطلقتنا 

فلهم كل الشكر.
ــن  م ــه,  عبدالل ــد  محم ــماعيل  اس
ــجن احد  ــول: يل يف الس ــة اب  يق محافظ
عرش عاما محكوم بتهمة قتل خطأ حكم 
عّيل بخمس سنني لكن لعدم دفع ما عيل 
ــجن حتى تعاونت  من الدية ظلت يف الس
ــكر والتقدير  ــا هيئة الزكاة فلهم الش معن
وللسيد قائد الثورة عبد امللك بدر الدين 
ــاء  ــذي اهتم بنا ووجه بإنش ــي ال الحوث

هذه الهيئة.
ــى الكبش, من محافظة اب   ماجد يحي

ــنوات  ــرق حبيش, يقول : يل عرش س - مف
ــنوات وغرامتي كانت  ــم بثالث س والحك
ــف ريال  ــمائة ال ــة ماليني وخمس خمس
ــجن لعدم  بقضية قتل خطا ظلت يف الس
ــكر الهيئة  ــغ وأش ــىل دفع املبل ــي ع قدرت
ــجن وكل من  ــزكاة وإدارة الس ــة لل العام

تعاون معنا واطلقنا.
عبده احمد محمد غالب, من محافظة 
ــاً محكوم  ــرش عام ــد ع ــول : يل أح إب  يق
ــل  ــة رشوع يف قت ــنوات بتهم ــس  س بخم
وغرامة  ثالثة ماليني اشكر الهيئة العامة 
ــدر الدين  ــك ب ــد املل ــيد عب ــزكاة والس لل
الحوثي الذي اهتم ألمرنا فبفضله نحن 

اليوم نعود اىل أهالينا وأوالدنا.
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ــب منسيون  القري ــم  عنه ــىل  تخ ــنوات،  لس ــوا  ظل ــان  القضب ــف  خل
ــجن رغم انقضاء  ــدوا األمل  يف الخروج من الس ــد وفق والبعي
ــتطيعوا دفع ما عليهم من غرامات مالية  حتى  أنقذتهم هيئة  محكومياتهم لكنهم لم يس
الزكاة وتكفلت بدفع املبالغ التي عليهم لريوا النور ثانية ويعودوا إىل ذويهم وأقاربهم بعد 
ــيد عبد امللك  ــكرهم لقائد الثورة الس ــاجني املفرج عنهم  عربوا عن ش البعد والفراق، املس
بدر الدين الحوثي ولتوجيهاته الكريمة لهيئة الزكاة بتحمل ما عليهم من غرامات مالية 

والتي وضعت حدا ملعاناتهم ومعاناة أرسهم التي استمرت لسنوات طويلة من الزمن.
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