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مخططات دويلة بني زايد يف سقطرة ليست كما يعتقد البعض لرغبتهم يف ضمها 
لدويلتهم، ليس كذلك باملطلق. املرشوع مختلف جداً هناك مرشوع تجميع البهائيني 
ــور الربيطاني بمنح  ــقطرى كجائزة لهم عىل غرار وعد بلف ــكينهم س من العالم وتس
ــطني لبني صهيون جائزة لهم لدورهم يف خدمة التاج الربيطاني! وعىل القيادة  فلس
ــعوب األمة العربية  ــكرية وأجهزة األمن وأحرار ورشفاء اليمن وش ــية والعس السياس

واإلسالمية التنبه ومنع تحقيق ذلك ألن عواقبه وخيمة عىل الجميع.
ــة االحداث  ــرام العاملي صانع ــر اإلج ــا دوائ ــاك أرسار تخفيه ــس هن ــد لي وللتأكي
ــري والتخطيط له  ــم التفك ــالمي. إن ما يت ــط والعالم اإلس ــرشق األوس ــوارث يف ال والك
ــعال الفنت والحروب وتغيري الخرائط الجيوسياسية والديموغرافية غالبا  ــأن إش بش
ــالك دويلة االمارات  ــالم والندوات العاملية. إن امت ــتها عرب االع ما يتم نرشها ومناقش
ــاركة يف تنفيذ املؤامرات عىل عدة دول عربية ومنها  ثروة مالية كبرية تمكنها من املش
ــرة جدا ليس  ــة تقوم بأعمال خط ــىل أن هذه الدويل ــن الواجب التأكيد ع ــن، وم اليم
ــكرية واالمنية ويف  ــاتها العس ــتوى مؤسس ــتواها البرشي أو التاريخي أو بمس بمس
ــت قادرة عيل إكمال السري يف اللعبة للعجز الذاتي يف عقلية االرسة  نفس الوقت ليس
ــة واملتصهينة) بهذا الخليط كونه كيان هجني معتوه فلم  الحاكمة لإلمارات (البدوي
ــلحة  ــا من قبل قواتنا املس ــرتاتيجية التي تعرضت له ــات االس ــض جراء الرضب تتع
واللجان الشعبية ولحقتها خسائر فادحة يف جميع قواتها البحرية والجوية والربية 
وقتل قياداتها العسكرية إىل جانب املئات من جنودها رغم تحصنهم بمرتزقة اليمن 

التافهني الذين هم أنفسهم أزهقت أرواحهم رخيصة الثمن واملقابل هدف وضيع .
ــار ولم تعقل  ــرات بدون طي ــتية وبطائ ــات صاروخية بالس ــا رضب ــت أراضيه وتلق
ــال اتفاق السويد بشأن الحديدة، ومن االهمية  ــعى إلفش وتوقف عدوانها ؟ وهي تس
ــرتاك يف  ــتمرارها يف االش ــا ولكي توقف اس ــات قاصمة لردعه ــا برضب ــم تأديبه أن يت
ــا جرائم القتل  ــعبنا جراء ارتكابه ــا وتقديم تعويضات عادلة لش ــدوان عىل بالدن الع
ــرتاك يف  ــتقبال االش ــك عدم تكرارها مس ــالد ، وكذل ــتقرار الب ــري واإلرضار باس والتدم
املخططات التخريبية التي ربما تتعرض لها اليمن واألمة العربية . إن األخطاء التي 
ــم معرفتهم بأنها دويالت  ــا االنظمة العربية يف ترك هذه الدويالت تتغول رغ ارتكبته

صنعها االستعمار الغربي كما صنعت أثينا حصانها الخشبي أمام قالع طروادة.
ــر يف ظهر األمة  ــالت بالخنج ــرب يصف هذه الدوي ــن مفكري الع ــد كان كثري م فق
ــعوب العربية أن  ــة، ويصف إرسائيل بالخنجر يف قلب األمة العربية وعىل الش العربي

تذهن من تخديرها .

ــالمية لتعريف الناس  ــا الرشيعة اإلس ــة وخاتمته ــماوية قاطب ــزل الله الرشائع الس ــد ان لق
ــواء تجاه خالقهم وموجدهم من العدم أو تجاه بعضهم البعض، فإذا  بحقوقهم وواجباتهم س
ــجم مع  ــوف ينس ــلوكه س ــان ربه وما يجب له من حقوق وواجبات فإن حياته وس عرف اإلنس
ــؤون حياته، فهي  ــيري ش ــات التي وجدت من أجله ولضمان أن ينتفع بها يف تس ــة املخلوق بقي

نُْه". َماَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َجِميًعا مِّ ا ِيف السَّ َر لَكُم مَّ أصال وجدت له ومن أجله قال تعاىل "َوَسخَّ
ــالة السماوية التي جاء بها نبينا وحبيبنا  إن قصور الفهم وغياب الوعي يف فهم هذه الرس
ــلم قد أدى إىل حدوث كثري من التجاوزات وخلف الكثري من  املصطفى صىل الله عليه وآله وس

اإلشكاالت والفوىض.
ــيات  ــوع من الفوىض وال تتفق يف جوهرها مع أساس ــة بدون قيود هي ن ــة املطلق وألن الحري
ــن الضوابط واملبادئ التي  ــراد املجتمع، فقد اتجهت القوانني إىل س ــش بني مكونات وأف التعاي
ــؤونه فإن عليه  ــان الحرية يف كل ش ــا أن لكل إنس ــة الحرية فكم ــا عند ممارس ــب مراعاته يج
ــة الحرية يجب أن ال تتعدى إىل  ــاه املجتمع الذي يعيش فيه وبالتايل فإن ممارس ــات تج واجب

اإلرضار باآلخرين وكما يقال يف املثل: ان حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين.
ماهية التعسف:

إن التعسف هو إساءة استخدام الحقوق والسعي إىل اإلرضار بحقوق اآلخرين وهو إخالل 
يمارسه البعض، فإن كان ذلك، عن جهل فعليه أن يعلم، وإن كان عن علم فعليه أن يعي ويكف 
ــف  ــرشوع وغريه من األعمال نتعرف عىل تعريف التعس ــتعمال امل ــن ذلك وللتمييز بني االس ع
وضوابطه وعىل النحو اآلتي: يعرف أ. د عبدالرزاق السنهوري عميد القانون العربي التعسف 
بأنه استعمال الحقوق كما يف إتيان الرخص يجب أن ال ينحرف صاحبه عن السلوك املألوف 
للشخص العادي، فإذا انحرف ُعّد انحرافه خطأ بحقق املسؤولية .."الوسيط يف رشح القانون 

املدني".
ومن خالل هذا التعريف نجد أن هناك ثالثة مبادئ يجب مراعاتها عند استعمال الحقوق 
ــاءلة صاحبه  ــلوك يجب مس ــة إىل س ــرج تلك عن هذه املبادئ فتتحول املمارس ــث ال تخ بحي

لتعديه وهي عىل النحو اآلتي:
أ/ إذا لم يقصد به سوى اإلرضار بالغري.

ب/ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما 
يصيب الغري من رضر بسببها.

ج/ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها غري مرشوعة.
ــتعماله لحقه استعماالً مرشوعا فال يكون مسؤوال عما ينشأ  وبخالف ذلك فإنه إذا كان اس
عن ذلك من أرضار وهذه هي املبادئ التي نص عليها القانون املدني املرصي يف املادتني (5،4) 

منه ونقلت عنه معظم الترشيعات العربية ومنها بالدنا.
ــدد متى يكون  ــادئ أخرى تح ــرى أضافت إىل تلك املب ــإن القوانني األخ ــك ف ــة إىل ذل إضاف
استعمال الحق والغبار عليه مثل مراعاة احكام الرشيعة اإلسالمية أو القانون أو النظام العام 

أو اآلداب وايضاً أن ال تتجاوز هذه املمارسات ما جرت عليه األعراف والعادات.
فليست الحرية مطلقة يف ممارسة الحقوق ألن معنى ذلك الفوىض التي ال تضبط السلوك 
ــات فإن ذلك  ــن بقية حقوق أفراد املجتمع وبالتايل فمتى ما تم تجاوز يف هذه املمارس وال تضم

سيؤدي إىل املساءلة والتعويض عن االرضار التي حدثت.
ــذي تمر به بالدنا جراء هذا  ــتغل كثري من ضعاف النفوس الوضع ال ــوداً عىل بدء:لقد اس ع
ــعبهم  ــتغالل ضد اخوانهم وأبناء ش ــع أنواع االس ــون ابش ــدوان الهمجي فانطلقوا يمارس الع
فظهرت كثري من صور الجشع التي آملت كل أبناء املجتمع يف كل شأن من شؤون حياته ابتداء 
ــرة بالعمالت وغريها من  ــعار الرصف واملتاج ــش وصوالً إىل الغاز والبرتول وأس ــن رغيف العي م
املمارسات التي ارهقت كأهل املواطنني ورفعت مستوى خط الفقر لدى طبقات أبناء املجتمع.

 استهداف القيم واملبادئ.
ــذور التاريخ ال يضاهيه  ــم األزل فحضارته ضاربة يف ج ــعب حضاري منذ قدي ــن ش إن اليم
ــة والعدوان يعلم ذلك  ــراف والتقاليد الحميدة والرائع ــعب آخر، هو مخزن لألع ــك أي ش يف ذل
ــعى إىل تدمري هذا االرت الحضاري من خالل بعض ضعفاء النفوس  علم اليقني ولذلك فقد س
ــتثني أي يشء ولكن إرادة  ــذي ال يس ــام مرشوعه التدمريي ال ــتأجرهم إلتم ــم الذين اس والذم
ــات األعداء وها هو  ــال مخطط ــي الغالبة ووعي أبناء اليمن كان له الدور األكرب يف إفش ــه ه الل
ــعب الذي اختصه رسول اإلنسانية محمد صىل  ــعبنا اليمني يثبت كل يوم أنه هو ذلك الش ش
ــم تلك املآثر الخالدة  ــتطيعوا تحطي ــلم بالدعاء والثناء وأن األعداء لن يس ــه عليه وآله وس الل
ــمة الرائعة التي وضعها الرسول (ص) واثنى بها عىل أبناء اليمن، وكما قال صىل الله  واألوس
ــعبا  ــلك األنصار ش ــعبا وس ــلك الناس ش ــلم "االيمان يمان والحكمة يمانية" ولو س عليه وس

لسلكت شعب األنصار، اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار أو كما قال (ص).
إن هذا الثناء والدعاء من الرسول يستوجب منا عمال دؤوباً وتفانيا وإخالصاً حتى ال نقع 

تحت طائلة التقصري.. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم والوكيل
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ــة أعوام من الحرب  ــد مرور ما يقارب الثماني اليوم، وبع
ــع  ــة للمجامي ــدول الداعم ــن لل ــوريا ،  ال يمك ــىل س ع
ــارة الرهان عىل  ــلّحة اإلرهابية ، إنكار حقيقة، خس املُس
ــاريعها يف  ــة لتحقيق مش ــلّحة اإلرهابي ــع املُس املجامي
سوريا ، فاليوم الجيش العربي السوري ، حرر ما يزيد 
ــوريا ويتواجد بما يزيد عىل  ــاحة س عىل %50 من مس
ــوريا ،و أصبح ُيطلُّ بشكٍل واضح  ــاحة س %80 من مس
ــلّحة اإلرهابية يف  ــة للمجاميع املُس ــىل املواقع املتقدم ع
ــة من بؤر  ــلحة اإلرهابي ــى للمجاميع املس ــق ما تبق عم
جغرافية شمال غرب سوريا "ادلب ومحيطها " ،ورشق 
ــوريا "رشق الفرات "، وهذا بدورِه ُشكّل  وشمال رشق س
ــدول والكيانات الداعمة  ــاً ثقيالً عىل ال بمجموعِه، عبئ
للمجاميع املُسلّحة بشقيها اإلرهابية واملعتدلة حسب 
ــوريا  يف محافظة إدلب  تصنيف محور العدوان عىل س
ــب  ــة إدل ـــ معرك ــرات ، ف ــق رشق الف ــا وبمناط ومحيطه
ــكّل أهمية اسرتاتيجية "كربى  املنتظرة اليوم  وبقوة تُش
"،ليس ألنها اخر البؤر اإلرهابية املتبقية بشمال سوريا 
ــرتاتيجي  ــب " وبموقعها االس ــة "إدل ــل ألن املحافظ ،ب
ــكُّل أهمية اسرتاتيجية  ــوريا، تُش ــمال الغربي لس بالش
ــة  واالقتصادي ــية  "السياس ــا  الجغرافي ــة  بخريط
ــرتاتيجية،  ــة اس ــُل أهمي ــورية، وتحت ــة " الس والتجاري

ــُد عىل طول  ــلة مناطق، تمت ــا مفتاحاً لسلس باعتباره
ــني مناطق  ــل ب ــُة وص ــي نقط ــورية، فه ــا الس الجغرافي
ــول رشيط  ــىل ط ــداداً ع ــطها، امت ــوريا ووس ــمال س ش
ــي، إضافة  ــة بالجانب الرتك ــق الحدودية املرتبط املناط
ــق الجغرافية  ــني املناط ــة ربط ب ــكُل نقط ــا تش إىل كونه
ــاً، وهذا ما  ــماالً وجنوب ــب ش ــة بإدل ــورية، املرتبط الس
ــربى ملحافظة  ــرتاتيجية الك ــُس حجم األهمية االس يعك
إدلب يف خريطة املعارك املُقبلة والنهائية والحاسمة يف 

الشمال والوسط السوري بشكٍل عام.
ــوري، قد  ــش العربي الس ــزم ان الجي ــن الج ــا ،يمك وهن
استطاع تسديد الرضبة القاسمة فعلياً لبنية املجاميع 
ــلحة اإلرهابية يف مختلف بقاع الجغرافيا السورية  الس
ــمة  ــح وطبيعة املعركة الحاس ــم مالم ــدأ فعلياً برس ، وب
ــب ومحيطها  ــوم مناطق محافظة إدل ــة يف عم والنهائي
ومناطق رشق الفرات، وقد بدا واضحاً لجميع املتابعني، 
ــوري،  ــلة املعارك االخرية للجيش العربي الس أن سلس
ــف العام املايض  ــة األخرية "منتص ــي جرت يف اآلون والت
ــوريا"  ــوب رشق س ــوب وجن ــق جن "2018م" يف مناط
ــم معارك درعا والقنيطرة ورشق السويداء وصوالً  حس
ــدة األمريكية  ــف بما فيها القاع ــارصة وتطويق التن ملح
ــرتاتيجية،  ــلة أهداف اس ــت إّال هدفاً من سلس "،ما كان

ــكري  ــم العس ــار الحس كجزٍء من خطة ورؤية أكرب، ملس
ــوري،  ــا الجيش العربي الس ــُل عليه ــي عمل ويعم الت
ــض  ــان بع ــة رِه ــقطُت باملحصل ــي اس ــاؤه ، والت وحلف
ــورية، والتي  ــرب عىل الدولة الس ــوى الرشيكة بالح الق
حاولت طيلة عمر الحرب عىل سوريا ،اتخاذ  املجاميع 
ــكاٍز.. يف محاولة إلخضاع  ــلحة كنقطة ارت اإلرهابية املس
ــورية، لرشوٍط وامالءات، كانت تحاوُل بعض  الدولة الس
القوى اإلقليمية الحليفة والرشيكة والداعمة للمرشوع 
ــة  الدول ــىل  ع ــا  فرضه ــة،  باملنطق ــي  أمريك ــو-  الصهي

السورية.
ــوري ،بدأت تدرك  ــق الواقع الس ــن هنا وبحكم حقائ وم
ــوريا،أن املعركة  معظم القوى املنخرطة بالحرب عىل س
ــوري وحلفائه والتي  ــي الس ــكرية للجيش العرب العس
شارفت عىل نهايتها  ،هي من ستكون لها الكلمة الفصل 
ــرتاتيجية الحالية واملستقبلية، بأي  وفق نتائجها االس
ــارات الحرب  ــويات بمس حديث مقبل يتحدث عن تس
ــق برشوط  ــل ومطل ــري كام ــورية وتغي ــة الس ــىل الدول ع
التفاوض املقبلة بني جميع األطراف فاملعركة العسكرية 
ــن ينترص  ــمها ،وم ــي عىل حس ــش العرب ــارف الجي ش
بامليدان ،هو من سينترص بالسياسة ،وهو من سيفرض 

رشوطه باملحصلة عىل طاولة التسويات بالنهاية .

ــة  ــوم، أّن منظوم ــاً الي ــرث وضوح ــدو أّن األك ــاً، يب ختام
الحرب عىل سوريا بدأت بالتهاوي بالتزامن مع تهاوي 
ــلحة اإلرهابية ، واليوم نرى أّن هذه  بقايا املجاميع املس
ــقوط النهائي مع  املنظومة تعيش فرتة ترنح ما قبل الس
استمرار سلسلة االنهيارات التي تتعرّض لها املجاميع 
ــوري  ــمال إىل الرشق الس ــن الش ــة م ــلحة اإلرهابي املس
ــلة انهيار  ــدة سلس ــا، وعىل قاع ــا عنه ــيل داعميه وتخ
أحجار الدومينو، فاليوم القيادة السياسية والعسكرية 
ــة عالية، واأليام  ــورية تدير املعركة بحنكة وبحرفي الس
ــماالً  وش ــاً  "رشق ــورات  بالتط ــىل  حب ــتكون  س ــة  املقبل
ــم  ــاً وواضحاً يف طبيعة حس ــّرياً ملموس ــهد تغ "وستش
ــمال  ــارك امليدانية يف "ش ــط املع ــوم خرائ ــارك بعم املع
ورشق "سوريا، فاليوم الجيش العربي السوري سيبداً 
ــتعداد  املبادرة بعد أن انتقل من مرحلة التموضع واالس
ــماالً ورشقاً  ــتعادة األرض "ش ــوم واس ــة الهج إىل مرحل
ــكرية املقبلة  ــننتظر نتائج املعارك العس ــن هنا س "، وم
ــتعطينا  ــد منبج، والتي س ــب وصوالً ملا بع ــط ادل بمحي
ــن مجمل  ــاً وواقعية م ــة وأكرث وضوح ــات منطقي إجاب
ــكرية  العس ــاحة  بالس ــهدها  سنش ــي  الت ــّريات  التغ

السورية بشكل عام..
* كاتب صحفي اردين

ــداء عليها يعترب  ــرتام واي اعت ــن لها اح ــرأة يف اليم امل
ــون العقوبات  ــة الخطرية ففي قان ــن األعمال اإلجرامي م
اليمني نص عىل عقوبات مشددة عىل اختطاف النساء 
ــون املختطف  ــدداً ملضاعفة العقاب ك ــه ظرفاً مش وجعل
ــرض أو اعتداء عىل املرأة  ــرأة ويف العرف القبيل أي تع ام
ــد األعمال  ــاء من اش ــاف النس ــود واختط ــب أس هو عي
ــل اإلجرامي  ــوم بهذا العم ــن املجتمع وال يق ــتنكاراً م اس
ــانية وتحول اىل  إال من نزع عنه الحياء واالحرتام واالنس

وحش كارس ال أخالق له .
ــني  اللغوي ان  ــد  نج ــاف  االختط ــة  جريم ــف  وبتعري
ــتق من املصدر  ــم مش عرفوها بأن اختطاف يف اللغة : اس

(خطف) ، والخطف االستالب ، وقيل األخذ برسعة .
وعرفها القانونيون بأن الخطف يتكون من فعلني أوالً 
ــل الثاني  ــخص املخطوف والفع ــيطرة للش ــذ والس األخ

نقل املخطوف من مكانه اىل مكان آخر.
ــديد  وتش ــا  واختطافه ــرأة  امل يف  ــاس  املس ــور  خط
ــات العرفية والقانونية عىل مرتكبها، هو كون هذه  العقوب
ــوع من انواع  ــم الواقعة عليها كن ــة ضمن الجرائ الجريم
ــة إىل أن  ــوع االجتماعي باإلضاف ــم عىل الن ــف القائ العن
املرأة يف املجتمع هي أهم عنرص فيه فاملرأة هي األم وهي 
ــة وهي البنت وهي األخت وهي أغىل واهم عنارص  الزوج
املجتمع وأي مساس بها هو مساس بأهم أركان املجتمع 
يستوجب ردع مرتكبيها بردع قاٍس ليكون عربة لآلخرين 

وبما يحمي املرأة .
ــه أو والدته أو اخته  ــل أن يتم اختطاف زوجت من يقب
ــتعل  ــع اليمني من يقبلها بل قد تش ــد يف املجتم ال يوج
حروب طاحنة بسبب املساس بإمرأة وال يمكن الستامح 
ــان وهل  يف هذه الجرائم ألنها تمس أغىل ما يملكه اإلنس

هناك أغىل من الرشف ؟
ــب أن ال تقبلها عىل  ــك فيج  فكما ال تقبلها عىل نفس

اآلخرين .

ــتوجب أن يتحرك جميع أطياف املجتمع بجدية  يس
ــرية بال  ــة الخط ــذه الجريم ــب ه ــن يرتك ــد م ــم ض وحس

استثناء وال تمييز كونها تمس العرض والرشف.
وألهمية الرشف والعرض يف املجتمع فقد جعل الدفاع 
ــا جريمة  ــة بها ومنه ــم املاس ــي الجرائ ــه وردع مرتكب عن
ــدار دم مرتكبي  ــباب إه ــبب من أس ــاء س اختطاف النس
ــت املادة  ــاز قتله حيث نص ــعة وأج ــذه الجريمة البش ه
ــىل إباحة قتل من  ــون العقوبات اليمني ع ــن قان (28) م
ــكاب أي جريمة  ــرأة او ارت ــاف امل ــة اختط ــب جريم يرتك

ماسة بالعرض والذي نصت عىل :
ــح الدفاع الرشعي القتل العمد إال إذا قصد به  ( ال يبي
ــن الجرائم اآلتية  ــل يتخوف منه وقوع جريمة م دفع فع

إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة :
ــل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح عىل املدافع  1 -القت

نفسه أو أحد أقاربه .
ــىل املدافع أو  ــواط بالقوة ع ــا أو الل ــرشوع يف الزن 2 - ال

زوجه وأي محرم له.
ــة أو ولده أو أحد محارمه  ــاف املدافع أو زوج 3 -اختط
ــذ يف كل صور الدفاع  ــالح ويؤخ بالقوة أو بالتهديد بالس
ــي بالقرائن القوية فإذا دلت عىل ذلك فال قصاص  الرشع

وال دية وال أرش).
ــاء غالباً يصاحبها اعتداء عىل  كما ان اختطاف النس
ــدش لرشفها  ــاس بعرضها وخ ــد وعرض املرأة ومس جس
ــدد القانون اليمني العقوبة يف هذه الحالة حتى  وهنا ش
ــث نصت املادة  ــىص عقوبة وهي اإلعدام حي وصل اىل اق

(249) من قانون العقوبات اليمني عىل: 
( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل 
ــخصاً ، فإذا وقع الخطف عىل أنثى أو عىل  من خطف ش
ــوه أو كان الخطف بالقوة  ــون أو معت ــدث أو عىل مجن ح
ــد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد  أو التهدي
ــنوات وإذا صاحب الخطف أو تاله إيذاء أو  عىل سبع س

اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل 
ــالل بالقصاص أو الدية  ــنوات وذلك كله دون إخ عرش س
ــىل اإليذاء ما  ــب األحوال إذا ترتب ع ــىل حس أو األرش ع
ــاله قتل أو زنا أو  ــيض ذلك وإذا صاحب الخطف أو ت يقت

لواطا كانت العقوبة اإلعدام).
ــة  ــة العقابي ــاء يف املنظوم ــاف النس ــورة اختط ولخط
ــىل مرتكبيها  ــديد العقوبة ع ــد عىل تش ــة فقد أك الوطني
قانون جرائم االختطاف والتقطع يف املادة رقم (2) عىل :

(يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اثنتي عرشة سنة وال 
ــنة كل من خطف شخصا فإذا  تزيد عىل خمس عرشة س
ــع الخطف عىل أنثى أو حدث فتكون العقوبة عرشين  وق
ــنة وإذا صاحب الخطف أو تاله إيذاء أو اعتداًء كانت  س
ــنة  العقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل خمس وعرشين س
وذلك كله دون اإلخالل بالقصاص أو الدية أو اإلرش عىل 
ــداء ما يقتيض ذلك  ــب األحوال إذا ترتب عىل االعت حس
ــا أو لواط كانت  ــاله قتل أو زن ــب الخطف أو ت وإذا صاح

العقوبة اإلعدام.).
ــة جريمة  ــة اليمنية لعقوب ــة العقابي ــديد املنظوم تش
ــرأة هي يف األصل محل  ــاء يعود اىل ان امل اختطاف النس
حماية ورعاية املجتمع وليست طرفاً يف نزاع أو خصومة 
لذلك فهي مهجرة ممنوع االعتداء عليها أو املساس بها 

.
ــؤدي اىل إفزاع  ــاء ي ــاف النس ــورة اختط ــا أن خط كم
ــعور باألمان وال يتحقق األمن  وخوف املجتمع وعدم الش
ــة وهي  ــة رادع ــة بعقوب ــذه الجريم ــي ه ــردع مرتكب إال ب
ــف العقوبة اذا  ــرشع اليمني وضاع ــدد امل اإلعدام وقد ش
ــد أفراد القوات  ــة موظفاً عاماً أو أح ــب الجريم كان مرتك
املسلحة واألمن وفقاً ملا نصت عليه املادة (8) من قانون 

االختطاف والتقطع اليمني والتي نصت عىل : 
ــابقة إذا كان  ــة الواردة يف املواد الس (تضاعف العقوب
ــن أو موظفاً  ــلحة واألم ــوات املس ــراد الق ــي من أف الجان

عاماً).
ــة اختطاف  ــالت مرتكبي جريم ــاف اف ــتوجب إيق يس
ــتبب  ــاءلة والعقاب ألن هذا اإلفالت يس ــاء من املس النس
ــردع والقمع  ــاء لغياب ال ــرار جرائم اختطاف النس يف تك

ملرتكبيها .
ــو عقاب  ــاء ه ــاف النس ــا اختط ــوق ضحاي ــم حق اه
ــانياً وقانونياً  ــاره حقاً إنس ــي هذه الجريمة باعتب مرتكب

يعالج الجروح وألم الجريمة الغائرة يف صدور املجتمع.
ويف األخري : 

ــاء والتي  ــة اختطاف النس ــورة جريم ــد عىل خط نؤك
ــي وخطرية  ــع اليمن ــىل املجتم ــة ع ــرة دخيل ــرب ظاه تعت
ــراءات تحقيق  ــع وردع مرتكبيها بإج ــتوجب قم جداً يس
ومحاكمة عاجلة وأن يتم فتح ملفات تحقيق لدى النيابة 
ــار النيابة  ــاء باعتب ــاف النس ــكل وقائع اختط ــة ب العام
ــراءات التحقيق  ــتكمال اج ــة املجتمع واس ــة ممثل العام
واحالة مرتكبيها اىل محاكمة رسيعة ومستعجلة ضد كل 
من يرتكب جريمة اختطاف للنساء واغالق جميع منافذ 
افالت املجرمني من العقاب فمن العيب ترك مرتكبي هذه 

الجريمة يرسحون ويمرحون دون ردع وزجر .
ــرية  ــة الخط ــذه الجريم ــربر له ــد أي م ــث ال يوج حي
ــرف القبيل (عيب  ــوذة مجتمعياً والذي يعتربها الع املنب
ــامح  ــا وال يتس ــد مرتكبه ــة ض ــف العقوب ــود) تضاع اس
ــمح ألي  املجتمع معهم ألن املرأة تعترب خطاً أحمر ال يس
ــاس باملرأة يحمل  ــاس به وأي مس ــد بتجاوزه أو املس أح
مرتكبيها عقوبة مضاعفة ومشددة فإذا وصلت الجريمة 
ــددة لخطورتها  ــد االختطاف للمرأة فالعقوبة مش اىل ح
ــس اغىل ما  ــذه الجريمة تم ــاً ألن ه ــىل املجتمع وأيض ع

يملكه اإلنسان وهو العرض والرشف .
باحث ومستشار قانوين
yahoo.com@law٧٧١٥٥٣٤٨٢

اختطاف النساء جريمة خطيرة وعيب أسود اختطاف النساء جريمة خطيرة وعيب أسود 
عبدالرحمن علي علي الزبيب

ــي ظاهرياً  ــل برنامج الغذاء العامل يعم
ــع بيانات تفصيلية  كخطوة أوىل عىل جم
ــي يف عموم  ــن الغذائ ــة األم ــق بحال تتعل
ــوحات  ــن من خالل مس ــات اليم محافظ
دورية عرب عنارص فنية وتنفيذية، أجنبية 
ــة األمن  ــن مجموع ــرى محلية ضم وأخ
ــيق العمل  ــي يف إطار منظومة تنس الغذائ
ــاني بقيادة األمم املتحدة. وتتعلق  اإلنس
ــا تفصيالً  ــات التي يتم جمعه تلك البيان
ــرثوة  وال ــي  الغذائ ــزون  واملخ ــة  بالزراع
الحيوانية والسمكية واملياه وسبل عيش 
األرسة اليمنية ومؤرشات السوق وبيانات 
ــذه البيانات  ــه ه ــرى، تمكن ــة أخ تفصيلي
ــا وإخراجها طبقاً  ــا وتحليله بعد جمعه
ــد  ــن التحدي ــاً، م ــة فني ــة مدروس ملنهجي
ــن الغذائي يف  ــبياً لحالة األم ــق نس الدقي
ــات ومحافظات الجمهورية  جميع مديري
ــاعدات  املس ــم  تقدي ــة  وبذريع ــة.  اليمني
ــوغ برنامج الغذاء العاملي  اإلنسانية، يس
ــوحات الدورية  ــراء تلك املس رضورة إج
ــن  تنفيذي رشكاء  ــرب  ع ــتقل  مس ــكٍل  بش
للغذاء العاملي، بزعم الحياد واالستقالل 
ــاج الفعيل ميدانياً  وبحجة معرفة االحتي

قبل تقديم املساعدة حد تربير الربنامج.
ــج الغذاء  ــار، يقوم برنام ــذا اإلط ويف ه
ــة  الجغرافي ــق  املناط ــد  بتحدي ــي  العامل
ــات  محافظ ــوم  عم يف  ــتهدفة  املس
ــة  العام ــري  املعاي ــع  ويض ــة،  الجمهوري
ــتهدفة،  ــد األرس املس ــة لتحدي الفضفاض
ــن   ــدم األم ــة انع ــاً حال ــف جغرافي ويصن
ــتوى  مس ــىل  ع ــن  اليم يف  ــي  الغذائ
ــاالت:  ح إىل  ــات  واملديري ــات  املحافظ
ــدة، أزمة، طوارئ، ومجاعة، كما يحدد  ش
ــاعدات  املس ــة  كمي ــريه  دون غ ــج  الربنام
ــتهدفة عىل  املخصصة لكل محافظة مس
ــذي التابع  ــك التنفي ــده، ويرتك للرشي ح

ــجيل  ــد الفعيل والتس ــة التحدي ــه عملي ل
ــتوى  ــتفيدين عىل مس وإعداد قوائم املس
ــري  ملعاي ــاً  وفق ــع،  التوزي ــاط  نق ــع  جمي
ــي  الت ــة  املطاطي األرسي  ــتهداف  االس

يحددها الربنامج. 
ــرشكاء  ال ــوم  يق ــياق،  الس ذات  ويف 
ــذاء العاملي دون  ــني لربنامج الغ التنفيذي
غريهم بعملية توزيع املساعدات املقدمة، 
ــل  والنق ــترياد  باالس ــوم  يق ــا  كم ــاً  تمام
ــة والتقييم  ــف والتخزين والرقاب والتغلي
ــبكة  رشكاء آخرين تابعني للربنامج من ش
ــة  خاص ورشكات  ــل  نق ــب  ومكات ــار  تج

ومنظمات دولية وغريها. 
ــة  إعالمي ــات  ترصيح ــىل  ع ــاً  وتعقيب
ــوص  بخص ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  لربنام
ــانية، ينبغي أوالً تأكيد  املساعدات اإلنس

عدة نقاط نبينها يف التايل:
ــجيل وإعداد قوائم  أوالً: من يقوم بتس
ــترياد  ــع ورصف واس ــتفيدين وتوزي املس
ــاعدات املقدمة هم  ــن املس ــل وتخزي ونق

أساساً رشكاء برنامج الغذاء العاملي. 
ــذاء العاملي  ــج الغ ــوم برنام ــاً: يق ثاني
ــة مبارشة أو من خالل طرف ثالث  بالرقاب
رشيك، بل أكرث من هذا يقوم مكتب الغذاء 
ــاالت  االتص ــراء  بإج األردن  يف  ــي  العامل
ــاعدات  ــتفيدين من املس املبارشة مع املس
الغذائية املقدمة بحجة التأكد من وصول 
ــكال الرقابة  ــن أش ــكل م ــاعدات كش املس

الداخلية.
ــة الدولية  ــوم الجهات املانح ــاً: تق ثالث
ــار طرف  ــذاء العاملي باختي ــج الغ لربنام
ــة عىل تقديم  ــام بعملية الرقاب ــث للقي ثال
ــكال الرقابة  ــن أش ــكل م ــاعدات كش املس
أن  ــج  الربنام ــك  يمل وال  ــة،   الخارجي
ــث الذي يتم اختياره  يختار الطرف الثال
ــني من  ــل املانح ــن قب ــارشة م ــه مب وفرض

ــني، ومعلوٌم  ــعوديني واألمريكي بينهم الس
ــاء  ــة وغط ــس السياس ــه كوالي ــا تخفي م

املساعدات اإلنسانية.
ــذاء العاملي  ــج الغ ــرد برنام ــاً: يتف ربع
بجمع بيانات املستفيدين وإعداد القوائم 
ــاركتها  ــل ال يتم حتى مش ــرب رشكائه، ب ع
ــة  ــة بحج ــمية املعني ــات الرس ــع الجه م
ــتفيدين، ويتهرب من  ــات املس ــة بيان رسي
ــوبها العديد  ــي يش ــح القوائم الت تصحي
ــض أن تقوم أي  ــن االختالالت، كما يرف م
ــجيل  ــمية أو غريها بالتس جهة كانت رس
ــتفيدين أو  ــداد القوائم وتحديد املس وإع
الرقابة عىل ذلك عدا الرشكاء التنفيذيني 
ــع  التوزي ــن  ــك ع ــذاء، ناهي الغ ــج  لربنام
ــاعدات، وذلك بحجة الحياد  ورصف املس
ــة  ــع حقيق ــوٌم للجمي ــتقالل، ومعل واالس
ــتار  ــة و املقاصد الفعلية لس ــاد الرسي أبع

اإلنسانية.
ــذاء العاملي  ــاً: يقدم برنامج الغ خامس
للشعب اليمني غالباً مساعدات إنسانية 
ــض  بع ويف  ــة  رديئ ــة  غذائي ــة  قيم ذات 
ــدم للحيوانات،  ــح أن تق ــان التصل األحي
ــاك العديد من  ــان. وهن ناهيك عن اإلنس
الحاالت التي تم توثيقها منها عىل سبيل 
ــدة التي  ــاعدات الفاس ــك املس ــال تل املث
ــدة بحضور  ــا يف محافظة صع تم توثيقه

مكتب الربنامج.
ــق  ــري  يتعل ــاد كب ــاك فس ــاً: هن سادس
ــلة الغذائية التي ال  بالتكلفة الفعلية للس
ــي يف الحد  ــرشة الف ريال يمن ــاوز ع تتج
ــلة التكاليف  ــن سلس ــالً ع ــىص، فض األق
ــاعدة التي تتجاوز  ــة لتقديم املس املضاف
ــبة  ــالل الغذائية بنس القيمة الفعلية للس
قد تصل 500 % كأقل تقدير. وعىل سبيل 
ــة منها بيانات  ــال، هناك بيانات موثق املث
ــل يف تكاليف  تتجاوز  ــرشوع واحد يتمث م

ــع فقط عرشة  ــون دوالر لتوزي ــف ملي نص
ــة واحدة يف  ــة يف منطق ــلة غذائي ــف س ال
ــم أن تتصوروا تكلفة  محافظة حجة، ولك
ــترياد  ــم باإلس ــا بالك ــط، فم ــع فق التوزي
ــن تكاليف  ــا م ــف وغريه ــل والتغلي والنق

تقديم الخدمة التي قد يطول رسدها. 
ــزء كبري من  ــدد ج ــف ُيب ــابعاً: لألس س
ــات  ــة يف النفق ــاعدات الغذائي ــح املس من
ــم  تقدي ــح  أصب ــث  حي ــغيلية،  التش
ــرث من  ــارة أك ــانية تج ــاعدات اإلنس املس
ــاءلوا  ــانياً، ولكم أن تتس ــه عمالً إنس كون
ــات منح تقديم  ــن األثر الفعيل ملخصص ع
ــرب برنامج الغذاء  ــاعدات الغذائية ع املس
ــني  مالي ــات  مئ ــاوز  تتج ــي  الت ــي  العامل
الدوالرات والتي ال يصل منها إىل الشعب 
اليمني سوى فتات وبقايا برنامج الغذاء 
ــول.  ــة تط ــني والقائم ــه التنفيذي ورشكائ
ــائل  ــة ووس ــة واملحلي ــف الدولي وللصح
إىل  ــارشة  مب ــزول  الن ــة  املختلف ــالم  اإلع
الشارع اليمني لتعاين الحقيقة وتتقىص 
ــاعدات الغذائية  ــر املس ــال وأث ــع الح واق
ــاعدات  املس ــك  تل ــاً  خصوص ــة،  املقدم
ــذاء العاملي  ــل برنامج الغ ــة من قب املقدم
ــه  صورت ــني  لتحس ــري  الكث ــق  ينف ــذي  ال

إعالمياً.
ــح  للمن ــة  توجي ــوء  س ــاك  هن ــاً:  ثامن
ــاعدات  اإلنسانية يبدو انه متعمد،  واملس
ويكفي أن نشري هنا إىل استمرار الربنامج 
ــاعدات طارئة ألكرث من أربع  يف تقديم مس
ــرتض أنها قد  ــذي يف ــنوات إىل اآلن وال س
ــتدام  ــاعدات ذات أثر مس تحولت إىل مس
ــاعدات غذائية طارئة  بدالً من توزيع مس
ــوع، ناهيك عن  ــمن وال تغني من ج ال تس
ــم  ــي يت ــيل الت ــذاء التكمي ــاعدات الغ مس
ــوء  توزيعها لألطفال الذين يعانون من س
ــي تكاليفها للنهوض  ــة والتي تكف التغذي

ــه، فضالً عن برنامج  بقطاع الصحة برمت
التغذية.

ــان كثرية  ــام الربنامج يف أحي ــعاً: ق تاس
ــة املقدمة  ــة الغذائي ــل كمية الحص بتقلي
ــام األرس  ــادة أرق ــتفيدة، لزي ــألرس املس ل
ــتهدفني بدالً من زيادة  وعدد األفراد املس
كمية املساعدات هذا من جهة، ومن جهة 
ــهرية  ــط ش ــج خط ــدم الربنام ــرى يق أخ
ــات،  للمحافظ ــة  املخصص ــات  بالكمي
ــات  ــك الكمي ــل كل تل ــب ال تص ويف الغال
ــاط التوزيع  ــتهدفة ونق ــق املس إىل املناط
ــددة يف إطار الخطط  ــاً للكميات املح وفق
ــن الحاالت  ــد م ــاك العدي ــهرية، وهن الش

املوثقة.
ــىل برنامج  ــني ع ــم القائم ــارشاً: يعل ع
ــاد، كما يعلم  ــي بذلك الفس ــذاء العامل الغ
ــاالت  ــني يف ح ــم اليق ــاً عل ــج أيض الربنام
ــاعدات ذاتها التي يتم  كثرية بتدوير املس
ــرى أخرى،  ــم توزيعها م ــتريادها ليت اس
ــا يف إطار منظومة  كيف ال وعنارص بذاته
ــل برنامج الغذاء العاملي هي من تدير  عم
ــرى،  ــة أو بأخ ــك بطريق ــارك يف ذل وتش

وهناك حاالت كثرية يعلمها الربنامج. 
ــيلة  ــل وس ــدة أفض ــىل قاع ــاً، ع ختام
للدفاع الهجوم، تتضح حقيقة ترصيحات 
ــذاء العاملي  ــر التنفيذي لربنامج الغ املدي
ــار التضليل  ــف يف إط ــدرج لألس ــي تن الت
ــؤولية فعلية  ــة للهروب من مس يف محاول
ــق برنامج  ــىل عات ــام األول ع ــع يف املق تق
ــاد  ــح ومعالجة الفس ــذاء إزاء تصحي الغ
ــم  تقدي ــة  لعملي ــب  املصاح ــترشي  املس
ــم تنويه  ــانية والذي ت ــاعدات اإلنس املس
ــرياً أقر به  ــه لفرتة طويلة، وأخ الربنامج ب
ــات تضليلية ملديره  الربنامج عرب ترصيح

التنفيذي، وما خفي كان أعظم.
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