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شبكــــــة إبـــن الهيثــــم 
للبصـريـــــات والسمعــــيـات

أناقة متميزة -  جودة عالية - ذوق رفيع

أشهر الماركات العالمية على اإلطالق

الوكالء الوحيدون: شبكة إبن الهيثم

قلناه������ا ومنذ وقت مبكر، وب��ح صوتن������ا ونحن ننادي في 
العقالء ضمائره������م، ولفتنا أنظار اجلميع الى أن جراحاتنا 

لن تندمل ببلسم عطف غيرنا علينا.. !
إن نزف الدم الذي أريق اليوم باستش������هاد األخ الدكتور 
محمد عبد امللك املتوكل رحمه الله تعالى لهو نذير من النذر 

التي تؤكد لنا أننا أمام مفترق طرق.. نكون أو ال نكون.. !
إن اغتي������ال األخ الدكتور محمد اغتي������ال للعقل.. اغتيال 
خلط الس������ير في طريق النضال لتحرير أنفس������نا من أس������ر 
األنانية السياس������ية واألطماع املتوحش������ة التي تدفع بشعبنا 
إلى مس������تنقع العداوة والبغضاء، ونزع ما تبقى من أوراق 
التوت امللتصقة بعورات املتآمري��������ن والناكثني لعهودهم مع 

هذا الوطن.. !
إنن������ا وبهذا املصاب اجللل ليس لنا إالَّ الصبر نعتصم به 
بعد الله عز وجل، واألمل أن يتعظ من تبقى من العقالء قبل 

فوات األوان.. !
إن العني لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أخ 

محمد حملزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
لقد كنت رفي������ق النضال في درب احلرية والعدالة، وكنت 

أحد العقالء الذين طاملا
بحثت في جنبات الطريق عن كل وس������يلة ترس������خ دعائم 

السلم االجتماعي في هذا الوطن الغالي.. 
فتبًا لي�ٍد امتدت إليك.. 

وإلى لقاٍء حتت ظل عدالة 
قدسية األحكام وامليزان..!

> رئيس الهيئة العليا لإلصالح

محمد عبدالله اليدومي

نداء للعقالء
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تشييع مهيب للدكتور املتوكل وإدانات واسعة الغتياله

بعد اقتحام ونهب 29 مقرًا لإلصالح..

حقوقيون يطلعون على حجم الدمار 
في مقر إصالح األمانة

ميلشيات احلوثي في إب تستهدف 
احلياة املدنية

صالح واحلوثي حتالف مشترك 
في تسليم العاصمة واقتحام املدن 
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الصحوة - صنعاء
شيع اليمنيون والوطن الثالثاء املاضي جثمان 
املفكر واألكادميي السياسي والناشط واحلقوقي، 
القي���ادي باللقاء املش���ترك الش���هيد الدكتور محمد 
عبداملل���ك املت���وكل ال���ذي استش���هد مس���اء األح���د 
املاضي في شارع العدل بصنعاء من قبل مسلحني 

مجهولني .
وف���ي موكب جنائزي مهيب - تقدمه العديد من 
قي���ادات الس���لطة، وحش���د كبير من الش���خصيات 
واألعي���ان  واملش���ايخ  واالجتماعي���ة  السياس���ية 
وأوالد  واحلقوقي���ني  والناش���طات  والناش���طني 
م���ن  غفي���ر  وجم���ع  الش���هيد  ومحب���ي  وأصدق���اء 
املواطنني - عبر املشيعون عن استنكارهم الشديد 
للجرمية الش���نيعة واجلبانة الت���ي طالت الدكتور 
املت���وكل الش���خصية الوطني���ة وصاح���ب املكان���ة 

الفكرية والعلمية الرفيعة .
وأكد املش���يعون أن مثل هذه األعمال اإلجرامية 
التي تس���تهدف الش���خصيات الوطنية إمنا تهدف 
إل���ى قت���ل احلكمة واغتي���ال الفكر بحج���م الدكتور 
محم���د عبدامللك املتوكل الذي مثل فقدانه خس���ارة 
كبيرة للوط���ن والقيم اإلنس���انية والوطنية وأفنى 
حيات���ه من اج���ل حتقيق دول���ة مدني���ة دميقراطية 

عادلة يتمتع أبناؤها باحلقوق واحلريات.
وأش���ار املش���يعون إل���ى أن مث���ل ه���ذه األعمال 
اإلجرامية البش���عة التي يجرمها الدين اإلس���المي 
احلني���ف وكل األدي���ان الس���ماوية وتتنافى مع كل 
القي���م واألع���راف اإلنس���انية ، إمن���ا ه���ي محاول���ة 
يائس���ة من قبل العناص���ر اإلرهابية خللط األوراق 
وجر البالد إل���ى أتون الفوضى والصراع وزعزعة 
األمن واالس���تقرار والس���لم االجتماع���ي ومحاولة 
وزي���ادة  السياس���ي  االنتق���ال  عملي���ة  لتقوي���ض 
القي���ام  األمني���ة  األجه���زة  مطالب���ني  التوت���رات، 
بواجبه���ا ف���ي ضب���ط اجلن���اة وتقدميه���م للعدال���ة 
لينال���وا جزائهم الع���ادل لينالوا جزائهم الرادع ملا 
اقترفوه من عمل إرهابي غادر وجبان في حق هذا 

األكادميي املدني.
وق���د ووري الش���هيد الث���رى في مقب���رة خزمية 
بع���د الصالة عليه في مس���جد قبة املتوكل مبنطقة 

التحرير بالعاصمة صنعاء.
ه���ذا وقد اغتال مس���لحون مجهول���ون الرئيس 
ال���دوري الس���ابق ألحزاب اللقاء املش���ترك د.محمد 
عبداملل���ك املت���وكل ف���ي ش���ارع الع���دل بالعاصم���ة 

صنعاء مساء األحد املاضي.
وتؤك���د املص���ادر أن املس���لحني أطلق���وا النار على 
الفقي���د املت���وكل بينم���ا كان م���ارًا في تقاطع ش���ارعي 

العدل والزراعة بأمانة العاصمة.
وأوضح مصدر مسئول في شرطة أمانة العاصمة 
أن املس���لحني اعترض���وا الدكت���ور املت���وكل الس���اعة 
الرابع���ة م���ن عص���ر ي���وم األح���د املاض���ي أثناء س���ير 
الش���هيد مترجال في تقاطع ش���ارعي الع���دل والزراعة 
الذي يس���كن فيه وباشروا بإطالق النار عليه وأردوه 

قتيال قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأكد املصدر أن اجلهات األمنية املختصة تواصل 
جم���ع األدل���ة اجلنائي���ة ملالحق���ة وتعق���ب العناص���ر 

اإلرهابية لضبطهما وتقدميهما إلى العدالة.
ويع���د املت���وكل م���ن أب���رز السياس���يني  الذي���ن 
س���اهموا ف���ي احلياة السياس���ية س���واء من خالل 
موقع���ه ف���ي حزب���ه احتاد الق���وى الش���عبية أو من 

خ���الل عمله األكادميي أس���تاذًا للعلوم السياس���ية 
بجامعة صنعاء.

م���ن جه���ة أخ���رى وج���ه الرئي���س ه���ادي 
بتش���كيل جلن���ة علي���ا للتح���ري والبح���ث عن 
اإلرهابيني الذين اس���تهدفوا الشهيد الدكتور 
محمد عبد املل���ك املتوكل عصر األحد املاضي 
ف���ي صنعاء، كم���ا أدانت األحزاب السياس���ية 
ومنظم���ات املجتمع املدني اجلرمية اإلرهابية 
البش���عة الت���ي اس���تهدفت حي���اة األكادمي���ي 
الدكت���ور  واحلقوق���ي  السياس���ي  والناش���ط 
محم���د عبد املل���ك املتوكل ي���وم األحد املاضي 

بالعاصمة صنعاء.
اجلمهوري���ة  رئاس���ة  نع���ت  جهته���ا  م���ن 
ف���ي بي���ان له���ا استش���هاد الكات���ب واملفك���ر 
والناش���ط واحلقوق���ي وعض���و  والسياس���ي 
الش���عبية  الق���وى  الحت���اد  األعل���ى  املجل���س 
ال���ذي  املت���وكل  عبداملل���ك  محم���د  الدكت���ور 
طالت���ه ي���د الغدر واإلجرام مس���اء ي���وم األحد 
املاض���ي في ش���ارع الع���دل بصنع���اء من قبل 
ق���وى إرهابية همجية متجردة من اإلنس���انية 

وتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف.

اغتيال للفكر املستنير
مجل���س الن���واب ف���ي جلس���ة ي���وم االثنني 
املاضي استنكر االختالالت واالنفالت األمني 
الذي أدى الى اغتيال الكثير من الشخصيات 
وكان آخره���ا احلادث االرهابي الذي أدى الى 
استش���هد املفكر املستنير الدكتور محمد عبد 
امللك املتوكل في أمانة العاصمة ، واستشهاد 
ف���ي مديري���ة جب���ل راس محافظ���ة  اجلن���ود 
احلدي���دة ف���ي الوق���ت ال���ذي كان���وا يتصدون 
فيه للمعتدي���ن دون ان يحصلوا على دعم من 
القي���ادات املعني���ة وهو ما تكرر فعله مع كثير 
من اجلنود ف���ي مواقع أخرى كانوا يتصدون 

ببطولة وبسالة ملواجهة االرهابيني .
وحمل املجلس القيادة العسكرية واألمنية 
مس���ئولية م���ا يجري م���ن انفالت أمن���ي مكّن 
االرهابي���ني م���ن ان يعبث���وا باحلال���ة األمنية 
والس���كينة العامة ويذبحون اجلنود.. وشدد 
اضط���الع  ض���رورة  عل���ى  البرمل���ان  أعض���اء 
االجه���زة العس���كرية واالمني���ة مبس���ئوليتها 
الوطني���ة والقانوني���ة وكش���ف اجلرمي���ة قبل 

وقوعها.
واعتب���ر املجل���س ه���ذه األعم���ال اإلرهابية 
واإلجرامي���ة اجلبانة ليس له���ا صلة باألديان 
الس���ماوية وال األع���راف والقوان���ني الدولي���ة 

والعادات والتقاليد اليمنية.

استهداف للعقالء
م���ن جهتهم عب���ر رئيس مجلس الش���ورى 
عبدالرحم���ن محمد علي عثمان وكافة أعضاء 
املجل���س ع���ن اس���تنكارهم الش���ديد للح���ادث 
اإلجرامي الذي أودى بحياة الش���هيد األستاذ 

الدكتور محمد عبدامللك عبدالكرمي املتوكل.

مسلسل استهداف الوطن
كما دانت جلنة صياغة الدس���تور احلادث 
اإلجرامي األليم الذي الدكتور محمد عبدامللك 
املتوكل الذي اغتالته أي���ادي الغدر واإلرهاب 
بإعتداء غادر ضمن مسلسل استهداف الوطن 

ورجاالته التواق���ني للحرية والكرامة والدولة 
املدنية احلديثة.

وعب���رت جلن���ة صياغة الدس���تور في بيان 
صادر عنها عن بالغ األس���ى واحلزن وخالص 
التع���ازي للش���عب اليمن���ي كاف���ة ف���ي حادث���ة 
استش���هاد الدكت���ور عب���د امللك املت���وكل الذي 
فق���د الوط���ن برحيل���ه قام���ة وطني���ة ش���امخة 
أثرت الس���احة العلمية والفكرية والسياسية 
واالجتماعية بإسهامات رائدة ومواقف فاعلة 

في شتى املجاالت. 
مؤك���دة أن مثل هذه األعم���ال اإلرهابية لن 
تثني الرجال املخلصني عن مواصلة مش���وار 
بن���اء الدول���ة اليمني���ة احلديث���ة الت���ي يتطلع 

إليها كافة أبناء الوطن.
ودع���ت جلنة صياغ���ة الدس���تور، األجهزة 
االمنية الى تكثيف جهودها لكشف مالبسات 
احل���ادث وإلق���اء القب���ض ع���ن مرتكب���ي ه���ذا 
احلادث االجرامي اجلبان ومن يقفون ورائه، 

وتقدميهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

ألم وخسارة على الوطن
األمان���ة العامة للحوار الوطني من جهتها 
دان���ت جرمية االغتيال االرهابي���ة التي طالت 
املفكر واألكادميي والكاتب السياس���ي ورجل 
الدول���ة املدني���ة األول، عض���و املجلس األعلى 
الحت���اد القوى الش���عبية الدكت���ور محمد عبد 

امللك املتوكل.

جرمية نكراء
حكوم���ة تصري���ف األعمال أدانت وبش���دة 
جرمي���ة اغتي���ال الدكت���ور املت���وكل ووصف���ت 
اجلرمي���ة بالنك���راء الت���ي طال���ت حي���اة كاتب 

ومفكر وسياسي وناشط حقوقي.

مثااًل حيًا للنزاهة
م���ن جهت���ه بع���ث رئي���س مجلس ال���وزراء 
الس���ابق االخ محمد س���الم باس���ندوة ، برقية 
ع���زاء ومواس���اة في استش���هاد الكاتب عضو 
الش���عبية  الق���وى  الحت���اد  األعل���ى  املجل���س 
الدكت���ور محم���د املت���وكل معب���رًا ع���ن عمي���ق 
حزنه وأمل���ه وعظيم مواس���اته وتعاطفه بهذا 
املص���اب اجلل���ل، ومؤك���دًا أن الوط���ن خس���ر 
برحي���ل الدكت���ور املتوكل ، واح���دا من رجاله 
املخلص���ني واألكف���اء والغيورين على وطنهم، 
وسياس���يا بارزا س���خر جل حيات���ه في خدمة 
وطنه والدفاع ع���ن قضاياه العادلة وتطلعات 
أبنائ���ه ف���ي احلري���ة والتق���دم وبن���اء الدول���ة 

اليمنية احلديثة.
كم���ا نع���ى املجل���س األعلى ألح���زاب اللقاء 
املش���ترك إلى الش���عب اليمني واألمة العربية 
واإلسالمية استش���هاد الشخصية السياسية 
الدكت���ور  املش���هورة  الوطني���ة  واألكادميي���ة 
محمد عبدامللك املتوكل عضو املجلس األعلى 
حل���زب احت���اد الق���وى الش���عبية وأح���د أبرز 
القيادات الدورية بأحزاب اللقاء املش���ترك في 
عملية اغتيال إجرامية بشعة عصر يوم األحد 
2 نوفمب���ر 2014 ف���ي تقاط���ع ش���ارع الزراعة 
والعدل وس���ط العاصمة صنع���اء برصاصات 

غادرة الذا مطلقها بالفرار.
ه���ذه  العب���ارات  بأش���د  املجل���س  وأدان 

اجلرمي���ة النكراء ويرى في ع���ودة االغتياالت 
السياس���ية ف���ي ه���ذه الظ���روف االس���تثنائية 
الت���ي متر بها بالدنا مؤش���را بال���غ اخلطورة 
ال ينبغ���ي لق���وى العنف واإلره���اب التي تقف 
ورائه���ا أن مت���ر دون عق���اب . داعي���ا األجهزة 
األمنية املختصة بالقيام بواجبها الدستوري 
والقانون���ي ف���ي مالحق���ة اجلن���اة والقب���ض 
عليه���م وتقدميه���م للعدال���ة وكش���ف من يقف 

ورائها للشعب.
واعتب���ر اللق���اء املش���ترك اغتي���ال الدكتور 
املتوكل خس���ارة لليم���ن وللحياة السياس���ية 
اليمني���ة باعتبار املت���وكل أحد أب���رز قاماتها 
السياس���ية ورحيل���ه خس���ارة ألح���زاب اللقاء 

املشترك واحتاد القوى الشعبية.

فاجعة كبرى
م���ن جهت���ه دان التجمع اليمن���ي لإلصالح 
د.محم���د  اغتي���ال  العب���ارات جرمي���ة  بأش���د 
عبداملل���ك املتوكل من قبل مس���لحني مجهولني 

بصنعاء.
وق���ال التجمع اليمني لإلص���الح أنه تلقى 
بفاجع���ة كبرى نبأ جرمية اغتيال القيادي في 

اللقاء املشترك محمد عبدامللك املتوكل.

عملية جبانة غادرة
أعل���ن مجلس ش���باب الثورة الس���لمية عن 
ادانت���ه البالغة ملقتل الدكتور محمد عبد امللك 
املت���وكل ووص���ف املجلس احلادث���ة بالعملية 
اإلرهابي���ة اجلبانة والغ���ادرة ، محماًل رئيس 
اجلمهوري���ة وس���لطة االمر الواقع مس���ؤولية 
القبض على القتلة وتقدميهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم العادل .

جرمية هزت الوطن
كما اس���تنكر الش���يخ صادق األحمر بأشد 
العب���ارات جرمية االغتيال البش���عة والغادرة 
الت���ي تع���رض له���ا الدكت���ور محم���د عبدامللك 

املتوكل.
وف���ي بي���ان نعي نش���ر عل���ى صفحت���ه في 
الفيس���بوك،قال األحمر:ه���ذه اجلرمية النكراء 
الت���ي اهتز له���ا الوطن..كيف ال واملس���تهدف 

فيها وطن في صورة انسان.
وأض���اف: أس���تاذ السياس���ة األول ورج���ل 
الس���الم واملدني���ة األول رحمك الل���ه يا دكتور 

محمد وال نامت أعني اجلبناء

جرمية آثمة
كما دان الشيخ حميد األحمر عملية اغتيال 
الدكتور محمد عبدامللك املتوكل واصفًا إياها 

» جرمية االغتيال اآلثمة«.
وق���ال في منش���ور عل���ى صفحت���ه بالفيس 
بوك » ندين بأش���د العب���ارات جرمية االغتيال 
اآلثم���ة الت���ي راح ضحيتها ش���خصية وطنية 
وأكادميية،وعل���م من أعالم الفكر والسياس���ة 
ف���ي اليمن الش���هيد الدكتور محم���د عبد امللك 

املتوكل رحمه الله وادخله فسيح جناته«.
 وأض���اف »باستش���هاده فق���دت اليمن احد 
كبار دعاة الدولة املدنية احلديثة،ورجل حوار 
وداعي���ة س���الم م���ن الط���راز االول ،ومناض���ل 
جسور دفع حياته ثمنا للقيم النبيله التي ما 

انفك يدعو لها طوال حياته« .
 وأشار إلى أن من اغتالوا الدكتور املتوكل 
ف���ي هذا الظرف الصعب اس���تهدفوا إس���كات 
صوت العقل واحلوار في زمن رآجت فيه لغة 
العنف واحلروب،ف���كان وجوده حاجة وطنيه 
لصال���ح اجناح اجلهود املبذولة إلخراج البلد 

الى بر األمان.

جرمية شنعاء
م���ن جانب���ه دان ح���زب التضام���ن الوطني 
جرمي���ة اغتيال األس���تاذ الدكت���ور محمد عبد 

امللك.
وطالب ح���زب التضام���ن الوطني اجلهات 
احلكومي���ة واألمنية س���رعة فت���ح حتقيق في 
مالبس���ات االغتي���ال وس���رعة القب���ض عل���ى 
اجلناة وكش���ف نتائج التحقي���ق للرأي العام 
دون حتف���ظ عن اجلهة الت���ي جتردت من كافة 
القي���م اإلنس���انية ونف���ذت اجلرمية الش���نعاء 
األكادميي���ة  الش���خصية  اس���تهدفت  الت���ي 

والسياسية والوطنية.
ب���دوره أدان تكت���ل أح���زاب اليم���ن اجلديد 
جرمي���ة اغتي���ال املفك���ر والسياس���ي عض���و 
الش���عبية  الق���وى  الحت���اد  األعل���ى  املجل���س 

الدكتور محمد عبد امللك املتوكل.

مصاب جلل
كم���ا دان ح���زب الرش���اد حادث���ة إغتي���ال 
والت���ي  املت���وكل  عبداملل���ك  محم���د  الدكت���ور 
وصفه���ا باآلثمة معبرًا عن أس���فه البالغ لهذا 

املصاب اجللل.
 وطالب الرش���اد في بيانه اجلهات املعنية 
بالقي���ام بواجبه���ا ومس���ؤولياتها جت���اه ذلك 
وحتقيق األمن للوطن واملواطن والعمل اجلاد 

على احلد من انتشار اجلرمية وتفاقمها.
 كم���ا ح���ذر ح���زب الرش���اد م���ن تقوي���ض 
وإفش���ال مؤسس���ات الدولة والذي من ش���أنه 
تهيئة بيئة خصبة ألعمال العنف والفوضى.

أحد قيادات اليمن
من جهتها أعلنت الناش���طة اليمنية توكل 
كرمان واحلائزة على جائزة نوبل للسالم عن 
إدانته���ا لعملي���ة اغتيال الدكت���ور محمد عبد 
امللك املت���وكل، وأضافت بأنه من خالل حادثة 
رحي���ل املت���وكل فق���دت اليمن واح���دا من أهم 

وأنبل قيادتها .

فاجعة
قس���م العل���وم السياس���ية من جهت���ه أدان 
حادث���ة اغتي���ال الدكت���ور محم���د عب���د املل���ك 
املتوكل ووصفها بالفاجعة. وفي البيان الذي 
ص���در عن���ه وصف قس���م العل���وم السياس���ية 
اغتي���ال الدكتور املتوكل بالفاجعة كونه مفكر 
الم���ع ورائد ويعد أحد أعمدة القس���م ورموزه 
العلمي���ة والوطني���ة ، حي���ث أفن���ى عم���ره في 

تنوير األجيال .
واعتبر قس���م العل���وم السياس���ية بجامعة 
املت���وكل  الدكت���ور  اغتي���ال  صنع���اء جرمي���ة 
بأنها تعبر عن س���ع��ي تل���ك القوى لؤد الفك��ر 
احل��ر الس���اعي لبناء الدول��ة املدني���ة العادلة 
احلديث���ة التي طاملا طرح و ن����ادى بها فقيدنا 

الغال��ي.

تشييع رسمي وشعبي لشهيد الوطن الدكتور محمد عبدامللك املتوكل بصنعاء وإدانات واسعة الغتياله
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 مشوف

أحمد عثمان
ahmedothman6@gmail.com

ملاذا اغتالوا الدكتور محمد عبد امللك املتوكل؟
س������ؤال يطرح بقوة في الش������ارع الش������عبي 
والسياس������ي خاص������ة في ه������ذا الظ������رف التي 
عل������ت فيه ص������وت البنادق والقناص������ن والقتلة 
واملليش������يات، فاملتوكل كان ميش������ي مفردا دون 
حراس������ة أو مرافق������ن أو املدرع������ات فالصغار 
واألمي������ون الي������وم والقتل������ة هم من ُيحرس������ون 
وميش������ون بطوابير األطقم احلارس������ة، فما هي 
قوة املتوكل التي استهدفت وماهو اخلطر الذي 
ميثله؟ هذا الس������ؤال يصل������ح أن يعاد على حالة 
الدكتور احمد شرف الدين وعبد  الكرمي جدبان 
؟ ليتضح أن هناك اس������تهدافا مقصودا للمدنية 
والقوة الس������لمية هذه القوة الناعمة التي ترهب 

النار ونافخي النار...
 الق������وة الس������لمية ه������ي الكفيلة ب������ان تطفئ 
ني������ران احلق������د والفوضى واالنتق������ام ولهذا هم 
يس������تهدفونها في أي مكان كانت ...ألنها تعبر 
عن روح الش������عب وحلمه وألنها تس������عى للدولة 
والنظام... وعش������اق الفوض������ى يرون موتهم في 
الدول������ة والنظام وقوة املجتمع ...لعل هذا يجرنا 
إل������ى التنبيه إل������ى أهمية الثورة الس������لمية التي 
كان يدعو إليها الش������هيد املت������وكل فال يجب أن 
ترضخ وتذعن للغة السالح فقوتها هي مبواجهة 
الن������ار باملاء وصوت الصواريخ بأصوات الناس 

املرتفعة باحلرية ؟
هنا يب������دو طالب اجلامعة ه������م اجلذوة التي 
ت������درك قوتها جيدا وهو ما يزعج كل مش������اريع 
امل������وت التي تع������رف أنها س������تموت كلما تعالت 
صوت الثورة السلمية واملدنية ومحاربة السالح  
...كان املت������وكل ي������رى ف������ي املليش������يات دمارا 
ألصحابه������ا وللوطن وكان������ت نصيحته خالصة، 
لكن محترفي الفوض������ى ال يحبون الناصحن، 
ويس������عون بان يخلط������وا األوراق لك������ي يقطعوا 
الطريق ع������ن احلوار الذي قتل������وه واملدنية التي 
يفزعون منها ..املتوكل ليس أكثر من رمز كبير 
للمدني������ة ومناهضة فوضى الس������الح وخصوم 
الدول������ة وهذه الرصاصات موج������ه للدولة ولقوة 
املجتمع الذي يحاول أن يتماسك كشعب وليس 

كعصابات قتل ومرتزقة ..
والوفاء للمتوكل ولكل الش������هداء هو احلفاظ 
عل������ى قوة الكي������ان املدني وتالحم دعاة الس������لم 
وقوة الدولة هكذا يكافأ الش������هداء واألبطال بان 
يحقق الناس أحالمهم البيضاء ويس������يروا على 

أهدافهم النبيلة ...
اآلن كلهم س������يحاولون استغالل دم املتوكل 
من أجل حتقيق أهدافهم التي مات املتوكل وهو 
يحارب ضدها؟  اآلن سيرفعون كالعادة قميص  
الش������هيد لكي ميارس������وا عملية قت������ل لألهداف 
املدنية ولقيم الوطن سيوجهون االتهامات شماال 
وميينا من اجل إضاع������ة دم املتوكل كما ضاع 
دم من سبقوه ..ورمبا يحاولون غرس خناجرهم 
في صدر الوطن وقلب املدنية  باس������م ش������هداء 

الوطن ودعاة املدنية ...

من قتل املتوكل؟
 هو التسيب األمني واالنفالت األمني وتغيب 
الدولة وض������رب األجهزة املدني������ة... األصل أن 
حتاسب األجهزة املدنية على التقصير لكن اآلن 
وطاملا األجهزة األمنية مختطفة فان املس������ئولية 
تقع على من خطفوا الدولة ومؤسساتها األمنية  
ووضعوا أنفسهم بديال للدولة كمسئولية طبيعيه 
تلجا إليها كل األنظمة احملترمة في العالم فالبد 
من مس������ئول عن التقصير األمني ومسئول عن 
البح������ث عن القتلة وال اعتقد أن بإمكان أحد أن 
يبحث عن القتلة وسط كل هذا الكوم األسود من  
القتل������ة ومحترفي القتل املنتف������ش في العاصمة 

واملدن اليمنية بحثا عن اخلراب ..

عن اغتيال 
الشهيد املتوكل

 المحرر السياسي
مرة أخرى تتمكن األيادي اآلثمة، أيادي الغدر 
واخليانة واإلجرام من إسكات صوت وطني حر 
لطاملا صدح وناضل ألجل احلرية والدميقراطية 
والدول������ة املدنية احلديثة، ذاك ه������و فقيد الوطن 
الدكتور محم������د عبدامللك املت������وكل، األكادميي 
والسياسي البارز وأحد أعمدة ومؤسسي تكتل 
أحزاب اللقاء املشترك املعارض الذين كانت لهم 
بصماتهم في ترس������يخ ثقافة النضال السلمي 

ومقاومة الباطل بالكلمة احلرة.
إنه ملن املؤس������ف حقا ان يخسر الوطن وفي 
مثل هذه الظ������روف العصيبة هامة وطنية كبيرة 
كالدكت������ور املت������وكل كان له دوره وإس������هاماته 
املش������هودة في تالحم الص������ف الوطني والدفع 
بعملية التوافق وإعالء قيم التعايش والش������راكة 
واحت������رام التنوع واخلصوصي������ة وبناء مجتمع 

دميقراطي متعايش.
كان الدكتور املت������وكل- رحمه الله- مناضال 
شريفا وخصما عنيدا لكل دعاة احلرب والفتنة 
ومروج������ي الطائفية والس������اللية البغيضة، كان 
منح������ازا دائم������ا إل������ى صف جماهير الش������عب 

ومطالبه������ا في حي������اة كرمية آمن������ة ودولة مدنية 
حديث������ة، مصرا عل������ى أن اليمنين قادرون على 
حتقي������ق تطلعاتهم التي ناضل������وا ألجلها طويال 
بالوسائل الس������لمية ومبعزل عن أدوات العنف 
التي جل������أ إليه������ا البعض- لألس������ف- لفرض 
أجندته بعيدا عن اإلجماع الوطني ومقتضيات 
الش������راكة باعتبارهما دعامتان أساسيتان في 
بن������اء الدولة اليمنية احلديثة التي ناضل ألجلها 
فقيد الوط������ن الكبير الدكتور محم������د عبدامللك 

املتوكل تغمده الله بواسع رحمته.
لق������د أراد القتلة ومحترف������و اإلجرام من وراء 
فعلتهم الش������نيعة وفي مثل ه������ذا التوقيت خلط 
األوراق وإرب������اك املش������هد السياس������ي وتوتيره 
وقط������ع الطريق أم������ام بزوغ حكوم������ة الكفاءات 
التي توافقت عليها جميع األطراف السياس������ية 
للخروج من حالة االنسداد السياسي إلى أفاق 
العمل املش������ترك، أرادوا استمرار حالة اجلدل 
وتعمي������ق اخلالفات السياس������ية وتكريس حالة 
الالدول������ة والالس������لم مبزيد م������ن العنف ومزيد 
م������ن االغتياالت التي طال������ت العديد من الرموز 
الوطنية أمثال الدكتور املتوكل ومن قبله الدكتور 
أحمد شرف الدين والدكتور عبدالكرمي جدبان 
وغيرهم، باإلضافة إلى تصفية املئات من رجال 

القوات املس������لحة واألمن على امتداد الس������احة 
الوطنية من صنع������اء إلى حضرموت، وكل ذلك 
بهدف قتل حلم اليمنين في رؤية دولتهم املدنية 
ومحاولة إغراقهم في مستنقع العنف واالقتتال 

ليبقوا رهن مشيئة تلك القوى املتآمرة.
إن جرمي������ة اغتيال الدكت������ور محمد املتوكل- 
رحم������ه الل������ه- هي مبثابة اس������تهداف مباش������ر 
للمش������روع الوطني الس������لمي ومحاول������ة لوأده، 
لضرب التوافق السياس������ي وإحداث تصدعات 
بداخله والدفع بالبالد إلى حافة الهاوية ونقطة 
الالعودة وصوال لفرض أجندات خاصة حتاول 
االس������تحواذ على الوطن وتغييب إرادة الشعب 
وإمالء شروطها عليه. وبقدر ما يرفض اإلصالح 
تلك األجندات وما يترتب عليها من تعميم حلالة 
الفوضى وطمس ملشروع الدولة بقدر ما يرفض 
ويدين بشدة تلك العمليات اإلجرامية التي تطال 
رم������وز الوطن وجتهد إلنهاكه سياس������يا وتدمير 
نس������يجه املجتمعي املتآخي، وعل������ى الدولة أن 
تق������وم بواجبها في كش������ف اجلناة وال تدع هذه 
اجلرمية متر كس������ابقاتها ك������ي ال يغرق الوطن 
في صراعات جدي������دة ويجرفه التيار بعيدا عن 

مشروعه احلضاري.
> »االصالح نت«

املتوكل عنوان املشروع الوطني 
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العظيم
في فاجعة وطنية كبرى تلقى التجمع اليمني 
لإلص������الح نبأ جرمية اغتيال القيادي في اللقاء 
املش������ترك محمد عبدامللك املت������وكل عصر اليوم 

األحد بصنعاء.
إن التجم������ع اليمن������ي لإلصالح وه������و يدين 
ويس������تنكر بأش������د العب������ارات، ه������ذه اجلرمية 
اإلرهابية النكراء ليعزي الش������عب اليمني وأبناء 
وأس������رة الفقيد وقيادات وقواعد املشترك بهذه 
الفاجعة األليمة والتي لم تس������تهدف الش������هيد 
الدكت������ور املتوكل فحس������ب بل اس������تهدفت معه 
احلياة السياسية واملدنية والتي يعد الفقيد أحد 
رموزه������ا البارزة واغتال������ت باغتياله حلم الدولة 
املدنية احلديثة والضامن������ة والذي حمله الفقيد 
وحلم به ونادى به منذ عقود، كما أنه استهداف 
للقاء املش������ترك وملش������روعه السياسي والوطني 
والذي يع������د الدكتور املتوكل أحد قياداته العليا 
التي أس������همت في تعزيز مس������يرته الوطنية منذ 

التأسيس حتى اليوم.
إنه برحيل الدكتور محم������د عبدامللك املتوكل 

خس������رت اليمن أحد رجاالتها الوطنية املشهود 
لها بالس������لم واحلوار وبصدق املوقف وش������رف 
اخلصومة وباالنحياز للس������الم مع من يلتقي أو 

يختلف معه  الفقيد رحمه الله.
إن التجم������ع اليمني لإلصالح وهو يقف أمام 
هذه الفاجعة واجلرمية اآلثم������ة والنكراء ليدعو 
كل عق������الء اليمن مبختلف أطيافهم السياس������ية 
واالجتماعي������ة إلى حتم������ل املس������ئولية الوطنية 

في مالحقة أي������ادي القتل والفتن������ة ومحاصرة 
مس������تبيحي الدماء والعابثن بأمن الوطن ممن 
يس������عون الي������وم بالدفع بالوطن إل������ى مزيد من 

االنزالق للعنف والفوضى وعدم االستقرار.
ويطال������ب التجمع اليمن������ي لإلصالح أجهزة 
الدولة بالتحرك الفوري والعاجل من أجل ضبط 
القتلة وكش������ف كل من يق������ف ورائهم وتقدميهم 
إل������ى العدال������ة الرادع������ة دون تأخي������ر، ويعتبر 
اإلص������الح أي تباطؤ من قب������ل األجهزة املعنية 
ف������ي الدولة في التحقيق في هذه اجلرمية وردع 
مرتكبيها ومحاسبة كل املتورطن فيها ليس إال 
مزي������د من منح القتل������ة واملجرمن فرصًا أخرى 
إلغ������راق الوطن بالدماء وجره إلى الفتنة والدفع 

به نحو املجهول.
رح������م الله الفقيد املتوكل، وأس������كنه فس������يح 
جنات������ه، وعّظ������م الل������ه أج������ر أس������رته الكرمية، 
وحم������ى الله اليمن من كل س������وء ومكروه. والله 

املستعان؛؛؛
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نص بيان اإلصالح بشأن اغتيال الدكتور املتوكل

طالب���ت الوالي���ات املتحدة بفرض عقوب���ات موجهة من 
األمم املتح���دة عل���ى الرئي���س اليمن���ي الس���ابق عل���ى عبد 
الل���ه صال���ح واثنن من زعماء احلوثي���ن لتهديدهم األمن 

واالستقرار في البالد وعرقلة العملية السياسية.
وقال دبلوماس���يون إن واش���نطن تقدمت بطلب رسمي 
ي���وم اجلمع���ة املاضي إلى جلن���ة عقوبات اليم���ن التابعة 
ملجل���س األم���ن الدول���ي لف���رض حظ���ر دول���ي عل���ى س���فر 
الرج���ال الثالث���ة وجتمي���د أص���ول مملوكة له���م. وأضاف 
الدبلوماس���يون أن من املقرر أن تبحث اللجنة الطلب يوم 

الثالثاء القادم.
ويس���عى اليم���ن -وهو حلي���ف للواليات املتح���دة يبلغ 
ع���دد س���كانه 25 ملي���ون نس���مة ويتاخم الس���عودية أكبر 
مص���در للنف���ط في العال���م- إلنه���اء اضطرابات سياس���ية 
بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظل رئيسا 

للبالد 33 عاما حتى تنحى عن السلطة عام 2012 .

وقال���ت الوالي���ات املتح���دة ف���ي )بي���ان حال���ة( حصلت 
رويت���رز على نس���خة منه »ب���دءا من خري���ف 2012 أفادت 
أنب���اء ب���أن عل���ي عب���د الل���ه صال���ح ص���ار أح���د املؤيدين 
الرئيس���ين للتم���رد احلوث���ي. كان صال���ح وراء محاوالت 

إشاعة الفوضى في شتى أرجاء اليمن«.
وأض���اف البي���ان »وف���ي وقت الح���ق بدءا من س���بتمبر 
2014 أف���ادت أنب���اء ب���ان صال���ح يح���رض عل���ى زعزع���ة 
االس���تقرار ف���ي اليم���ن م���ن خ���الل االس���تعانة باجلماع���ة 
احلوثية املنش���قة ليس ملجرد نزع الش���رعية عن احلكومة 
املركزية فحس���ب بل خللق مناخ من عدم االس���تقرار يتيح 

القيام بانقالب«.
وطلب���ت الواليات املتحدة أيضا إدراج اثنن من زعماء 
احلوثين على القائمة السوداء هما عبد اخلالق احلوثي 
وعبد الله يحيى احلكيم الرجل الثاني في قيادة اجلماعة.

وس���يطرت ق���وات احلوثي���ن عل���ى العاصم���ة اليمنية 

صنعاء في س���بتمبر أيلول وانتش���رت القوات إلى وس���ط 
الب���الد وغربها م���ا أثار حفيظة رجال القبائل ومتش���ددي 
القاع���دة مم���ن ينظ���رون للحوثي���ن باعتباره���م  تنظي���م 

مرتدين.
وقالت الواليات املتحدة في البيان »في أواخر سبتمبر 
2014 أف���ادت أنب���اء ب���أن ع���ددا غي���ر معروف م���ن مقاتلي 
احلرك���ة احلوثي���ة يتأهب���ون ملهاجمة الس���فارة األمريكية 
بصنعاء في اليمن فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري 

احلوثي لصنعاء عبد اخلالق احلوثي«.
وقال البيان إن دور الرجل الثاني في اجلماعة عبد الله 
يحيى احلكيم هو تنظيم العمليات العسكرية »كي يتسنى 
اإلطاح���ة بحكومة اليمن« وإنه مس���ئول أيضا عن التأمن 

والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.
وأض���اف البي���ان »قاد وحدة حوثي���ة قوامها نحو 300 

شخص دفعت لها أمواال كي حتارب احلكومة اليمنية«.

واشنطن تطالب بوضع املخلوع واثنني من قادة احلوثيني على القائمة السوداء



  الصحوة نت – علي قيس
وصف سياس������يون جرمي������ة اغتيال 
الدكت������ور محمد عبدامللك املتوكل عصر 
ي������وم األحد املاضي في ش������ارع العدل 
باجلرمية البش������عة والعم������ل اإلجرامي 
الذي حمل حالة من السقوط األخالقي 
ومن النذالة واخلسة ألن إقدام على قتل 
شخص مسن وكبير وغير مسلح يتكئ 

على عصاه..

س������لطان العتوان������ي – األم������ن العام 
الس������ابق للتنظيم الوحدوي الناصري – 
قال أوال عزائنا جميعا في الش������هيد لكل 
أهاليه وأحبائه وتالميذه ولليمنين جميعا 

في استشهاده.
وأض������اف العتوان������ي ف������ي تصري������ح 
للصحوة:عرفت الدكتور محمد عبدامللك 
منذ وق������ت طويل عندما كن������ت طالبا في 
القاه������رة وعرفت������ه أكث������ر بع������د الوحدة 
املباركة عندما كنا نلتقي ملناقشة األمور 
ف������ي التكت������ل الوطن������ي للمعارضة وكان 
الش������هيد بسيطا في س������لوكه وتعامالته 
وكان متواضع������ا وغي������ر متعجرفاً وكان 
يثير اجل������دل أحيانا في آرائ������ه ولكنه ال 

يحمل في قلبه شيء على أحد.
وأك������د العتواني أن الش������هيد املتوكل 
»كان كذل������ك صاح������ب رأي وال يتألم إذا 
ل������م يتم عدم القبول برأيه وأيضا ال يتألم 
من النقد وكان دائما مبتسمًا غير عابس 
وسلوكه بسيط، فقد كان ميشي وحيدا ال 
تشعر أن هذا اإلنسان الذي أمامك ينال 
درجة أكادميية عالية، وأيضا إسهاماته 
كان������ت كثي������رة ف������ي كثير م������ن املجاالت 
وبال������ذات في املج������االت احلقوقية حيث 
كان يش������ارك في كل املنتديات احلقوقية 
للدف������اع ع������ن احلقوق واحلري������ات وهذا 
الس������لوك انطب������ع ل������دى كل اليمنين عن 
هذه الشخصية التي افتقدناها وافتقدها 

الوطن ككل«. 
وحول رحيل شخصية املتوكل في هذه 

املرحل������ة اعتبر العتواني رحيله خس������ارة 
ألنه كان صوتا ًمدافعا عن الدولة املدنية 
احلديثة ولكن بالتأك������د عوضنا عند الله 
بفقدان������ه فقد ن������ال الش������هادة فطوبى له 
واعتق������د أن م������ا خلف������ه الدكت������ور محمد 
عبدامللك من س������لوك متواضع وس������لوك 
حسن س������وف ينقل إلى تالميذه وأحبائه 
لك������ي يعوضهم فقدانه ف������ي هذا الظرف 

بالذات. 
وأك������د العتوان������ي أن »املجرمن الذين 
نال������ت رصاصاته������م ه������ذا اإلنس������ان ال 
يدركون أن رحيل هذا اإلنس������ان خسارة 
لكل البل������د وان أياديهم القذرة لن تنجوا 
من العقاب وهم لم يقتلوا محمد عبدامللك 
ولكنهم قتلوا الفكر املستنير في هذا البلد 
ولكن عليهم أن يدركوا أن األجيال الذين 
عاش������ت مع محمد عبدامللك وعاشت مثل 
هذه الصحوة منذ ثورة ال�11 من فبراير 
ل������ن تتركهم يعيثون ويعبث������ون بهذا البلد 
وس������وف ترتد رصاصاتهم الغادرة إلى 

صدورهم إن شاء الله.
عضو الهيئ������ة العليا للتجم������ع اليمني 
لإلصالح – محمد قحطان – حتدث عن 
الش������هيد املتوكل قائاًل: الدكتور املتوكل 
رب قلم وصاحب رأي وسياسي يتعاطى 
مع السياس������ة بالوس������ائل الس������لمية ولم 
يعرف عنه انه حمل يوما س������الح أو دعا 
إلى العن������ف، وأعتبر قحطان في تصريح 
للصحوة اغتيال الدكتور املتوكل اغتيال 
للفكر وللس������لم وللقلم، وعم������ل إجرامي 
إرهاب������ي خطيرة ولكن م������ا ينبغي التنويه 

إلي������ه أن عملي������ة االغتيال أيض������ا كانت 
عملية حملت حالة من السقوط األخالقي 
وم������ن النذالة واخلس������ة ألن إق������دام على 
قتل ش������خص مس������ن وكبير وغير مسلح 
ليس لديه مرافقن وحراس وميش������ي في 

الشارع يتوكأ على عصاه. 
تعكس  احلالة  قحطان:ه������ذه  وأضاف 
تفاه������ة وس������فالة بقدر ما تعك������س أيضًا 
حالة اإلره������اب واإلج������رام، وأنا أجدها 
فرصة أعزي نفسي أواًل واعزي أعضاء 
وقيادات اللقاء املش������ترك وأعزي أس������رة 
الفقيد أوالده وبناته وأعزي أبناء الشعب 
اليمن������ي.. رح������م الله الفقي������د وجنب الله 

اليمن اإلرهاب واإلجرام والنذالة.
محمد أبو حلوم – رئيس حزب العدالة 
والبناء – قال أوال نعزي أس������رة الشهيد 
وأنفسنا والوطن جميعا بخسارة الدكتور 
عبداملل������ك ال������ذي يعتب������ر م������ن الرجاالت 
احلقيقية الذين عملوا وس������عوا في إيجاد 

الدولة املدنية احلديثة التي نتطلع إليها.
وأض������اف أب������و حل������وم ف������ي تصريح 
ل�)الصحوة(:الدكت������ور كان رج������ل فك������ر 
وحكم������ة ورجل عقل وم������ن الرجال الذين 
ال يختلف عليهم احد وكان رجل اعتدال 
والت������زام وم������ا أح������وج اليمن إلي������ه والى 
اآلخرين أمثاله وان من يقوم بهذا العمل 
الشنيع هم لم يغتالون الدكتور فقط ولكن 
حاولوا أن يغتالون أفكاره ومبادئه ولكن 
نحن على ثقة بأن الكثيرين ممن تأثروا به 
من الش������باب وكثير من األشخاص  وأنا 
احدهم س������تظل أفكاره موج������ودة وبإذن 

الله تعال������ى القوى السياس������ية مبختلف 
اجتاهاته������ا ان ال تعطي فرصة ألحد أن 
يصط������اد في هذا اجلانب ب������ل يتكاتفون 
جميع������ا وأكثر م������ا ميكن أن نق������ّدر هذا 
الرجل بعد مماته هو أن نس������عى جميعا 
إلى حتقي������ق الكثير من األه������داف التي 
كان يسعى إليها ونتعاون في بناء الدولة 
املدنية احلديثة التي يطمح عليها الشعب 

اليمني من املهرة إلى صعدة. 
وح������ول رحيل املتوكل في هذا التوقيت 
أوض������ح أبو حل������وم أن رحيله خس������ارة 
كبيرة ولكن بإذن الله تعالى نتفادى هذه 
اخلسارة من خالل تكريس ما سعى إليه 
وما عمل من اجله هو وكثير من العقالء في 
اليمن ونسعى جميعا لنجعل كلمة العقل 

واالتزان وكلمة التسامح واملصاحلة هي 
الس������ائدة ونغلق األب������واب ملن يريدون أن 
يقودون اليمن إلى احلروب والى املشاكل 
واألزم������ات، مضيفًا: اليمن م������ر مبا فيه 
الكفاية من األزمات ولعلنا نخرج من هذه 
األزمة وجند احلل������ول والتنازل لبعضنا 
البع������ض وفي نهاية املطاف فإن أحد أهم 
األشياء األساسية التي كان يتحدث عنها 
الشهيد رحمه الله انه ال ميكن أي جانب 
لوحده أن يتحكم في املش������هد السياسي 
إال إذا تعاون اجلمي������ع وتنازل لبعضهم 
البعض وتش������ارك اجلميع في بناء الوطن 
بلغة التسامح والصلح واحملبة وهذا هو 
األساس والذي نتمنى أن يسود إن شاء 

الله.
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< أبو لحوم  < قحطان < العتواني 

اعتبروا رحيله خسارة كبيرة للوطن..

سياسيون: اغتيال الدكتور املتوكل اغتيال للسلم 
والقلم والفكر املستنير 

زار وف���د ض���م ممثل���ي وس���ائل اإلع���ام ومنظم���ات املجتم���ع املدن���ي 
وناشطني صباح اليوم املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصاح بأمانة 
العاصمة صنعاء لتوثيق اخلراب و الدمار الذي تعرض له املكتب بجميع 
دوائره ومقر موقع اإلصاح أوناين اإلخباري من قبل جماعة احلوثيني 

املسلحة.
وب���دت عل���ى الوفود التي زارت املكتب حالت م���ن الذهول نتيجة حجم 
النهب والدمار التي تعرض لها وعبروا عن تضامنهم الكامل مع إصاح 

األمانة و إدانتهم عدوان جماعة احلوثي على مقر حزبي.
املكت���ب ال���ذي س���لمه احلوثي���ون اخلمي���س املاض���ي بع���د 40يوما من 
االس���تياء علي���ه يتأل���ف م���ن خمس���ة أدوار وعش���رات املكات���ب وتعرض 
للنه���ب والتدمي���ر بالكام���ل يع���د واح���دا م���ن عش���رات املق���رات احلزبية 
ومئات املؤسس���ات العامة واألهلية واخلاصة التي ال تزال حتت س���يطرة 
ميليش���يات احلوثيني منذ اجتياحها املسلح للعاصمة صنعاء في 21 من 

سبتمبر املاضي.
وكش���ف تقري���ر أولي ص���ادر ع���ن مركز صنع���اء لإلع���ام احلقوقي أن 
جماع���ة احلوثي���ني املس���لحة اقتحمت ونهبت واس���تولت 29 مق���را تابعا 

حلزب إصاح بأمانة العاصمة صنعاء.

بعد اقتحام ونهب 29 مقرًا لإلصالح..

 حقوقيون يطلعون على حجم الدمار في مقر إصالح األمانة



منذ تسليم صنعاء في سبتمبر املاضي ملليشيات احلوثي 
ظل الس������ؤال يدور عن األيادي اخلفية التي س������هلت دخول 
احلوثيني لصنعاء بتلك الس������هولة التي لم يس������توعبها أحد 
ومن قبلها السيطرة على محافظة عمران ومقتل قائد اللواء 
310 اللواء حميد القشيبي ، كانت الدولة تتهاوى وتتساقط 
املعسكرات واملباني احلكومية في صنعاء في وقت قياسي ، 
بعدها متدد مسلحي احلوثي في محافظات ذمار واحلديدة 
وإب والبيض������اء ، فقد متت الس������يطرة مبعاونة عس������كريني 
من داخل اجليش إضافة إلى عمليات النهب للمعس������كرات 
واقتح������ام البيوت ومق������رات األحزاب وف������رض قبضة أمنية 
مليش������اوية ضد خصوم سياسيني كانوا من املشاركني في 
ثورة 11فبراير التي أس������قطت نظام صالح ، يرى مراقبون 
أن القيادات العس������كرية واألمنية واحلزبية املوالية للرئيس 
املخلوع صالح تكش������ف عن ق������درة صالح على بناء حتالف 
جديد م������ع احلوثيني وكان املس������تهدف من ه������ذا التحالف 
خصومه السياسيني الذين أسقطوه من على كرسي احلكم 

في  2011. 
كثي������ر من العس������كريني واجلن������ود أكدوا أن الس������لطات 
العسكرية واألمنية التي سلمت للحوثيني بتوجيهات رسمية 
م������ن قيادات بوزارة الدفاع التي كانت محايده أثناء ما كان 
مسلحو احلوثي يهاجمون مؤسسات الدولة ويقتحمون املدن 
ويفجرون البيوت ، فالسيطرة على العاصمة صنعاء وقبلها 
محافظة عمران بيد مسلحي احلوثي ، كانت بصمات صالح 
وقيادات حزبه تظهر فيها مس������تندا إلى منظومته اإلعالمية 
واملالية والعسكرية والقبلية الذين كانوا يظهرون بأسمائهم 

وأسلحتهم ملساندة املتمردين احلوثيني.

أوراق خطرة ..
يرى احمللل السياسي  ياسني التميمي أن األحداث التي 
شهدها اليمن بدءا من دماج ومرورا بعمران وانتهاء بسقوط 
العاصمة صنعاء بيد احلوثيني، ليس������ت إال مش������روعا تبناه 
الرئيس الس������ابق صالح، بالتعاون م������ع احلوثيني، من أجل 
استعادة الس������لطة، عبر اللعب باألوراق اخلطرة وأخطرها 

الورقة املناطقية والطائفية.
ويق������ول التميم������ي ف������ي تصري������ح صحف������ي : أن التقدم 
العسكري الذي أحرزه احلوثيون كان بفضل التحاق مئات 
العناص������ر من احل������رس اجلمهوري املنحل ال������ذي ال تزال 
وحداته املندمجة ضمن ألوية عسكرية جديدة، تدين بالوالء 
لقادتها الس������ابقني من أبناء الرئيس وأقاربه واحملس������وبني 

عليه، هذا باإلضافة إلى األسلحة احلديثة واملتطورة
وأض������اف التميمي : حل������ف الثورة املض������ادة صالح + 
احلوثيني يتمثل في 3 مستويات، الدعم العسكري، والدعم 
اإلعالمي والدعم االجتماعي، فعملية االس������تقطاب الواسعة 
التي جرت في األوساط القبلية برعاية صالح، عبر استخدام 
احلش������د القبلي في حصار صنعاء وانضمامهم إلى حركة 
االحتجاج������ات التي عبارة عن غط������اء ملخطط االنقالب على 

الدولة.
وأوضح التميمي أن مش������روع اس������تعادة الس������لطة كان 
واضح������ا في خطابات زعيم احلوثيني الذي كان يظهر قدرا 
م������ن الود جتاه حزب املؤمتر ال������ذي يتزعمه صالح، ويتبنى 
خطابا حادا جت������اه خصوم صالح الذين أطاحوا به ،وحذر 
التميم������ي من خطورة هذا التحالف عل������ى اليمن بني صالح 
واحلوثي������ني ألنه »يس������تند على أس������س مذهبي������ة ومناطقية، 
س������يكون من نتائجها إذكاء حرب أهلية وطائفية في اليمن، 

يصعب التكهن مبآالتها«
واعتب������ر التميمي أن التمدد احلوثي في احملافظات ميثل 
اخلطوة األخطر في مشروع استعادة سلطة النظام القدمي، 

عبر اس������تكمال مهمة اإلس������قاط الرم������زي للدولة 
متهيدا إلعالن وفاة النظام االنتقالي والس������يطرة 

على الدولة.

رغبة في العودة..
يق������ول اخلبي������ر العس������كري العميد محس������ن 
خص������روف أن صالح  ضالع ف������ي دعم احلوثيني 
إلسقاط صنعاء وبقية املدن، من أعلى الرأس إلى 
أخم������ص قدمه حي������ث كان له ش������خصيا وقياداته 
العس������كرية السابقة من احلرس اخلاص وقيادات 
م������ن املؤمتر مخطط مت إعداده منذ س������نتني، ولهم 

عالق������ة مبا حصل في عمران واقتح������ام صنعاء وبقية املدن 
ونهب أس������لحة اجلي������ش، وقد كان احلوثي������ون مجرد غطاء 

لصالح وأنصاره.
وأوضح خصروف في تصريح ل� لش������رق األوس������ط : أن 
مؤش������رات هذا الدعم يكمن في املشاركة املباشرة لقيادات 
عسكرية وأمنية وبرملانيني بأسمائهم ومراكزهم في حصار 

صنعاء، وهم معروفون للجميع. 
ويرجع العميد خصروف سبب هذا التحالف بني صالح 
واحلوثي������ني إل������ى رغبة األول ف������ي العودة للحك������م، ويقول: 
»كان اله������دف الرئيس من هذا احللف ه������و العودة للحكم، 
لكن املتضرر املباش������ر من ذلك هي العملية السياسية التي 
مت إحباطه������ا وإعاقتها وخلط أوراقه������ا، إضافة إلى أن هذا 
التحالف يستهدف جهود الدول الشقيقة والصديقة، خاصة  
الس������عودية، التي رعت العملية السياس������ية ودعمت انتقال 

السلطة.
وأش������ار إلى أنه لي������س في صالح اليمن اس������تمرار هذا 
التحالف ال������ذي يقود الب������الد إلى مس������تقبل مدمر ويخلق 
جماع������ات محلية مضادة كما حدث ف������ي بعض احملافظات 
فتم������دد احلوثي������ني كان له رد فعل إلقام������ة حلف مضاد من 
قيادات مجتمعية وسياسية، وهم على استعداد للوقوف مع 
أي قوة تواجه ما يس������مى باحلل������ف الصاحلي - احلوثي، 

وذلك سيدخل البالد في دوامة صراع وحروب أهلية.

مؤامرة انقالبية ..
إل������ى ذلك اعتب������ر مصدر مس������ئول في األمان������ة العامة 
لإلص������الح أن قيادة املؤمت������ر ورطت أنص������ار احلزب في 
أعمال الفوضى واستباحة املدن واملؤسسات وهي  تستمر 
بتضليل الداخل واإلقليم واخلارج كل الوقت أو أن متضي 
في لعبة إن������كار احلقائق والوقائع والش������واهد املاثلة على 
األرض والتي باتت تتكشف فصولها تباعا وبصورة يومية 

.
وق������ال املصدر في ب������الغ صحفي أن م������ن قيادة حزب 
املؤمت������ر حتاول  الهروب من مواجهة الش������عب اليمني بعد 
انكش������اف حقيقة توريطها لعناصر حزبها وقياداته احمللية 
ف������ي بع������ض احملافظ������ات واملديريات في أعم������ال الفوضى 

وإسقاط املدن واقتحام مؤسسات الدولة ونهب املعسكرات 
مع جماعة احلوثي املسلحة.

وأض������اف املصدر األم������ور أصبحت واضح������ة لإلعالم 
ع������ن حقيقة املؤام������رة االنقالبية لصالح م������ع قيادة جماعة 
احلوثي على العملية السياس������ية وعلى الش������رعية الرئيس 
هادي وحكومة الوف������اق الوطني واملبادرة اخلليجية وآليتها 

التنفيذية عبر الزج بالبالد في أتون الفوضى واحلروب.
وأكد املصدر بأن كل األحداث التي شهدتها البالد بداء 
م������ن دماج وانتهاء بإس������قاط العاصمة واحملافظات من قبل 
احلوثيني وجنود احلرس اجلمهوري املوالية لصالح وجنله 
وتأجيج للصراعات ونش������ر للفوضى وإسقاط لهيبة الدولة 
وإشعال احلروب هي جرائم بحق الوطن والشعب التسقط 
بالتق������ادم ولن يفلت من املس������ؤولية القانوني������ة والتاريخية 
واألخالقي������ة عنها كل من تآمر أو تورط فيها وكل من تواطأ 

أو قصر في مواجهتها.
وكان ناط������ق احلوثيني محمد عبد الس������الم ق������ال لقناة 
اجلزيرة أن صالح شارك مع احلوثيني في املواجهات التي 
خاضوها للس������يطرة على العاصمة صنعاء، وأن احلوثيني 
نس������قوا معه إلس������قاط العاصمة ،وأكد ب������أن هناك حتالفا 
سياس������يا وعسكريا بني جماعته وبني الرئيس السابق علي 

عبد لله صالح.
وأضاف أن صالح قد غير موقفه من احلوثيني بعد ثورة 
2011، م������ع عدد من قيادات حزب املؤمتر وأعضائه، الذين 
ش������اركوا مع احلوثيني في السيطرة على العاصمة صنعاء 
ويعتب������ر تصريح ناطق احلوثيني هو أول اعتراف رس������مي 
من جماعة احلوثيني حول حتالفها مع صالح في إس������قاط 

العاصمة صنعاء.

سياسة التضليل ..
وقد ش������نت وس������ائل إعالم خليجية هجوما على صالح 
واتهمته في التسهيل للحوثي في السيطرة على صنعاء إلى 
جانب تضليله للخليجيني واألمريكان وفي هذا السياق قال 
مدير قناة العربية عبدالرحمن الرش������د » أدعي أني أعرف 
الكثير عن الرئيس اليمني الس������ابق صالح، فخالل السنني 
الطويلة املاضية، ما يكفي لفهمه، وأبرزها أنه بال مصداقية، 

يعتمد بشكل كبير على سياسة التضليل.
وأضاف الراش������د ف������ي مقال ل������ه  أن صالح 
ولس������نني طويلة ضّلل األميركي������ني، واخلليجيني، 
وبش������كل أكثر كان يخادع القيادات السياس������ية، 
واحلزبي������ة، والقبلي������ة، في اليمن مش������يرا إلى أن 
تاريخ صالح؛ اللعب عل������ى احلبال، أو كما يقول 

نفسه »الرقص على رؤوس الثعابني«
وق������ال الراش������د » الذي جرى ف������ي اليمن هي 
مس������رحية أخرى من إنتاج املؤل������ف صالح، فقد 
فوج������ئ اجلميع بأن جماعة مس������لحة، احلوثيني، 
تس������تولي بس������هولة عل������ى أكب������ر م������دن اليم������ن 
ومحافظاته������ا واحلقيقة أنه م������ا كان للحوثيني ان  يتمددوا 

من دون حليف«
وأكد الراشد أن أي  مشكلة تقع في اليمن سببها صالح 
فه������و موجود في كل أزم������ة وصفقة وق������ال »صالح رئيس 
معزول، لكنه ال يزال يدير مؤسس������ة الدولة القدمية، ومعظم 
القطاعات العسكرية واألمنية تقع حتت تأثيره، ومن خاللها 
س������عى إلسقاط النظام البديل له، وسيستمر يحاول تخريب 

اليمن عسى أن يعود رئيسا«
وأش������ار الراش������د إلى أن الوضع ص������ار أكثر وضوحا 
قائال » صالح مع احلوثيني قرروا تخريب الوضع وإسقاط 
النظام اجلديد، وينوون الع������ودة إلى مرحلة ما قبل فبراير 

وإدارة الدولة. 
متعاون������ا  احلوثي������ني،  اس������تخدم  »صال������ح  وأض������اف 
م������ع اإليراني������ني، خلدمة أغراض������ه، ليخيف به������م جيرانه 
السعوديني، وهم األكثر تأثيرا، ويعرض نفسه عليهم الحقا 

كمنقذ للبالد«
تورط صالح ..

قدمت الواليات املتحدة مش������روع ق������رار لفرض عقوبات 
عل������ى صالح، واثنني من زعماء جماع������ة احلوثيني، باعتبار 
أنه������م »يهددون األم������ن واالس������تقرار، ويعرقل������ون العملية 

السياسية« في اليمن.
وقال مس������ؤول في اخلارجية األميركي������ة : إن الواليات 
املتح������دة جمع������ت معلومات ووثائ������ق تؤكد ت������ورط صالح 
واحلوثي������ني ف������ي »التهديد الواض������ح التفاقي������ات التحول 
الدميقراطي الس������لمي ف������ي اليمن«. وعن تأخ������ر الواليات 
املتح������دة ف������ي تق������دمي مقترحها إل������ى مجلس األم������ن، قال 
املس������ؤول: »كنا جنمع املعلوم������ات.. ألنه ليس ممكنا فرض 
عقوب������ات دون أدلة«. وأضاف أن »تط������ورات كثيرة حدثت، 

وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت«.
ويش������مل الطلب األميركي فرض حظر دولي على السفر، 
وجتميد أصول، ل������كل من صالح، وعب������د اخلالق احلوثي، 
وعبد الله يحي������ى احلاكم. واألخيران هما من الصف األول 
في حركة احلوثيني املتمردة التي سيطرت على معظم املدن 
في ش������مال البالد في إط������ار حتالف مباش������ر بني احلركة 

والرئيس السابق.
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< التميمي  < خصروف < الراشد 

يراقب المواطن اليمني ما يجري في 
بلده وس��ط ذهول وتذمر م��ن الحالة 
الس��يئة التي وصل إليها ضعف الدولة 
وقواتها المس��لحة في ردع المليشيات 
الت��ي تهاج��م المدن وتس��يطر عليها 
ب��دون أي مقاوم��ة تذك��ر ، لكن يبدو 
أن عالم��ات الخيان��ة الوطني��ة تظهر 
جلي��ا كل يوم في مح��اوالت صالح مع 
قي��ادات حزبه جر البالد إلى مس��تنقع 
العن��ف والدماء بتحالف مع مليش��يات 
جماعة الحوثي المس��لحة التي تسيطر 
على المدن وتقتحم المنازل في تواطؤ 

واضح.

  ياسرعقيل

سلمت احملافظات للمليشيات بتعاون مع قيادات مؤمترية...

صالح واحلوثي حتالف مشترك في تسليم العاصمة واقتحام املدن 
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لم يكن املتوكل يحمل بندقية وال يحوطه حراس.. 
وخ������ال الفت������رة املاضية منذ س������قوط صنعاء في 
سبتمبر الفائت لم يكن له نشاط سياسي وإعامي 
كبي������ر –كما يبدو لي- حتى يقال إنه اغتيل انتقاما 
ملوق������ف ما، وإن كان االنتقام كاد يصير سياس������ة 
متفش������ية في خض������م الفوضى الت������ي غرقت فيها 
الباد، ودفع كثيرون ثمن������ا باهظا مبا فيها منازل 
ومب������ان، وجمعي������ات خيرية ومؤسس������ات تعليمية 
وصحية مل������ا أقل من حتديد موقف.. والبعض دفع 
الثم������ن من أمنه وممتلكاته واس������تقرار عائلته ليس 
ألنه نافذ أو قائد عس������كري أو ش������يخ معاد.. ولكن 
ألنه من فئة معينة ليس لديها قبيلة أو عش������يرة أو 
أس������رة ميكن أن تتفاهم مع السلطة القائمة حلماية 
املنتسب إليها.. أو ألنه ال يتمتع مبصاهرة أو نسب 
مع واحد أو أكث������ر من النافذين اجلدد واحلاكمني 
احلقيقي������ني توفر له احلماي������ة وحتفظ ممتلكاته من 

املصادرة!

كنا.. وأصبحنا؟
مع بدء أعمال مؤمتر احلوار؛ ساد معظم الباد 
أج������واء من الثق������ة واألمل في أن ال������روج من عنق 
الزجاجة صار ممكنا.. وخاصة أن مؤمتر احلوار 
جمع معظم القوى السياسية املؤثرة وفي مقدمتهم 
مكون������ات من احلراك اجلنوبي وجماعة احلوثيني.. 
وفي ظل أجواء مثالية داخل فندق موفنبيك الراقي 
توص������ل اجلمي������ع إلى اتف������اق تام ح������ول كثير من 
املس������ائل، وإلى حلول وس������ط لتلك األكثر تعقيدا.. 
وب������دا أن ش������بح االنفصال قد ذه������ب بعيدا.. وأن 
مش������كلة صعدة في طريق اإلنص������اف.. وأن جملة 
م������ا خرج ب������ه املجتمعون تصل������ح لبداية صحيحة 
لبن������اء اليمن اجلدي������د؛ رغم أن اجلمي������ع تقريبا لم 
يك������ن راضيا عن كل ش������يء لكن م������ا اتفقوا عليه 
كان يؤس������س ملرحلة ميك������ن فيها إصاح القصور 
واألخطاء في ظل مستجدات أفضل بعد أن تتعزز 

الثقة بني اليمنيني!
ولعل مقارنة بني م������ا كان عليه األمر يومها وما 
صرنا إليه تكش������ف فداحة الهاوية التي انس������اق 

إليها البعض وساقنا إليها:
فمن ميك������ن أن يتحدث اآلن ع������ن الدولة املدنية 
وأطفال االبتدائية يحملون الس������اح في الشوارع، 
وس������يارات املس������لحني تتمخطر في صنعاء بدون 

أرقام؟
وم������ن يس������تطيع أن يتكل������م بتفاؤل ع������ن اليمن 
االحت������ادي وأص������وات الداعني لانفصال تبش������ر 
ب������ه قريبا وتهدد الناس بالط������رد من وطنهم؟ وقبل 
يوم������ني كان ابن جاري ؛الذي رأيته وهو يكبر أمام 
عين������ي حتى صار ش������ابا يافعا؛ يق������ف قريبا مني 
ف������إذا به يوجه الكام إلّي بصوت مكتوم: )صحيح 
تري������دون االنفصال يا ع������م؟(.. كان يخاطبني على 
أس������اس أنني جنوبي مثلي كمثل من يس������مع أنهم 
يعتصمون في عدن للمطالبة باالنفصال الس������ريع 
أو امل������وت الفظيع.. ومن قبل وف������ي خضم الهياج 

الذي صاحب االحتفال بذك������رى ثورة 14 أكتوبر 
في عدن لم جتد ش������قيقتي التي تعيش هناك وهي 
تختم كامها معي على الهاتف إال أن تقول وكأنها 
تودعني: )خاص يا ناصر.. باين قدو انفصال!(.
اآلمال الكبيرة التي عاش������ها الشعب بعد انتهاء 
مؤمتر احل������وار، والص������ور التذكارية التي حرص 
ممثل������و كل املكونات السياس������ية واالجتماعية على 
أخذها تذكارا النتصار العقل ووشائج الرحم؛ لم 
يعد لها حس وكأنه������ا تبخرت في الهواء.. واليمن 
االحتادي الذي كان يلوح في أمام أعيننا مبش������را 
مبس������تقبل زاهر يكاد يتاش������ى في سقوط الدولة، 
وضياع س������يطرتها في غمض������ة عني على مقدرات 
الباد االقتصادية والعس������كرية وعلى تراب الوطن 
نفس������ه، متزامنا مع انتش������ار احلروب األهلية هنا 
وهن������اك.. وباألمس كان جمال ب������ن عمر يحذر أن 
الدولة لن متلك بعد ش������هرين ما تستطيع به تسديد 
مرتبات املوظف������ني.. وهي إحدى عام������ات انهيار 

الدولة في العالم!
حتى غ������ارات الطائرات األمريكية بدون طيار لم 
تعد كما كانت: ملعونة ولها الويل واملوت، ويهددها 
الناش������طون باحملاكم الدولية.. وصارت جزءا من 
الصح������وة اإلس������امية العاملية من ط������راز جديد، 

وجتاهد ضد الدواعش والتكفيريني!
هذه مناذج م������ن مامح املش������هد املخيف الذي 
صرنا عليه خال عام فقط من انتهاء مؤمتر احلوار 
والبدء في كتابة الدستور.. فمنذ ذلك احلني بدا كل 
ش������يء وكأنه في طريقه إلى االنهيار، ولكن كثيرين 

رفضوا أن يصدق������وا عاماته.. وبعضهم اعتصم 
النف������س وتعليله������ا باألمان������ي الكاذبات..  بخداع 
وبعضهم مارس خداع اآلخرين وخيانتهم؛ رغم أن 
كل املؤشرات كانت تدل على أن هناك في الداخل 
واخلارج م������ن لن يرضى أن تس������توي اليمن على 
الطريق الصحيح.. حتى استيقظنا يوما وكل شيء 

في مهب الفوضى واالحتراب!

القاتل.. واملقتول في اليمن!
مع إمياني ب������ان القصاص هو احلل العدل لكل 
جرمية إال أنني أصارحكم أنني ال أعول كثيرا وال 
قلي������ا على ان ياقي القات������ل في هذه الباد جزاء 
عادال إال إن كان مسكينا با ظهر، وأوقعه حظه في 
يد العدالة اليمنية)!(.. وباملناسبة فهذا هو  موقف 
األس������تاذ الراحل/ أحمد محمد نعمان الذي فقد 
أعز وأذكى أبنائه ف������ي قلب بيروت بعملية إرهابية 
جبانة مشابهة ملا حدث للدكتور املتوكل الذي كان 
صديقا له وتلميذا للنعمان األب في مدرسة احلرية  
حج������ة عندما كان األحرار املعتقل������ون بأمر اإلمام 

يعلمون بعض أبناء وطنهم احملرومني من العلم!
األستاذ النعمان هو الذي صك العبارة اخلالدة 
املؤمل������ة ) في اليمن يفر القات������ل ويتم إلقاء القبض 
على.. املقتول!(.. في حكاية عنه ذات داللة أخبرني 
بها الوالد/ ابن عباس الذي كان مشهورا في تعز 
بهذا اللقب؛ وهو م������ن قدامى اإلخوان )رحمه الله 
تعالى(؛ أنه سأل األستاذ عن سبب رفضه العيش 
في اليمن؟ فرد عليه: سوف يقتلونني.. فلما قال له: 

هل تخاف من املوت؟ عندما يحني أجلك س������تموت 
في اليمن أو خارجها! فرد النعمان بتجارب العمر: 
)لو قتلوني في اليمن فلن يعرف أحد من هو قاتلي 
أما في بي������روت أو القاهرة فحت������ى لو قتلت فعلى 

األقل سوف يعرف القاتل ويقبض عليه!  

حسن العزاء..
عندما استش������هد زيد بن اخلط������اب ؛أخو أمير 
املؤمن������ني عمر بن اخلط������اب؛ في موقع������ة اليمامة 
في ح������روب الردة؛ حزن عليه كثي������را، وظل يذكره 
بحس������رة وألم طوي������ا حتى التقى بأحد فرس������ان 
املعركة اإلعامية الش������عرية ضد قريش وحلفائها 
الش������اعر/ متمم بن نويرة شقيق مالك بن النويرة 
)وهم������ا صحابي������ان وردا املدينة وأس������لما على يد 
الرس������ول صلى الله عليه وس������لم الذي ولى مالكا 
عل������ى صدقة قومه( وبعد وفاة الرس������ول كان مالك 
ممن مارس نوعا من الردة والتمرد، ولقي مصرعه 
في حادثة ملتبسة مع خالد بن الوليد، وقد حاجج 
متم������م اخلليفة الصديق أن أخاه لم يكن يس������تحق 
القتل فيها، فدفع الصدي������ق ديته وأعاد الغنائم له 
الت������ي أخذت من قومه.. وق������د كان متمم مثل عمر 
كثير البكاء على أخيه، وتشهد له على ذلك قصائد 
كثيرة أبدعه������ا في رثاء مالك )كان������ت مراثيه هذه 
موضوعا لبحث أعددته في السنة الثانية في قسم 
اللغة العربية في مادة األدب اإلسامي مع د. وهب 
رومي������ة(.. وعندما التقى املكلومان في ش������قيقيهما 
وتذاك������را مصيبة كل منهما ف������ي أخيه، طلب عمر 
من متمم أن ينشده بعض شعره في مالك، وبعدها 
قال له: يا متمم لو كنت أقول الش������عر لس������رني أن 
أق������ول في زيد مثل ما قلت في أخيك.. فقال متمم: 
يا أمير املؤمنني لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه 
ش������عرا أبدا.. فقال عمر: ما عزاني أحد بأحس������ن 

مما عزيتني به!
تذك������رت ه������ذه القصة وأن������ا اق������رأ تعزية األخ 
احملامي/ خالد اآلنس������ي في استش������هاد الدكتور 
محم������د عبدامللك املتوكل إذ قال ].. لقد كتب الله له 
خامتة طيبة أن ميوت مظلوما ال ظاملا.. ومغدورا ال 
غ������ادرا.. رحم الله الدكتور محمد عبدامللك املتوكل 
وأحس������ن الله عزاء أهله وذويه وإن������ا لله وإنا اليه 

راجعون[.

أبيات من شعر متمم بن نويرة في أخيه مالك:
لقد المني عند  القبور  على  البكا

 رفيقي  لتذراِف  الدموع  السوافِك
أِمن  أجِل  قبٍر  باملا  أنت  نائٌح

على كّل قبٍر  أو  على كّل  هالك

فقال:  أتبكي  كل   قبٍر   رأيته 
لقبٍر  ثوى  بني  الّلوى  فالدكادك

فقلُت له: إن الشجا  يبعُث الشجا
   فدعني  فهذا   كُلّه   قبر  مالِك!

وحي الكشكول

أين كان اليمن واليمنيون.. وكيف أصبحوا؟

ناصــــر يحـــيى

جريمة اغتيال الدكتور/ محمد المتوكل )رحمه اهلل تعالى( ليست 
األولى ولن تكون األخيرة في هذا الوطن المنكوب بالشقاء منذ 
مئات الس��نين.. لكنها فتحت مجاالت شاس��عة للحزن واألس��ى 
على وطن مبتلى بالدماء، وعلى شيخ في السبعين قتل في قلب 
العاصمة المكتظة باألجهزة األمنية ذات األسماء المتعددة التي 
تثير القش��عريرة والقرف في قلوب البس��طاء واألمان والمحبة 

ف��ي قلوب المجرمين..  ومنذ قرابة 45 يوما صارت صنعاء أيضا 
مكتظ��ة باللجان الش��عبية الثوري��ة صاحبة ش��عار )الترتيبات 
األمنية لكم وليست عليكم( التي تتمركز نقاطها في شتى أنحاء 
العاصمة وال س��يما في ش��ارع الزراعة الذي في طرفه الشمالي 
حيث قتل المتوكل وهو يمش��ي وربما كان لحظتها يقرأ للمرة 

األلف: الترتيبات األمنية..!

من مؤمتر احلوار إلى اغتيال.. املتوكل:



ق������ال الدكتور محم������د الظاهري، أس������تاذ العلوم 
السياس������ية في جامع������ة صنعاء ان األس������تاذ الدكتور 
محمد عبد امللك املت������وكل كان فوق املذهبية واملناطقية 
والساللية وكان معتدال جمع بني العمق في تقدمي العلم 

والثقافة والتواضع. 
وأضاف الدكتور الظاهري – في تصريح للصحوة 
- ومن حي������ث التوقي������ت زمنيا طبعا ميك������ن القول ان 
هذه املرحلة الزمنية هي مرتبطة مبا يدور في املش������هد 
اليمني الذي يتس������م مبا أس������مية بشرعية الال شرعية، 
وما أخشاه ان هناك ما ميكن تسميته اغتيال الوسطية 
والعق������ل واغتيال لالعتدال بحي������ث يحضر العنف في 
هذا السياق، الن املعادلة مقلوبة ونريد ان نعيدها على 
رأس������ها بحيث يبقى القلم فوق السيف وينتصر العلم 
على اجلهل والتسامح على العنف ويحضر العدل بدال 

عن الظلم.
وأشار الى ان داللة االغتيال ليست سياسية فقط بل 
انها مرتبطة باالحداث ومبا يجري من محاوالت اليجاد 
حكوم������ة كفاءات، وما أخش������اه ايضا ان فيها رس������الة 
واضحة مبا هو س������ائد في الثقافة اليمنية السياس������ة 
الس������ائدة التي تتس������م باملبالغة باالنتق������ام من اخلصم 
السياس������ي التي ال تكتفي انها تصفي اخلصم معنويا 

وامنا تصفيه جسديا وهنا اخلطورة.
وأض������اف: وأكاد اص������ل الى اس������تنتاج ان املرحلة 
القادم������ة اذا ل������م حتض������ر احلكمة والعدل س������تحدث 
تصفيات في هذا الس������ياق، وأخشى ان يجير ان هناك 
طرفا ثالثا يريد ان يوجد نوعا من املبررات الستخدام 
العنف املتبادل والتصفيات اجلس������دية، وايضا ظاهرة 
الغتيال العلم في هذا الس������ياق، وكما تعلم انه اذا كان 
اس������تاذنا الدكت������ور املتوكل قد اغتي������ل فقبله قد اغتيل 
الدكتور احمد ش������رف الدين وقبله الدكتور عبد الكرمي 
جدب������ان وقبله زميلن������ا الدكتور ع������ارف املخالفي من 
جامعة تعز، وما اخشاه من الثأر السياسي ان يحدث 

ثأر للعلم وللمنطق وللعقل وهنا اخلطورة.
وأك������د انه س������يكون  للحادثة تداعي������ات على احلياة 
السياس������ية برمتها خاص������ة في ظل هشاش������ة الدولة 
اليمني������ة واغتي������ال الدكت������ور املت������وكل يأت������ي في هذا 
الس������ياق، فنحن نعي������ش مرحلة ش������رعية األمر الواقع 
ش������رعية الال ش������رعية رئيس جاء وليد توافق وفق آلية 
املبادرة اخلليجية وآليته������ا التنفيذية وقد انتهت فترته 
ف������ي فبراير املاض������ي اآلن ال توجد ش������رعية للكيانات 
املوج������ودة اآلن مجلس النواب انته������ت فترته القانونية 
والدس������تورية حكومة يريدون اآلن تشكيلها واخلطورة 
انه������ا مرتبطة باملش������هد اليمني، وأنا هن������ا أؤكد ان ما 
يسير املشهد اليمني ما س������ميته بشرعية الال شرعية 
واذا ل������م يتم اجراء خطوات ضرورية والزمة اخش������ى 
ما س������ميته باليمننة  وأخش������ى ان املعبد سيهدم على 
رؤوس كل الالعبني في احلياة السياسية وفي مقدمتهم 
املمارسون واالحزاب السياس������ية احلاكمة واملشاركة 
في الس������لطة، وهنا اخلط������ورة اآلن لدين������ا حركة كما 
قلنا تطبق سياس������ة اآلمر الواقع تراجع السلم وحضر 
العنف هنا اخلطورة.واضاف:  اعتقد ان االغتيال جاء 
في هذا السياق الحظ قبل اغتيال الدكتور احمد شرف 
الدي������ن قبل توقيع م������ا عرف بالتوقي������ع على مخرجات 
احل������وار الوطني في هذا االطار املش������هد مأزوم برمته 
نحن بالفعل على حاف������ة الهاوية انني أقول اننا نعيش 
مرحلة حرب أهلية بالتقس������يط ان ج������از التعبير اذا لم 

حتضر احلكمة وحتضر الفعالية السياسية.

الظاهري ان  الدكت������ور  وطال������ب 
يحدث تقارب ب������ني احلركة احلوثية 
انص������ار الله وب������ني التجمع اليمني 
لالص������الح وعلى احلرك������ة احلوثية 
ان تتوق������ف ع������ن مداهم������ة مقرات 
التجم������ع اليمن������ي لالص������الح وانه 
ال بد من تق������ارب حوثي اصالحي 
ان جاز التعبير .ودع������ا الى القيام 
بخط������وات س������ريعة باالنتق������ال الى 
والقي������ام  الضروري������ة  اخلط������وات 

بتشكيل ما يسمى بحكومة الكفاءات رغم اني اعتبرها 
قم������ة جبل الثلج لكن اجلبل احلقيق������ي هي اعادة الثقة 
السياسية واملصداقية السياس������ية بني فصائل العمل 
السياسي وخاصة احلركة احلوثية واالصالح، فليس 
من مصلحتهما ان يحدث اس������تمرار اس������تدعاء الثأر 
السياسي واس������تمرار مداهمة منازل الرموز واملقرات 
ال بد ان يحدث اس������تدعاء للحكم������ة التي حتدثوا عنها 
كثيرا. وأك������د الظاهري على ض������رورة البدء احلقيقي 
بتنفيذ ما اتفقوا عليه وتنفيذ اتفاق الس������لم والش������راكة 

الوطنية ومخرجات احلوار الوطني.

استهداف مشروع الدولة
أما الدكتور عادل الش������رجبي، أستاذ علم االجتماع 
السياسي في جامعة صنعاء، قال ان التوقيت هو أهم 
ما في حادث االغتيال ألن الناس قد بدئوا يصلون الى 
توافقات واتفاقات  واجلهة التي خططت ومولت ونفذت 
للعملية تريد ارباك املش������هد السياسي من جديد وتريد 

ان تعيد الناس الى نقطة الصفر .
وأضاف الشرجبي – في تصريح للصحوة - اعتقد 
ان في������ه هناك قرائن منها الذين رفضوا هذه االتفاقات 
قد يكونون هم مس������ؤولون عنه������ا فبالتالي ال تزال هذه 
القوى متمسكة باملاضي وتريد اعادة اليمن اليه، لكنها 
لن تس������تطيع ولالس������ف هناك من يدفع ثم������ن هذا من 

األبرياء مثل الدكتور محمد عبد امللك املتوكل.
وق������ال الدكتور الش������رجبي ان اس������تهداف الدكتور 
محمد عبد امللك املتوكل باالغتيال النه كان هدفا سهال 
لهذه اجلماعة النه معروف عنه انه ال يستخدم السيارة 

ولي������س لدي������ه مرافقني وه������و غالبا ما ميش������ي راجال 
فبالتالي هو كان ميثل هدفا س������هال وهي تريد ان تنفذ 
عملية اغتيال سريعة، الن آخرين ممن لديهم مسلحني 
وحراسات وسيارات وأسوار عالية يحتاجون الى وقت 
الى تنفيذ مثل هذه العمليات لهذا اس������تهدف الدكتور 
محمد عبد امللك فقط الرباك العملية السياس������ية وليس 
لش������خص الدكتور املتوكل النه معروف انه ناشط على 
اجلبهة الثقافية ال ينشط كثيرا على اجلبهة السياسية .
وأضاف: نحن نع������رف ان هناك اغتياالت كانت تتم 
للش������خص ذاته النه غير موازين القوى مثل الش������هيد 
جار الله عمر الذي كان صاحب فكرة اللقاء املش������ترك 
وإعادة رسم اخلارطة السياسية وتؤثر على التوازنات 

السياسية التي كانت قائمة آنذاك ولذلك كان يستهدف 
لش������خصه أما الدكتور محمد عب������د امللك فهو صاحب 
مش������روع لبناء دولة للجميع وال يؤث������ر على التوازنات 

السياسية.
وعن عودة االغتياالت في اليمن قال الش������رجبي انه  
كلما  فشلت بعض القوى في التنافس السياسي وفي 
احل������وار واجلدل تلجأ الى االغتي������االت فهي كموجات 
البحر تهدأ قليال ثم تعود مرة اخرى. وأشار الى انه ال 
بد ان يكون حلادثة االغتيال تداعيات لكنها آنية فينبغي 
على الناس كلهم املنتصر واملهزوم والذي حصل على 
نصيب أكبر والذي نصيبه أقل من الكعكة السياس������ية 
ينبغي ان يدرك������وا ان التاريخ ال يعود للوراء والتاريخ 
ميش������ي الى األم������ام صحيح قد يبط������ىء وقد تصادفه 
عقب������ات لكن اليم������ن الى خير - ان ش������اء الله – والى 

الطريق الدميقراطي شاء من شاء وأبى من أبى .
وقال اننا نس������تطيع ان جننب البلد من أي تداعيات 
س������لبية للجرمية بأمري������ن اثنني اوله������ا ان على القوى 
السياسية ان تستوعب املرحلة وبالذات القوى املتنازعة 
والتي بينها خصومات أيا كانت هذه اخلصومات وكافة 
اخلصومات والنزاعات ينبغي ان تدرك ان االستهداف 
ليس لقوى معينة وأي اس������تهداف لق������وى معينة فنحن 

نستهدف اليمن بشكل عام.
األمر الثاني:هو بناء الدولة فينبغي بناء الدولة النها 
ه������ي التي تس������تطيع بعد ذل������ك ادارة املجتمع ملصلحة 
اجلميع وبالتالي وعي اجلماعات السياس������ية والنخب 
السياس������ية، األمر اآلخر خطوات عملي������ة لبناء الدولة 

بناء مؤسس������يا حديثا يكفل ادارتها بشكل محايد من 
أي قوى تصل الى الس������لطة وال حتولها الى مجرد آلة 
وآلية لتحقيق مصالح خاصة، وبش������كل خاص القوى 
السياس������ية التي تصل الى السلطة فال حتول السلطة 

الى جهاز خاص لتحقيق مصالح خاصة.
وأشار الى انه منذ س������بتمبر1962وقوى التحديث 
وق������وى بناء الدول������ة أو أصحاب املش������روع لبناء دولة 
مؤسسية هم املستهدفون ال يهمهم كأشخاص لم يكن 
مهما اغتيال الشهيد محمد محمود الزبيري وال محمد 
احم������د نعمان وال عبد الرقيب عب������د الوهاب وال محمد 
مهيوب الوحش وال ابراهيم احلمدي وال جار الله عمر 
كاشخاص وامنا كان املشروع الذي كانوا يتبنوه لبناء 
الدول������ة هو الذي يزعج بعض القوى وهي تس������تهدفهم 
لهذا السبب واملستهدف فعال هو مشروع بناء الدولة.

استهداف األمن
اما الكاتب واحمللل السياس������ي األستاذ عبد الباري 
طاهر، نقيب الصحفيني األسبق، قال ان حادثة اغتيال 
الدكتور محمد عبد امللك املتوكل هو اس������تهداف ألمن 
واس������تقرار اليمن ونوايا الثارة ص������راع وفنت وحروب 

بني اليمنيني.
وأض������اف طاه������ر – في تصريح للصح������وة – داللة 
االغتي������ال خطيرة جدا الن اغتيال ش������خصية مس������املة 
داعي������ة حقوق انس������ان واس������تاذ أكادميي م������ن أوائل 
الصحفيني قتل ملثل هذه الش������خصيات يهدف ملزيد من 
الفنت واحلروب ومزيد من الشكوك بني الناس، ودائما 
اآلب������اء يقولون الوقاية خير من العالج، اآلن البحث عن 
القتل������ة أهون منه ألف مرة ان تفرض هيبة الدولة وهيبة 

النظام والقانون لتحمي أروح الناس.
وق������ال ان االغتيال موجود في كل زمان ومكان وهو 
اتفه وأخس األش������ياء وأس������هلها لكن كلما استطاعت 
البلدان توفير األمن واالس������تقرار ألبنائها كان مؤشرا 
على صحة النظام وسالمة وعافية املجتمع، وهذا خلل 
موجود وال بد ان نعترف انه موجود في االمن واحلياة 
العام������ة، موجود أيضا في نخبنا السياس������ية  التي لم 
تصل خالل نص������ف قرن من الزمن الى ترس������يخ قيم 
وعادات وتقاليد للخالف السياس������ي ال يحتكم الناس 

فيها الى السالح.
وأضاف: االغتيال قدمي لكن أصبح نهجا سياس������يا 
منذ بعد الوحدة مباشرة اغتيل حسن احلريبي ومرت 
املس������ألة بس������الم واغتيل داعية احملراب مبسجد قرب 
من������زل الرئيس الس������ابق علي عبد الل������ه صالح ومرت 
العملية بسالم ثم جرى مسلسل اغتياالت ألعضاء في 
احلزب االش������تراكي جتاوزت 150 شخصا ومعظمهم 
من اجلنوب طبعا ومرت ول������م يقبض على قاتل واحد. 
واغتي������ل جار الله عمر في مؤمت������ر عام للتجمع اليمني 
لالصالح ومسك القاتل وجرى التستر على بقية القتلة 
ولديه������م قوائم باغتيال 30 ش������خصا وقدمنا ش������كوى 
للنائب العام ومرت املسألة بسالم ومت التستر على قتلة 
طبيب������ة في جبلة وطبيبة في احلديدة وتواصلت العملية 
وف������ي النهاية وصلت ال������ى الدكتور املتوكل، املس������يء 

واملفجع انه لم ميسك على قاتل واحد.
وأكد طاهر ان لهذه احلادث������ة تداعيات على الواقع 
السياس������ي القتل يجر القتل وال������دم يجر الدم والعنف 
أدع������ى للعنف، والله تعالى يقول: » ولكم في القصاص 
حي������اة يا أولي األلب������اب« الكون قائم عل������ى مبدأ ثواب 

وعقاب اذا اختل هذا املبدأ حتول املجتمع الى غابه.
وأش������ار الى ان االتهام املتبادل هو اشعال ملزيد من 
الف������نت ومزيد من االحتراب والقت������ال، والذي يجب ان 
عل������ى الدولة الذي يزع بها الله بالس������لطان ما ال يزعه 
بالقرآن هي التي يجب ان تتحمل هذه املسؤولية وليس 
ميليشيات مسلحة وليست قبائل او أحزاب هي الدولة 
التي يحتك������م الناس اليها وهي ف������وق املجتمع يحتكم 
الن������اس اليها ويرضون بحكمها والل������ه تعالى يقول: » 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه س������لطانا فال يسرف 
في القتل انه كان منصورا« . واملفس������رون يشيرون ان 
الذي أعط������اه الله هذه الوالية ه������ي الدولة وليس الثأر 
القبل������ي وليس احلزب وليس الطائفة وليس امليليش������يا 

املسلحة.
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< طاهر  < الشرجبي < الظاهري 

أكد سياس��يون أن توقيت اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل جاء في ظرف 
حساس ألن الناس قد بدئوا يصلون إلى  توافقات واتفاقات وان الجهة التي خططت 
ومولت ونفذت للعملية تريد إرباك المش��هد السياس��ي من جدي��د وتريد أن تعيد 
الناس إلى نقطة الصفر، ودعوا إلى س��رعة تش��كيل الحكومة لقطع الطريق على من 
يريد إفش��ال التوجه لبناء مشروع الدولة الن هذا المشروع هو المستهدف عبر اتخاذ 

وسائل منها عودة االغتياالت.

   ناجي قدام

لبذر الشكوك البينية وتوسيع الفنت..

سياسيون: االغتياالت تطل بقرونها إلفشال مشروع بناء الدولة 



أك������د آباء، أن أطفاله������م اجتمعوا على 
التس������اؤل: »ه������ل ميكن أن نخس������ر وحياتنا 
تعليمنا ومدارس������نا أيضًا ؟ م������ا جعل اآلباء 
يقعون في حيرة بني أهمية التفسير والتوعية، 
وب������ني اخلوف من الترهي������ب وإقالق أطفالهم 
ومنعهم من الذه������اب للمدارس بينما تفاوتت 
ردود أفع������ال األطف������ال بني صم������ت مراقب 
لألحداث، وفضول يحمل تساؤالت كثيرة عن 
ماهية املس������تقبل ال������ذي ينتظرهم حتت ظالل 

البنادق ومليشيات احلرب.

مرحلة مفقودة
يذك������ر أخصائيون نفس������يون أن البد من 
إشعار الصغار في أوقات األزمات باألمان، 
وبأنهم بعي������دون عن اخلطر، مش������يرين إلى 
ض������رورة إبعاد  األطف������ال  عن مناظر الرعب 
وش������واهد احلروب ، إلعطائه������م أماًل في غد 

أفضل.
ش������رح ابراهيم بتأت������أة  منظر الفتى الذي 
دخ������ل لصفه������م وأجبرهم على تردد ش������عار 
الصرخة وهو ش������اهرا سالحه في وجوههم 
مم������ا جعله������م يقف������ون بهل������ع وهم ي������رددون 

صرختهم
يضيف إبراهي������م كان هناك أطفال يبكون 
من الفزع .. ثم طأطأ رأسه قائال: كنت اشعر 
ان قلبي سيقف من اخلوف ..خرج ذلك الفتى 

وهربت مسرعا إلى املنزل.
التفت إلى أمه بعينني متوس������لة وهو يردد 

بقوله )ما بروح املدرسة(
يذكر لى احد :اآلباء ان ابنته التي تبلغ من 
العمر )13(سنه تشاجرت مع احد املسلحني 
بعدما تلفظ عليها بألفاظ نابيه ألنها )كاش������فه 
الوج������ه( رجع������ت ابنتي من املدرس������ة بحاله 
نفس������يه س������يئة وبدأت تطرح على العديد من 
األسئلة ملاذا على األطفال دائما دفع ضريبة 

الصراعات
وبادرتن������ي بس������ؤال آخ������ر؟ كي������ف لى أن 
أعود إلى املدرس������ة ومثل ه������ؤالء يقفون أمام 
بوابتنا بأسلحتهم ومعداتهم يهددون حياتنا 

ويجعلون صروح العلم ثكنات لهم؟
تنه������د والد بلقيس وق������ال: كيف أرد عليها 
ومب������اذا أطمئنها..وكي������ف ميك������ن ان يدرس 

أبناءنا
في هذه األوضاع التي تشبه قنبلة موقوتة 

تفجر في أجسادنا في أي وقت.

بني الدفاتر
جتل������س لينا  )9( س������نوات وه������ي ، تقلب 
صفحات كتاب قدمي بيدها، وكأنها تبحث عن 
مرحلة مفق������ودة من حياتها، بعد أن أجبرتها 
املعارك وأهلها عل������ى النزوح من  قريتها من 

عمران
هذه واح������دة فقط من قصص البؤس التي 
امتألت  بها ش������وارع صنع������اء ، وواحدة من 
قص������ص احلرمان الت������ي يعيش������ها األطفال 
النازحني  نتيجة احلرب  التي أحرقت أحالم 
الصغ������ار، وقض������ت معها على مس������تقبلهم. 
فكثي������ر منهم لم يس������تطيع مواصل������ة تعليمه 
بس������بب ظروفهم الس������يئة وفقدهم لعائلهم او 

مصدر معيشتهم
مرمي أيضًا طفلة من دماج أجبرتها احلرب 
عل������ى النزوح وعائلتها إل������ى  منطقه ذهبان ، 
يقول النازح������ون هناك أن انع������دام مقومات 
احلياة جعل من التفكير بالتعليم ش������يئًا من 
الكمالي������ات والرفاهي������ة الزائ������دة، وتقول ام 
مرمي  أن أطفالها اخلمس������ة ال يجدون طعامًا 
وال ش������رابًا، وجتد أن احلديث عن التدريس 

والتعليم أمرًا مضحكًا.
تواصل لينا تفتيش دفترها املمزق وتؤشر 
ملرمي عل������ى الكلم������ات التي خطته������ا أناملها 
وتوقيع معلمتها  بالقلم األحمر إش������ارة منها 

إلى إجادتها ومتيزها في الدراسة
رأيت  في تلك اللحظة طيف فرح   ارتسم 
ف������ي عيونهما ولكن يظ������ل فرحا خافتا يذهب 
عندم������ا ترى لينا وم������رمي اقرانهن يذهنب الى 
املدارس وهما ال ي������زال حلمهما بالعودة بني 

الدفاتر وسطور الكتب
يحدثن������ي وال������د صال������ح ان ابن������ه رفض 
العودة إلى املدرس������ة بعدما دخلت املليشيات 
مدرس������تهم واحتلها لفتره ث������م خرجت منها 

ولكن ال تزال طقوماتهم أمام البوابة.
س������ألته عن الس������بب فأردف الوالد قائال: 
نح������ن نزحنا الى صنع������اء هربا من احلروب 
بصع������دة وفقدن������ا كل م������ا منلك������ه عملت كل 
جه������دي ليكمل ابني تعليمه وعندما س������قطت 
صنعاء وأصبح������ت الفوضى  والقتل في كل 
مكان و ش������اهد ابني صالح كل هذا رجعت 
له املخاوف ومش������اهد احلرب والدم فرفض 
العودة للمدرسة فال تزال ذاكره ولدي وكثير 
من األطف������ال النازحني محمل������ه بأوجاع تلك 

االيام.

نفسية األطفال
يش������ير مختصون نفس������يون إلى النتائج 
الكارثية للحرب على نفس������ية االطفال ممكن 
ان تذهب بهم إلي اجلنون وحذروا من تفسير 
أوضاع احلروب ومعاناة األطفال املتضررين 

بش������كل س������لبي وحاد، موضحني »ان هناك 
نتائج س������لبيه تظهر على اجسادهم وعقولهم 
و مستواهم التعليمي فكثير منهم لم يعد لهم 
الرغبة في املواصلة او التركيز في دروس������ه 
او الذهاب الى مقاعد الدراسة بعد ان حتول 
البعض منها الي ثكنات عس������كريه او محيط 

للصراع
يؤك������د املختصون بان������ه  يفترض علينا أن 
نعزز إحس������اس الطفل باألمان وبأنه محمي 

من الشر«.
وذك������روا أن أول ما يتأث������ر به األطفال في 
مثل هذه الفت������رات واملواقف هو عبر التفاعل 
العاطف������ي مع األطفال من أعمارهم، وبالتالي 
اخلوف من أن يتكرر ما يحدث معهم أيضًا، 
مضيفني  »تظهر مشاعر القلق وعدم الشعور 
باألمان، واخلوف من خس������ارة االستقرار«، 
مؤكدين أهمية إشعار األطفال باألمان، وعدم 
إظهار تعابير س������لبية عنيفة أو قاس������ية على 

الطفل
وأضافوا بان أفضل ما ميكن للعائلة عمله 
في مثل هذه الفترات العصيبة، والتي يعاني 
خاللها الطفل من مشاعر سلبية، وأحاسيس 
الضعف، واحلزن على األطف������ال، هو تفريغ 
هذا الكم من الش������حنات السلبية مساعدتهم 
في اجتي������از  املرحلة وخاص������ة في وضعهم 
التعليم������ي وتذكيره������م دائما ب������ان العلم هو 

مفتاح اخلير دائما للجميع.
وتذكر نبهه الرباصي )أخصائية نفس������يه( 
بأن هناك طرقًا للتعامل مع فترات االضطراب  
وتفسيرها الفعال لألطفال، الذين يعبرون عن 
مخاوفه������م جتاهها عن طريق األس������ئلة التي 
س������تحدد إجاباتها وضعهم النفسي، أهمها: 
التأكيد للطفل أن احلرب بعيدة عنه، وأنه في 

أمان
ع������دم منعه من مش������اهدة األخبار ش������رط 

تقنينها وإبعاده عن املشاهد الدموية.
ش������رح احل������رب عن طري������ق ط������رح أمثلة 
مبسطة ميكن تطبيقها على أشخاص بداًل من 

حكومات ودول.
ونذك������ر هنا منوذج������ا ملخ������اوف االطفال 
وط������الب العلم في ظل ه������ذه األوضاع منهم 
قصه احمد الذي انعدمت رغبته في مواصلة 

تعليمه
فل������م يكن أم������ام أحمد الذي  يس������كن في 
منطقه مذبح إل������ى ان يهجر املكان الذي قتل 
فيه أبيه أمام عينيه  وقد شاهد ذلك بأم عينيه 
ش������عوره باأللم يتكرر يوميا عش������رات املرات  

جعله يس������رح بفكره بعي������دا وينعزل صامتا 
لساعات يتأمل صوره أبيه.

ترك احمد مدرسته التي في مذبح وسكن 
ف������ي منطقه اخ������رى ولكن������ه لم ي������رد العودة 
للدراس������ة بسبب وضعه النفسي وخاصة انه 

يري قتله أبيه أمامه.
تقول أمه: احمد لم يعد كما كان بالسابق 
مهتما بدراسته ذكي ومتميز استشهد والده 

فانعزل عن اجلميع (وصمتت باكيه
أبدى صديق������ه هيثم رغبته في العودة إلى 
املدرسة، لكنه قال إن »ظروف حياتي متنعني 
م������ن التفكير مبجرد الع������ودة، إضافة الى أن 
الوض������ع احلال������ي االضطرابات املس������تمرة 
وعمليات االغتي������االت جتعل الواحد في حاله 

خوف وقلق
وذك������ر هيثم ان م������ن اصدق������اءه الذي ال 
يتعدون الثانية عش������ر من أعمارهم التحقوا 

مبا يسمي اجلان الشعبية
 حت������ت إغراءات معينه وبدال من ان يحمل 
الكت������ب  للمدرس������ة وبناء مس������تقبلهم حملوا 

السالح على أكتافهم
يضيف صديق������ه ريان: أصبحت الفصول 
الدراس������ة مزدحم������ة بس������بب وج������ود طالب 
من مناطق اخ������ري فكث������رت الفوضى وعدم 
االهتمام من إدارة املدرس������ة واملعلمني كما لم 
يعد مستوي الدراس������ة مثل السابق وأصبح 
ش������غلنا الش������اغل حتلي������ل األح������داث وماذا 

سيكون ومن الغالب.
ثم تابع ضاحكا :يوم دخل علينا مسلحون 
أخرجون������ا من الفص������ول ألنهم تش������اجروا 
م������ع مدي������ر املدرس������ة النهم يري������دون فرض 
بع������ض معتقداته������م وفي األخي������ر رضخ لهم  

للضغوطات املستمرة مع تهديدهم له
اكد صديقهم هالل: انع������دام الرغبة لدي 
الطالب واملدرس������ني في مواصلة الدراس������ة 
بسبب األوضاع والتوتر والقلق املستمر من 

انفجار االوضاع في اي وقت

تقول رجاء احملم������دي )معلمه(: األوضاع 
أثرت بش������كل كبير على الط������الب لدرجه ان 
البعض يتعاركون ألتفه األس������باب الن طرف 
محس������وب على طرف آخر وصل بهم احلال 
الى الوشاية ببعضهم  وايقاف الدراسة ليوم 

كامل
وتتابع بقولها: الطالب نفسياتهم مضطربة 
بشكل ملفت للنظر اثر على مستواهم وأدائهم 
الدراسي وخاصة الذين رواء مشاهد عنيفة 

او فقدوا شخص من عائلتهم.
وتتحدث املعلمة )س������ماء احلربي( بقولها: 
لن يفاجئك منظر األطف������ال وهم يلعبون لعبة 
»عسكر وحرامية« ويصنعون بأيديهم أدوات 
اللعب������ة من خش������ب قدمي وقطع بالس������تيكية 
مرمية هن������ا وهناك، وكل منهم ميثل طرف او 
جماعه وهذه حتدث إش������كاليات كبيره حتى 

في مستوي تفكيرهم
تفاجات مره من طالب وهو يقول )ما فائده 
العلم مادام كل شيء ميشي بالقوة والسالح

وذك������ر ل������ي أخ������ر: أن األطف������ال الى في 
اجلوالت الذين يحملون الس������الح يكس������بون 
أكثر من الطالب الذين يذهبون الى املدارس 

وكثير منهم ال ميتلك حق الكتب
وتش������ارك املعلم������ة )افتخار العس������كري( 
رأيهن قائله: كثير من الطالب لم يعد يهتمون 
بالدراس������ة او اجنازه������م واجباته������م اليومية 
فاألحداث ش������غلت تفكيرهم بل أصبح منهم 
من يفكر بطريقه غريبه وينصب نفسه وصيا 
على طرف معني وميكن أن يثير ألف مشكله 
يتطاول بها على معلميه  ألنه مسنود من تلك 

اجلماعة
إضاف������ة إل������ى صن������ف آخر م������ن الطالب 
والتي آثرت بها األحداث بش������كل سلبي على 
نفسياتهم فهناك من انطوي على نفسه وهناك 
طالبات إذا سمعن صوت بسيط أصنب بحاله 
هسترية وفزع كبير وآخرون تركوا الدراسة 

نهائيا.
تابع������ت بحزن: لم يعد احلديث مجدي عن 
املس������تقبل وأهميه التعليم والوطن غارق في 
دائرة اخلوف والصراع ومليشيات اإلرهاب 
فماذا ننتظر م������ن األجيال وأبنائنا أن يكونوا 

أو ينتجوا للمستقبل.
تق������ول االستش������ارية النفس������ية )س. ع(:  
يس������تعر النق������اش ح������ول األزم������ة واألطفال 
يس������تمعون بل وبعضهم يش������اركون، ومنهم 
من يحملها خارج املنزل ليش������ارك بها رفاقه، 
وهن������اك طفل فق������د أهله أو فق������د صديقه، أو 
قريب������ه، مما أثر على س������لوكه وحتى منطقه، 
وهن������ا ال أحتدث عن مناطق س������اخنة فقط بل 
ومناطق هادئة أيض������ا، األمر ينطبق على كل 
فرقاء احلرب، وهذا ال������ذي يحدث يؤثر على 
س������لوكياتهم ونفس������ياتهم ورمب������ا قراراتهم 
املس������تقبلية، فكم������ا ي������رون الكب������ار يفعلون 
لينس������جوا  ي������دور حولهم  س������يتقمصون ما 
ش������خصيتهم على منوالها س������واء كان احلق 

معهم أو عليهم.

فسحة األمل
األم������ل الذي ال يزال فيه فس������حه ألطفالنا 
واألجي������ال التي تنمو حت������ت دوائر الصراع 
وفتيل احلرب هي االهتمام باجلانب التعليمي 
وبناء مس������تقبلهم ونفس������ياتهم عب������ر  تعزيز 
االنتماء ومن يقوم مبزايدات سياس������ية على 
حس������اب حياته������م ومس������تقبلهم  يحتاج منا  
أبناءن������ا الطالب  لطريقة صحيحة ونفس������ية 
صحي������ة حت������ي  واثقني بأنفس������هم وبقدرتهم 
عل������ى التغيير«، و تربيته������م وبنائهم بالطريقة 
الصحيح������ة م������ا ينتج عن������ه تكوين ش������باب 
قوي وواثق بنفس������ه، أقوياء غير منكس������رين 
وش������اعرين باالنهزام واخليب������ة فالتعليم هو 
الطري������ق الصحيح لننقذ بها األجيال القادمة 

من احلروب والعنف والتطرف.
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ردد األطفال الصغار خائفين في صفهم  شعار الصرخة عندما دخل فتى مسلح يأمرهم بترديدها كل 
صباح

حمل إبراهيم )8س��نوات مخاوف��ه ( وقلقه الى امه انهمرت دموعه  وهو يتوس��ل اليها ان يبقي في 
المنزل فلم يعد له رغبه في الذهاب لمدرسته خوفا من ان يقتلهم ذلك الفتي(

أجم��ع آباء وأمه��ات يمنين  على مواجهتهم مواق��ف محيرة ومثيرة للحزن م��ع أطفالهم خالل فترة 
االضطرابات والحرب، وعدم الشعور باألمن واالستقرار في نفوس أطفالهم

  ذكرى الواحدي

أطــفــــــــــال الـيـمـــــــن:
نتعلم في دائرة اخلوف والصراع ...ومليشيات اإلرهاب



فقد اقدمت مليش������يا احلوث������ي في منتصف ليلة 
الس������بت املاضي على مهاجمة مق������ر املكتب التنفيذي 
إلص������اح إب من عده جه������ات ومبختلف األس������لحة 
املتوس������طة واخلفيفة ودارات اش������تباكات مع حراس 
املكتبوالتي امتدت الى الشوارع واحلارات املجاورة ، 
وبعد تدخل الوس������اطة اتفق اجلميع على وقف اطاق 
النار وانسحاب مسلحي احلوثي وحراس املكتب من 
أجل إخراج الشباب الذين كانوا متواجدين فيه ، لكن 
احلوثيني وبعد االنس������حاب حل������راس املكتب اقتحموا 
املكتب ونهب������وا كل محتوياته وقام������وا بإحراق غرف 
احل������راس والقاعة واختطاف قرابة 37 ش������خصا من 
العاملني في املقر واملتواجدي������ن فيه وإخفائهم وقالت 
مص������ادر إنهم في مبن������ى إدارة األم������ن التي تخضع 
لس������يطرتهم منذ تقدمي مدير االمن استقالته ، إضافة 
إلى ذلك فقد نهب مس������لحو احلوث������ي مقر لإلصاح 
يتبع دائرة املرأة ونهب الس������يارات التي كانت متوقفة 
بجواره ، واس������تخدم املس������لحني ناقات تابعةلقوات 

اجليش حلمل املنهوبات من املكتب.

جرمية اخالقية.. 
وقال إصاح إب في بيان له أن مليش������يات احلوثي 
هاجمت مكتبة التنفيذي مبدين������ة إب بصورة مفاجئة 
وغير مب������ررة مبختل������ف أن������واع األس������لحة اخلفيفة 
واملتوس������طة والثقيل������ة مما أث������ار الف������زع والرعب في 
أوساط األهالي واملواطنني اآلمنني داخل احلي املكتظ 

بالسكان. 
وأض������اف البيان أن املهاجمني اقتحموا املكتب بعد 
خمس س������اعات متواصلة من الهجوم العنيف ونهبوا 
كل محتويات������ه حتى التاف������ه منها با وازع من ضمير 
وغاب������ت معها األعراف والتقاليد املجتمعية الش������ريفة 
وقاموا باختطاف كافة املوظفني والعاملني واملتواجدين 

في املقر واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
ووصف البيان ماقام به مسحلو احلوثي باجلرمية 

األخاقية لم تشهد لها إب مثيًا منذ قرون
ودع������ا اصاح اب في بيانه كل القوى السياس������ية 
واالجتماعي������ة ومنظم������ات املجتمع املدن������ي ،إلى إدانة 
وش������جب واس������تنكار ما تعرض له مقره الرئيسي من 
احتال ونهب ملمتلكاته وحاالت اإلخفاء القسري التي 

طالت العديد من الشباب. 
وأك������د اصاح اب في بيانه رفض������ة املطلق للعنف 
الوقوع ف������ي املزالق الدموية اخلطي������رة التي يبدو أن 

طرف������ا ما يدف������ع مبليش������يا احلوثي لتنفي������ذ أجنداته 
اس������تجابة لنداءات النزق األحم������ق الذي يريد احراق 

الوطن فيه بحسب تعبير البيان ،
وحم������ل البي������ان الس������لطة احمللية واجه������زة البيان 
مس������ئولية حماي������ة مقرات������ه باعتباره حق دس������توري 
قانون������ي مكف������ول في جمي������ع األعراف والدس������اتير ، 
وطالب اللجنة األمنية في احملافظة أن تقوم بواجباتها 
ومهامها القانونية املناطة بها فهي املعنية بحفظ األمن 
واالس������تقرار في احملافظة، فهي من تتحمل مسئولية 

حماية األنفس واملمتلكات العامة واخلاصة.
وأض������اف البيان »ان ما يحصل اليوم حتول خطير 
في نه������ج التعامل مع اخلاف السياس������ي س������يدمر 
املجتمع وسيبني مستقبًا كارثيًا سيدفع ثمنه اجلميع 
فلن تستثني الفتنة أحدًا مهما ظن نفسه محتميًا فعلى 
العق������اء أن يقفوا س������دا منيعا بوج������ه دعاة التخريب 

واالقتتال »
وحي������ا اص������اح اب في بيان������ه أعض������اء وأنصار 
اإلص������اح عل������ى صمودهم وضب������ط النف������س حيال 
االس������تفزازات وتفويتهم الفرصة عل������ى أعداء الباد 
من أن يجروها للعنف واالقتتال ودعاهم إلى مواصلة 
التمس������ك بخيار الس������لم واملدنية وأال ننجر ملخططات 
أعداء الوطن وأعداء أمنه واس������تقراره الذين يحاولون 

جهدهم جر الوطن ملستنقع الدم بحسب البيان .

اشتباكات الرضمة.. 
اندلعت اش������تباكات عنيفة االس������بوع املاضي بني 
مس������لحي القبائل واحلوثي������ني في مديري������ة الرضمة 
التابع������ة حملافظ������ة إب بعد تس������ليم جن������ود اللواء 55 
التابع للحرس اجلمهوري سابقًا واملرابط مبدينة يرمي 
مواقعهم للحوثيني مع اسلحتهم املتوسطة واخلفيفة ، 
واملواقع التي سلمت يوجد فيها مقر ملجمع احلكومي 
ومدرسة ش������هداء الوحدة وموقعني آخرين فوق قرية 
ال������ذاري وهو ما يعتب خرقا لوقف إطاق النار املوقع 
بني القبائل بقيادة الشيخ عبدالواحد الدعام واحلوثيني 
قبل فترة حيث انه قد خاض معهم مواجهات عدة ومت 
ايقافها من خال جلان وساطة قبلية ورسمية ، وبعد 
اش������تباكات عنيفة بني الطرف������ني خلفت قتلى وجرحى 
تدخلت وس������اطة قبلية ب������ني القبائ������ل واحلوثيني ومت 
التوصل إلى وقف إلطاق النار ملدة 12ساعة غير أن 
الهدنة لم تصمد سوى ساعة ونصف بعد أن نقضها 
احلوثيون ما أدى إلى جتدد االش������تباكات العنيفة بني 

الطرفني.

تفجير منزل الدعام.. 
أقدمت مليشيات احلوثي املسلحة على تفجير منزل 
الش������يخ املؤمتري عبدالواحد ه������زام الدعام مبديرية 
الرضمة ، وجاء تفجير منزل الدعام من قبل مسلحي 
احلوثي بعد الس������يطرة على مركز املديرية وانسحاب 
الدعام ومس������لحيه إثر توقيع الهدنة وعقب اشتباكات 
عنيفة اشتركت فيها راجمات صواريخ »كاتيوشا« من 
مواقع تابعة ملعس������كر يرمي بالقرب من منطقة ش������يزر 

بكحان.  
وقام������ت إن مليش������يات احلوث������ي بتفخي������خ املنزل 
باملتفج������رات بعد نه������ب ما بداخله م������ن أثاث وغيرها 
وسمع دوي االنفجار إلى مسافات بعيدة ، كما اعتلى 
الدخان س������ماء الرضمة اثر تفجير املن������زل ،وأثارت 
عملي������ة تفجير منزل الدعام حالة من الذعر والهلع في 
أوساط الس������كان الذين اعتبروها عمًا إرهابيًا وغير 
أخاقي ويتنافى مع ع������ادات وتقاليد املجتمع اليمني 

املسلم.  
وقد نقض احلوثيون اتفاق وقف إطاق النار الذي 
رعته جلنة الوساطة وعلى إثره انسحب الشيخ الدعام 
مع مس������لحيه إلى خارج املدينة كتطبيق لهذا االتفاق، 
لكنهم اس������تغلوا وق������ف إطاق الن������ار وخروج الدعام 
ومقاتليه ليعززوا س������يطرتهم مبا في ذلك االس������تياء 

على املنزل وتفجيره. 

ولقي قرابة العشرين فردًا من الطرفني مقتلهم في 
املواجه������ات ومن بني القتلى نبيل الدعام النجل األكبر 
للشيخ الدعام وأربعة من مقاتليه، فيما بقية القتلى من 

مسلحي احلوثي ومناصريه. 

ادانات واحتجاجات.. 
أدانت احزاب اللقاء املشترك مبحافظة إب اقتحام 
مق������ر املكت������ب التنفيذي لإلصاح ونه������ب محتوياته ، 
مؤكدة على رفض كل عمليات العنف والقتل أيا كانت. 
ودعا املش������ترك لسرعة اطاق س������راح املختطفني 
واعادة جميع املنهوبات وتش������كيل جلنة للتحقيق فيما 

حدث وكشف نتائج التحقيق للرأي العام
وحمل املشترك في بيانه السلطة احمللية واالجهزة 
االمنية املس������ئولية الكاملة ملا ح������دث ويحدث وطالبت 
بإخراج كافة املجاميع املس������لحة من أي طرف والقيام 

بواجباتها حلفظ االمن واالستقرار داخل احملافظة.
ودعا املش������ترك كافة القوى السياسية والفعاليات 
اجلماهيري������ة للوقوف امام مايحدث مبس������ئولية كاملة 
لرف������ض كل االعم������ال املخل������ة باألم������ن واالس������تقرار 

باحملافظة.
م������ن جهته التنظيم الناص������ري مبحافظة إب حادثة 
اقتح������ام مق������ر اص������اح إب وحمل الس������لطة احمللية 
مس������ؤولية تده������ور الوض������ع األمن������ي ف������ي احملافظة 
ودعاها لضرورة القيام مبس������ؤوليتها في حفظ االمن 
واالس������تقرار والعمل بش������كل عاجل من اجل االفراج 

عن املختطفني.
ودعا الناصري ابناء احملافظة الي نبذ كل وس������ائل 
العنف أيا كانت ومهما كانت اسبابها والوقوف صف 
واحد ضد كل من يخل باألمن واالستقرار والسكينة 

العامة.
كما ادانت منظمة ناش������طون با حدود اقتحام مقر 
االصاح بإب من قبل مليش������يات احلوثي واختطاف 
ع������دد م������ن املتواجدي������ن في������ه وخاص������ة الصحفيني 
واالعامي������ني كما اعلن������ت عن تضامنه������ا الكامل مع 

الزماء الصحفيني العاملني في املكتب.
وطالبت با حدود األجهزة األمنية بسرعة التحقيق 
في هذه احلوادث وتق������دمي اجلناة إلى العدالة لينالوا 
جزائه������م الرادع وفق������ًا للقان������ون ، ودعتلحماية حياة 

الصحافيني والنشطاء املدنيني.
وحتمل الس������لطات احمللية باحملافظة مس������ئولية ما 
قد يترتب عل������ى هذه احلوادث م������ن عمليات تقويض 

للحريات املدنية بشكل عام 
وكانت مدينة إب قد ش������هدت عدد من االحتجاجات 
الرافضة لتواجد املليش������يات املسلحة في املدينة وقد 
خرجت مسيرة بالورود ملجموعة من النشطاء الشباب 
إضافة إلى وقفة احتجاجية لنساء إب طالبت بإخراج 
مليشيات احلوثي من املدينة ، ونظم موظفو اذاعة اب 
وطاب وطالبات الثانوية في املدينة وقفات احتجاجية 
طالبوا فيها الس������لطة احمللية واللجن������ة األمنية للقيام 
مبهامها الوطنية والقانونية بحماية احملافظة واخراج 
املليش������يات املسلحة من املدينة وبسط نفوذ الدولة في 

نشر قوات اجليش واألمن بالشوارع. 
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ف��ي عمق الجم��ال والس��ام »إب« تعمل مليش��يات الحوثي في تقوي��ض الحياة 
المدنية والسياس��ة األكثر استقرارا في التمدد المس��لح في مديريات المحافظة في 
تفجير المنازل واقتحام مقرات االحزاب كعمل نقيض التفاق الس��لم الشراكة إضافة 
إلى ان هذه الممارسات تمثل تهديا للسلم االجتماعي والتعايش المشترك ، فقد فجر 
مسلحو الحوثي بيت الشيخ القبلي الدعام واقتحموا المكتب التنفيذي لإلصاح ومقار 

أخرى بمديرية يريم .

  ياسرعقيل
  فؤاد ناجي 

اقتحام مقر اإلصالح وتفجير منزل الدعام...

ميلشيات احلوثي في محافظة إب تستهدف احلياة املدنية



مر على توقيع اتفاق السلم والشراكة قرابة شهرين 
وما ت������زال اخلالفات والعراقيل الت������ي تضعها بعض 
القيادات املتضررة من التغيير املتحالفة مع املتمردين 
احلوثي������ن تعم������ل على توس������ع اخلالف ب������ن القوى 
السياس������ية القائمة حول نس������ب التمثي������ل وحصة كل 
طرف في تشكيل حكومة الشراكة التي تأخر تشكيلها 
أكثر من شهر قياسًا بالفترة احملددة بشهر في اتفاق 
السلم والشراكة املوقع عشية سقوط العاصمة صنعاء 

بيد املتمردين احلوثين في 21 سبتمبر املاضي .
وفي هذا االط������ار قال الكاتب واحمللل السياس������ي 
الدكت������ور محمد جميح: إن أكب������ر املعوقات التي تعيق 
اتفاق الس������لم والشراكة هي متدد املتمردين احلوثين 
،وتوسعهم العسكري واملليشاوي على حساب العملية 

السياسية .
وأض������اف الدكتور جمي������ح في تصري������ح خاص ل� 
» الصح������وة »أن التحالف الالمس������ؤول بن املتمردين 
احلوثي������ن وبع������ض القي������ادات السياس������ية واحلزبية 
والعس������كرية واألمنية هي فكرة ايجاد الكيان املوازي 
،أو الدول������ة داخل الدول������ة التي تس������يطر على أذهان 
احلوثي������ن مضيفًا أن هشاش������ة وضعف مؤسس������ات 
الدول������ة ،وعدم القدرة على اتخاذ القرار ابرز املعوقات 

حتى اآلن .
من جهته ق������ال الكاتب واحمللل السياس������ي عبد 
امللك شمس������ان ان االتفاق يقضي باستعادة الدولة 
املنهوبة ونزع س������الح جماعة احلوث������ي، أي نقض 
املكاس������ب التي ترى ه������ذه اجلماعة أنه������ا حققتها 
بقوة الس������الح، ما يعني أن هذا الطرف الذي فرض 
نفسه محل الدولة بقوة السالح، واجتاح احملافظات 
وس������يطر على املعسكرات ونهب أسلحتها، ال ميكن 
أن يتخلى عن هذه املكاس������ب ملج������رد أنه وقع على 

االتفاق .
موضحًا أن هذا ه������و العائق األكبر أمام االتفاق 
خاصة وأن أدوات التنفيذ ألكثر بنوده هي مؤسسات 
الدولة التي أصبحت اليوم حتت س������يطرة احلوثين 

كأمر واقع مفروض بقوة السالح.
وأوضح شمسان في تصريح ل� » الصحوة » ان 
ممارس������ات احلوثين وعلي صالح الذي هو حليفهم 
في االنقالب على العملية السياس������ية ال تبشر حتى 
اآلن بنوايا حس������نة جتاه تطبيق االتفاق والس������ماح 
بت������دارك ما تبقى من الدولة ومتن������ع االنهيار، مبينًا 
ان آخرهذه املمارس������ات عل������ى أرض الواقع الدعوة 
الجتماع رموزهم ممن أطلقوا عليهم حكماء اليمن، 
والذين اتفقوا جميعا على فرض املليشيات املسلحة 
كش������ريك للدولة في كل صغيرة وكبيرة، األمر الذي 

يناقض اتفاق السلم بشكل واضح.
 وأضاف ان من معوقات الس������لم والش������راكة هو 
اإلصرار على املمارس������ات النقيض������ة لبنود االتفاق 
كاس������تمرار التوسع املسلح في احملافظات وتوسيع 

النفوذ على مؤسسات الدولة واحلكومة .
وأش������ار شمس������ان ال������ى البند املتعلق بتش������كيل 
احلكومة والذي يعد من أس������هل البن������ود في اتفاق 
السلم والشراكة وما يزال محل جدل وخالف حتى 
اآلن، مبين������ًا من باب أولى أن يك������ون تطبيق البنود 

األخرى أكثر تعقيدا.
وأضاف أن االستسالم الواضح من قبل الرئاسة 
والدول العشر واألمم املتحدة للعراقيل التي يضعها 
حتالف احلوثي وصالح أمام بنود هذا االتفاق يعني 
فق������دان ما تبقى من الظروف املس������اعدة على تنفيذ 

بنود االتفاق .
واتفقت القوى واملكونات املوقعة على اتفاق السلم 
والش������راكة مؤخرًا على تشكيل حكومة كفاءات بدال 
من حكومة احملاصصة السياسية بعد تعذر تشكيل 
حكومة الش������راكة بسبب اخلالفات حول احلصص 

ونسب التمثيل.
وكان املبع������وث األممي إلى اليمن الس������يد جمال 
بنعمر قال في كلمة له خالل زيارة األخيرة أن اتفاق 
حكومة الكف������اءات يعتبر خطوة هامة في تنفيذ بنود 

السلم والشراكة الوطنية.
ومتنى بنعمر أن يلي هذا االتفاق إجراءات أخرى 
لتعزيز الس������لم واالس������تقرار في إطار تنفيذ جميع 
بنود اتفاق الس������لم والش������راكة الوطني������ة، وبخاصة 

اجلانب األمني منها .

وأوضح بنعمر في ب������الغ صحفي على ضرورة 
تنفيذ اتفاق السلم لتجاوز التحديات الراهنة وأهمية 
التعجيل بتشكيل احلكومة اجلديدة، مؤكدًا أن األمم 
املتحدة ستعمل مع جميع األطراف لتذليل العقبات 

في سبيل الوصول إلى التنفيذ الكامل لالتفاق .
من ناحيتها، جددت جميع األطراف السياس������ية 
التزامه������ا باتفاق الس������لم والش������راكة الوطنية ودعا 
حزب اإلصالح، األطراف املوقعة على اتفاق السلم 
والشراكة ، إلى اإلسراع في تنفيذ بنوده دون تلكؤ، 
والتمس������ك بالعمل السلمي واالبتعاد عن العنف في 

فرض األهداف السياسية.
وأكد احل������زب في بيان أص������دره اليوم،في ختام 
اإلجتم������اع الدوري ألمانته العامة، برئاس������ة األمن 
العام املساعد األستاذ ش������يخان الدبعي- ضرورة 
تطبيع األوضاع والعمل وفق ما تضمنته كلمة األخ 
رئيس اجلمهورية االثنن املاضي، واتخاذ إجراءات 
تنفيذي������ة على األرض لتعزيز ثقة املواطن اليمني في 
سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وفق مخرجات 

مؤمتر احلوار الوطني.
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التحالف الالمس��ؤول بين الحوثيين 
وصال��ح أمام بنود ه��ذا االتفاق يعني 
فقدان ما تبقى من الظروف المساعدة 
على تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة 
فضاًل عن تمدد المتمردين الحوثيين 
،وتوس��عهم العس��كري والمليش��اوي 

على حساب العملية السياسية .

   فارس الشعري 

متدد احلوثيني وتوسعهم العسكري يفقد ما تبقى من الظروف 
املساعدة على تنفيذ بنود االتفاق 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم املواساة 
للزميل العزيز

أمــــــني  الســــواري وكافة آل السواري 
في وفاة املغفور لها بإذن الله )والدته الفاضلة(

سائلني املولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته  
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان  ..

 إنا لله وإنا إليه راجعون.

سليم اخلطيب، ابراهيم غراب، محمد جواح، ابراهيم املطري،  محمد السنفي،
 أمني اجلاكي، عبداحلليم العنوة، عبداجلبار اجلرور، عبدالرحمن الدرويش

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها لألخ

محمد عبدالله أبو سعلة
مبناسبة زفافه امليمون

فألف ألف مبروك..
عادل عبدالله مساعد الوركي، مختار راجح أبو سعلة،
 عبدالله يحيى  املارح،  عبدالله احمد حسني الوركي



عل������ى العك������س مما ذه������ب إلي������ه كثيرون، 
فانن������ى أزع������م ان حركة النهض������ة فى تونس 
كس������بت بأكثر مما خس������رت فى االنتخابات 
التش������ريعية التى متت هذا األسبوع. صحيح 
أنها خسرت بعض املقاعد فى مجلس النواب 
إال أنها كسبت رصيدا معتبرا من االحترام. 
وخسارتها جولة فى االنتخابات ال تقاس وال 
تقارن بالكس������ب الذى حققته على مس������توى 
التاري������خ، م������ن حيث انه������ا حفرت لنفس������ها 
مكانا باعتبارها منوذجا لإلسالم السياسى 
املعت������دل، ال������ذى اصطف إلى جان������ب الدولة 
املدني������ة ودافع عنها، وجنح ف������ى التفاعل مع 
التي������ار العلمانى املعتدل، وانحاز طول الوقت 
إلى جانب قيم وقواعد املمارسة الدميقراطية، 
لي������س ذلك فحس������ب وامنا ض������رب املثل فى 
تقدمي مصلحة الثورة واستحقاقات املمارسة 
الدميقراطية عل������ى مصلحة احلركة وغوايات 

السلطة.
بل اننى لست أخفى ارتياحا لفقدان حركة 
النهضة املركز األول بني األحزاب املتنافس������ة 
ليس فقط الن من ش������أن ذلك أن يوفر للحركة 
فرص������ة كافية ملراجع������ة جتربته������ا وانضاج 

خبرتها، ولكن ألسباب أخرى منها ما يلى:
�������� ل������و ان النهضة احتفظ������ت مبوقعها فى 
املرك������ز األول ملا س������لمت من تهم������ة التزوير 
واس������تخدام أدوات السلطة ونفوذها للتالعب 
ف������ى النتائ������ج. ولدينا فى تون������س وفى العالم 
العرب������ى أبواق إعالمية جاه������زة وقادرة على 
تثبيت التهمة فضال ع������ن توافر أجواء عربية 

مواتية للتشهير واإلدانة.
�������� إذا بقيت النهضة فى صدارة املش������هد 
السياس������ى فإننا لن نعدم أصواتا تقول: ألم 
نقل لك������م إن أمثال هؤالء يؤمنون بدميقراطية 
املرة الواح������دة، مبعنى أنها تلك التى تقودهم 
إلى الس������لطة، وس������تكون االنتخاب������ات التى 
جاءت بها هى األخيرة فى س������جل املمارسة 

الدميقراطية التى يدعونها.
�� س������وف يستنفر ذلك التحالف النشط فى 
العالم العرب������ى اآلن، الذى أعلن احلرب على 
اإلسالم السياسى، واعتبر ان استئصاله من 
الفضاء العربى هو أول وأهم أهداف احلرب 
ضد اإلرهاب. ورمبا أدى ذلك إلى ممارس������ة 
مختل������ف الضغوط االقتصادي������ة على تونس، 
سواء إلفشال جتربة حكم النهضة أو ملعاقبة 

اجلماهير التى صوتت لصاحلها.
لس������ت أش������ك ف������ى أن احلركة ل������م تتعمد 
التراجع إلى املرتب������ة الثانية، لكنى عند رأيى 
ان التراجع كان فى مصلحتها وفى مصلحة 
الدميقراطي������ة التونس������ية أيض������ا. وه������و أمر 
أحس������ب انه يحتاج إلى مزيد من املناقش������ة 
والتمحي������ص. بل أزعم أن جتربة النهضة فى 
تونس تستحق أن تدرس من جانب الباحثني 
املعنيني بتفاعالت وحت������والت العالم العربى، 
خصوصا ان أجواء الربيع العربى دلت على 
أن املكون اإلس������المى طرف ال ميكن جتاهله، 
وان ترش������يد ذلك املكون وانضاج خبرته هو 
فى مصلحة االس������تقرار ف������ى نهاية املطاف. 
صحي������ح أن ظه������ور تنظيم داع������ش وحكاية 
اخلالف������ة اإلس������المية وممارس������اتها املنفرة 
والبش������عة متثل وجها دميما لتجليات احلالة 
املنتسبة إلى اإلس������الم، إال أن النموذج الذى 
قدمته حركة النهضة ميثل وجها آخر تتوافر 

له مقومات القبول فضال عن االحترام.
لقد أشرت إلى اجلهد الذى بذلته النهضة 
ف������ى تون������س للحفاظ على متاس������ك املش������هد 
السياسى من خالل االلتزام بقاعدة التوافق، 

واعتب������ار ان دميقراطية األغلبية ال تناس������ب 
مرحلة ما بع������د جناح الث������ورة. وهو اجتهاد 
مهم جدي������ر بالنظر، خصوص������ا ان التجربة 
التونس������ية أثبت������ت جناحه ف������ى احلفاظ على 
استمرار مسيرة الثورة، وجتنب انتكاسها أو 
انكس������ارها كما حدث فى أقطار أخرى. وإلى 
جانب دميقراطية التوافق فقد سبق ان ذكرت 
ان اجلهد الذى بذله منظم������و احلركة لتنزيل 
فك������رة »املقاصد« عل������ى الواقع السياس������ى، 
يستحق بدوره دراسة ومتحيصا، واملقاصد 
مبعن������ى املصالح الكلية العلي������ا تتصرف فى 
اخلطاب اإلس������المى التقلي������دى إلى مقاصد 
الشرع، وهى متعددة الدرجات، أعالها مرتبة 
تلك التى تستهدف احلفاظ على خمسة أمور 
جوهرية هى الدين والنفس والعقل والنس������ل 
واملال. ولفك������رة املقاصد مكان������ة خاصة فى 
الفقه املالكى السائد فى بالد املغرب، وكتاب 
اإلمام الشاطبى »املوافقات« يعد مرجعا مهما 
فى املوضوع. ما يعنينا فى األمر ان منظرى 
احلركة اهتدوا بفك������رة املقاصد فى تفاعلهم 
مع املش������هد السياس������ى التونس������ى وحتدثوا 
ع������ن جي������ل جديد م������ن املقاصد السياس������ية 

العليا الت������ى يتعني االسترش������اد بها الجناح 
التجربة التونس������ية. وقد متثلت تلك املقاصد 
فى ضرورة احلفاظ عل������ى الثورة، واالنطالق 
من مبدأ التوافق، مع تثبيت قواعد املمارس������ة 

الدميقراطية.
أكرر أننا بصدد جتربة ثرية تستحق عناية 
من جانب الباحث������ني، ليس فقط للوقوف على 
ايجابياتها ولكن أيضا للتعرف على سلبياتها 
وأخطائه������ا، ال لكى نحتف������ى بحركة النهضة، 
ولك������ن أيضا نثب������ت عوامل جن������اح التجربة 
الدميقراطية من جهة، ولكى ترش������د مس������يرة 
املكون اإلس������المى من جهة ثانية. ولألس������ف 
فإن األج������واء الراهن������ة املش������بعة باالحتقان 
واحلساسية ال حتتمل حوارا موضوعيا حول 
ذلك امللف، الذى أصبح ش������ائكا وملغوما فى 
بع������ض األقطار العربية. لذلك فرمبا كان غاية 
ما نطم������ح إليه فى الوق������ت الراهن أن نعطى 
التجربة التونس������ية حقها من االنصاف، وان 
نس������جل حفاوتنا بالنموذج الذى قدمته حركة 
النهضة وبالرس������ائل اإليجابي������ة املهمة التى 
وجهتها إلى كل من له صلة مبلف اإلس������الم 

السياسى والشأن العام.

د. عبدالعزيز املقالح

يحيى الثاليا

فهمي هويدي
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استقالة األطباء الشرعيني في اليمن.. تعطيل للعدالة

يؤدي إلى تعطيل العدالة وفقدان األدلة في الكثير من القضايا

كتابات

صدمني، بل رّوعني نبأ استش���هاد الصديق والزميل 
األستاذ محمد عبدامللك املتوكل، وعندما حاولت التعبير 
عن هول هذه الصدمة على نفس���ي وج���دت الكلمات تفِرّ 
م���ن ذاكرت���ي وال يس���تطيع القلم التقاط ش���يء مما أريد 
قوله والتعبير عنه، ووجدت أن الكلمات تغش���اها ظلمة 
أشبه بالظلمة التي رافقت حادث االغتيال املريع، وأشبه 
م���ا تكون أيض���ًا بحياتن���ا املؤملة التي جعل���ت الكثيرين 
م���ن أبن���اء هذا البل���د يقول���ون ، وهم على ح���ق، أنه في 
ه���ذا الزم���ن القبيح، زمن قت���ل النفس البريئ���ة بدم بارد 
وإحس���اس مفقود يكون املوت راحة والشهادة نعمة من 
السماء، إذ ماذا تبقى في احلياة من فضائل وجماليات 
جتعلها جديرة بأن تعاش وجتعل اإلنسان يحرص على 

التمسك بها.
ومل���ن ال يع���رف صلت���ي القدمي���ة واحلديث���ة بالزميل 
الش���هيد أستس���مح الق���ارئ أن أع���ود ب���ه إل���ى أوائ���ل 

اخلمس���ينيات م���ن الق���رن املاض���ي حينم���ا جمعتني به 
املدرسة املتوسطة، كنا في فصل واحد، بل جوار بعض، 
وقد تطورت الصداقة والزمالة وخرَجْت من املدرسة إلى 
واقع احلياة في تلك املدينة الصغيرة الهادئة التي كانت 
س���جنًا وحتولت إلى جامعة، لم نكن نفترق وكان دليلنا 
ف���ي البداية ش���قيقه الراح���ل اجلليل أحمد ال���ذي انتقل 
إلى جوار ربه وهو في ريعان الش���باب وترك في قلوبنا 
غصة ما تزال ذكراها عالقة بالروح والوجدان. كنا نقرأ 
كثي���را ونلعب كرة القدم ونحرر صحيفة خطية باس���م » 
الرياض���ة« نبعث به���ا إلى أصدقائنا ف���ي صنعاء وتعز، 
وق���د نش���رت صحيفة النصر ف���ي أحد أعداده���ا ترحيبًا 
بالزميل���ة الرياضة مما لفت انتب���اه اإلمام وأبرق لنائب 
حجة يبارك ل���ه بالصحيفة اجلديدة ، وللحديث عن هذا 

املوضوع وما أثاره من قلق وردود أفعال مكان آخر.
تواصل الود بيننا وتعمق حتى بعد أن غادرت مدينة 

حج���ة وغادرها ه���و فيما بع���د، وكان تواصلن���ا دائمًا ، 
ول���م أك���ن أخفي إعجاب���ي بش���جاعته وأحيان���ًا بتهوره 
في بع���ض األمور الت���ي يتجنب السياس���يون )العقالء(
اخل���وض فيه���ا، وبعد ث���ورة س���بتمبر بع���ام أو أقل من 
ع���ام جمعتنا القاه���رة، كنا نختلف قلي���اًل ونتفق كثيرًا، 
وأزع���م أنن���ي أنا الذي حرضت���ه على مواصلة دراس���ته 
اجلامعي���ة ، وكان���ت ميول���ه السياس���ية وراء اختي���اره 
حلق���ل اإلعالم بينما كانت ميولي األدبية وراء اختياري 
لكلي���ة اآلداب وقد جمعتنا في األخير صنعاء واجلامعة 
واألح���الم الت���ي كانت تتبخ���ر ثم تعود إل���ى الظهور من 
جدي���د، وكان اختالفن���ا في بعض القضاي���ا مثل اتفاقنا 
ف���ي بع���ض اآلخر محاط���ًا بظالل من الصداق���ة والزمالة 
القدمي���ة ، وكان ش���عار االختالف ال يفس���د لل���ود قضية 
عاماًل  أساس���يًا في استمرار احلوار والنقاش والبحث 
ع���ن طرق للتع���اون والتضام���ن والنظر إل���ى البعيد في 

منأى عن اللحظة املتوترة واملتغيرة .
قب���ل اغتيال الش���هيد العزيز بس���بع س���اعات تقريبًا 
كن���ا مع ع���دد من الزمالء في جلنة التقريب بني املكونات 
السياس���ية وه���و ف���ي قلبه���ا نناق���ش املس���تجدات على 
الس���احة، وكان آخر ما كتب���ه بخطه ومازلت محتفظًا به 
يتضم���ن الفكرة اآلتي���ة: واجبنا هو العم���ل على تكوين 
الدول���ة املدنية الدميقراطي���ة العادلة والبحث خارج هذا 
املوض���وع س���يجعلنا نت���وه ونبتعد عن جوه���ر املهمة . 
وأعتقد أن أعظم تكرمي وتقدير لش���هيدنا وبقية ش���هداء 
الوط���ن ينبغي أن يكون في االلتفات إلى هذه األطروحة 
الوطني���ة الكفيل���ة باالنتقال بالبالد من ح���االت الصراع 
إلى حالة األمن واالس���تقرار واملواطنة املتس���اوية ، وما 
ينتج عنها جميعًا من استعادة اعتبار للوطن الذي كان 

وما يزال يحلم ويقاوم اليأس واإلحباط.
نقال عن الثورة

ح������ني كنت طالبًا في الس������نة الثاني������ة من بجامعة 
صنعاء عاد الدكتور محمد عبدامللك املتوكل أس������تاذ 
اإلعالم واالتصال السياسي بقسم العلوم السياسية 
م������ن رحلة عالجية طويلة إل������ى أمريكا. منذ كنت في 
املرحلة اإلعدادي������ة والثانوية الحظت ما ميثله الرجل 
من حضور سياس������ي وفكري وطني واس������ع، فكانت 
فرصة في التعرف عليه من خالل نش������اطي الطالبي 

في االحتاد العام لطالب اليمن.
زرته في مكتبه املتواضع بالكلية وقدمت له نفسي 
طالب������ًا منه إجراء حوار صحفي لنش������رة طالبية !!. 
كان الرجل متواضعًا وودودًا ومش������جعًا تعرف إلي 
وسألني عن تخصصي الدراسي واسمي ومنطقتي 
ورحب بإجراء احلوار وقال لي حني تكون أس������ألتك 
جاه������زة ضعها ف������ي مكتب������ي إن كان مفتوحًا لدى 
املعي������د، أو أدخله������ا من حتت الب������اب وأعطاني رقم 

هاتفه املنزلي.

ل������م يتأخر كثيرًا في اإلجابة على حواري معه فقد 
تكرم بكتابة األجوبة بخط أنيق وطلب مني أن أعطيه 
رقم فاكس كي يرسلها لي عليه، وأعطيته رقم فاكس 

أحد أصدقائي لتصل اإلجابة في نفس الليلة.
كانت إجاباته رصينة فيها السياسة وفيها نصح 
الطلبة على العلم، وفيها أيضا معلومات عن س������يرته 
العلمية والعملية، وكشف في احلوار أنه خالل رحلته 
العالجية أجرى عملية زراعة كبد مت استبدال ثمانني 
باملائ������ة من كبد جنل������ه احملاس������ب القانوني واخلبير 

املالي ريدان محمد عبدامللك املتوكل.
كان حواري املتواضع معه هو أول حوار صحفي 
يجري������ه بعد عودته م������ن أمريكا رغم أن������ه كان على 
الدوام محط انظ������ار الصحافة احمللية والدولية. بعد 
ذل������ك احلوار ظلت عالقتي به تنمو باس������تمرار، زرته 
مرة يتيمة إلى منزله بش������ارع الزراع������ة ، وبعد ذلك 
عرفته أس������تاذا في قاعات الدراسة. عرفت كثير من 

أس������اتذة اجلامعات لكنه ونف������ر قليل من األكادمييني 
بينهم الدكتور محمد الظاهري يش������عر معهم الطالب 

بالود وجتاوز الكلفة.
أب������رز م������ا كان ميي������ز املت������وكل األس������تاذ أنه هو 
السياسي الذي نقرأ له وعنه خارج قاعات الدراسة 
كان اإلميان بحق االختالف في الرأي راس������خا لديه 
حتى م������ع طالبه، كنا ال جند غضاض������ة في نقد ما 

يطرحه من رؤى وأفكار !!
ب������ل كان يحرص على أن يعل������م طلبته حرية النقد 
وطريقة االختالف، ويشجعهم بأسلوب أب حريص، 
يجعل الكل يش������عر أنه قريب منهم. بعد تخرجي من 
اجلامع������ة التقيته ف������ي محافل عدي������دة وكان كعادته 
يرح������ب بطالبه ويهتم بهم ويناقش������هم كما لو أنه من 
جيلهم. أذكر ذات مرة في قاعة الدراسة أن طالبًا من 
الزمالء سأله سؤاال يبدو أنه يتعلق به شخصيًا فما 
كان منه إال ان أحال اإلجابة يومها على ابنته الرائعة 

رضية التي كانت في نهاية حجرة احملاضرة تدرس 
معنا بعض املقررات في مساق دراستها العليا.

يوم ناداني في أحد ممرات الكلية بصوته املبحوح 
- رحم������ه الل������ه - يا يحيى هيا نس������ير نقبر صاحب 
البالد ، وعلمت أنه يعني القاضي أحمد اآلنسي والد 

األستاذ عبدالوهاب االنسي أمني عام اإلصالح.
في آخر لقاء جمعن������ي به، التقيته في مقر أحزاب 
املش������ترك حني زرت املقر تزامنا مع اجتماع املجلس 
األعلى للمش������ترك انا وبعض األخوات لطرح قضية 
معتقلي الثورة على هذه القيادات. رحب بي الدكتور 
املت������وكل كعادته ترحيبا ح������ارًا وكان بعد عودته من 
رحلت������ه العالجي������ة في عم������ان إثر إصابت������ه بحادثة 
الدراجة النارية املعروفة، بدأت حديثي معه بس������ؤال 
ه������ل عرفتني يا دكتور ؟. ليجيب: أنت تس������ألني هذا 
الس������ؤال كل م������رة يا يحيى !! قص������دك ألنك جالس 

بعمران الناس "حينسوك" !!

هنيئًا لك الشهادة أيها الزميل العزيز

املتوكل ... أستاذ احلوار واالختالف

خسروا املقاعد وكسبوا االحترام
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د. عبدالوهاب الديلمي

ضي���ق الناس مفهوم العمل الصالح، كما ضيقوا مفهوم العبادة.فإذا كان 
امل���راد بالعبادة –مبفهومها الواس���ع- هو كل ما يحب���ه الله تعالى ويرضاه 
م���ن األق���وال واألعمال، فكذلك العمل الصالح، فإنه يش���مل كل عمل مش���روع 
ُقص���د ب���ه وجه القرب���ة إلى الل���ه تعالى.وهنا الب���د من ذكر احلدي���ث النبوي 
الش���ريف ال���ذي يقول فيه رس���ول الله صل���ى الله عليه وآله وس���لم: »اإلميان 
بضع وستون شعبة، أعالها ال إله إال الله، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، 
واحلياء شعبة من اإلميان«.وعلى سبيل املثال فإَنّ كثيرًا من الناس إذا حّلت 
العش���ر من ذي احلجة ال يعرفون من العمل الصالح -الذي رغب فيه رس���ول 
الل���ه صلى الله عليه وآله وس���لم ف���ي هذه األيام- إاّل الص���وم، وكأَنّ األعمال 
الصاحلة انحصرت في الصوم.نعم الصوم صورة واحدة من صور األعمال 
الصاحلة.وال���ذي يظه���ر –والله أعل���م- أن حدوث املفه���وم الضيق عند كثير 
من الناس لألعمال الصاحلة، أو للعبادة، هو التعامل مع اإلس���الم باالنتقاء 
والتش���هي، فالن���اس ينظ���رون إلى ما ال مش���قة فيه، وال ُكلف���ة إاّل ما قد يكون 
فيه جهد يس���ير فُيْقِبلون عليه، ويتس���ابقون في���ه، ويداومون عليه، وأضرب 
لذلك بعض األمثلة: عندما ننظر إلى تش���ريع الوضوء، جند أنه ال يوجد في 
الق���رآن الك���رمي من اآليات التي جاء فيها األم���ر بالوضوء، إاّل في آية واحدة 
هي اآلية السادس���ة من س���ورة املائدة.بينما ُذكر اجلهاد مبشتقاته نحوًا من 
ة، وذكر اإلنفاق نحوًا من س���بعني مرة مبش���تقاته املختلفة.فتجد  ثالث���ني مَرّ
الن���اس يلتفت���ون إلى آية الوضوء، فيحرص املرء عل���ى أن ال يصلي إاّل وهو 
عل���ى وضوء، وال يلتفتون إلى عش���رات اآليات الواردة في اجلهاد واإلنفاق، 
ألن كلفة الوضوء يس���يرة، واإلنس���ان إذا أعياه الوضوء لسبب من األسباب 
س���يعدل إل���ى التيمم.بينما اجلهاد واإلنفاق الت���ي حتتاج إلى تضحية وبذل 
وس���خاء وجترد من مرض البخل والش���ح، وقد يس���تدعي األمر اخلروج من 
ّمل مشاق  الديار، ومفارقة األوطان واألهل واألوالد، واملصالح الدنيوية، وحَتَ
األس���فار، م���ن أجل ذلك فإنه���م ال ُيقدمون على القيام بها إاّل بالقدر اليس���ير، 
وإذا دع���وا إلى ش���يء من ذلك حاول���وا اختالق املس���وغات للهروب من هذه 
الواجبات.وق���د جت���د امل���رء يقول: لو س���نحت لي الفرصة باجله���اد بالنفس 
لبذل���ت نفس���ي، ف���إذا ُطلب منه إنف���اق املال للجه���اد تلّكأ، ومن هن���ا ُيعلم أن 
دع���واه في رغبته أن يبذل نفس���ه دعوى باطلة؛ ألن ال���ذي يبخل باملال يبخل 
بالنف���س من باب أول���ى، ألن املال خادم للنفس ووس���يلة لرعايتها.وبالعودة 
إل���ى حديث ش���عب اإلميان، جند الرس���ول صل���ى الله عليه وآله وس���لم يذكر 
لهذه الش���عب أعلى وأدنى، مما يدل على تفاوتها.وقد تتفاوت هذه الش���عب 
إما باعتبار أن بعضها أس���اس لغيرها كالش���عب املتعلقة باإلميان، أو ألنها 
مظاهر كمال العبودية: كالعبادات املفروضة، أو ألنها تتعلق بالعالقات بني 

أف���راد األس���رة، أو املجتمع، وعالقات احلاكم باحملك���وم، والعالقات الدولية.
وقد يكون بعضها من اآلداب واألخالق املتممة ملكارم األخالق.ولذلك يختلف 
أه���ل العل���م ف���ي أّي العبادات أفضل: فقي���ل: ما كانت املش���قة فيها أعظم من 
غيره���ا فيقول���ون: األجر على قدر املش���قة، وهذه القاع���دة ال يصلح التعميم 
فيه���ا، فالعب���ادة الت���ي ال ميك���ن أداؤه���ا إاّل بتحمل املش���اق كاجله���اد مثاًل، 
وكاحلج في حق من ال ميلك الراحلة، فيمشي املسافات الطويلة، فهذه الشك 

أَنّ األجر فيها أعظم، ألن حتّمل املشقة في حقها صار شرطًا للقيام بها.
أّم���ا العب���ادات التي ميكن أداؤها بدون مش���قة، كالذي يس���تطيع الركوب 
عل���ى الطائ���رة أو الس���يارة في احلج، فيعدل ع���ن ذلك إلى املش���ي زعمًا منه 
أن���ه بذلك يكس���ب أج���رًا كبيرا، فهذا وهم واعتقاد باط���ل، ألن الله عز وجل ال 
يري���د تعذيب اإلنس���ان باختالق املش���اق، ولذلك أنكر رس���ول الله صلى الله 
عليه وآله وس���لم على الذين كانوا يس���لكون مسالك الغلّو في الدين، كالرهط 
الذي���ن تقاّل���وا أعمالهم، فتعاهدوا على أنواع من العبادة فيها مش���قة، وهي 
قي���ام اللي���ل كله، أو صيام النهار كله، أو ع���دم الزواج انقطاعًا للعبادة، فقال 
صلى الله عليه وآله وس���لم في حق أمثال هؤالء: »ما بال أقوام يقولون كذا 
وك���ذا، لكن���ي أصّل���ي وأنام، وأصوم وأفط���ر، وأتزوج النس���اء، فمن رغب عن 
س���نتي فليس مني«.وقص���ة عبد الله بن عمرو بن العاص مش���هورةإلى غير 
ذلك من الصور التي أنكر فيها رس���ول الله صلى الله عليه وآله وس���لم على 
املغال���ني في العبادة.وقي���ل: أفضل العبادات املتعدية إلى الغير، فإن العبادة 
الت���ي ال يتع���دى نفعها إلى الغير يكون نفعها قاصرًا على صاحبها، واخلير 
كلما توّس���عت دائرته وفوائده لألمة كان أولى من غيره.وهذه القاعدة ميكن 
تطبيقها على بعض العبادات دون بعض، فإن الصالة –مثاًل- خيرها قاصر 
عل���ى صاحبه���ا، ومع ذلك فهي رأس اإلس���الم بعد الش���هادتني. وقيل: أفضل 
العب���ادات م���ا حان وقتها. ولع���ل هذا أرجح اآلراء، الّطراد ه���ذه القاعدة، فال 
ينبغي للعبد العدول عن عبادة حال وقتها إلى غيرها، إذ األصل في العبادة 
املب���ادرة إل���ى امتثال ما هو مطالب به من العب���ادات، وهذه الصورة يتحقق 
به���ا الش���مول في الطاعة واالمتث���ال واالنقياد، وال ميكن عن���د القيام بها أن 
تتعطل أي عبادة، أو مصلحة، بل يحصل التكامل في أداء ش���رائع اإلس���الم 
وش���عب اإلميان.وم���ن خالل هذا الع���رض ملفهوم العب���ادة، والعمل الصالح، 
ندرك أهمية إحياء جوانب اإلميان كلها، واحلذر من تعطيل ش���يء منها، مع 
ِبُعوا  ًة َواَل َتَتّ ْلِم َكاَفّ ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي الِسّ َها اَلّ تذّكر قول الله تعالى: )َيا َأُيّ
ِبنٌي(البقرة:208[.وفي التحذير من اتباع  ُه َلُكْم َعُدٌوّ ُمّ ���ْيَطاِن ۚ ِإَنّ ُخُطَواِت الَشّ
خطوات الشيطان إشارة إلى أنه هو الذي يحمل على تعطيل جوانب كثيرة 
ن لإلنسان.ولنذكر على سبيل املثال، بعض األحاديث  من أمور الدين مبا يزِيّ

الت���ي ج���اء فيها ذكر بعض األعمال الصاحلة.عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت يا رسول الله أُيّ العمل أفضل؟ قال: »اإلميان بالله، واجلهاد في سبيله« 
قل���ت: أُيّ الرق���اب أفضل؟ قال: »أغالها ثمنًا وَأْنَفُس���ها عند أهلها « قلت: فإن 
ل���م أفع���ل؟ قال: »تعني صانع���ًا، أو تصنع ألخرق« قلت: يا رس���ول الله أرأيت 
ك عن الن���اس، فإنها صدقة منك  إن َضُعف���ت عن بعض العمل؟ قال: تكف ش���َرّ
عل���ى نفس���ك.األخرق: ال���ذي ال يتقن ما يح���اول فعله.ومن األعم���ال التي ورد 
ذكرها في بعض األحاديث التس���بيح والتحميد والتهليل، والتكبير، واألمر 
باملع���روف والنهي ع���ن املنكر، وصالة الضحى، وإماط���ة األذى عن الطريق، 
وف���ي بض���ع أحدكم صدق���ة، أن يلقى املس���لم أخاه بوجه طلي���ق: أي ضاحك 
ته، الكلمة الطيبة، املش���ي  مستبش���ر، العدل بني اثنني، إعانة الرجل على داَبّ
إل���ى الصالة، اإلحس���ان إلى اجلار، س���قي احلي���وان، املضطر إل���ى املاء، كل 
مع���روف صدقة، غرس الش���جر املثمر ينال صاحُبه أج���رًا في كل ثمرة أكلها 
إنس���ان أو طي���ر أو داّبة، منيح���ة العنز، اتقوا النار ولو بش���ق مترة.عن ابن 
عب���اس رض���ي الله عنهما، قال: قال رس���ول الله صلى الله عليه وآله وس���لم: 
»م���ا م���ن أّيام العمل الصالح فيها أحّب إلى الل���ه من هذه األيام«، يعني: أّيام 
العشر. قالوا: يا رسول الله وال اجلهاد في سبيل الله؟ قال: »وال اجلهاد في 

سبيل الله، إاّل رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء.
العم���ل الصالح: كل عمل ُيصِل���ح به صاحبه أمرًا من أمور الدنيا والدين، 
ة، واإلنس���انية  مما يعود على العامل نفس���ه، أو على املجتمع املس���لم خاَصّ
عاّم���ة بش���يء من النف���ع والص���الح، والرس���الة احملمدية تهدف إل���ى تعمير 
األرض باخلي���ر والعل���م والع���دل، وطاع���ُة الله ع���ز وجل ينبغ���ي أن ُتفهم في 
ظ���ل ه���ذا الفهم العام، أعن���ي العمل على حتقيق أمر الل���ه، فالعمل والكّد في 
ة للدف���اع عن احل���ق والعدل واخلير، ومط���اردة الظلم  األرض، وإع���داد الُع���َدّ
والزي���ف والباط���ل، ومحاربة الرش���وة والفس���اد واالنتهازي���ة وجميع صور 
الضالل في املجتمع، كل ذلك من طاعة الله س���بحانه التي أمر بها س���بحانه، 
فالتدّي���ن احلقيق���ي باملفه���وم اإلس���المي الصحي���ح: هو صياغ���ة الدنيا على 
ره���ا إاّل عندما تكون  منه���ج الوح���ي، واإلس���الم ال ُيزّهد ف���ي الدني���ا وال يحِقّ
فتنة تنحرف بصاحبها عن أمر اآلخرة، كيف وقد قال س���بحانه في مدح من 
ِه ( ���اَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر الَلّ ينش���غل بالتج���ارة والعبادة: )ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم جِتَ

]النور:37[.كيف ال والدنيا هي مطية اآلخرة، فمن عمر احلياة الدنيا بالعمل 
الصالح حصد الثمار الطيبة يوم يلقى الله تعالى، والعكس بالعكس.وقصر 
العمل الصالح على مفهوم ضيق من أمور العبادة، كالصالة والصوم؛ أودع 
ف���ي قلوب كثي���ر من الناس: الكس���ل، واخلم���ول، والعجز، واالت���كال، والذل، 

وإهدار الطاقات.  
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مفهوم العمل الصالح

فكم���ا ارتب���ط هذا الي���وم بذكرى جناة موس���ى عليه 
السالم ومن معه من املستضعفني »ونريد أن منن على 
الذين استضعفوا في األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم 
الوارث���ني« ارتب���ط هذا الي���وم أيضًا بذكرى استش���هاد 
احلسني رضي الله عنه وأرتبط كذلك بثأرية القصاص 
من جميع قتلة احلس���ني على ي���د املختار بن أبي عبيد 
الثقف���ي، وبهذا القصاص أغلقت أس���رته الكرمية ملف 
احل���ق الطبيعي في القصاص قبل أن يتم توظيف هذه 

الثأرية لصناعة ايديولوجية الصراع الطائفي .
  وإذا كان اخلالق عز وجل قد أكرم احلس���ني رضي 
الل���ه عن���ه بالش���هادة وجعله رم���زًا من رم���وز النضال 
م���ن أجل احلرية  ف���إن التوظي���ف االيديولوجي لثأرية 
احلس���ني جع���ل جتلي���ات  فتن���ة االبتالء باستش���هاده 
حاض���رة ف���ي كل ذك���رى متر م���وردة بالدم���اء محفوفة 
مبخاطر ش���تى .. وال يزال التوت���ر بعد ألف وأربعمائة 
ع���ام س���يد املوق���ف، ال س���يما ف���ي تل���ك البقع���ة الت���ي 
استشهد عليها احلسني وما جاورها في بالد خرسان 
من أفغانس���تان إلى إيران- بالد املشرق- التي حتدثت 
اآلثار النبوية عن تنبؤات الرس���ول الكرمي  بأمواج من 

الفنت تتدفق منها.
وم���ا تلب���ث ه���ذه ال���دالالت املتفج���رة أن تتحول بني 
حلظ���ة وأخ���رى إل���ى دوي تفجي���رات مرعب���ة وأنه���ار 
م���ن الدم���اء تس���طر عل���ى كل ج���دار في بالد املس���لمني 
تخلفن���ا وهمجيتن���ا واخفاقن���ا في مواجه���ة ابتالءات 
الش���ر واخلي���ر. ويؤك���د هذا اإلخف���اق حاجتنا املاس���ة 
إل���ى مراجع���ة ال���ذات وحتريره���ا أواًل، ولع���ل ه���ذا هو 
ال���درس ال���ذي أراد احلبيب املصطفى صل���ى الله عليه 
وس���لم أن يعلمن���ا إي���اه عندما أمرنا بالصي���ام في هذا 
الي���وم عل���ى وج���ه االس���تحباب ال الوجوب.فالصي���ام 
ورغباته���ا  ال���ذات  ن���زوات  عل���ى  لالس���تعالء  تدري���ب 

الفوضوي���ة والت���ي تس���تعبد اإلنس���ان -وم���ن س���مات 
اإلنس���ان احلضاري كم���ا يؤكد علم���اء االجتماع قدرته 
على الس���مو- يقول جان جاك روس���و ف���ي كتابه العقد 
االجتماع���ي »احلرية املعنوية ه���ي وحدها التي جتعل 
من اإلنس���ان س���يد نفس���ه حقيقًة، إذ أن نزوة الش���هوة 
وحده���ا ه���ي عبودي���ة وإطاع���ة القان���ون ال���ذي نس���َنه 

ألنفسنا هي حرية«.
هذه ثالثية عاش���وراء- موس���ى واحلسني الصيام- 
ثالثي���ة احلري���ة املتعانق���ة ال املتفارق���ة ثالثي���ة توحيد 
وحتري���ر ال تفري���ق وتناح���ر فمتى نرتق���ي للتعامل مع 
ه���ذه االبت���الءات بعقلي���ة حضاري���ة تس���تلهم ال���درس 

وتنتصر على همجية نوازع النفس؟!
    يوم عاش����وراء يوم تاريخي معبأ بالدالالت الدينية 
الت����ي متت����د ف����ي جذوره����ا إل����ى الديان����ات الس����ابقة فهو 
مناسبة حنيفية ويهودية كان اليهود يحتفون فيه بنجاة 
موسى وكان العرب يحتفون بصيامه ولعل صيام العرب 
ل����ه م����ن بقايا التعاليم احلنيفية املندرس����ة فه����ذا التعليل 
أسلم من تعليل بعض الروايات لصيام العرب هذا اليوم 
بذن����ب أذنب����وه. ولع����ل صيام����ه مرتبط مبا تذك����ره بعض 

الروايات حول استواء سفينة نوح على اجلودي فيه.
وال ش���ك أن استش���هاد احلس���ني رضي الله عنه في 
ه���ذا اليوم يضفي عليه أهمية تاريخية عند املس���لمني 
س���نة وش���يعة. فلم يكن قتلة احلس���ني ميثلون الس���نة 
وال م���ن تواطأ مع القتلة من الش���يعة ميثلون الش���يعة 
والص���راع ب���ني بني أمية وبني هاش���م ل���م يكن صراعًا 
بني الس���نة والش���يعة عل���ى وجه التحقي���ق. وان كانت 
وااليديولوجي���ة  السياس���ية  واالعتب���ارات  املصال���ح 
ق���د جعلت���ه كذل���ك. ومن عجائ���ب القص���اص اإللهي أن 
يص���ادف هذا اليوم –العاش���ر من مح���رم- مصرع قتلة 
احلس���ني،  على يد املختار بن أبي عبيد وإبراهيم ابن 

األشتر في العاشر من محرم 66هجرية، بعد استشهاد 
احلس���ني بخمس أو س���ت س���نوات. وعلى ذلك كان من 
املفت���رض أن يك���ون هذا اليوم بالنس���بة للش���يعة  يوم 

شكر أيضًا.
    ق���ال ابن األثير »وكان املختار قد خرج يطلب بثأر 
احلس���ني بن علي رضي الله عنهما، واجتمع عليه كثير 
من الش���يعة بالكوفة، فغلب عليها، وطلب َقَتَلَة احلسني 
فقتلهم، قتل: ش���مر بن ذي اجلوش���ن الضبابي، وخولى 
ب���ن زي���د األصبحي، وهو ال���ذي أخذ رأس احلس���ني ثم 
حمل���ه إلى الكوفة، وقتل عمر بن س���عد بن أبي وقاص، 
وكان أمي���ر اجلي���ش الذي���ن قتلوا احلس���ني، وقتل ابنه 
حفصًا، وقتل عبيد الله بن زياد، وكان ابن زياد بالشام، 
فأقبل في جيش إلى العراق، فسّير إليه املختار إبراهيم 
بن األش���تر في جي���ش، فلقيه في أعم���ال املوصل، فقتل 
ابن زياد وغيره، فلذلك أحبه كثير من املس���لمني، وأبلى 
في ذلك بالًء حسنًا »وتؤكد كتب التاريخ أن مقتل عبيد 

الله بن زياد كان في يوم عاشوراء.
والس���ؤال األهم ألم يكن من األجدى للشيعة حتويل 
هذا اليوم إلى احتفائية ش���كر مبناس���بة القصاص من 
قتلة احلس���ني، وأن���ا أح���اول العثور عل���ى إجابة لهذا 
الس���ؤال اس���توقفتني أثن���اء مراجع���ة بع���ض املصادر 
التاريخي���ة اإلش���ارة إل���ى مقت���ل املختار ب���ن أبي عبيد 
الثقف���ي على يد مصعب ابن الزبير في 67هجرية  قبل 
أن حت���ل الذك���رى األولى ألخذه  بثأر احلس���ني ويخيل 
ل���ي أن مقتل املختار قبل حلول هذه الذكرى س���اهم في 
التغيي���ب التاريخ���ي لالحتف���اء به���ذه املناس���بة، ولعل 
بش���اعة جرمي���ة قتل احلس���ني دفعت محبي���ه واملغالني 
في التش���يع له م���ن أهل العراق، إلى التقليل من ش���أن 
القص���اص م���ن القتلة، م���ع أن ذل���ك كان كافي���ًا النتفاء  
القيم���ة العملي���ة لش���عارات »يا لثارات احلس���ني« وهو 

الش���عار ال���ذي رفعه املخت���ار بن أبي عبي���د ومضى به 
إلى نهايته، وباس���تثناء املختار وأتباعه فقد كان بقية 
أه���ل العراق والكوفة ف���ي مندوحة عن طقوس النياحة 
والندب بعد أن خذلوا احلس���ني حيًا ولو قدر للحس���ني 

أن يتكلم خلاطبهم بقول الشاعر:
ال ألفينك بعد املوت تندبني 

وفي حياتي ما زودتني زادا
ولق���د رضي س���ائر بني هاش���م باقتص���اص املختار 
م���ن قتل���ة احلس���ني كما أكد ذلك ابن س���عد ف���ي طبقاته 
ح���ني ق���ال« لم يبق من بني هاش���م أح���د إال قام بخطبة 
ف���ي الثن���اء عل���ى املخت���ار والدع���اء ل���ه وجمي���ل القول 
فيه،وكان ابن عباس يقول: أصاب بثأرنا وأدرك وغمنا 
وآثرن���ا ووصلن���ا« ومن عجائب هذه األح���داث ما رواه 
اب���ن حجر في كتابه اإلصابة ع���ن عبدامللك بن عمر أنه 
رأى عبيدالل���ه ب���ن زي���اد وق���د أت���ى برأس احلس���ني ثم 
رأى املخت���ار وقد أتى ب���رأس عبيدالله بن زياد ثم رأى 
مصع���ب ب���ن الزبير وقد أتى برأس املختار ثم رأى عبد 
امللك وقد أتى برأس مصعب. وقال الثعالبي –كما جاء 
في تاريخ اخللفاء للسيوطي: روت الرواة من غير وجه 
عن عبد امللك بن عمير الليثي قال: رأيت في هذا القصر 
وأشار إلى قصر اإلمارة بالكوفة رأس احلسني بن علي 
ب���ني يدي عبي���د الله بن زياد على ت���رس ثم رأيت رأس 
عبي���د الل���ه بن زياد ب���ني يدي املختار بن أب���ي عبيد ثم 
رأيت رأس املختار بني يدي مصعب بن الزبير ثم رأيت 
رأس مصع���ب بني يدي عبد امللك فحدثت بهذا احلديث 

عبد امللك فتطير منه وفارق مكانه.
ويب���دو أن ه���ذه املتوالي���ة م���ن الرؤوس املتس���اقطة 
مازال���ت تتجدد اليوم بعد أربعة عش���ر قرنًا من الزمان 
ف���ال ي���زال التاري���خ حاض���رًا بق���وة ثارات���ه الدموي���ة 

وطقوسه الهمجية.

ذكرى عاشوراء ، تمر كل عام مشحونة بدالالتها المتفجرة، ورمزيتها المتوترة .. 
يوم من أيام اهلل أراد له الخالق عز وجل أن يكتنز الكثير من االبتالءات المرتبطة 

برحلة الصراع من أجل الحرية.. يقلب اهلل لنا فيه االبتالءات بالشر والخير فتنة.

رمزية عاشوراء وصناعة الصراع الطائفي

مجيب احلميدي



يبدو قطاع غزة، في الوقت احلالي أش������به مبنطقة معزولة 
عن العالم اخلارجي، برا وبحرا جوا، في مش������هٍد ُيعيد نحو 
)1.9 ملي������ون فلس������طيني(، إل������ى عهد الس������نوات األولى من 
احلصار اخلانق، واملُش������ّدد الذي فرضته إس������رائيل في عام 

.2007
ومبجرد إغالق إس������رائيل للمعبرين الوحيدين اخلاضعني 
لس������يطرتها، األحد ادملاض������ي، قبل أن تعي������د فتحهما اليوم 
)الثالثاء(، شعر سكان قطاع غزة باالختناق، وهي السياسة 

التي يصفها مراقبون فلسطينيون ب�«ال حتيا وال متوت«.
ويق������ول تيس������ير محيس������ن، احملل������ل السياس������ي والكاتب 
الفلس������طيني بعدد من الصحف أن »إسرائيل تواصل انتهاج 
سياس������ة الس������نوات املاضي������ة، القائم������ة عل������ى التضييق، ثم 

التخفيف، وهي سياسة )ال حتيا غزة، وال متوت(«.
وُيضيف محيس������ن لوكالة األناضول، إن إس������رائيل قامت 
بفت������ح معبري ك������رم أبو س������الم وبيت حانون »إيري������ز«، ألنها 

تستخدم هذه السياسة وفق مخططاتها وأهدافها.
وتابع:« هي أيقنت إن اس������تمرار اإلغ������الق، قد يؤدي إلى 
جول������ة م������ن التصعيد، والعن������ف، فلجأت إلى فت������ح املعبرين، 
للتخفيف من احلصار، وإيهام املجتمع الدولي بأنها ال تفرض 
احلصار على قطاع غزة، وهذه السياس������ة ل������ن تتخلى عنها 

إسرائيل«.
وفتحت السلطات اإلسرائيلية، اليوم الثالثاء، معبري غزة 
الوحيدي������ن مع األراض������ي احملتلة، »كرم أبو س������الم«، و«بيت 

حانون«، بعد إغالٍق دام يومني متتالني.
وألّن إغالق املعابر، وعزل قطاع غزة، س������يؤدي إلى تفاقم 
الوضع اإلنس������اني، املتدهور أص������ال، وهو ما قد يفتح املجال 
أم������ام العودة إل������ى املربع األول، وتصعي������د الوضع امليداني، 
تس������تخدم إس������رائيل سياس������ة التضييق القائم������ة على »الال 
حياة«، و«الال موت«، كما يقول حس������ن عبدو احمللل والكاتب 

الفلسطيني.
وُيضي������ف عبدو، الباحث في مركز فلس������طني للدراس������ات 

والبحوث )مستقل(، في حديث لوكالة األناضول، إّن »الوضع 
ف������ي قطاع غ������زة، لم يتغير بل يزداد س������وءا يوم������ا بعد آخر، 

وحتاول إسرائيل إدارة احلصار وفق أهوائها«.
وتابع: »تغلق املعبر لدواٍع أمنية، ثم تعيد فتحه مرة أخرى، 

وهكذا، تستمر في التحكم في املعبرين الوحيدين«.
ولفت عبده، إلى أن التفاؤل الذي كان حاضرا، عقب اتفاق 
الهدنة، لم يعد موجودا، وهو األمر الذي س������يؤدي وفق قوله، 

إلى انفجار الوضع.
واس������تدرك بالقول: »سياس������ة )ال حتيا وال مت������وت( ُتولد 
الضغ������ط، وهو ما ُيولد االنفجار، وإمكانية عودة املواجهة بني 
الفصائل وإس������رائيل واردة جدا، ف������ي أي وقت فاملطلوب هو 

رفع كامل للحصار«.
واألوض������اع في قطاع غ������زة، يجب أن تتغير من املش������هد 
احلالي إلى آخر ال يقوم على إدارة احلصار، كما يقول »هاني 
حبيب«، الكاتب السياس������ي في صحيفة األيام الفلس������طينية 

الصادرة في رام الله.
وقال حبيب في حديث لوكالة األناضول إّنه ما من اختراق 
حقيقي للحصار، املس������تمر على قطاع غزة للعام السابع على 

التوالي.
وتابع: »اإلعمار متوقف، واملعبر التجاري الوحيد يخضع 
للمزاج اإلسرائيلي، سواء األمني أو السياسي، ومواد البناء 
لم تدخل س������وى بش������كل محدود وتخضع لرقابة دولية تعيق 

اإلعمار، واالنتهاكات بحق الصيادين ال تتوقف، فمن الطبيعي 
أمام هذه التراكمات، أن نصل ملرحلة انهيار الهدنة، أو العودة 

إلى الرد، ورد الفعل«.
وتوص������ل الطرف������ان الفلس������طيني واإلس������رائيلي، يوم 26 
أغسطس/ آب املاضي، إلى هدنة طويلة األمد، برعاية مصرية 
تن������ص على وقف إطالق النار، وفتح املعابر التجارية مع غزة، 
بشكل متزامن، مع مناقشة بقية املسائل اخلالفية خالل شهر 
م������ن االتفاق، ومن أبرزها تبادل األس������رى وإعادة العمل إلى 

ميناء ومطار غزة.
وال يشعر سكان قطاع غزة )1.9 مليون نسمة(، بعد اتفاق 
الهدنة بأي حتسن ملموس على األوضاع املعيشية، وفي وقت 
تصل فيه نس������بة الفقر إل������ى %90، والبطالة إلى %65 وفق 

إحصائيات فلسطينية.
وف������ي بياٍن وصل وكالة األناضول نس������خًة منه اليوم قالت 
اللجنة الشعبية لرفع احلصار، عن غزة إن إسرائيل، تواصل 

حصارها على القطاع.
وأك������دت اللجن������ة، أن فتح املعبري������ن الوحيدين اخلاضعني 
لسيطرتها ال يشكالن أي اختراق حقيقي، في جدار احلصار.

وتابع������ت اللجنة في بيانها: »إس������رائيل من خالل اإلغالق 
للمعابر ثم فتح بعضها بشكل جزئي، توهم العالم أنها فتحت 

معابر غزة وهذا األمر مخالف للحقيقة متامًا ».
وت������رى اللجنة، أن رفع احلصار احلقيقي يتمثل في إعادة 
فت������ح كاف������ة معابر قطاع غزة، والس������ماح بحرية االس������تيراد 

والتصدير.
وكان القطاع في السابق، يتمتع بسبعة معابر تخضع ستة 
منها لس������يطرة إس������رائيل، فيما يخضع املعبر السابع، )رفح 

البري(، للسيطرة املصرية.
لكن إس������رائيل، أقدمت بعد س������يطرة حرك������ة حماس على 
القط������اع في صيف عام 2007، على إغالق 4 معابر واإلبقاء 
على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو س������الم، كمنفذ جتاري، 

ومعبر بيت حانون )إيرز( كمنفذ لألفراد.

في كلمة له خالل إط������الق حملته االنتخابية 
بالعاصمة تونس حذر الرئيس التونسي احلالي 
واملرشح لالنتخابات الرئاسية، محمد املنصف 
املرزوق������ي، التونس������يني، من خطر ع������ودة دولة 
االس������تبداد وانتهاك احلريات، داعيا الش������باب 
التونس������يني إل������ى »عدم تضيي������ع الفرصة التي 
منحها له التاريخ بالدفاع عن املسار الثوري«.

واتهم املرزوقي، في كلمة أثناء إطالق حملته 
االنتخابي������ة بالعاصم������ة تونس،األحد، املاضي  
ما أس������ماها »دولة اللصوص« ب�«تدمير الثورة 
وإعادة رموز النظام السابق للحياة السياسية«.

وانطلق������ت في تون������س، احلمل������ة االنتخابية 
للرئاس������ة، وتس������تمر حتى يوم 21 من الشهر 
اجلاري، قبل يوم واحد من الصمت االنتخابي، 
حيث جترى اجلول������ة األولى من االنتخابات في 

23 من ذات الشهر.
وقال املرزوق������ي أمام اآلالف من أنصاره إن 
»خطر االستبداد يهدد التجربة التونسية وهؤالء 
خطر عل������ى احلريات و هم ما انتهكوا احلريات 
خالل 50 س������نة .. ق������د يس������تعملون اإلرهاب 

مجددا لفتح السجون وعودة التعذيب«.
وأضاف املرزوقي أن »اآللة القدمية )النظام 
السابق( لعبت دورا كبيرا في حسم االنتخابات 
التش������ريعية الت������ي ج������رت في تونس الش������هر 

املاضي«.
وفاز ح������زب نداء تونس ال������ذي يضم رموزا 
م������ن النظام الس������ابق )نظام الرئيس األس������بق 
زي������ن العابدين بن علي ال������ذي أطاحت به ثورة 
ش������عبية عام2011(، باالنتخابات التش������ريعية 
بحصوله عل������ى 89 مقعدا م������ن إجمالي 217 
مقعدا مبجلس الشعب الذي سيمارس السلطة 

التشريعية خالل اخلمس سنوات املقبلة.
ودعا املرزوقي الش������باب التونسي إلى عدم 
التفوي������ت في الفرصة التي منحه������ا له التاريخ 
لبناء دولة حديثة ودميقراطية ال تخضع لسلطة 

الرجل الواحد.

وتابع »أنتم )الشباب( س������تدفعون الثمن لو 
عاد هؤالء للسلطة )أنصار النظام القدمي( لذلك 
أخرج������وا من وراء احلواس������يب واقنعوا الناس 
ف������ي القرى وكل األماكن بض������رورة الدفاع عن 

الثورة«.
ومض������ى املرزوقي قائ������ال »ال تفوت������وا هذه 
الفرصة التاريخية ألنها ستكون جرمية في حق 
األجيال واملستقبل ..منحنا التاريخ ثالث فرص 
لبن������اء الدول������ة احلديثة فبنيت دولة االس������تقالل 
)1956( على أس������اس النرجس������ية واجلهوية 
)التفرقة اجلهوية ( .. أما الفرصة الثانية كانت 
سنة 1981 فانزلقت فيها الدولة وهؤالء جميعا 

تسببوا في أزماتنا«.
وفي س������ياق متصل، ج������دد املرزوقي دعوته 
للدفاع عن السيادة التونسية والوحدة الوطنية 
ضد كل أش������كال التفرقة نظرا لصعوبة املرحلة 
القادمة خاصة على املستوى االقتصادي وفق 

قوله.

االقت������راع  صنادي������ق  باح������ت  أن  بع������د 
بأس������رارها معلنة تص������در حركة نداء تونس 
املش������هد السياس������ي بفوزها ب������� 85 مقعدا 
في البرملان التونس������ي اجلدي������د تليها حركة 
النهض������ة اإلس������المية ب������� 69 مقع������دا، من 
إجمال������ي عدد املقاعد البال������غ 217، تباينت 
ردود األفع������ال بني مرحب بهذه النتيجة وبني 

رافض لها.
فريق م������ن املتابعني للش������أن التونس������ي 
اعتبروا أن هذه االنتخابات »انتكاسة حلركة 
النهضة على وجه اخلص������وص وأنها قلبت 
موازين القوى السياس������ية ف������ي البالد، وأن 
ذلك عائد باألس������اس إلى األخطاء والثغرات 
الت������ي ارتكبته������ا احلركة في فت������رة حكمها 
وعجزها عن حل ما عرفته البالد من مشاكل 

اقتصادية وأمنية.
ولك������ن في املقاب������ل، فإن قي������ادات حركة 
النهض������ة ال تع������د حلوله������ا باملرتب������ة الثانية 
خسارة لها بل تعتبرُه انتصارا ألنه »عادة ما 
يقع إضعاف احلكومات التي تتولى السلطة 
بعد الثورات«، على حد تعبير أبرز قياداتها.
ورأى ش������ق آخ������ر من املتابع������ني أن هذه 
النتائج هي إعادة تش������كيل ملش������هد سياسي 
ق������دمي جديد عرفت������ه تونس منذ 50 س������نة، 
أيام حك������م كل من بورقيبة وب������ن علي ولكن 
بفوارق طفيفة وبسيطة تتماشى مع متغيرات 
الس������احة السياسية التونس������ية بعد زهاء 4 

سنوات من الثورة.
وال يس������تبعد ع������دد من احمللل������ني أيضا 
إمكانية حتالف النهضة مع حزب نداء تونس 
خاصة، وأن������ه جاء في تصريحات س������ابقة 
لرئيس احلركة راش������د الغنوشي أن »تونس 
حتكم بالتوافق وبقاعدة واسعة، وأن النهضة 
منفتحة على كل اخليارات وبغض النظر عن 
املوقع الذي س������تكون فيه فاملهم أن تكون في 

خدمة الشعب.«
ودفعت نتائج االنتخابات التشريعية نحو 
تكثيف املش������اورات بني عدد م������ن األحزاب 
الت������ي ل������م حتظ بنصي������ب وافر م������ن املقاعد 
داخل البرملان )حزب التكتل من أجل العمل 
واحلريات واحلزب اجلمهوري وحزب املؤمتر 
من أجل اجلمهورية والتحالف الدميقراطي( 

بشأن مرشح موحد لالنتخابات الرئاسية.
أما موقف حركة النهضة من االنتخابات 
الرئاس������ية، فهو في انتظ������ار انعقاد اجتماع 
ملجلس الش������ورى بهدف احلسم فيها نهاية 

هذا األسبوع.
وجت������ري االنتخابات الرئاس������ية في 23 
نوفمب������ر/ تش������رين الثان������ي اجل������اري، ليتم 
له������ذه الدورة  بالنتائ������ج األولية  التصري������ح 
وكآخ������ر أجل يوم 26 من الش������هر نفس������ه، 
والنتائج النهائية يوم 21 ديس������مبر/ كانون 

أول املقبل.
ورأى أس������تاذ القان������ون بجامع������ة تونس، 
احمللل السياس������ي، أمني محف������وظ أنه »من 
الضروري أن تكون هن������اك حكومة ائتالفية 
ف������ي تونس، م������ن خالل ائت������الف لن حتكمه 
وح������دة البرامج السياس������ية وإمن������ا التعامل 

بواقعية مع الوضع.«
ون������زوال على أرضية نتائ������ج االنتخابات، 
اعتبر محفوظ، في حديثه لوكالة األناضول، 
إن »نداء تونس س������يجد نفسه أمام وضعية 
صعبة كأن يش������ترك مع اجلبهة الشعبية في 
مشروع دولة حداثية ومدنية حتمي احلقوق 
واحلريات ولكنه يختلف معها بشكل جوهري 
في مس������ائل اقتصادي������ة أو أن يتحالف مع 
حركة النهضة وهو يختلف معها في مسألة 
التعامل مع اإلسالم السياسي ولكن يقترب 

معها في الدور الليبرالي.«
وتابع أن »حركة النهضة س������وف تس������تغل 
موقعها في املرتبة الثانية في نتائج االنتخابات 
وأن خروجها من احلكومة قبل أشهر وتشكيل 
حكومة تكنوقراط س������اعدها بش������كل كبير في 
التقليص من األضرار كما أنها ستبقى العبا 

أساسيا في املشهد السياسي.«
محف������وظ رأى أيض������ا أن »الفترة القادمة 
س������تكون صعبة على تونس وس������تحتاج إلى 
ن������وع م������ن التوافق حول عديد من املس������ائل 
ومس������اندة كب������رى للحكوم������ة وق������د حتم������ل 
إجراءات مؤملة بالنسبة للشعب خاصة فيما 

يتعلق مبسألة الضرائب.«
ولفت إلى أن »الشعب التونسي قال كلمته 
من خالل هذه االنتخابات وخير التداول على 
الس������لطة وعاقب من قام بالتحكم في املسار 

التأسيس������ي طيلة 3 س������نوات وبلغ رس������الة 
مفاده������ا أنه يج������ب على األح������زاب أن تعيد 
تنظيم نفس������ها وأن االختالف يجب أن يكون 

في إطار أحزاب كبرى.«
الش������عب التونس������ي، حس������ب محف������وظ، 
رأى أن الوعود الت������ي قدمت له على امتداد 
الس������نوات املاضية لم تكن حلوال للمش������اكل 
التي يعيش������ها والتي تعقدت مؤخرا خاصة 
على مس������توى األمن وغالء املعيشة والبطالة 
وبالتال������ي فإنه يريد إع������ادة ثقة حلزب جديد 

يستجيب ملطالبه.
اتف������ق اإلعالم������ي واحملل������ل السياس������ي، 
نصر الدين بن حدي������د، إلى حد كبير مع ما 
طرحه محفوظ معتبرا أن »نتائج االنتخابات 
البرملانية أكدت االس������تقطاب احلزبي لكنها 
أنزل������ت بقية األحزاب الصغ������رى إلى مرتبة 
س������فلى ومن ثمة ال ميكن ألي حزب أن يكّون 
حكوم������ة مبفردة مم������ا يدفع جمي������ع الفرقاء 
السياس������يني إلى اللجوء إلى ثقة 109 نائبا 
)نصف عدد مقاع������د البرملان1+ التي حتقق 

األغلبية النسبية(«.
ورأى بن حديد، في حديث ل�«األناضول« 
أن »الكل س������يجد نفسه أمام تشكيلة واسعة 
م������ن االحتم������االت لتكوين احلكومة س������واء 
حكومة ذات قاعدة برملانية واسعة أو ائتالف 
ضي������ق أو حكوم������ة ب������ني النهض������ة والنداء، 
فاالحتماالت واردة وكل طرف يريد أن يرفع 

من سقف مطالبه وأن يناور.«
لك������ن األمر بحس������ب احمللل السياس������ي 
»مرتبط بحج������م التوازنات ب������ني نداء تونس 
واألحزاب الدستورية التي صوتت له وكذلك 
التحالفات املمكنة وما س������تفرزه االنتخابات 
الرئاس������ية، إضاف������ة إل������ى ص������دور النتائج 
النهائية لالنتخابات التشريعية، بعد أن ينظر 

القضاء في الطعون املقدمة«.
وع������ن اخلط������اب السياس������ي ال������ذي تال 
االنتخابات وإعالن نتائجه������ا قال بن حديد 
إن »حرك������ة ن������داء تون������س ال حتم������ل خطابا 
واحدا ب������ل خطابات متناقض������ة، وهذا دليل 
على االنش������قاقات داخله������ا فالبعض ال يريد 
التحال������ف مع حركة النهضة والبعض اآلخر 

ال ميانع في ذلك.«

املرزوقي لشباب تونس: 

االنتخابات الرئاسية فرصتكم التاريخية 
ملنع عودة االستبداد

مشهد سياسي تونسي منفتح على احتماالت عديدة
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ال حتيا غزة وال متوت« .. سياسة حصار إسرائيل
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أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى
الشيخ محمد علي اآلنسي

 وأخيه عبدالله وكافة آل اآلنسي
في وفاة املغفور لها بإذن الله تعالى والدتهم 

تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أصـــــــدق التعــــازي وعظــــيم املواســــاة إلى
األخ ريدان محمد عبدامللك املتوكل واخوانه

في وفاة املغفور له بإذن الله تعالى

 املناضل  الدكتور  محمد عبدامللك املتوكل
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويها الصبر والسلوان 

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

املكتب التنفيذي للتجمع اليمني لإلصالح بأمانة العاصمة

التجمع اليمني لإلصالح - الصحوة
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يتسلل القتلة غدرا.. يقتلون كافة الجنود وقائدهم ويذبحون آخر مختطف ويرمون بجثته، وبعد مرور 
يومين من سيطرة هؤالء المحسوبين على القاعدة على مديرية جبل راس، ينسحبون ليال خلسة وفجأة 
يحل محلهم عشرات المسلحين من الحوثيين، في مشهد دراماتيكي ال يزال يشكل مشهدا من مشاهد 
المأس��اة التي تتك��رر صورها وفصولها على امتداد خارطة الوطن.. فما ل��ذي حدث اذا في مديرية جبل 
راس بمحافظة الحديدة ؟ وكيف س��قطت بيد الحوثيين بعد يومين من س��يطرت ما يس��مى بمسلحي 

بالقاعدة ؟.. 

   عبد الحفيظ الحطامي 

امني������ا  املتطابق������ة  الرواي������ات  تق������ول 
وم������ن املواطنني ايضا، اقتحم عش������رات 
املس������لحني ممن أطلق عليه������م بالقاعدة، 
كانوا على منت أكثر من عشرين سيارة، 
بدؤوا تنفي������ذ املجزرة بح������ق 21 جنديا 
كان������وا يتواجدون في نقاط امنية مختلفة، 
ومنه������ا ادارة ام������ن املديري������ة، في منطقة 
اخلمي������س من مديرية جب������ل راس، بدأت 
فص������ول اجلرمية، وهناك أقدم مس������لحو 
ما س������مي بالقاعدة، باالجهاز وقتل كافة 
اف������راد نقطة اخلميس، بعدها اجته القتلة 
الى نقط������ة امنية اخرى تبع������د حوالي 5 
كيلو متر وهي نقطة منطقة املبرز القريبة 
م������ن ادارة امن مديرية جب������ل راس، ومت 
القضاء على افراده������ا من ثم مت اقتحام 
مبنى ادارة ام������ن املديرية، وقتل عدد من 
اجلنود واختطاف 3 آخرين، ممن قدموا 
من خارج ادارة االمن على منت س������يارة 
شرطة تعزيزا لزمالئهم، والذين وقعوا في 
اسر مسلحي ما يسمى بعناصر القاعدة 
املهاجمة للموقع لتذبح احدهم وهو جنل 
مدير امن مدي������ر املديرية العقيد منصور 
اب������و هادي الذي اصيب بجراح بالغة في 
مساء يوم السبت الدامي، ومن املفارقات 
املرعب������ة، ف������ي حادثة الهج������وم االرهابي 
واالجرام������ي، ان ما س������مي مبس������لحي 
القاع������دة عمدوا الى اختط������اف اجلندي 
الش������اب محمد محمد احمد صهيب احد 
مجندي ش������باب الثورة، لتذبحه بالسكني 
بعد اختطافه، وهو باملناس������بة جنل احد 
قيادة االص������الح في املديرية، ومزيدا من 
املفارق������ات الغريبة ان تق������وم عناصر ما 
يس������مى بتنظيم القاعدة وتختطف جنودا 
يقربون لعدد من شخصيات االجتماعية 
االصالحي������ة وآخرون من قيادات املؤمتر 
الش������عبي العام الش������ريفة ف������ي املديرية، 
مبعنى ان مذبحة جبل راس اس������تهدفت 
عسكريني من شباب الثورة، او ما يسمى 
باملجندين اجلدد، وآخرون أبناء وأقارب 
املؤمتر  لقي������ادات اصالحي������ة وش������رفاء 
الش������عبي العام في املديرية، السكان في 
مديرية جبل راس يش������يرون الى ان ثمة 
شخصيات في املديرية مقربة من املخلوع 
هي من س������هلت دخول مسلحي القاعدة 
الى املديرية، إضافة الى أنها ذات الوجوه 
الذين احتضنوا واستقبلوا  واألشخاص 
مسلحي احلوثيني في املديرية نهار اليوم 
الثالث من احلادثة، ما يؤكد بحسب قول 
الس������كان واحمللل������ني واملتابعني لتفاصيل 
ه������ذه املج������زرة االرهابي������ة املروع������ة، ان 
مخرج ومنفذ جرمية جبل راس االرهابية 
واالجرامية، هي جهة واحدة، ارادت من 
هذه اجلرمية االنتقام وبش������كل هستيري 
من كل من له عالق������ة بالثورة واالصالح 

واالمن واالس������تقرار في محافظة مساملة 
ومديرية متصاحلة، اس������تغل هذا الطرف 
الع������داء الذي تكن������ه القاعدة للس������لطات 
االمني������ة ف������ي مديرية جب������ل راس، والتي 
خاض������ت معها معارك ضاري������ة وكبدتها 
الكثي������ر من اخلس������ائرقبل عدة ش������هور، 
لينفذ فعلته االجرامية، ويحسب للجندي 
الذي ال يزال مختطفا ويدعى عبد الباري 
محم������د عالء الدين، وهو ش������قيق ش������يخ 
مقرب م������ن االصالح، دوره في التصدي 
للقاع������دة قبل ع������دة ش������هور، ومتكن من 
ايق������اف مفع������ول تفجير س������يارة مفخخه 
للقاعدة ف������ي املديرية حينها، وما يتحدث 
به شهود العيان وابناء املديرية الى تهديد 
س������بق عملية اقتحام ما يسمى مبسلحي 
القاع������دة االرهابية، أطلق������ه احد نافذي 
مديرية جبل راس احملسوب على النظام 
السابق، فحوى هذا التهديد، هو تصفية 
عدد من قيادة وانص������ار التجمع اليمني 
لالص������الح ف������ي املديرية.. لك������ن فصول 
وخيوط املجزرة لم تتوقف الى هذا احلد، 
ب������ل جتلت تفاصيل اخرى بعد س������اعات 
من تنفي������د املج������زرة بحق اجلن������ود في 
مديرية جب������ل راس، حيث اكدت مصادر 
عسكرية في محافظة احلديدة تصريحات 
خاصة ان هيئة االركان العامة في وزارة 
الدف������اع باجليش اليمن������ي، وجهت قيادة 
اللوي������ة مبحافظة احلدي������دة، للتوجه الى 
توفير احلماية البن������اء مديرية جبل راس 
والتصدي للعناصر االرهابية، اال ان تلك 
التوجيهات واالوامر قوبلت بالرفض، ولم 
يتم التحرك نحو ه������ذه العناصر في تلك 
الليل������ة، وال حتى في الي������وم الثاني، فيما 
الذت قيادة املنطقة العس������كرية اخلامسة 

بالصمت رغم كل املناشدات التي وجهها 
املواطن������ون في جبل راس، كذلك اجلهات 
االمنية التي لم تتمكن من ارس������ال قوات 
امن مركزي الى املنطقة لدحر مس������لحي 
ما يس������مى بالقاعدة، رغم االس������تهداف 
االجرام������ي ال������ذي تعرضت ل������ه ادارتها 
باملديرية املنكوبة مبش������اهد القتل املروعة 
التي متت واس������تهدفت جن������ود من ابناء 
املديري������ة، غ������ادرت ما س������مي بعناصر 
القاع������دة مديرية جبل راس، واخلت كافة 
النقاط االمنية في انسحاب ليلي مفاجي، 
وما إن غادروا ف������ي منتصف تلك الليلة، 
لتحم������ل الس������اعة الثامنة م������ن صبيحة 
ي������وم االثنني، مفاج������أة لكاف������ة املواطنني 
واملتابعني للحادث������ة االجرامية، اذ حملت 
تل������ك الس������اعات وصول العش������رات من 
مس������لحي احلوثيني عب������ر 18 طقما الى 
مديري������ة جبل راس مبحافظ������ة احلديدة، 
ويسيطروا على كافة النقاط االمنية، بكل 
س������هولة ويس������ر وبدون اي مقاومة، مما 
كان يس������مى بالقاعدة التي كانت غادرت 
املديرية منتصف تلك الليلة، على غير ما 
حدث ويحدث من قتال عنيف التي تبديه 
القاع������دة في قتالها جت������اه احلوثني، كما 
حدث ويحدث في محافظة البيضاء مثال، 
املناط������ق  م������ن  منطق������ة جب������ل راس 
االس������تراتيجية ف������ي اليم������ن وتطل على 
س������احل البح������ر االحمر وترتف������ع على 
س������طح البحر على مستوى 2000 متر 
وحتدها ث������الث محافظ������ات فمن اجلهة 
الغربي������ة محافظ������ة احلدي������دة ومحافظة 
ذمار من اجلهة الشمالية ومحافظة تعز 
من اجلهة اجلنوبي������ة، ومحافظة اب من 
اجلهة الشرقية، وتتميز مبناخها اجلميل 

وزراعة النب واملاجنو واملوز وغيرها من 
احملاصيل الزراعية، فمن يسيطر عليها، 
يتمكن من السيطرة على مواقع هامة في 
احملافظات االربع احمليطة بها وتش������رف 
على طرق هامة تقع على مش������ارفها، ال 
تزال حادثة مجزرة جبل راس مبحافظة 
احلدي������دة تثير العديد من التس������اؤالت، 
وتكشف في كل يوم عن تفاصيل خطيرة 
ال ت������زال تكتنف هذه املج������زرة االرهابية 
املروعة، وقد وري ثرى هؤالء الش������هداء 
الذين قضو غدرا، وعلى مرأى ومسمع 
كل اجله������ات ف������ي الدولة الت������ي اكتفت 
باالدانة، ول������م حترك س������اكنا النقاذهم 
او حت������ى مط������اردت قتلتهم والكش������ف 
عم������ن يقف خلف جرمي������ة اعدامهم، في 
وط������ن ال يزال فيه ابن������اء اجليش واالمن 
يقتلون، انتقاما من بعضهم، وتس������خير 
للبع������ض االخ������ر للقتال عن اش������خاص 
وقوى ال ت������زال متارس عملي������ة االنتقام 
البش������عة بحق ه������ؤالء وبحق الش������عب 
اليمن������ي قاطبة، اما اس������ماء من عرجوا 
الى ربهم شهداء يشكون الى ربهم ظلم 
الظاملني فهم » لطف س������ليمان النميري، 

ق������وات خاصة، احمد س������عيد النميري، 
قوات ام������ن خاصة، حيدر محمد صالح 
جمي������ل، قوات امن خاص������ة، منير مراد 
عبد الل������ه الرميي، ق������وات امن خاصة، 
احمد عبد الله س������عيد سالم قوات امن 
خاصة هاش������م حمود القماش������ي، قوات 
امن خاصة، احمد حس������ن علي صالح، 
قوات امن خاصة، محم������د غالب احمد 
عق������الن قوات امن خاصة، ناصر محمد 
احليدري، ق������وات امن خاص������ة، محمد 
منص������ور ابوهادي ق������وات امن خاصة، 
محمد بن محمد احم صهيب، قوات امن 
خاصة، عبد اخلالق س������ليمان على، امن 
عام، عبد الله سعيد سالم صهيب، امن 
عام، محمد على احمد عثمان، امن عام، 
عل������ى عبد الرحمن الزي������ادي، امن عام، 
عدنان محم������د البرعي، امن عام، فوزي 
سعيد النميري، امن عام، حسني سعيد 
محم������د النمري، امن عام، على س������عيد 
س������الم صهيب، كما اصيب في الهجوم 
العقيد منص������ور ابو ه������ادي مدير امن 
املديرية، راشد احمد السروري، وحيدر 

عبد الله نايف. 

تفاصيل املجزرة اإلرهابية في جبل راس ..مفارقات غريبة يرويها السكان 

احلوثيون يصلون بعد القاعدة بساعات للمديرية .. وألوية 
رفضت املواجهة .. وقصة ذبح مجند من الثورة 



س������نظل نتمس������ك ب������أي خيط يحفظ الس������لم 
واألم������ان ولو كان واهن������ًا، ورمبا رأىٰ البعض 
أن ال أم������ل في اليمن على املدى املنظور؛ ألن ما 
يجري على أرض الواقع ال يبش������ر باخلير، بل 
ينذر مبخاطر تتكاثر، وأزمات تتعّق�د، ومشكالت 

تتفاقم، وصراعات تنبت صراعات أعمق!!
مؤمت������ر احلوار أخ������رج لنا انفالت������ًا وذهابًا 
لهيبة الدولة، واتفاق الس������لم والش������راكة رافقه 
وتبعته حروب ومظالم وانتهاكات ما زالت حتى 
اليوم، ولم نلمس من الشراكة غير كسر شرف 
الدولة والعدوان على احلقوق واملمتلكات العامة 
واخلاصة، وكل هذا يؤس������س للثارات واالنتقام 

وال يدعو للتسامح والوئام...
وه������ذا األس������بوع مت التوقي������ع عل������ى إعالن 
بروكس������ل للمصاحل������ة الوطنية؛ وه������و إضافة 
تعضٰد مخرجات احلوار الوطني وال تتعارض 
م������ع االتفاق������ات الس������ابقة، ويأتي في س������ياق 
مح������اوالت إيقاف العنف واحلروب، ويس������عىٰ 
للحيلولة م������ن دون انهيار الدولة، وقد س������بقته 
جهود اللجنة الش������عبية للتقري������ب بني املكونات 
السياسية التي أصدرت األسبوع املاضي بيانًا 
رائع������ًا جامعًا ومانعًا، وتأت������ي هذه اجلهود في 
إطار س������باق مع الزمن ملنع اإلنزالق نحو حرب 
أهلية ال تبقي وال تذر، فاملش������هد املنظور يعطي 
مؤش������رات مخيفة لالنهيار وغلبة شريعة الغاب، 
وهو املسار الذي يجب أن يسعىٰ العقالء كي 
يتوقف وال ُيس������مح له بالتّغ������ول أوتثبيت أقدامه 

على األرض.
ل������م ْي�ُع�������د باإلم������كان إن������كار توس������ع دائرة 
الفوض������ىٰ ف������ي العاصمة واحملافظ������ات وفي 
م������ع مت������دد احلاضن������ة  الدول������ة،  مؤسس������ات 
االجتماعية للجماعات املس������لحة كنتيجة طبيعية 

للفع������ل ورد الفعل، كل ذلك يدعو للملمة الصف 
اليمني ومداواة اجل������راح وإيقاف النزيف، ومن 
ثم الس������ير نحو بن������اء دولة القان������ون التي يأمن 
اجلميع في بس������اط عدالتها، فالدولة مهما كانت 
ضعيف������ة فإنها تظ������ل أرحم من قان������ون البطش 
والق������وة ال������ذي ال يعني س������وىٰ ت������رك الديار 
بالقع؛ ضعيفة البنيان، ممزقة األوصال، خائرة 

القوىٰ، كسيرة اجلناح!!
حتى اآلن ال جند مبررًا منطقيًا لتخلي الدولة 
عامة والقوات املسلحة واألمن خاصة عن احلد 
األدن������ىٰ من واجباتها في حف������ظ أمن املواطن 
واس������تقرار الوطن، وترك احلب������ل على الغارب؛ 
وكأنها تدعو كل األحزاب لتتحول إلى ميليشيات 
مس������لحة لتدافع عن نفسها وحتافظ على حقها 
ف������ي احلياة بع������د أن اختارت الدول������ة االنحياز 
للفوض������ىٰ واخلضوع للق������وة، أو التماهي مع 
مصال������ح اخلارج على حس������اب الداخل، وعدم 

قيامها باحلد األدنىٰ من حتمل املسؤولية..
واالقتتال  ُتس������تباح،  واملمتل������كات  األم������وال 
وآخره������ا  مس������تمرة  واالغتي������االت  مس������تعّر، 
استش������هاد الدكت������ور محمد عبداملل������ك املتوكل 
رحمه الله الذي ظل يناضل بقلمه وينافح برأيه 
ويس������تقوي مبنطقه؛ لكنه ُيقتل برصاص الغدر 
عل������ى الرغم أنه قد جاوز الس������بعني من العمر، 
ما يش������ير إلى انحدار فضيع في منظومة القيم 
التي بذهابها نخس������ر كل شيء في وطننا الذي 
تعايش فيه اآلباء واألج������داد على قاعدة اإلخاء 

واالحترام املتبادل.
نلمس اليوم غليان������ًا عامًا، ونحّس بنار حتت 
الرماد: فشل في املسار السياسي، وانتقام غير 
مبرر من اخلصوم، وعجز فاضح عند القوىٰ 
السياسية في االنتصار ملبادئ العدالة واحلرية 

واحلق������وق، ومجامل������ة ومبارك������ة م������ن املجتمع 
الدول������ي للعن������ف والقوة، وصم������ت أو عجز من 
س������لطات الدولة املترّهلة وعدم توجيه اإلمكانات 
والقدرات املتبقية للمحافظة على األمن والس������لم 

االجتماعي!!
اجلميع في الوطن يخس������ر، لكن اإلصالح - 
يدفع أكثر من غي������ره -أثمانًا باهظة من أفراده 
ومقراته وممتلكاته وحقوقه ألنه يؤثر الس������المة 
ويح������رص على األمن واالس������تقرار، ويبتعد عن 
العنف، غير أن األح������داث تفرض عليه أن يعيد 
النظر في خططه وبرامجه وقياداته، وهو يختزن 
م������ن الطاقات واإلمكان������ات والقيادات الش������اّبة 
واملؤهلة م������ا يجعله قادرًا عل������ى الفعل، عصيًا 
على التهميش، مبدعًا في املبادأة، فقط عليه أن 
يقوم باملراجعة ويعت������رف باألخطاء ويعزم على 

إصالحها.
التن������ازالت التي يقدمها اإلصالح يحس������بها 
البعض عليه وليس������ت في رصي������ده، واحلق أن 
حسن النوايا ال تكفي وحدها، واحلقوق ُت�نَت�زع 
وال ُتستجدىٰ، وعلى اإلصالحيني أن ميتلكوا 
الش������جاعة للتغيير ف������ي وس������ائلهم وبرامجهم 
�������ر والتندمي،  وقياداته������م، وهذا ال يعني الّت�َح�ُسّ
وال الب������كاء عل������ى األط������الل، وال التنكر جلهود 
السابقني، وإمنا البناء عليها وجتنب سلبياتها، 
عليه������م أن يثقوا بالله ويبذلوا الوس������ع ويعيدوا 
النظ������ر في التعامل مع الداخ������ل واخلارج ومبا 
يحافظ على أمن الوطن واستقراره، ويحول من 
دون استضعافهم وإهدار كرامتهم أو مصادرة 
حقوقهم، فس������ن الله غالبة وم������ن أخذ بها ناله 

منها نصيب، وصحبه التوفيق.
������ُدّ َهُٰؤاَلِء َوَهُٰؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َرِبَّك ٰ  ِ » ُكاًلّ مُنّ

َوَما َكاَن َعَطاُء َرِبَّك َمْحُظوًرا ».

اليدومي يهنيء قائد السبسي بفوز حزبه في 
اإلنتخابات البرملانية بتونس

هن������أ رئيس الهيئ������ة العليا لإلص������الح، محمد 
اليدومي، رئيس حزب ن������داء تونس، الباجي قائد 
السبسي، مبناسبة فوز حزبه باإلنتخابات النيابية 

بتونس.
وأعرب اليدومي عن إعجابه بالتجربة التونسية 
الت������ي صاغتها كل القوى السياس������ية والتي نالت 
إعجاب متابعيكم في مختلف بلدان العالم ومثلت 
بكل جداره محطة إجناز أخرى للثورة التونس������ية 
وللش������عب التونسي الش������قيق، كما عكست جتربة 
االنتخاب������ات البرملاني������ة مج������ددًا وعي الش������عب 

التونسي وحكمة قياداته السياسية.
داعيا إل������ى حماي������ة الدميقراطي������ة الوليدة في 
تون������س، من خالل تق������دمي مصلحة البل������د العليا، 
واحلفاظ عل������ى املكاس������ب واالجن������ازات والوفاء 

لتضحيات شهداء ثورة تونس.

زيد الشامي 
حتى ال يحدث اإلنهيار ..

الخميس 12 محــرم 1436هـ 
الموافق 6 نوفمبر 2014

العدد )1445(
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