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سقوط ١١٤ شابـــــــــــــــــــــــًا أولى  فجائع العام

اإلرهــاب  يغتـــــــــــال مستقبلنــا
مؤتمر أمانة العاصمة:

 الجريمة تنم عن حقد دفين ضد شباب اليمن

دان واستنكر فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة 
االعتداء االرهابي الذي استهدف طالبي االلتحاق بكلية الشرطة 
من َحَملة الشهادات الجامعية والذي راح ضحيته العشرات من 
الشهداء والجرحى من خيرة أبناء الشعب اليمني ومن مختلف 

مناطق الجمهورية .
وأكد مؤتمر أمانة العاصمة في بيان له أن هذا االعتداء االرهابي 
استهدف مستقبل البالد واجيالها وحماتها والمدافعين عنها ، حيث 
عمدت عناصر االرهــاب واالجــرام الى ارتكاب مذبحة تقشعر لها 
االبدان عندما أقدم االرهابيون على قتل شباب ابرياء في مقتبل العمر 
بطريقة وحشية تنم عن حقد دفين يكنه أولئك القتلة  على شعبنا.
وحمل فرع المؤتمر باألمانة (الدولة والحكومة) المسؤولية 
كاملة عن كل ما تشهده اليمن من انفالت أمني واستمرار 
لألعمال االرهابية وضعف في أجهزة الدولة عن حماية حياة 
المواطنين وأمنهم واستقرارهم .. معتبرًا جريمة كلية الشرطة 

والجرائم االرهابية االخرى نتيجة لما وصلت اليه اجهزة الدولة 
من ضعف خالل السنوات االخيرة.. مطالبًا أجهزة الدولة القيام 
بواجباتها الدستورية والقانونية  على أكمل وجه وعدم التهرب 

من تحمل المسؤولية .
ودعا أعضاء وانصار المؤتمر إلى التوجه الى كافة مراكز التبرع 
بالدم في مختلف مستشفيات أمانة العاصمة إلنقاذ الجرحى 

والتخفيف من معاناتهم .. 
مــشــددًا على أهمية محاسبة المقصرين خصوصًا وهــذه 
الجريمة ليست األولى في كلية الشرطة فقد سبق وأن استهدف 

طالب الكلية في فترات سابقة ..
واعرب فرع المؤتمر عن تعازيه الحارة  ومواساته البالغة 
ألسر الشهداء الذين سقطوا في هذا االعتداء االرهابي الجبان .. 
مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤوليتها بمعالجة الجرحى .. سائلين 

الله العلى القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

الرويشان يوجه بعالج الجرحى في الخارج

جريح ينقذ نفسه ومستشفى الشرطة يرفض استقباله

ــركــن جــالل  ــواء ال ــل وجـــه ال
ــر الداخلية  الــرويــشــان وزي
بــعــالج جــرحــى الــجــريــمــة 
اإلرهابية التي وقعت أمام 
بــوابــة كلية الشرطة ، في 
الــخــارج على نفقة الــوزارة 
، ممن تعذر عالجهم في 

الداخل .
وذكـــــر مـــركـــز اإلعــــالم 
األمني إن اللواء الرويشان 

-وبحسب توجيهات - وجه 
فخامة األخ عبد ربه منصور 
هــادي رئيس الجمهورية 
بترقية الشهداء إلى رتبة 
الــمــالزم، كما وجــه وزيــر 
الداخلية باعتماد صرف 
٢٤ راتبًا لكل شهيد برتبة 
مـــالزم ثــانــي الــتــي حصلوا 
عليها وفقا لقرار رئيس 

الجمهورية .

«الميثاق»: أكاديميون لـ

ضعف الدولة زاد من بطش اإلرهاب

  Ä -األكاديمي والعميد السابق لكلية االعــالم
جامعة صنعاء -الدكتور احمد عقبات يقول 
: لم تشهد اليمن في تأريخها المعاصر وضعًا كالذي 
تعيشه حاليًا من أحداث عنف وقتل وتفجيرات تطال 
أرواح الناس وممتلكاتهم وتهدد األمــن والسكينة 
واالستقرار المجتمعي ألسباب عدة لعل أهمها غياب 
سلطة الدولة برغم انتشار الجيش واألمن في ربوع 

اليمن.
األزمات المتالحقة التي مرت بها اليمن في السنوات 
األخيرة والمماحكات السياسية والصراع من أجل إيجاد 
موطئ قدم في السلطة وتجاهل المصلحة العليا للبلد 
في ارســاء دولــة النظام والقانون ، إلى جانب الثارات 
الشخصية قد أضاعت ما تبقى من هيبة الدولة وفتحت 
الباب على مصراعيه أمام أعمال العنف الدموي بكافة 

أشكاله.
وأشار عقبات الى أن اليمن يمر بأصعب مراحله ، األمر 
الذي يتطلب سرعة انجاز الدستور الجديد وتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني وفتح صفحة جديدة في 
العالقات بين الفرقاء السياسيين أساسها طي صفحة 
الماضي وتضافر الجهود لتثبيت األمــن واالستقرار 
والمشاركة الفاعلة في رص الصفوف لمواجهة أعمال 
العنف واإلرهاب وإيجاد بيئة آمنة لدفع عجلة التنمية 

إلى األمام.

  Ä من ناحيته يرى أستاذ الصحافة المساعد بكلية
اإلعالم- جامعة صنعاء - الدكتور علي العمار 
أن الدولة غير موجودة نهائيًا وهذا هو السبب الرئيس 
لما وصلت إلية األمور من انفالت امني كان نتيجته في 
النهاية زيادة طردية في عدد العمليات اإلرهابية في 

اآلونة األخيرة .
موضحًا أن هــذه األعــمــال اإلجــرامــيــة التي تهدف 
إلى تمزيق المجتمع وإثارة النعرات الطائفية يروح 
ضحيتها األبرياء ممن ال حول لهم وال شأن.. الفتًا الى أن 
على صناع القرار الوقوف الجاد إليجاد اتفاقات تعيد 
للدولة هيبتها المفقودة، لكي يكون بمقدورها مواجهة 
اإلرهاب التي تتطلب حشد كل إمكاناتها ومقدراتها 
بــاإلضــافــة  الــى اليقظة مــن قبل الجهات المختصة 
وخصوصًا الجهات التي استهدفت أكثر من مرة وما 
ات امنية مسبقة من شأنها الحد  يتقدمها من إجــراء
من هذه الجرائم اإلرهابية ووقف نزيف الدم الحاصل 

في البلد.

  Ä وفــي ذات السياق أكــد رئيس قسم العلوم
السياسية بكلية التجارة -جامعة صنعاء- 
الدكتور بكيل الزنداني ان النخبة  سواء السياسية أو 
االقتصادية أو العسكرية لديها مهمة وطنية جسيمة، 
األمر الذي يحتم عليها انتشال البالد من حالة الضياع 
والالاستقرار وإعادة هيبة الدولة وبسط نفوذها على 

كل شبر من ارض الوطن .
مشيرًا الى ان الوضع والشعور العام اصبح مؤلمًا جدًا 
فنحن نصحو هذه االيــام على االنفجارات وننام على 

روائح الدماء.
وتابع قائًال: ال يمكن ان تعود الدولة الى ما كانت 
عليه اال بوجود إرادة سياسية يلحقها اتفاق النخب 

السياسية بشكل وطني جامع أساسه الحوار والمصالحة 
الوطنية الى جانب االبتعاد عن صراع المصالح الضيقة 
ونبذ العنف والعنف المضاد والقضاء على االرهاب بكل 
أشكاله وأنواعه باإلضافة الى الضرب بيد من حديد 
على كل من يرفع السالح في وجه الدولة وقتل االبرياء 
وصــوًال الــى إعــادة هيبة الــدولــة بــإعــادة مؤسساتها 

ات الطائفية والحزبية -حد وصفه.  وخلوها من الوالء

  Ä من جهته لفت استاذ العلوم السياسية بكلية
التجارة- جامعة صنعاء- الدكتور ناصر الطويل 
الى ان غياب الدولة عامل اساسي في ظهور الجماعات 
المسلحة التي تتقاتل فيما بينها وكل طرف يقذف 
ات واالتهامات على اآلخر.. مشيرًا الى ان مسلسل  االدعاء
ونهر الدماء لن يتوقف مع استمرار حالة االنقسام 
السياسي والفكري والمناطقي، وستتكرر عمليات 
المركز الثقافي بإب وكلية الشرطة في صنعاء.. داعيًا 
الى ضرورة اعادة بناء الدولة التي تحمي وتستوعب 
اليمنيين جميعًا، والدخول جميعًا في حوار حقيقي 
إلعــادة بناء دولــة مدنية يسودها النظام والقانون ، 
دولة ال تنحاز الى فئة وال الى منطقة او مذهب ، دولة 
تتعامل مع الجميع بمسافة واحدة وتجمع كل األطراف 

والمكونات السياسية تحت رايتها.

  Ä من جانبه اشار الدكتور علي النونو- رئيس
قسم تاريخ القانون والفلسفة بكلية الشريعة 
جامعة صنعاء- الى ان علماء االجتماع يرون ان هناك 
ثالثة اصناف فقط من الحيوانات تأكل ابناء جنسها 
ولعل اإلنــســان احــدهــا- واالنــســان اليمني بالتحديد 

كمثال.
وقال: ان اليمن لم تشهد وضعًا كهذا في التاريخ سواء 
القديم او الحديث، فالدماء التي تسيل والجرائم التي 
ترتكب في حق هذا الوطن وأبنائه اعمال بعيدة كل 
البعد عن الشرع والقانون واإلنسانية.. وأضاف النونو: 
يجب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم والتصدي لهم الى 
جانب إيقاف المليشيات المسلحة أيًا كانت واعادة هيبة 
الدولة  ونفوذها داخل مؤسساتها وبسط سيطرتها 
على كل رقعة في ارض الوطن حتى بالقوة ان لزم االمر، 
ألن الدولة ما تــزال موجودة وما ينقصها اال تفعيل 
إرادتها الحقيقية مع كل القوى الخيرة وصوًال الى إيقاف 

الصراع وبحر الدماء الذي يكاد ان يغرق البلد.

  Ä وفي ذات الصعيد أكد رئيس ادارة الجودة
بكلية الحاسوب -جامعة صنعاء، الدكتور 
عبدالواسع العزاني، أنه في ظل استمرار هذه الوضعية 

حمد عقباه.
ُ
فإننا نذهب بالوطن الى ما ال ت

وقــال: اليمن يفقد كل ممتلكاته وبنيته التحتية 
بالدخول في فوضى كانت بدايتها بما يعرف بالربيع 
العربي المشئوم الذي قضى على هيبة األمن والجيش 
والتهيئة للتقسيم الطائفي وصوًال الى اعمال اجرامية 
تعمل على تمزيق النسيج االجتماعي وادخال البالد في 
بحر من الدماء.. وأضاف العزاني : ما حدث في المركز 
الثقافي في محافظة إب وكذلك في محافظة ذمار 
وآخر ما حدث في كلية الشرطة من أعمال إرهابية 
ترفضها كل األديـــان السماوية ال نــدري ما أسبابها 
وأهدافها وما ذنب المواطنين الذين راحوا ضحيتها؟ 
وتــابــع الــدكــتــور عــبــدالــواســع بقوله : يجب ترك 
المكايدات والمناكفات السياسية ، والعمل على اعادة 
هيبة الدولة بإعادة هيبة الجيش واألمن ليكون سياجًا 
منيعًا لحماية الوطن بإعادة دوره الحقيقي في الحفاظ 

على امن واستقرار البلد .

  Ä الــى ذلــك يــرى االســتــاذ  مفتاح الزوبة -كلية
اإلعــالم جامعة صنعاء أن األعمال اإلرهابية 
سيترتب: عليها مزيدًا من الدماء مستقبال و زيادة 
العقبات أمام المصالحة الوطنية الشاملة التي باتت 
مطلبًا ملحًا وأرضية لبناء الدولة التي باتت اليوم على 

شفا االنهيار.
ــالــوصــول الــى  ــد مــن تــداركــهــا ب ـــال الـــزوبـــة: ال ب وق
ــادرة الخليجية  ــمــب ل لباقيين فــي ا االستحقاقين ا
والمتمثلين في تقديم مسودة الدستور لالستفتاء ، 
ثم االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ليختار اليمنيون من 

يمثلونهم في مؤسسة الرئاسة والبرلمان. 
واختتم مفتاح حديثه: ال بد ان يعي الجميع أننا 
أبناء وطن واحد نعيش على سفينة واحــدة.. وليكن 
المستقبل نصب أعيننا، ألننا إن استسلمنا للماضي فلن 

نخطو خطوة واحدة نحو الدولة المنشودة.

مــع تزايد العمليات اإلرهابية كمًا ونوعا ومع االنقســام الذي يهدد النســيج االجتماعي ومع اســتمرار  
نزيف الدماء وسقوط ضحايا ال حول لهم وال شأن، الى جانب ضياع الدولة وفقدان سيادتها وهيبتها..

وفــي محاولة اليجاد حل لما يجري ومن المســئول.. قامت «الميثاق» باســتطالع  آراء عــدد من األكاديميين.. 
فإلى الحصيلة:

استطالع/محمد احمد الكامل

د.عقبات: اليمن يمر 
بأصعب مراحله

د.العمار: الدولة غير 
موجودة نهائيًا

د.الزنداني: أصبح اليمنيون يصحون على 
االنفجارات وينامون على روائح الدماء

د.الطويل: نهر الدماء لن يتوقف 
مع استمرار االنقسام السياسي

د.النونو: على الدولة فرض 
هيبتها ولو بالقوة

د.العزاني: االستمرار في الفترة االنتقالية 
سيقضي على ما تبقى من الدولة..

 بإجراء 
ّ
د.الزوبة: لن نتدارك الدولة إال

االستحقاقات الديمقراطية

جريمة كلية الشرطة ذبحــــــــــــــــــت أحالم وطن

ماجد عبد الحميد
خــلــيــل الــحــصــيــنــي أحــد 
جـــرحـــى جـــريـــمـــة كــلــيــة 
الــشــرطــة اإلرهــابــيــة أنقذ 
نفسه فــور وقــوع جريمة 
كـــلـــيـــة الــــشــــرطــــة الــتــي 
اســتــهــدفــت عـــــددًا من 
الطلبة األبرياء الخميس ، 
وذلك بربط قدميه بشال 
ثم نــادى سائقي سيارات 
االجــــرة الـــمـــارة بــالــشــارع 
المقابل وزحفه بصعوبة 
حتى وصل للسيارة، وحال 

وصوله مستشفى الشرطة العام ظل خارج المستشفى لمدة 
ساعة حتى تأكد المختصون من صحة وقوع الحادث االجرامي 
ليقوموا بعد ذلك بإسعافه وتقديم كافة الرعاية الصحية له 

ولزمالئه الــذيــن أسعفوا 
بعد ذلك إلى المستشفى.

قــصــة قــصــيــرة لكنها 
جعة  فا لخليل  لنسبة  با
كبيرة وألــيــمــة وقاسية 
في نفس الوقت لم يكن 
ه يتوقعون  ال هو وال زمالء
حــدوثــهــا بتلك البشاعة 
واالجــــــرام، رواهــــا خليل 
ــــذي يعمل  الــحــســيــنــي ال
فــي الــشــرطــة السياحية 
وحماية اآلثـــارـ لمندوب 
المؤتمرنت أثــنــاء زيارته 
برفقه قيادة الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة واالمن 
لجرحى الجريمة االرهابية بمستشفى الشرطة العام بالعاصمة 

صنعاء.


