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وفي البداية تم تالوة آٍي من الذكر الحكيم وتلى ذلك إلقاء 
العديد من الكلمات التي أشادت بمناقب الفقيد وتطرقت 
الى مس��يرة حياته كسياس��ي ومس��ئول عام ودبلوماسي 
أمضى حوال��ي 14 عامًا ف��ي تمثي��ل اليم��ن خارجيًا خير 

تمثيل..
وفي الفعالية الت��ي نظمت برعاية رئي��س الجمهورية 
عبدربه منصور هادي أشار مستشار رئيس الجمهورية 
للش��ؤون االعالمية محبوب عل��ي إلى أثر الس��فير االحول 
الطيب وسط أهله واسرته وأصدقائه وزمالء عمله وترك 
بصمته االيجابية المش��رفة والملهمة في حياته العملية 
الوظيفية في عمله في السلك الدبلوماسي والتي مثل فيها 
بلده أفضل تمثيل حيث أس��هم في بناء عالقة قوية بين 

اليمن والسعودية 
وأضاف محبوب عل��ي في الكلم��ة التي ألقاه��ا نيابة عن 
رئي��س الجمهورية: أن الفقيد عمل بص��دق وأمانة وكان 
 للدبلوماسي النزيه والصادق والمؤمن بقضايا وطنه 

ً
مثاال

 مش��رفًا لوطنه ف��ي كل عمل ق��ام به وكل 
ً
كما كان مث��اال

وظيفة شغلها والتي كان آخرها سفيرًا في الرياض.
وذكر محبوب أن اليمن خس��رت الس��فير الدبلوماس��ي 
االحول قبل أهله وذويه، مستدركًا: لقد خسرناه جميعًا 
 وطنيًا وصادقًا أدى واجبه الوظيفي بكل صمت 

ً
كونه رجال

وإيثار ونكران للذات.
ه��ذا وتنش��ر »الميثاق« كلم��ة األح��زاب والتنظيمات 
السياسية التي ألقاها األس��تاذ عارف الزوكا األمين العام 

المساعد للمؤتمر الشعبي العام والتي جاء فيها:
اليوم نقف أمام رحيل علم من أعالم يمن الثورة والتحرير 
يمن الع��زة والوحدة يم��ن البن��اء والتنمية يم��ن الحرية 

والديمقراطية والتعددية الحزبية..
هذا الرجل العل��م.. محمد 
عل��ي محس��ن األح��ول كان 
رمزًا لجميع تلك التغييرات 
والتطويرات في بالدنا، فقد 
كان من قادة العمل الوحدوي 
العظي��م ال��ذي تكل��ل بيوم 
الثاني والعش��رين م��ن مايو 
1990م يوم المجد الوطني 
المش��هود, ذلك اليوم الذي 
غ��دا تاج��ًا للتاري��خ اليمني 

المعاصر ورجاله غدوا نجومًا س��اطعة في س��ماء الوطن, 
وق��د كان فقيدن��ا واحدًا من أولئ��ك القادة الذي��ن نذروا 

أنفسهم للوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وقال الزوكا: إن فقيدنا الراحل قد سطر بأحرٍف من نوٍر 
 للعمل 

ً
 جميلة

ً
بصماته في العمل الرس��مي راس��مًا لوح��ة

المتفاني الذي يجعل المس��ؤولية الوطنية بوصلة الجهد 
العام والخ��اص , وق��د كان الفقيد ف��ي كل المناصب التي 

 لألمان��ة والص��دق واإلخالص 
ً
تواله��ا مثاال

والوفاء ألهله وبلدهذلك فقد ظل شعلة من 
عطاء ونفحة من وفاء ودفقة من دماء ونطفة 

من سماء، تروي قلوبًا من ظمأ.
إن فقيدن��ا المغفور ل��ه بإذن الل��ه تعالى 
أحد رج��ال العم��ل السياس��ي والتنظيمي 
المخلص لترس��يخ القيم الوطني��ة النبيلة 
ف��ي إط��ار المؤتمر الش��عبي الع��ام كعضو 
في اللجنة العامة وعب��ر قنواته الحزبية في 
السياسة والفكر,  في الممارسة والتطبيق 
, في االلتحام بالجماهي��ر واالنصهار ضمن 
قواعدها الفاعلة ف��ي توجيه طاقاتها نحو 
البناء واألخالق والتالح��م واآلفآق بحب هذا 
الوط��ن وصون تراب��ه وعزة مج��ده والوفاء 
لعهده.. وخير ش��اهد على ذلك ماورد في 
برقية التعزية التي بعث به��ا الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
والتي تؤكد المكان��ة المتميزة التي يحظى 
بها فقيدنا ل��دى قيادة المؤتمر الش��عبي 
العام واألدوار 

الوطنية المشرفة التي لعبها 
في صفوف المؤتمر الشعبي 

العام
وأض��اف األس��تاذ ع��ارف 
ال��زوكا: لقد تع��ددت مهام 
الفقيد ف��ي العمل الرس��مي 
 
ً
، وكان فيه��ا جميع��ًا مث��اال

للمس��ؤول الحري��ص ، وق��د 
تجلى ه��ذا في تولي��ه العمل 
الدبلوماس��ي لس��فارتنا في الرياض  فقد لعب دورًا رائدًا 
في تعزي��ز أواصر اإلخاء والمحبة مع أش��قائنا في المملكة 
والذين تربطنا بهم عالقة أخوية صادقة ومصيرية فقد 
كانوا ومازالوا الحضن الدافئ ألبناء اليمن، وقد كان فقيدنا  
أبًا لجميع مغتربينا في الش��قيقة الكبرى فقد ظل أنيس 
وحدتهم وغربتهم عن أهلهم وهو مالذهم في كربتهم , 
ومأواهم في تشردهم .. وقد احتضن المغترب العامل أو 

المستثمر, أو طالب العلم .. فكان عونًا للجميع ..

 
ّ

إن ه��ذه الخصال الكريم��ة التي تميز به��ا الفقيد تدل
على أصالة معدنه وكرم منبته ونبل قيمه ودماثة أخالقه، 
وبهذه الشيم الحميدة سيقابل ربه - إن شاء الله - راضيًا 

مرضيًا.. ناجيًا منجيًا..
:
ً
واختتم الزوكا كلمته قائال

إن فقيدنا محمد علي محس��ن األحول سيرة من النضال 
المتكام��ل والعم��ل الحزب��ي والوطن��ي المتفان��ي والوفاء 
اإلنس��اني النبيل واإلخالص الذي اليع��رف الحدود ,  قدم 
لوطنه اشرف لوحات الحب وأنقى آيات الحق ،منكرًا لذاته 
مقدمًا وطنه على كل مايتصل بح��ب الذات فقد ظل قلبًا 
مفتوح��ًا مليئًا بمش��اعر الود وأحاس��يس الوف��اء واإلخاء 
 إن 

ً
والنقاء.. وصدرًا يحتضن الجميع ابنًا وأخًا وجسدًا، فعال

عائلته الكبرى الوطن، رجاله ونساءه إن بيته الكبير الوطن 
بسهوله وجباله.. إن سيرته كتاب من كتب تاريخ الوطن 
بأمجاده وأطواده باقتداره وانتص��اره .. فيحق للمؤتمر 
الش��عبي الع��ام أن يفتخر ويفاخ��ر بمثل ه��ذه الهامات 
الوطنية المشرفة هذا التنظيم الرائد الذي سيظل عنوان 

الوفاء لوطن الثاني والعش��رين من ماي��و بكل أبنائه ودون 
تمييز.. فطوبى لك فقيدنا  حيًا وميتًا..

مبعوثًا مع الش��هداء والصديقين واألنبياء بإذنه تعالى 
وتبارك ..

واس��أل الل��ه العل��ي القدي��ر أن يلهمن��ا وذوي��ه الصبر 
والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون..

بدوره تحدث وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي عن 
حجم الفاجعة التي ألمت بأصدقاء الفقيد وأهله ومحبيه في 
الوقت ال��ذي كان ينتظر منه المزيد م��ن العطاء واالبداع 
والخدمة لوطنه لما عرف عنه من قوة عزيمة ووضوح رؤية 

وسالمة موقف. 
واستعرض القربي مراحل حياة الفقيد االحول والقيادي 
في حزب المؤتمر الش��عبي العام خالل مس��يرته العلمية 
س��ندت اليه، موضحًا 

ُ
والعملية في مختلف المناصب التي أ

ظهر بجالء قدرت��ه القيادية 
ُ

أن هذه الس��يرة الذاتي��ة ت
واالدارية.

وأض��اف: لق��د كان ف��ي كل المواق��ع خي��ر م��ن يتحمل 
المسؤولية ويؤدي عمله بأمانة وحرص على مصلحة الوطن 
 عامًا ثم سفيرًا لدى السعودية خير 

ً
وكان في عمله قنصال

دليل على قدراته السياس��ية والدبلوماسية حيث اسهم 
في تطوير العالقات بين اليمن 
والس��عودية والت��ي وصلت الى 
مزي��د م��ن التمي��ز ايمان��ا منه 

بأهمية العالقة بين البلدين..
وطبق��ًا للقرب��ي فق��د نس��ج 
المرحوم عالقات ش��خصية مع 
كافة المس��ؤولين وعلى مختلف 
المس��تويات، كما أقام عالقات 
متمي��زة م��ع زمالئ��ه الس��فراء 
في الدول الش��قيقة والصديقة 

المعتمدي��ن في الرياض ف��كان همزة الوص��ل بين وزارة 
الخارجية والسفراء غير المقيمين لدى الجمهورية اليمنية 

في نقل مواقف اليمن وتوضيح سياساتها لهم.
واس��تعرض القربي دور الفقيد في رعاي��ة أبناء الجالية 
اليمنية وحل مشاكلهم وبذل كل الجهود لتجنيبهم نقل 
الصراعات والخالفات السياسية من أرض الوطن الى أبناء 

الجالية ما جعله محط احترام وثقة أبناء الجالية.
واردف القربي: ل��م يكن الفقيد مناطقيًا ف��ي تعامله أو 
منحازًا سياسيًا لطرف من االطراف بل جسد روح المحبة 
والمصالح��ة وحد من االنقس��ام واالس��تقطاب بي��ن أبناء 

الجالية.
وذكر القربي أن الس��فير االح��ول من قي��ادات المؤتمر 
الش��عبي العام وعضو في لجنت��ه العامة وال��ذي وجه كل 
طاقاته في بناء التنظيم وتعزيز دوره الجماهيري وتجذير 
الوحدة الوطنية بعد قيام الوحدة المباركة.. مش��يرًا الى 
أن حزب المؤتم��ر فقد برحيله قيادي��ًا وحدويًا ومناضال 
جس��ورًا من أجل مبادئ الع��دل والحق والقيم االنس��انية 

العظيمة التي نراها تتعرض لالنهيار.
من جهته عبر محافظ المحويت أحمد علي محسن االحول 
في كلمته عن أس��رة الفقيد عن شكره وامتنانه لمنظمي 
فعالية التأبي��ن والحاضرين فيها، مثمن��ًا جهود القيادة 
السياس��ية ممثلة ب��األخ عبدرب��ه منصور ه��ادي رئيس 
الجمهورية وكل من ساند الفقيد خالل رحلته العالجية.

وش��كر محافظ المحويت قيادة المؤتمر الشعبي العام 
وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح وذلك للتعاطف 
الذي لمس��ه الفقيد أثناء رحلة العالج من رئيس المؤتمر 
ش��خصيًا ومن قي��ادات المؤتمر الش��عبي الع��ام، كما أن 
حضورهم الالفت في قاعة العزاء ومنزل الفقيد في صنعاء 
يؤك��د الوفاء م��ن زم��الء المرحوم س��واًء من القي��ادات أو 
القواعد.وفي فعالية التأبين ألقي��ت العديد من الكلمات 
والقصائد الش��عرية منها كلمة الجمعي��ات والمنظمات 
الجماهيري��ة ألقاها علي باخدر اس��تعرض ف��ي مجملها 

مراحل حياة الفقيد ومناقبه واسهاماته.
كم��ا ألقي��ت كلمة ع��ن الس��لك الدبلوماس��ي للس��فراء 
المعتمدين في اليمن ألقاها السفير المصري اشرف عقل 
اس��تعرض فيه��ا أدوار 
الفقيد المتميزة والفعالة 
ف��ي مختل��ف المج��االت، 
مثمنًا كاف��ة الجهود التي 
بذلته��ا قي��ادة وزارة 
الخارجية في تنظيم حفل 

التأبين للفقيد االحول.
وأكد وقوفهم الى جانب 
اليمن وأمنه واس��تقراره 
وبن��اء الدول��ة المدني��ة 
الحديثة الت��ي تلبي تطلعات اليمنيي��ن والعبور الى آفاق 

المستقبل المنشود.
حضر الحف��ل العديد م��ن ال��وزراء والس��فراء وقيادات 
المؤتمر الش��عبي العام وعدد من اعضاء مجلس��ي النواب 

والشورى والسفراء والشخصيات االجتماعية.

اعتداء  على سيارة القيادي
 المؤتمري "االرياني"

تورط )10( جهات في االعتداءات على الجيش والشرطة

ق���ام مجهولون، بتحطيم س���يارة الدكتور عبدالس���ام  االرياني عضو 
اللجنة الدائمة بالمؤتمر الش���عبي العام، وعميد ش���ؤون الطاب بجامعة 

إب..
وق���ال اإلرياني: إنه س���مع صوت اإلنذار من س���يارته فه���رع من منزله 
لرؤيتها، ليتفاجأ بأن زجاج الس���يارة قد تم تحطيم���ه واالعتداء على األبواب بآلة 

حادة.
وأوضح أنه سمع صوت دراجة نارية قبل أن يسمع صوت جرس اإلنذار، وأنه بعد 

نزوله لم يشاهد أي شخص بالشارع الذي تتوقف فيه سيارته.
وأشار إلى أنه أبلغ أجهزة األمن، الجمعة، والتي بدورها انتقلت  إلى مكان االعتداء 

، لتباشر التحقيق، كمحاولة منها لمعرفة من يقف وراء ذلك.

❞ الفقيد قدم 
لوطنه أشرف لوحات 
الحب وأنقى أيات الحق

❞ يحق للمؤتمر 
التفاخر بمثل هذه 

الهامات الوطنية

ف�ي أربعيني�ة الفقي��دالسفير محمد علي محس�ن األح�ول

سيرة من النضال الوحدوي والعمل الحزبي المتفاني

 كش��فت مصادر اعالمي��ة عن ت��ورط )10( جهات في 
االعتداءات االرهابية على افراد القوات المسلحة واألمن 

خالل العام 2013م .
وكشف تحقيق استقصائي وقوع )175( اعتداء  مسلحا 
على مواقع ونقاط عسكرية وامنية في مختلف محافظات الجمهورية 
اسفرت عن استشهاد وجرح قرابة )600( من ضباط وصف وأفراد 

القوات المسلحة واألمن .
وحسب ما أوردته يومية )اليمن اليوم( فقد اتهمت الحكومة أكثر 
من)10( جهات بالتورط في االعتداءات جاء مسلحون مجهولون في 
الصدارة منها بعدد)30(اعتداء ، ثم تنظيم القاعدة الذي اتهمته 
السلطات بالوقوف وراء)19( اعتداء فقط، يليها في المركز الثالث 

عناصر خارجة عن النظام والقانون المتهمة ب� )17( اعتداء .
واتهمت عناص��ر الش��ر واإلرهاب ب��� )15( اعت��داء ، وجماعات 
)10( مسلحة إرهابية ب� )14( اعتداء ، وعناصر إجرامية مسلحة ب�

اعتداءات.

وس��جلت)9( اعت��داءات على ذم��ة آياد الغ��در واإلج��رام ، و)6( 
اعتداءات الحراك المسلح ، و )6( اعتداءات عصابات قطع طرقات 
، باإلضافة إلى )6( اعتداءات اتهم فيها مسلحون قبليون ، واتهمت 
)15( اعتداء ، فيما لم يعرف الجهة المتهمة بالتورط  جهات أخرى ب�

في )28( اعتداء .
ومن حيث انواع االس��لحة المستخدمة في االعتداءات التي طالت 
أبناء القوات المس��لحة واألم��ن خالل العام 2013م اش��ار التحقيق 
االس��تقصائي الى اس��تخدام  قذائ��ف مدفعي��ة وصاروخية ، حيث 
اطلقت قذائف ه��اون على ق��وات بري��ة ، وتعرضت زوارق 
بحرية لالعتداء ، كما شهد عام 2013م إسقاط  مروحيات 

عسكرية برصاص رشاشات .
وكشف السجل الزمني لالعتداءات التي تعرض لها الجيش 
واألمن في عام 2013م في اليمن -عن استخدام البنادق اآللية 
في قرابة)34( اعتداء، والعبوات الناس��فة في )20( اعتداء 
، في حين استخدمت الس��يارات المفخخة في )12( اعتداء 
.واستخدمت القنابل اليدوية في)10( اعتداءات ، والكمين 
)آر بي جي(  المس��لح في)8(اعتداءات ، وقذائف الهاون وال�
في )7( اعتداءات ، ثم المسدسات الكاتمة للصوت في)5( 
اعتداءات، واستخدمت أسلحة أخرى في )7(اعداءات ، فيما 

لم يعرف نوع السالح المستخدم في  )52( اعتداء .

في لوحة جس��دت عظمة الوفاء للقيادات الوطنية التي س��خرت حياتها لخدمة قضايا الوطن والشعب وسطرت أروع صور المسئول 
النموذج الوطني الصادق والمناضل الوحدوي الجسور والسفير األنموذج.

صباح الس��بت ش��هدت العاصمة صنعاء وكل اليمن إحياء أربعينية فقيد الوطن القيادي المؤتمري البارز عضو اللجنة العامة السفير 
محمد علي محس��ن األحول. حيث تقاطر إليها كبار مس��ئولي الدولة وقيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف والوزراء 

وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات االجتماعية وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي لدى بالدنا وأصدقاء الفقيد.


