
 

[1] 
 

 

 

 

 

 من مأرب الى طشقندرواية 

 الرويشان جالل

 

 

 

 الرحيممحمن بسم اهلل الر



 

[2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[3] 
 

 

 

 االهداء
هذه ليست رواية بالمعنى المتعارف عليه في كتب األدب،وليست حكاية لمجرد 

التسليه،وليست قصه من نسج الخيال،هي مزيج من الرواية والحكاية،وهي 

 .قصه واقعية وحقيقية،حدثت بجميع فصولها وتفاصيلها في واقع الحياة

معايير الخير بدايتها مفاجأة،ورحلتها معقده،ونهايتها معجزه، اجتمعت فيها 

والشر،وتقابلت فيها موازين الحق والباطل،وظهر فيها جليآ السباق بين األمل 

 .واليأس،وصراع اإلنسان مع الطبيعه

مسرحها يتجاوز الجغرافيا،ويعبر الحدود والمسافات بين القرى،والمدن 

والدول،ينتقل بين الرمال والبحر ، ويطير من وهج الصحراء إلى صقيع 

 .الثلوج

وعبر البحار والمحيطات يعود . . .ى اللغه الواحدة،والقومية الواحدةيتخط

 .ليستقر في نهايتها حيث بدأت في مأرب

. . ، وعلمتهم التجارب. . عركتهم الحياة. . مجموعة كبيرة من الناس. وأبطالها

،وصرعوا المستحيل . . فصنعوا الحياة قبل أن تصنعهم. . . ،وخبرتهم األحداث

يجمعهم اإليمان العميق بعدالة السماء،وأهمية دور كل واحد .قبل أن يصرعهم

 .منهم مهما كان بسيطا

صورة . . كلمة،ورأيتها في حياتهم وعيونهم صورة. . سمعتها من أبطالها كلمة 

 .هي ،وأحاول هنا أن أجمع أجزاءها،وألملم صورها كما

اآلن بعد أن أمضيت حتى _وبجانب هذه الصوره،بل وفي إطارها سوف احاول

أن أضع أمام القارئ صورآ مماثلة لتقاطيع _أكثر من عشر سنوات في مأرب

 .األرض واإلنسان في هذا الجزء من الوطن
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في هذه القصة تظهر قدرة اإلنسان على مواجهة الصعاب وقهر المستحيل 

وعدم االستسالم لليأس،وفيها أيضا تظهر تلك السمات والمميزات التي يشتهر 

من الفراسة والذكاء وسرعة (. البدو)الشرقية في اليمن  بها سكان المناطق

 .التكيف مع المتغيرات

في هذه القصة تظهر البيئة بتنوعها الجغرافي والمناخي، وتظهر القبيلة 

 ، وقواعد االلتزام التي. . باعتبارها كيان اجتماعي،والعالقة بين أفرادها

ا بالسلطة انطالقا من أن تحكم نظامها،وعالقتها بغيرها من القبائل، وعالقته

االنتماء ينمو ويتعمق تبعا لتجربته في الحياة، ويتدرج من الفرد إلى األسرة إلى 

، ثم في النظام المسؤول عن حماية هذا الوطن وتسيير . . القبيلة إلى الوطن

 .شؤونه

تظل اآلمال ترسم طريق حياته،فإذا  آلالم، ويظل قويا بقدر ما يصاب اإلنسان با

 .يستدعي الحديث عنه  مه على أماله فلي  هنا  ماماقضت آال

أنني أعجبت بهؤالء  بعدة عوامل، منها ا  د كنت وأنا أكتب هذه القصة متأثرلق

عندما كان عندي في ___الذي علمني الكتابة_ ،ومنها أن أبي. الناس

أعجب بها وواصل قراءتها في ليلة . مأرب،وأنا في منتصف القصة تقريبا

عليه اإلرهاق والتعب ألنه أخر موعد نومة الذي ال يؤخره إال كاملة حتى بدا 

، ومنها أيضا أنني تأثرت بعدد من الروايات الكالسيكية الشهيرة . . نادرآ

، . . مضى من عمري  لبعض الكتاب العالميين التي كنت قد قرأتها في ما

 .وفي سياق هذه القصة __ __ والتي سيجد القارئ مالمح منها

فإني أرجو أن يكون  ذلك (كم)هي أول محاولة لي للكتابة بهذا ال ومع أن هذه

تجعل من هو أكثر مني قدرة ودراية  التي قد(كيف)عذرا لي للتجاوز عن ال

 .يكشف بعض األخطاء والنواقص 

 :وإليكم الحكاية. . . 
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                       (1 ) 

ت متأخر بالنسبة لسكان وهو وق)عندما كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساء 

وحيث كان ( الذين ينامون في العادة مبكرين__األشراف وعبيده__وادي سبأ

. م 1991معتدال ويميل إلى البرودة في اليوم الثاني من شهر ديسمبر عام الجو

كالم الطرف اآلخر أنه رن جرس الهاتف في منزل أحد األشراف، وبدا من . .

 :حيث بادره بالسؤال_كان مستعجالا 

 هل وصل إليكم صالح ومحسن؟_

ركز الذي استقبل المكالمة فكره، وحاول أن يميز صوت الرجل ،ومن ثم يحدد 

،وعمآل بأهمية الجانب األمني وسرعة البديهية،وعدم . فلم يتمكن. .هويته 

التحدث مع أي شخص مجهول الذي تحتمه الضرورات والظروف االجتماعية 

 :نطقة،فقد رد عليه قائالوقضايا الثأر التي تنتشر في الم

 من أنت؟_

 ، هل وصلوا إلى مأرب؟. أنا رفيقهم_

 من هم؟_

 .صالح،ومحسن_

 ؟. . بصالح ومحسن من تقصد_

 .صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود_

 أين هم؟_لم يصلوا إلينا حتى اآلن. ال _

سلمتهم البضاعة التي من المقرر أن  أنا تركتهم صباح أم  في ثمود،وقد_

 :وأضاف المتحدث_،. ا لي إلى مأرب وتحركو ا إليكم مباشرةيحملوه

 . وأغالق الهاتف_،. . سوف أعاود االتصال بكم مرة ثانية _
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لم تحدث هذه المكالمة أي ردة فعل، ولم تثر أي تساؤل أو استغراب فربما قررا 

التأخر في سيئون للراحه واالستعداد لرحله صحراوية شاقه تزيد مسافتها عن 

 .ئة وخمسين كيلو مترآثالثما

وبعد مرور الفترة الزمنية المتوقعة للسفر والراحة من سيئون )في اليوم التالي

بدأت بعض االتصاالت بين االشراف حول عدم وصول أصحابهم (إلى مأرب

 .،وبدأت االحتماالت والشكو  تتوارد هنا وهنا . صالح ومحسن حتى اآلن

 هل تعرضوا لحادث مروري؟

لرياح الالفحة،وسط جبال الرمال المتحركة ففقدو طريقهم هل اعترضتهم ا

 !الصحيح؟

وقد جاء هذا االحتمال  من ذكرى أليمة يعرفها جميع االشراف،حيث فقدوا أحد 

أصحابهم األشداء في ثنايا الرمال المتحركه قبل عدة سنوات ولم يجدوه إال جثة 

 .هامدة

 ضائع التي معهم؟هل ياترى تعرض لهم قطاع الطرق طمعآ في حملة الب

 هل لكون الثاني وهو محسن بن عبود مطلوبأ في قضية ثأر عالقه باختفائهم؟

 بموعد سفرهم ويرصدون تحركاتهم؟.وهل كان غرماء محسن يعلمون

ازدادت التساؤالت والشكو ،واستقر الرأي أخيرآ بعد التواصل بينهم جميعآ أن 

ليوم الرابع من ديسمبر المجموعة االولى تحركت في ا:يتم إرسال مجموعتين

 ،. باتجاه سيئون والمكال

والمجموعة الثانية تتحر  في اليوم الخام  من ديسمبر باتجاه الطريق 

 <<.الصحراوي مرورآ بخشم الجبل إلى رماه،ثم إلى ثمود
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                 (2 ) 

في الصباح الباكر وقبل شروق الشم  تحركت المجموعة الثانية في الخام  

م،باتجاه الشمال الشرقي وفي رحلة صحراوية شاقة اليتمكن 1991مبر من ديس

من تجاوزها بسهولة ويسر إال من عرف الصحراء وخبر 

أغوارها،ومجاهلها،حيث اليشاهد اإلنسان أمامه إال مرتفعات من الرمال 

المتحركة،والبد للمسافر فيها أن يشعر بالظمأ كلما ترآى أمامه السراب الذي 

 .ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئأ يحسبه الظمآن

تحركت السيارة تتعار  مع رمال الصحراء،بعدأن تم التزود بالوقود 

االحتياطي والماء ،وهما أهم لوازم الصحراء ،وبدأ الثالثةاألشخاص الذين 

يشكلون أفراد المجموعة الثانية من األشراف يتسآلون فيما بينهم عن نوع 

،وتشرئب أعناق السائق والراكب الثالث بجوار إطارات سيارة صالح بن عبدهللا

الباب اآلخر للسيارة،وأعينهم مركزة على تلك الخطوط المتناثرة هنا وهنا  

،وألن . لعشرات السيارات التي مرت من هذا الطريق خالل األيام الماضية

فان اكتشاف أثرالسيارة سيكون من . الخطوط الصحراوية تتوزع هنا وهنا 

، ومع هذا فقد ظلوا كمن يبحث عن إبرة صغيرة بين . . لي  إالقبيل المصادفة 

 :،وفجأة صاح أحدهم. . ماليين األكوام من حبات الرمال الناعمة 

 !.هنا أثر السيارة.هنا_

توقفوا لفحص اآلثار التي شاهدها صاحبهم،وتبددت آمالهم عندما اتضح لهم أن 

أن اتجاهها معاك  لما هذا األثر يشير إلى سيارة غير محملة بالبضائع ،و

يفترض أن تكون عليه سيارة صاحبهم،وحاول الذي أكتشف األثر للوهلة 

، فظهرت لهم حقيقة اخرى . . األولى أن يقنعهم بفحص األثر أكثر من ذلك

 :اكتشفها أحدهم من خالل تعقب ذلك األثر حيث قال

إلطار هذه السيارة عليها ثالثه إطارات من نوع البالون الصحراوي،أما ا_

الرابع فانه شبه مستخدم  ولي  من نوعية اإلطارات الثالثة،باإلضافة إلى 

 .اقتناعهم أن السيارة غير محملة بالبضائع من خالل فحص آثارها
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واصلوا رحلتهم من جديد، وسادهم الصمت الذي لم يقطعه إال توقفهم مرتين أو 

نوا يسألونهم ثالث عندمرورهم بخيام وبيوت بدو من سكان الصحراء،حيث كا

، وخاب أملهم من جديد . . . عن سيارة صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود

عندما كانت اإلجابات كلها غير إيجابية، وان كان أحد أبناء البدو الرحل والذي 

لم يتجاوز العاشرة من عمره قال لهم أنه شاهد هذه السيارة قبل حوالي عشرة 

ثالثة أشخاص ،فيما كان هو عائد بأغنامه أيام وهي متجة باتجاه الشرق وعليها 

 .من الصحراء قبل نهاية ذلك اليوم

 :بعد مافهم مايريد قوله، وقال له. قطع عليه أحدهم الحديث

 !هل رأيت هذه السيارة نفسها، وهي عائدة باتجاه مأرب؟ _

 .فكان جوابه بالنفي

الرمال فيما سيارتهم تشكو من عدم استقرار . أطبق الصمت عليهم من جديد

 ،. . تحت إطاراتها ممايتطلب من سائقها الضغط عليها باستمرار 

ولم تكن السيارة تنطلق بحرية؛ إال عندظهورتلك المسافات بين الكثبان الرملية 

 (.الشقق)التي يسميها سكان الصحراء 

ماالذي جعل صورة صالح بن عبدهللا ( وهو أحد أفراد المجموعة)اليعلم ناصر

لحظات أمامه؟ ، واستمر يجول بعقله الباطن في قسمات الوجه تترآى في هذه ال

، ونظر . . األسمر النحيل، واللحية الخفيفة، وتلك االبتسامة التي التفارق شفتيه 

في امتداد الرمال،وكأن صالح بن عبدهللا سوف يظهر واقفآ على أحد هذه 

 .الكثبان

ليشدو من خالله صوت قطع عليه تفكيره أحد رفيقيه عندما فتح مسجل السيارة 

لفنان شعبي اليجذب المستمع إليه إال من خالل كلمات الشاعر الشعبي التي 

 .يغنيها

وصلت المجموعة إلى منطقة العبر وخشم الجبل، وبدأوا يبحثون ويسألون 

، وحيث يمكن أن تكون . . الناس في كل مكان عن أوصاف أصحابهم وسيارتهم

، وأخيرآ في الجهات . . محطات الوقود. في الفنادق المطاعم.هنا  معلومات

 .دون جدوى. .لكن. . . المستشفيات . المختصة في األمن 
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قرروا التوجه إلى ثمود نقطة انطالق أصحابهم أثناء العودة، ومقرهم الرئيسي 

، قطعوا رحلتهم من سيئون إلى ثمود خالل ساعات الليل، . كما هو مفترض 

عبآ عليهم بعض الشيء أن يالحظوا آثار وفي رحلة صحراوية  مشابهة كان ص

، وباإلضافة إلى القلق الذي . السيارات في خطوط متعرجة ومتعددة االتجاهات

سيطر عليهم ومجاهل ومفازات الصحراء التي تتبدى لهم ثم تختفي على 

فقد كانت الليلة حالكة الظالم، ولن يظهر القمر إال في . . . أضواء  السيارة 

، وهم يدركون جمال الصحراء عندما ينعك  . من الصباح الساعات األولى 

ضوء القمر على حبات الرمل الالمعة، وحينما تهب رياح خفيفة باردة تبعث 

 .في النف  الرغبة االستلقاء على الرمال و النظر إلى السماء

في صباح اليوم السادس من ديسمبر، وقبل وصولهم إلى مديرية ثمود وأثناء 

بإعداد طعام اإلفطار والشاي، وصل إليهم أحد ضباط الجيش ماكانوا يقومون 

 العاملين في مديرية ثمود،

، وأخبرهم أنه علم أن بعض رعاة األغنام قد عثروا على . . فعرفهم وعرفوه

جثة لشخص مجهول وهي شبه مدفونة في الصحراء بالقرب من مركز مديرية 

 .ثمود

ألمن العام، وكأن أقدامهم ساقتهم في مديرية ثمود  اتجهوا مباشرة إلى إدارة ا

إلى هنا  دون وعي، وفي مديرية األمن وجدوا بالغآ رسميآ مقيدآ في سجالت 

األمن يتضمن نف  المعلومات التي  أخبرهم بها ضابط الجيش وهي أن أحد 

رعاة األغنام في إحدى القرى المجاورة للمركز قد أبلغ عن جثة شخص 

أوضح لهم مسؤول األمن في المديرية أن قوة ،و. . مجهول بالقرب من القرية 

. . . األمن تحركت إلى ذلك المكان وأحضرت الجثة ، وأنها موجودة لديهم حاليا

،توقف مسؤول األمن عن الحديث فجأة وكأنه تبادر إلى ذهنه شيء ما فتح درج 

 .مكتبه وأخرج جنبية قال لهم أنها جنبية الشخص صاحب الجثة

، وعندما تراءت لهم صورة صالح . . على تلك الجنبيةركز الثالثة أبصارهم 

بن عبدهللا فيها وتطابقت مالمحه وقسمات وجهه مع مالمح الجنبية التي 

، واستشعرت . . توترت أعصابهم كما لم تتوتر من قبل. . يعرفونها جيدآ

أعماقهم تلك الصورة كما لم تستشعر من قبل لكنهم رغم هذا ظلوا محتفظين 
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ا كانت وجوههم كأنها صخر ال لون له ، كانت أعينهم تقدح شرار برشدهم،بينم

 ، إنهم لم يثبتوا شيئآ، ولم ينكروا شيئآ،وكأنهم. . وصوانآ في آن واحد

، اقترب أحدهم من مسؤول المديرية،وقال له بهدوء . . ليسوا كائنات بشرية

 :أعصاب المثيل له

ب تبلغ فيها أصحابنا أننا هل يمكن أن تتعاون معنا في إرسال برقية إلى مأر_

 !.قد وجدنا صالح بن عبدهللا مقتوآل؟

أبدى مسؤول األمن استعداده، وتناول ورقة وقلمآ وبدأ في صياغة برقية ليتم 

،ثم يتم نقلها بالهاتف من سيئون إلى . . إرسالها بالالسلكي من ثمود إلى سيئون

لقرب من إحدى قرى ، وتتضمن أنهم قدوجدوا جثة صالح بن عبدهللا با. . مأرب

مديرية ثمود،وعلى أصحابهم سرعة الوصول إلى ثمود فور وصول هذة 

 .الرسالة إليهم

استدعى مسؤول المديرية أحد الجنود، وناوله الورقة التي كتبت عليها البرقية، 

وأعطاه اسم جندي آخر هو المسؤول عن إرسال واستقبال البرقيات من وإلى 

صمت عميق قطعة أحدهم عندما طلب من المسؤول  ،ثم ساد الجميع. . المديرية

أن يريهم جثة صالح بن عبدهللا،ولبرهة قصيرة تذكر الضابط اآلية 

 ،(( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي))الكريمة

عندما فتح لهم غرفة بدأت تتصاعد منها رائحة . نهض واقفآ ،وسار الثالثة خلفه

،ونظروا إلى وجه . . ة عسكريةالجثة،وكشف ذلك الجسد المسجى ببطاني

صاحبهم صالح بن عبدهللا،وبدا وكأن أعينهم ستفيض بالدم ولي  بالدموع 

سأل زميله . عندما كان الشرر يقدح منها،وفيما أطلق أحدهم تنهيدة عميقة

 :الواقف بجواره في هم  اليصل إلى مسامع مسؤول المديرية

 !.،أين محسن؟. . لكن_

وكأنه يشير إلى أنه . بمط شفتيه وأحنى رأسه إلى اليسارلم يجب علية زميله إال 

أبدى مسؤول األمن بالمديرية استعداده عندما __يريد التأكد منه__تذكرشيئا

، وفي نف  . . طلبوا منه أن يصطحبهم إلى المكان الذي وجدت فيه الجثة
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ن المكان وجدوا أن جميع اآلثار التزال واضحة وبشكل جيد، إذ أن هذه الفترة م

 .كل عام هي األشهر التي تتوقف فيها الرياح، وتنخفض فيها درجة الحرارة

في المكان الذي كانت فيه جثة صالح بن عبدهللا اكتشف الثالثة أن هذا المكان 

هو المرحلة الوسطى بين مرحلتين، وهذا ما كان يشير إليه األثر، حيث وجدوا 

خالل شكل ونوعية  آثار شخص واحد فقط،وآثار السيارة التي عرفوا من

، ثم أثار سحب جثة صالح  إلى ذلك . . إطاراتها أنها سيارة صالح بن عبدهللا

، قررت المجموعة االتجاه نحو المرحلة الثالثة التي اتجهت إليها . . المكان 

السيارة،وتتبع ذلك األثرالذي البد أن نهايته سوف تحل لهم لغزا يبحثون عن 

،تتبعوا آثار . . آ، وربما ألغازا يصعب حلهاحلة، أو تكشف لهم لغزآ جديد

السيارة بحذر دون أن يغيروا شيئا من المعالم، فيما وقف مسؤول األمن 

ومرافقيه يرقبون بإعجاب قيام هؤالء الثالثة أشخاص من األشراف بتسجيل 

مالحظاتهم وإثارة بعض األسئلة في حوار هادئ وأعصاب هادئه،وكأنهم 

مسرح الجريمة التي التربطهم بأشخاص الجناة خبراء جنائيين يفحصون 

والمجني عليهم إال رابطة إصرار الخبير الجنائي على تتبع خيوط الجريمة 

 .وكشف الجناة

على بعد كيلو متر تقريبآ من المكان الذي وجدت فيه جثة صالح بن عبدهللا،وفي 

ثل مكان توجد به بعض النتوءات الصخرية الصغيرة التي يندر وجودها في م

،توقفت السيارة وتابع خالد ورفيقاه  بشكل سريع . . هذه األماكن الصحراوية

 ذلك األثر الذي نزل من السيارة ثم أثر ذلك الشيء الذي سحب على األرض؛

 :وصاح خالد بعد أن أح  برائحة غريبة تتصاعد من نف  المكان

 !.جثة محسن بن عبود. هيا . .هنا--

بيعية بين النتوءات الصخرية،وقد تم تغطيتها كانت الجثة موضوعة في فجوة ط

 ،. . بقطع  من تلك الصخور وكمية قليلة من األتربة

وكانت مالمح وقسمات وجه محسن بن عبود واضحة لهم رغم أنها بدأت في 

فما هي الحال . ،إن مجرد قتل اإلنسان ينطوي في ذاته على وحشية. . الضمور
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دقون في الجثة لفت انتباههم رفيقهم علي بالنسبة للتمثيل بجسده،وبينما هم يح

 :حيث قال. بسؤال تبادر إلى ذهنه،رأى أنه يشير إلى خيط جديد

 !.اين جنبية محسن؟--

إذ أنهم . وكان هذا لغزآ جديدآ يصعب  حله أيضآ! كانت جنبية محسن  مفقودة

يعرفون أن جنبية صالح بن عبدهللا أكثر ثمنا من جنبية محسن بن عبود،ومع 

أخذوا بطانية من سيارتهم، وحملوا الجثة إلى مركز . لم تؤخذهذا 

المديرية،وكانوا حريصين على أال تتغير آثار ومعالم مسرح الجريمة التي 

التزال حتى اآلن في خفايا الغموض وأطوار المجهول، وحتى وصول 

 .بد للخبر أن يكون قد وصل إليهمأصحابهم الذين ال

 

 

                     (3 ) 

وصلت الرسالة إلى مأرب فأحدثت مايشبه حالة االستنفار وإعالن حالت 

والسيارات تتحر  هنا وهنا ،ولم يكتف األشراف .الهواتف مشغولة. الطوارئ

فاتصلوا بمشايخ وأعيان عبيدة، وأخبروهم بمضمون . بوصول الخبر إليهم فقط

ة حيث يتحمل وهذه عادة متبعة بين جميع قبائل المنطق.)الرسالة التي وصلتهم

الشخص مسؤولية أدبية وعتاب ولوم إذا لم يشعر اآلخرين بأي مشاكل أو 

 (.أحداث يتعرض لها هو أو أحد أفراد قبيلته

عكفت مجموعة من األشراف وعبيدة على تسجيل أسماء األشخاص والسيارات 

ومسؤولي المجوعات التي من المقرر أن تتحر  صباح اليوم السابع من 

 .ودديسمبر إلى ثم

ومجموعة تتحمل مسؤولية الجانب المالي وتموين السيارات وتزويد المجاميع 

 .بالغذاء والماء

مجموعة تضم أصحاب الخبرات من أدلة الصحراء ومهندسي السيارات 

 .وهكذا. . . والعسكريين
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خالل تلك الليلة التي تم االستعداد فيها والتحضير للتحر ،كانت هنا  صعوبة 

لبعض من الصغار وكبار السن ومن التسمح لهم ظروفهم بالغة في إقناع ا

، وكان كل شخص من هؤالء يعتبر أنها إهانة في حقه ونقص في . . بالتحر 

 .شخصيته عندما يطلب منه أن يتخلف عن التحر  مع اآلخرين

أثيرت بعض التساؤالت بعد وصول الرسالة مباشرة،لعل أبرزها ذلك التساؤل 

ألولى أمام مسؤول مديرية ثمود عندما عرض عليهم الذي أثارته المجموعة ا

 :جنبية صالح بن عبدهللا وجثته،والذي كان مضمونه

 !.اين محسن بن عبود؟--

فالبعض ذهب إلى أن غرماء . . . ذهبت التحليالت واالحتماالت مذاهب شتى

محسن قتلوا صالح بن عبدهللا الذي رفض أن يسلم إليهم صاحبه ورفيقه، ثم 

، وذهب البعض إلى أن طرفآ ثالثا . . ن لقتلوه في مكان آخرأخذوا  محس

أستأجره غرماء محسن ليوصله إليهم حيآ، وأن اعتراض صالح بن عبدهللا على 

 ،. . ذلك أدى إلى قتله

أو أن صالح ومحسن اختلفا فيما بينهما فقام محسن بقتل صالح لسبب ما ، 

حليالت واالحتماالت التي كان ، وغير ذلك من الت. . . . وفرهاربآ إلى مكان ما

 .معظمها محتملة الوقوع في نظرهم

تحركت مجموعة كبيرة من األشراف وعبيدة يتجاوز عددهم المأتي رجل، 

وعلى أكثر من أربعين سيارة يؤمهم هدف وحيد هو ضرورة الوصول بأسرع 

مايمكن إلى مديرية ثمود والوقوف على حقيقة ماورد في رسالة أصحابهم التي 

 .نت أنهم قد وجدوا صالح بن عبدهللا مقتوآلتضم

لم تتوقف المجموعة إال أمام مبنى إدارة األمن في ثمود، وكان أصحابهم مع 

مسؤول أمن المديرية يقفون أمامهم، وكما هي العادة المتبعة بعد إلقاء التحية 

 .وكما هي العادة أيضآ. . طلبوا منهم آخر األخبار. والسالم

 . .بين الطرفين هو أن لي  في األخبار إال كل خير كان الرد المتبادل

رغم ماكان يدور في أذهانهم جميعا من رغبة في الحديث عن ماجاء بهم إلى 

 .هذا المكان الذي لم يعرفه أكثرهم من قبل
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فوجيء القادمون من مأرب عندما قال لهم أصحابهم أنهم قد وجدوا جثة 

وا قد أرسلوها إلى مأرب قبل محسن، وهو مالم يرد في رسالتهم التي كان

 .اكتشاف الجثة

اجتمعت لجنة من كبار مشائخ األشراف وعبيدة، وتم االتفاق على أن أول 

. مايجب عليهم  عمله هوسرعة نقل الجثث إلى مأرب ودفنها حيث بدأت تتعفن

التي تجاوبت فورا . ، وتم االتصال من قبلهم بالسلطات الحكومية في صنعاء . 

 .مروحية لنقل الجثث إلى مأرب بإرسال طائرة

في الوقت الذي كانت فيه مجموعة تقوم بتكفين وتجهيز الجثث، تحر  

اآلخرون إلى المكان الذي وجدت أول مرة، وهنا  درسوا وتدارسوا فيما بينهم 

بقايا أشكال واآلثار والمعالم، وتكفل بعضهم بجميع أدلة وشواهد الجريمة التي 

 .رح الجريمةأمكن العثور عليها في مس

 بدأت األسئلة تتوارد إلى أذهانهم،

على أن ذلك الشخص الثالث الذي كان مع . . وكان هنا  شبه إجماع فيما بينهم

، ومع هذا فقد ظل . . هو الجاني. أصحابهم خالل رحلتهم إلى هذه األرض

بعضهم بين الشك واليقين حول الرجل، باعتبار أن مظهره الرزين والهادئ 

 .لم تكن توحي بقدرته على ارتكاب مثل هذه الجريمة . . صرفاتهومالبسه وت

أدر  الجميع أنهم أمام مهمة صعبة للغاية إذ أنهم يبحثون عن شخص مجهول 

الهوية، ومجهول المولد، ولم يحدث أن شاهده إال ثالثه أو أربعة أشخاص منهم 

د جديد ، بدأوا يبحثون عن شخص البد أنه يتمتع بح  حاد واستعدا. . فقط 

، يبحثون عن شخص اليمكن أبدا أن . . للحياة ، وحذر ناتج عن تجربة مذنب  

يبقى في مكان واحد ، وسيظل بصورة مستمرة في تنقل دائم ، والبد أنه يدر  

بأنه مالحق ومطارد ، والبد ( إذا أفترض أنه الجاني)اآلن بعد إرتكابه لجريمته

أشبه ماتكون بالحاسة السادسة في أن اإلنسان المالحق يطور في داخلة حاسة 

 ،. . . تحس  الخطر 

وهذا بالفعل ماكان يدركه األشراف ، ويدركون أنه يزيد من صعوبة تنفيذ 

 .مهمتهم في الوصول إليه
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عادت دوامة األسئلة إلى أذهانهم من جديد ، ونشأ في داخل كل فرد منهم 

 .صراع مرير بين األمل واليأس 

 .يزيد معدل األمل في الوصول إلى الجاني أمام إصرارهم وعزيمتهم 

وأمام البحث عن شخص مجهول االسم والهوية في  صحراء مترامية األطراف 

ثم ال يلبث أن يعود إليهم أمام تكاتف الجميع . . يتضاءل األمل في نفوسهم . 

 .وتشاورهم 

ن اسم فالجاني يحمل أكثر م. المعلومات األولية التي أمامهم تزيد الوضع تعقيدا 

، ويقال أنه ولد في محافظة وعاش في محافظة أخرى وسافر إلى خارج البالد 

 .وعاد في ظروف غير معروفة 

 ! .فمن هو الجاني ؟

 ! .وما اسمه ؟

 ! .وماهي دوافع القتل ؟

 ! .ولماذا وقعت الجريمة المجني عليهما بالذات ؟

 .! وكيف تمكن وهو أعزل من السالح أن يقتلهما وهما مسلحان؟

 ! .وأين هو اآلن ؟

 ! .وأين أخفى السيارة وأدوات المجني عليهما ؟

 ! .هل هو مجرم بسبب ظروف معينة عاش فيها ؟

 ! .هل هنا  أسباب محددة جعلته يرتكب جريمته هذه ؟

، وعالمات استفهام أكثر من رمال . . .  ، وألغازمحيرة . . . أسئلة كثيرة 

 الصحراء يجب على هذه المجاميع

ألشراف وعبيدة أن تفك أسرارها وتحل ألغازها ، ويجب أن يكون من ا

 .من عقد وتعقيدات هذه األلغاز  إصرارهم وعزيمتهم أقوى وأكبر
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 إذا تمزقت األسرة ، وتفرق شملها

 ، أو استبدل الوالد أم أوالده بامرأة

 أخرى التوفر لهم الرعاية والحنان،

فإن حياة هذه األسرة تكون . . ألسرة في نزاع وشقاق وخالف وإذا عاشت ا

 مضطربة وغير

مستقرة ، ويشيع بين أفرادها شعور بالحزن  والكآبة وإحساس باأللم  والفزع 

 ،. . والخوف 

وإن هذه األوضاع تنمي في نفوس األبناء  شعورا بالحقد وإحساسا بالخوف 

 وعدم األمان ،

 ل في الحياة هو الشر ولي  الخير ،ويولد فيهم إحساسا بأن األص

. . هو الخيانة ولي  األمانة ، هو الشقاق والكيد والمكر ولي  التعاون والحب 

 .ذلك كله يكون سببا في اإلنحراف 

 م حين دخلت المدرسة1911واليكم حكايتي التي بدأت منذ عام 

بر وقضيت فيها أربع سنوات ، ثم تركتها بعد ذلك بسبب مضايقات أخي األك

 التي دفعتني لإللتحاق

بإحدى مدارس البدو الرحل ، وهي من المدارس الخاصة بمن ال أهل لهم وال 

، هذا في الوقت الذي كان فيه أبي يعيش ميسورا في إحدى دول . . مأوى 

 .لكنه اليعرف عنا شيئا . . الخليج العربي 

 يما، ف. . تزوجت أمي برجل آخر ، وتفرغت لحياتها الزوجية الجديدة 

كانت أخبار أبي تصل إلينا تباعآ ومنها أنه يتزوج امرأة جديدة كل سنتين أو 

دون أب أو . وهكذا كانت بدايات حياتي  . . . ثالث سنوات وكأنه يغير مالبسه 

 .أم 



 

[17] 
 

حيث دفعتني الظروف  1993استمررت في مدرسة البدو الرحل حتى عام 

وتركت المدرسة وأنا . . لإللتحاق بالشرطة للحصول على مرتب أعيش منه 

في الصف السادس ، في وقت كنت أحصل فيه على المركز األول بين زمالئي 

. 

م ، وبدأت أفكر فيما يفكر فيه كل 1991عملت في سلك الشرطة حتى عام 

، وفي وقت حرمت فيه كثيرا من طعم حياة االستقرار والثبات . . الشباب 

 . .األسري 

( زوج أختي)كوين أسرة ، وفاتحت صهري فكرت في فتح منزل  والزواج وت

، فرحب بذلك ، وأضاف أنه كان يريد . الذي كنت أرغب في الزواج بأخته 

م ، وعشت حياة زوجية 1991تزوجت في سبتمبر . مفاتحتي  بهذا من فترة 

م كنت أشعر 1991، وحتى نهاية عام . . سعيدة رزقت خاللها بطفلة جميلة 

، ومع بداية . أنني أسعد إنسان على وجه األرض وأنا أنظر إلى عيني طفلتي ب

م بدأت المشاكل داخل محيط أسرتي الصغيرة ، وضاقت علي 1999عام

األرض بما رحبت ، ولم أجد من ألجأ إليه وأشكو له همومي إال شخص من 

محافظة أخرى تعرفت عليه ، ووجدته يستمع إلي باهتمام وينصحني ويفتح لي 

، . . ا افتقدته في األب واألم واألخ والزوجة صدره الحنون ألجد عنده م

 وحاول كثيرا صديقي

هذا أن يساعدني في مواجهة الظروف التي أواجهها ، وبالذات أن أقف في 

مواجهة أخي الذي يتصرف في ثروة أبي دون أن يعطيني أنا وأخواتي األربع 

 شيئآ ،

،و وفوق هذا وذا  . . ويقول لنا أن أبي هو الذي يطلب منه أن ال يعطينا شيء 

 .فقد كان يأتي أحيانا ويأخذ النقود التي معي دون أن أعترض 

عادت زوجة أبي من اإلمارات وذهبت مع صديقي  1999في سبتمبر 

الستقبالها ، وأخبرتني عند وصولها أن أبي طلب منها أن تسكن لدى أخي 

 األكبر وحذرها من السكن معي أو البقاء عندي ،
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مفتوح لها في أي وقت تريد ، وأنها إذا شعرت بعدم االرتياح فأخبرتها أن بيتي 

، وحدث ماتوقعت بالفعل فبعد حوالي . . عند أخي فسوف أرحب بها في بيتي 

أسبوع وصلت تريد العيش معي في بيتي ، وعاشت معي أنا وزوجتي الشريرة 

المزعجة ، وصديقي الوفي ، وأحببتها حب االبن ألمه ، وبعد حوالي شهرين 

ررت زوجة أبي العودة إلى اإلمارات ، فتقدمت بطلب إجازة سنوية من عملي ق

لكي أوصلها إلى االمارات عن طريق بلد آخر ، ولم أتمكن من الحصول على 

أجازه فطلبت االنتقال إلى اإلمارات حيث تعيش أسرتي وحصلت على الموافقة 

عمل في  (فيزا)وسافرت معها وأعطيتها صورة جواز سفري لتستخرج لي . 

 ،. دولة اإلمارات رغم علمي المسبق بأن والدي سوف يعترض على ذلك 

وبصعوبة بالغة أقنعت هي والدي وأرسلت لي الفيزا ، وسافرت بالفعل إلى 

 .دولة اإلمارات ومكثت هنا  لمدة سنة وأنا أبحث عن عمل لكن دون جدوى 

عيش معي بمجرد أن حصلت على عمل بعد ذلك ، فكرت أن أحضر اوالدي لل

 وفتح منزل ، وتم لي ذلك ، وفتحت منزآل وعشت سعيدآ،

 . عادت بعدها المعاناة من جديد ومن جانبين . لكن لمدة ستة أشهر فقط 

ابي الذي لم يشعرني في يوم من األيام بمشاعر األبوة ، ولم يتوان عن : األول 

 .أخذ كل ما أحصل عليه من أموال 

في يوم من األيام لزوجها وبيتها وأطفالها وإنما  زوجتي التي لم تكن:   والثاني 

 .لنفسها فقط 

وعرفت خاللها أن أبي قدتزوج امرأة . . مكثت على هذه الحالة لمدة سنتين 

 .جديدة وطلق زوجته السابقة 

حاولت كثيرا إصالح بيتي وذهبت جهودي كلها أدراج الرياح ، فقررت طالق 

لها ، وبعد حوالي عام وصل إلينا أخي زوجتي ، ولم أتمكن من إعادتها إلى أه

األكبر وشكا لنا ظروفه وحالة أوالده السبعة ، وأخذ كل ما كنت قد تمكنت من 

جمعه من مال وتركني خالي اليدين ، وخالل هذه الظروف والمشاكل التي 

اختلفت أختي مع زوجها ، وتركته وجاءت لتعيش . أحاطت بي من كل مكان 

بعد أن رفض أبي وأخي  األكبر قبولها للعيش معهم ،  معنا هي وأطفالها الستة
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وقررت أنا من أجل توفير لقمة العيش لي ولهم أن أتقدم بطلب إجازة لمدة ثالثة 

 أشهر للحصول على مرتبات اإلجازة مقدما ، وبعد سبعة أشهر

، . تمكنت  من التوفيق بين أختي وزوجها ، وعادت إليه والى بيتها وأطفالها 

كل شهر كان يأتي أخي األكبر ويطلب مني مصاريف بسبب عدم  وفي نهاية

 .وجود أي عمل لديه ، وأذهب أنا ألقترض له أي مبلغ وأعطيه 

رزقت بطفله أخرى ، وقررت إخراج زوجتي إلى أهلها لكي ينصحوها 

ويرشدوها ، لكن دون جدوى ، حيث هربت من منزل أهلها وحصلت لي 

 . طة أكثر من مرة مشاكل بسببها واستدعيت إلى الشر

لم ينقذني من هذه المشاكل إال الصديق القديم الذي ورد الحديث عنه سابقا ، 

بعد فترة لحقت بي . وطلقت زوجتي طالقآ نهائيآ ، وسافرت للعودة إلى عملي 

 مطلقتي إلى هنا  دون إذن أهلها ، وواجهت مصاعب ومشاكل

منها تربية بناتها تربية أكثر اضطرتني إلى فتح بيتي لها من جديد ، وطلبت 

، وحاولت أخذ بناتي منها ،  وتقدمت هي بشكوى إلى . صالحة فرفضت 

المحكمة وحكمت المحكمة لصالحها ، وأخذت بناتي مني دون أن أتمكن من 

 .عمل شيء 

. . . . أمام شعوري بمأساة بناتي ، وضياع كل آمالي في الحاضر والمستقبل 

، وتعرفت على فتاة أوزبكية أوصلتها إلى بدأت السير على طريق الخطيئة 

دولة اإلمارات الظروف االقتصادية التي أوصلت االتحاد السوفيتي إلى 

، ووجدت في صداقتها عزاء مصطنعآ وغير حقيقي لنسيان . . ماوصل إليه 

المآسي التي اعترضت حياتي فيما مضى من عمري ، وأظهرت لي هي أنها 

 تحبني بكل ماتملك من جوارح ،

وبدأت أسمع منها حكايات عن الهروب والتهريب وغسيل األموال والصفقات 

 .التي تقفز باألشخاص من الفقر المدقع إلى الغنى في لمح البصر 

 (شروكي -جيب) استأجرت سيارة 

من أحد معارض السيارات في اإلمارات ، وهربت بها إلى اليمن عن طريق 

 المنافذ غير الرسمية ،



 

[21] 
 

ني ويفتح لي بيته وصدره إال صديقي القديم الذي رحب بي ولم أجد من يستقبل

في منزله ، وضمن علي أمام الشرطة عندما لحق بي أخي من اإلمارات وأبلغ 

 . ، وعندما لم يصل إلى مبتغاه عاد اإلمارات خائبا . . عني 

كنت قبل هروبي بالسيارة من اإلمارات قد تمكنت من تزوير تصريح رسمي 

مركز شرطة نايف --سمية من القيادة العامة لشرطة دبي للسيارة بأوراق ر

مكثت في اليمن فترة أبحث عن عمل ، ولم أجد أي عمل . الذي كنت أعمل فيه 

، وتعرفت على بعض تجار السيارات من أبناء محافظة مأرب ، وعرضت 

 عليهم السيارة للبيع ، فوافق شخص على شرائها

لسيارة أبرزت تلك األوراق المزيفة بواسطتهم ، وعندما طلبوا مني أوراق ا

فاشتبهوا في صحة األوراق مما جعلني أحرر لهم ورقة تنازل عن السيارة 

للمشتري ولي  عقد بيع وسلم لي المشتري جزء من قيمة السيارة فيما ضمن 

 . أحد أبناء مأرب على بقية الثمن 

ريرة ، في كل ليلة كان يترآى أمامي منظر بناتي المشردات ، وزوجتي الش

وأخي الطماع ، وأبي المنغم  في الملذات والبحث عن زوجة جديدة ، 

وأخواتي اللواتي يعيشن مع أزواجهن وأطفالهن حياة بؤس ومعاناة لعدم وجود 

 ،. . أهل يلجأن إليهم 

، . وخلف هذه الصور المأساوية أرى صديقتي التي تعدني بمستقبل زاهر 

المحرمات والهروب من هذا الواقع المأ ولي  لديها إال وسيلة االنغماس في 

 .ساوي الذي يحيط بي من كل مكان 

 !كيف أتخلص من هذا المجتمع الال إنساني المحيط بي من كل اتجاه؟

 !من يجمع لي كل هؤالء الشياطين في محرقة واحدة؟

أبي ، وأمي ، وأخي ، وزوجتي ، وأخواتي في محرقة واحدة أتلذذ بمنظر 

فمن المأساة أيضا أن ينشأ . . أطفال أخواتي ، وحتى بناتي ، وحتى . احتراقهم 

 .هؤالء األطفال في هذا المحيط القاتل 

 (.أنا ومن بعدي الطوفان: )وصدق من قال قديما
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 ! .لماذا تالزمني المآسي والمصائب دائما ؟

لماذا ال أتخلص من كل هؤالء ويكفيني صديقتي وصديقي وبلد جديد ال يعرفه 

 ! .شياطين ؟أحد هؤالء ال

حتى هؤالء الذين أخذوا مني آخر ما أملك وهي السيارة التي هربت بها من 

اإلمارات ، فال المشتري دفع بقية المبلغ ، وال الضامن سدد عنه ، ولي  

بمقدوري العودة إلى اإلمارات حيث تنتظرني تهمة الفرار من الخدمة وسرقة 

حياتهم أفضل من إبالغ  سيارة ، وأبي وأخي وزوجتي الذين لن يجدوا في

 . . . الشرطة عني 

يجب أن أفعل شيئا للخروج من هذا المأزق ، وأن أذهب إلى مكان بعيد . نعم  

البد لكل إنسان من أن يجد ولو مكانا يذهب إليه ، ألن . عن هذا الجحيم كله 

إلى أي . اإلنسان تمر به لحظات المناص له فيها من الذهاب إلى مكان ما 

ما على األقل شخصا يشفق  البد لكل إنسان من أن يجد أيضا في مكانمكان ، و

 .عليه 
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                       (5 ) 

طفلة صغيرة لم تتجاوز الخامسة من عمرها ، في عينيها البريئتين أجمل "هند"

، دخلت فجأة لتقطع حديث والدها صالح بن عبدهللا مع ضيفه . معاني الطفولة 

وترتمي في أحضان والدها ، ثم تهم  في أذنه ، ويفهم الغريب صالح علي ، 

الضيف ماذا قالت هند لوالدها عندما ينهض هذا األخير ويخرج ليعود بعد برهة 

 .قصيرة حامال معه العشاء والقهوة 

يتناول االثنان العشاء ، فيما تظل هند ترقب الضيف بنظراتها ، وعندما ينظر  

مما يجعله يخاف ويتحاشى النظر إليها ، ثم هو إلى عينيها تزداد نبضات قلبه 

 .يعود ليفكر في نفسه أنها مجرد ذكريات طفلتيه اللتين يعتصره األلم لذكراهما 

بعد االنتهاء من العشاء ، وأثناء شرب القهوة يسترسل الضيف في سرد حكايته 

 :الجديدة لصالح بن عبدهللا الذي يستمع إليه بانتباه 

إلمارات العربية المتحدة ، وقد تواصلت مع أبي وأخي أسرتي مقيمة في دولة ا

، وأرسلوا لي حملة من البضائع هي عبارة عن أجهزة إليكترونية على سيارة 

، وقد اتصل بي هذا الشخص . شخص من مديرية رماه والتزال الحملة هنا  

، وكنت قد ذهبت إلى شخص أعرفه ، . وطلب سرعة وصولي الستالمها 

إال أنه أعتذر الرتباطه بأعمال أخرى حسب . جر لي سيارته وطلبت منه أن يؤ

قوله ، وبحثت عن بديل فدلوني عليك باعتبار أن سيارتك جديدة ومناسبة للسفر 

في الصحراء ، وسوف أدفع  إليك بعد استالم البضاعة في رماه مبلغ سبعة 

 آالف درهم إماراتي إيجار السيارة ، وقد اخترتك أنت بالذات ألنك تعرف

 .الطريق ولديك خبرة بمجاهل الصحراء كما قيل لي 

لفتت العبارة األخيرة من كالم الضيف انتباه صالح بن عبدهللا ، وأدر  في 

نفسه أنه البد من االستعانة بشخص آخر يرافقه في هذه الرحلة ممن يعرفون 

 ،. الطريق الصحراوية أفضل منه 

ج  الضياع بين الرمال والموت وتعززت لديه الفكرة عندما تبادر إلى ذهنه ها

، . . عطشا ، أو إلقاء القبض عليهم في دولة مجاورة يخطئون الطريق إليها 
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وفيما كان الضيف يواصل سرد حكايته ، كان صالح بن عبدهللا يفكر في 

 .الشخص المناسب لمرافقته في هذه الرحلة 

. كالم الضيف قامت هند وكادت تتعثر في أكواب القهوة فقطعت تفكير والدها و

، ووجد والدها الفرصة سانحة لينهي كالم الضيف الذي لم يعد يدري إلى أين . 

 :وصل ، وقال له 

عليك اآلن أن تنام ، وسوف نتحر  صباح غد إلى منزل محسن لنأخذه معنا _ 

 .حيث وهو يعرف الطريق جيدا ، وسوف أحاول أن أتصل به الليلة 

 ! .؟. . محسن من _ 

 !.من أصحابنا. . ود محسن بن عب_ 

 من األشراف ؟_

 .نعم _

صمت االثنان برهة من الزمن يتبادالن النظرات الخاطفة ، وكأن كال منهما 

 .يحلل حديث اآلخر في نفسه 

في صباح اليوم التالي ، وحين أرسلت الشم  أشعتها الذهبية على المزارع 

رتقال الخضراء ، وتساقطت قطرات الندى الرطبة من أوراق شجرة الب

المنتصبة أمام منزل صالح بن عبدهللا وبدأت أصوات الغنم تعكر هدوء الصباح 

الباكر نهض الجميع ، ودخل صالح بن عبدهللا ، على ضيفه بالقهوة وطعام 

اإلفطار الذي تناواله في صمت وكل منهما يسترجع في ذهنه حديث األم  

 .ومايجب عليهما أن يعماله اليوم 

تيكي الكبير، وخزان احتياطي للوقود ، وبطانيات ، وطحين خزان الماء  البالس

، ولوازم إعداد األكل والشاي ، وجعبة الذخيرة ، والبندقية ، ثم لوازم أخرى 

 . . .مثل المنظار المقرب ، وأدوات تغيير اإلطارات وتعبئتها 

 .وغيرها 
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السيارة  كان صالح بن عبدهللا يجمع هذه األدوات ، ثم يرتبها بعناية في صندوق

، يخشى أن ينسى شيئا أو يسقط منها شيء بعد أن خالطه إحساس يعرف 

 .مصدره بأن الرحلة شاقة ومتعبة وطويلة ، وال بد من االستعداد بشكل جيد 

في نف  اللحظه كان الضيف صالح علي يراقبه من نافذة المنزل بنظرات تجمع 

وهند تطل على  بين حب االستطالع والحذر والحرص على سالمة الرحلة ،

 الضيف من الباب ، ويبتسم لها فتفر هاربة إلى أبيها الموجود عند السيارة ،

إن في استطاعة األطفال أن يحسوا ، لكن لي  في استطاعتهم أن يفسروا 

أحاسيسهم ، وحتى لو وفقوا إلى تفسير ذلك في الذهن تفسير جزئيا فانهم يظلوا 

 .لية في كلمات عاجزين عن التعبير عن نتيجة تلك العم

بعد مرور الوقت الالزم لإلعداد للرحلة ، نادى صالح بن عبدهللا ضيفه للخروج 

وخرج الضيف وهو يركز نظراته على هند التي أمسكت بثوب أبيها . والتحر  

تبكي وتطلب منه أن يأخذها معه أو أن ال يرحل وبعد جهد انفرد صالح بن 

م دس في يدها الصغيرة ورقة مالية من عبدهللا بابنته هند وهم  في أذنها ، ث

فئة الخمسين رياال جعلتها تقف جانبا وتلوح لهم بيدها ونظرات الضيف معلقة 

 .بها حتى غابت السيارة في الطريق بين المزارع 

تحركت السيارة إلى منزل محسن بن عبود الذي لم يكن يبعد كثيرا عن منزل 

مام المنزل حتى خرج محسن يحمل صالح بن عبدهللا ، وما إن وقفت السيارة أ

بندقيته وجعبة الذخيرة ، وألقى عليهم تحية الصباح من بعيد ثم دعاهم للنزول ، 

أشار صالح بن عبدهللا له إشارة بيده يطلب من . وتناول طعام اإلفطار والشاي 

 .اإلسراع للتحر  معهم حيث قدتناولوا الطعام والشاي في منزله 

ينة ، وما إن تحركت حتى ساد الصمت ، ولوال اتجهت السيارة نحو المد

الضيف المحشور بين االثنين في مقدمة السيارة لكان محسن قد تحدث بما يدور 

في خاطره من أسئلة ليجيب عنها صالح لكنه رأى أن يحتفظ بها حتى ينفرد 

 .بصالح ويسأله عن خلفيات وتفاصيل هذه الرحلة 

هدوء بين الحقول صادفوا سيارة محمد في الطريق إلى المدينة ، هم يسيرون ب

عبدالعزيز الذي كان عائدا حينها من المدينة ، توقفوا بسيارتهم بجواره لتبادل 
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التحية ، والحظ محمد أن سيارة صالح مجهزة لرحلة طويلة من خالل ماكان 

عليها من مواد وخزانات إضافية للماء والوقود ، والحظ كذلك بعد أن سألهم 

 صالح بن عبدهللاعن وجهتهم أن 

يتحفظ بعض الشيء عن اإلدالء بجميع تفاصيل رحلتهم _ وعلى غير عادته_

سوى أنهم متجهين إلى منطقة رماه من أجل استالم سيارة وبضاعة لهذا 

، نظر محمد . . الشخص ، وأشار إلى الشخص القابع بينه وبين محسن 

ظر إليه ، ولم يرا إال عبدالعزيز إلى الشخص المشار إليه فالحظ أنه يتحاشى الن

جزء من وجهه، ثم نظر إلى محسن بن عبود فالحظ الكثير من األسئلة 

 . .وعالمات االستفهام في عينيه 

 :فقال موجها كالمه لصالح بن عبدهللا 

 !ومن هو هذا الشخص ؟_

تأخر صالح في الرد ، وبادر محسن بالرد عندما وضع يده على رأس الرجل 

 :وابتسم وقال 

، لكن إذا تأخرنا في هذه الرحلة فيجب أن ! إننا ال ندري وال نعلم من هو  وهللا_

 .تسألوا عنا 

كانت كلمات محسن كفيلة بأن تجعل القشعريرة تسري في جسد صالح علي 

النحيل الذي حاول أن يخفي اضطرابه ، وأن تجعل محمد عبدالعزيز يتمنى لهم 

أبدى صالح بن عبدهللا امتعاضه ،فيما . . رحلة سعيدة يعودوا منها بالسالمة 

 .واستغرابه من حالة الشك التي ما انفك صاحبه محسن إظهارها 

وصل الثالثة إلى المدينة ، وطلب صالح بن عبدهللا من صالح علي الذي 

استأجر سيارته أن يعطيه مبلغا من المال مفدما حدده بعشرة آالف لاير حتى يتم 

مات ومصاريف الرحلة وفوجئ محسن أن تموين السيارة بالوقود وشراء مستلز

المستأجر صالح علي اعتذر عن وجود أي مبلغ لدية حاليا ، وطلب منهم أن 

يدبروا أي مبلغ يقترضونه من أي شخص في المدينة بمعرفتهم ، وسوف يسلم 

لهم إيجار السيارة المتفق عليه وهو سبعة آالف درهم إماراتي فور وصولهم 

 .ة إلى رماه واستالم البضاع
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قطع صالح بن عبدهللا حديث المستأجر ، وحيرة صاحبه محسن ، عندما أورد 

اسم شخص سوف يذهب إليه في المدينة ألخذ عشرة آالف لاير ،  وسوف 

، . يضع لديه بندقية رهن موجودة لديه في السيارة زيادة عن بندقيته الشخصية 

 ،. . قال ذلك 

 . دقية آلية من خلف المقعد ثم فتح المقعد الخلفي للسيارة ، وأخرج بن

في نف  اللحظة طلب المستأجر صالح علي السماح له بالذهاب في مشوار 

قصير لم يحدده ، وتم االتفاق بينهم على العودة إلى أمام الفندق الصغير الذي 

كانوا يتحدثون أمامه في حالة عودة أحدهم قبل اآلخر ، حتى يتم  التحر   في 

 .ظهر نف  اليوم 

سن الفرصة سانحة بعد مغادرة المستأجر صالح علي لطرح األسئلة وجد مح

التي كانت تدور في ذهنه على صالح بن عبدهللا ، الذي ال حظ أن أسئلة صاحبه 

محسن فيها مزيج من القلق وحب االستطالع ، مما جعله يورد حكاية الرجل 

 :من بدايتها ، إال أن محسن قاطعه حين قال 

، لكن هل أنت متأكد من صحة ماقاله ! تف مساء األم  قلت لي بهذا في الها_

 .لك ؟ 

تردد صالح بن عبدهللا في األجابة على اعتبار أن شكل الرجل ومظهره  

اليوحيان بالفعل أنه  من التجار أو أصحاب رؤوس األموال ، ثم نظر إلى 

 :صاحبه محسن وابتسم ، وقال 

ي  من الخطورة أن نصدقه مادام الرجل غير مسلح ولي  لديه حتى سكين فل_

 .ونذهب معه ، وإذا لم نحصل على مكسب مادي فسوف نعتبرها رحلة سياحية 

أنهى صالح بن عبدهللا حديثه عند النقطة، وابتسم مرة ثانية ، وضغط على زر 

مسجل السيارة  بإصبعه محاوال مسح تلك الهالة التي علقت بذهن صاحبه 

 :لتي هم قادمين عليها، وقالمحسن من التردد والشك حول الرحلة ا

 ! .اعتبرها رحلة _ 
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عاد صالح ومحسن إلى أمام الفندق قبل عودة صالح علي بلحظات ، وكانت 

مفاجأتهم كبيرة عندما وصل هذا األخير ومعه أحد ضباط البحث الجنائي الذي 

تحدث معه أمامهم وهو يشير إليهم ، ثم انصرف الضابط بعد أن سمعاه يقول 

 :لصالح علي 

 .هؤالء معروفون ، وهم األشراف ، ونحن نعرفهم جيدا _

رأى صالح علي نظرات الحيرة والتساؤل مسلطة عليه من صالح بن عبدهللا 

ومحسن بن عبود عن سبب وصول ضابط البحث وحديثه معه ، وأدر  

 :ضرورة التوضيح لهم فقال

  معكما أعتذر لكم ياجماعه ، لكن كان البد من التأكد حيث أنني سأتحر_ 

وأنتما مسلحين وأنا بدون سالح وال أعرفكم جيدا وسوف أستلم في ثمود 

بضاعة مكلفة ومبالغ مالية ، وقد فضلت أن أتأكد منكم واطمئن بنفسي ، 

وبواسطة هذا الضابط الذي جاء إلى هنا ، وقد طمأنني بأنكم من األشراف ومن 

كم إن كان في هذا أصحاب الذمة واألمانة ولن تخدعوني ، وأطلب العفو من

 .التصرف مايضايقكم

كانت هذه الحادثة كفيلة بأن تزيل بقايا التردد والشك التي كانت ال تزال عالقة 

بأذهانهم، وبالذات محسن الذي هز رأسه وهو ينظر إلى صاحبه صالح بن 

 ..ثقته بالرجل كانت في محلها أن عبدهللا ويبتسم مشيرا إلى 
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   (1  ) 

انطلقت السيارة ، والثالثة محشورين في مقدمتها يسودهم الصمت غالبا ، فيما   

يكون حديثهم أحيانا حول اسم منطقة يمرون بها ، أو مخيمات للبدو الرحل 

القاطنين في الصحراء ، وكان محسن بن عبود هو أكثر الثالثة خبرة بمجاهل 

ا كان صالح بن عبدهللا أقدر على ، فيم. الطريق وطبيعة الصحراء وسكانها 

، وعلى النقيض منهما . قيادة السيارة واختيار أفضل الطرق بخبرة فنية بالغة 

كان صالح علي صامتا يجول بنظراته داخل السيارة أكثر مما تلفت انتباهه 

المناظر التي يمرون بها ، وخلفهم مناطق أخرى تختفي في السراب ، فيما 

مرتفعات صغيرة ، أو خيام للبدو تبدو لهم شيئا فشيئا ، تبرز من السراب أيضا 

وتترآى لهم أحيانا أشياء أخرى ويكتشفون عند اقترابهم منها أنها هضبة فيما 

 .كانوا يعتقدون أنها شجرة 

السفر في الصحراء يعلم اإلنسان الصبر وقوة التحمل ألن المشاهد كلها تتشابه 

ئما في رغبة مستمرة الكتشاف ما وراء واالمتداد الالمرئي للصحراء يجعله دا

 .السراب

يسود الصمت من جديد ، وفجأة يقطعه محسن طالبا من صالح بن عبدهللا أن 

 يتوقف بأقصى سرعة ممكنة وكأن عقرب لدغته ،

وتتوقف السيارة ويترجل منها محسن فاردا كرسي بندقيته ليصوب قائما ثم 

يجري بعد ذلك باتجاه المكان الذي ، و. يطلق النار على بعد مأتي متر تقريبا 

أطلق النار إليه ، ويعود ممسكا بأذني أرنب بري أبيض قد تلطخ بالدم فيما 

التزال بعض أجزاء جسمه تتحر  ، ورمى به في صندوق السيارة ، وركب 

 .في مقدمتها لتنطلق بهم من جديد نحو الصحراء  

جسد صالح علي  كان منظر األرنب كفيال بأن يجعل القشعريرة تسري في

النحيل ، وتصبب العرق باردا على جبينه ، وخاف شيئا ما ، ثم حاول أن يخفي 

 . اضطرابه عندما أشاد بقدرة محسن على إطالق النار ودقة اإلصابة 

كانوا يسيرون في االتجاه المعاك  للشم  ، والوقت هو النصف الثاني من 

 .تقاء حرارة الشم  الالفحة النهار حيث يكون مستحسنا السفر باتجاه الشرق ال
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في الوقت الذي كان فيه مسجل السيارة يصدح بكلمات غزلية للشاعر ابن 

األحول يغنيها شاعر شعبي ، وصالح بن عبدهللا يردد مع الشاعر بعض أبيات 

 القصيدة ،

وفي مخيلته ابنته هند ، وهو يدقق النظر في مالمحها وقسمات وجهها الصغير 

 :جال  بينه وبين محسن قائال سأل صالح علي ال. 

 !هل سنتأخر في رماه ؟ أم أن البضاعة جاهزة ؟_ 

 :وبدون تردد رد عليه صالح علي 

، وإذا كنتم تريدون أن نبيت ليلة . البضاعة جاهزة ، وقد اتصلوا بي مرتين _

 .أو ليلتين هنا  فال مانع 

 :مما جعله يقول . كانت صورة هند التزال ماثلة أمام أبيها 

 ! .ال سوف نحمل البضاعة ونعود . ال _ 

 :قال محسن بن عبود معترضا على رد صاحبه 

 .إذا كان الطق  هنا  مناسب فلي  لدينا مانع من المبيت _ 

قطع حديثهم أرنب بري ثان قفز مذعورا يجري أمام السيارة ، ثم انحرف 

هذه اآللة باتجاه الشمال ووقف رافعا أذنيه في ذهو ينظر إليهم وكأنه يشاهد 

 .المتحركة ألول مرة 

ضغط محسن بيده على مقدمة السيارة في إشارة لصالح بن عبدهللا أن يوقف 

السيارة فورا وبهدوء ، ثم فتح الباب ، وبدون أن يحدث أي جلبة أو ضوضاء 

، وفي الوقت الذي كانت . صوب بندقيته من فوق مقدمة السيارة وأطلق النار 

ة على األرنب البري ، كان هذا األخير يتعثر في فيه أنظار صالح علي مسلط

 .دمائه ويسقط في نف  المكان 

لم يفق صالح علي من ذهوله إال بعد أن قذف صالح بن عبدهللا باألرنب في 

صندوق السيارة ، ثم ركب السيارة لتنطلق من جديد ، ولي  هذا فحسب ، بل 

تامة بالعدول عن ما إن الذهول الذي أصاب صالح علي كاد يتحول إلى قناعة 
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كان يفكر به ، وازداد تصبب العرق البارد على جبينه ، فيما كان يشعر أن 

، وكان مرد ذلك كله أن محسن قد اصطاد . . رجاله لم تعدا قادرتان على حمله 

حتى اآلن أربع أرانب برية من أول طلقة ، بل انه قد اصطاد إحداها قبل أن 

 .تتوقف السيارة 

ن الحركة ، واختفت خلف أكوام الرمال ، وبدأ الليل يتلم  توقفت الشم  ع

، وضطر صالح بن عبدهللا أن . األرض بيديه ويبسط عليها لونه األسود القاتم 

يشعل أنوار السيارة ، وهم يمرون بوادي سيئون حين تراءت لهم مدنه الرائعة 

عليها  في شبام والقطن وسيئون وتريم ، وكأنها أعمدة الملكة بلقي  ينعك 

ضوء القمر ، والسفر في الصحراء على امتداد الطريق الصحراوي من سيئون 

 .إلى ثمود مدعاة للتأمل والتفكير والحديث مع النف  

يفكر في العودة إلى مأرب ، ولقاء ابنته هند ، وكيف . صالح بن عبدهللا 

ذي سيستثمر المبلغ الذي سيعود به من هذه الرحلة ؟ وكان الخيار الوحيد ال

 .ارتسم في ذهنه هو تسديد ما تبقى عليه من قيمة السيارة 

أما محسن بن عبود فقد كان يتنقل في تفكيره ، وحديثه مع نفسه من مكان إلى 

، يفكر  في قضيته  الخاصة مما يدفعه . . مكان ، ومن موضوع إلى موضوع 

، ثم .  .إلى تحس  بندقيته بأصابعه وهي قابعة بين قدميه في مقدمة السيارة 

ينقطع تفكيره فجأة بسبب بعض الذكريات التي ترد إلى ذهنه عند مروره 

ببعض المناطق الصحراوية ، حيث تتعدد رحالته على هذا الطريق مرافقا 

، وهكذا . . للسواح األجانب في رحالتهم الصحراوية من مأرب إلى سيئون 

 .كان محسن مشتت الفكر في مواضيع شتى 

ذا الرجل الغريب عن هؤالء ، والذي قذفت به األحوال ه. أخيرا صالح علي 

والظروف إلى المشاركة في هذه الرحلة بتخطيط مسبق منه أوصله إلى مرحلة 

(( أنا ومن بعدي الطوفان: )) لبد مما لي  منه بد ، وتواردت إلى ذهنه فكرة : 

، ثم بدأ يدرس في نفسه أمورا غريبة يخشى أن يعرف عنها . مرة أخرى 

بن عبدهللا ومحسن شيئا ، وأخذ يسترجع ببطء شديد الشريط الذي ارتسم  صالح

في ذاكرته ، ويضع تحت بعض الجمل والعبارات خطوطا حمراء تساعده على 

 : التركيز 



 

[31] 
 

ال يحمل بندقيته باستمرار باعتباره مشغوال بقيادة السيارة __ صالح بن عبدهللا 

. ؤشر السرعة ويرتدي الجنبية ، وجعبة الذخيرة الخاصة به أمامه فوق سطح م

، ومحسن بن عبود هذا الجال  على يمينه خطير جدا ، وسريع الحركة ، . 

بل إن _ ولي  هذا فحسب _ وحاد النظرات كأنه من فصيلة الطيور الجارحة ، 

 .مشهد مصارع األرانب البرية لن يبرح خياله مادام حيا 

ليناوله والعة السجائر من  ارتجفت قدماه عندما فاجأه محسن بإشارة من يده

 .أمامه 

ساد الصمت من جديد ، وعاد صالح علي للحديث مع نفسه ، واسترق بنظرة 

خاطفة بندقية محسن بن عبود الذي ال يتركها قط من يده ، وكأنها أحد أجزاء 

 .جسمه التي اليمكن بترها عنه 

طلقة أطلق  إن مخزن الذخيرة يتسع لثالثين: ثم بدأ صالح علي يخطط في ذهنه 

منها محسن أربع طلقات هي التي أودت بحياة األرانب األربع ، وهذا يعني أن 

مخزن الذخيرة ال يزال فيه ستا وعشرون طلقة ، وال يحتاج إلى تعبئة ، إذ أن 

محسن بعد كل عملية إطالق نار لم يكن يفعل شيئا سوى إرجاع مفتاح األمان 

 .إلى مكانه 

رن بين خطورة محسن وصالح بن عبدهللا ، وكانت بدأ صالح علي بعد ذلك يقا

خالصة تفكيره هي أن كال منهما أخطر من اآلخر ، وكالهما مسلح ، وإن كان 

صالح بن عبدهللا مشغوال عن بندقيته الموجودة عند قدمه بقيادة السيارة ، فان 

 .محسن اليفارق بندقيته مطلقا 

وكاد الدم يتجمد في عروق الوقت يمر ، واالقتراب من ثمود أصبح وشيكا ، 

ماذا لو اكتشفت قصته الملفقة عن األجهزة : صالح علي عندما سأل نفسه 

اإلليكترونية والمبالغ المالية ؟ ، وكيف يمكن أن يتصرف معه محسن وصالح 

 .بن عبدهللا بعد اكتشافهم ذلك ؟ 

،  دخل الثلث األخير من الليل ، وبينهم وبين ثمود عشرات الكيلو مترات فقط

وقرر الثالثة لالستراحة وإعداد الطعام والشاي ، ومن ثم الدخول إلى ثمود في 

، . الصباح الباكر على اعتبار أنهم لن يجدوا من يستقبلهم قبل شروق الشم  
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في هذه األثناء كان صالح علي يفكر في ذلك الرجل الذي سهر طوال الليل 

 .يفكر في المكان الذي ذهبت إليه الشم  

، وأدر  أنه يجب عليه البدء في تنفيذ ماكان . عليه الشم  أخيرا فأشرقت 

 .يخطط له 

تر  صالح بن عبدهللا بندقيته داخل مقدمة السيارة ، بينما نزل محسن بن عبود 

حامال بندقيته في يده ، وعينا صالح علي ترقبان باهتمام تحركات االثنين 

 .واسلحتهما 

 :محسن بن عبود قال صالح بن عبدهللا موجها كالمه ل

 أنا سأجمع األعواد اليابسة إلشعال النار ، وستجهز لنا واحدة ،_

 .أو اثنتين من األرانب لنطبخها مع األرز 

اتجه صالح بن عبدهللا غربا ، وعلى مسافة حوالي عشرين مترا كان يجمع 

، وفيما كان محسن بن عبود . األعواد اليابسة ، ويكسر بعضها بيده ورجله 

 .ما يجب عليه أن يبدأ بإعداده أوال لتجهيز الطعام يفكر في

أخرج سجارة وأشعلها ، وأعاد علبة السجائر إلى جيب قميصه األيسر وهو ال 

، وصالح علي يرقبه باهتمام ويتحاشى النظر إلى عينيه . يزال ممسكا ببندقيته 

 . حتى ال يكتشف ما يفكر فيه 

الخلفي للسيارة ، وقفز إلى صندوق اضطر محسن إلى إسناد بندقيته إلى اإلطار 

السيارة ألن المواد التي عليه أن يبدأ في إعدادها كانت كلها في صندوق السيارة 

. 

كانت نظرات صالح علي تتابع تحركات االثنين ، وبوجهه النحيف الداكن الذي 

ينبئ عن قسوة المالمح ، وصرامة النظرات ، كانت المشاعر تتصارع داخل 

يبدو الخبث والمكر والغباء بوضوح على وجهه ، وقرر بعد  أعماقه ، فيما

ساعات من إعمال الفكر وتقليب وجهات النظر ، وهو الرجل التائه في خضم 

الحياة أن ال يدع هذه الفرصة تفوته ، وهي اللحظات التي تر  فيها محسن بن 
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شاي عبود وصالح بن عبدهللا أسلحتهم منشغلين عنها بإعداد وتجهيز الطعام وال

. 

استسلم ألول فكرة راودته ، وقفز بحركة خفيفة لم ينتبه لها محسن ، أما صالح 

بن عبدهللا الذي كان في مهمة جمع الحطب فقد كان على مسافة من السيارة 

التسمح    له بمالحظة شيء ، أخذ صالح علي بندقية محسن  وبسرعة خاطفة 

ووجه البندقية نحو محسن بن  ، ومن االتجاه الخلفي للسيارة فتح مفتاح األمان

عبود الذي لم ينتبه إال وحوالي عشر رصاصات تخترق صدره ، بعد أن 

، . . اخترقت إحداها علبة السجائر في جيب قميصه األيسر على القلب مباشرة 

وفي لحظات سريعة وخاطفة لم يجد محسن إال جنبيته التي أخرجها من غمدها 

 .ه األيسر إصابة بالغة وقذف بها صالح علي لتصيبه في ساق

كان الزمن بين إطالق النار ، وجرح ساق الجاني ، وسقوط محسن بن عبود 

مضرجا بدمائه ، واتجاه صالح بن عبدهللا نحو السيارة بمجرد سماعه إلطالق 

كان الزمن في هذه اللحظات أقل من أن يحصى ، وكان صالح علي . . . النار 

متناهية تضمن له تنفيذ فكرته الشيطانية  كمجرم محترف قد وضع حساباته بدقة

فهو يدر  أن صالح بن عبدهللا سوف يهرع إلى السيارة . .    دون أي خسائر

ألخذ بندقيته بمجرد سماع إطالق النار ، وقد كان يدر  أن بندقية محسن 

جاهزة لإلطالق بعد أن اصطاد األرانب األربع بأربع طلقات فقط ، ويدر  أن 

، وهذا ما جعله يلتفت . .  يزال  يحتوي على النصف تقريبا مخزن الذخيرة ال

بشكل سريع ومباشر ليطلق النار على صالح بن عبدهللا بكثافة وتركيز ، 

، . . وصالح بن عبدهللا يصيح بأصوات لم يميز صالح علي معناها ومضمونها 

 وما هي إال لحظات حتى سقط صالح بن عبدهللا مضرجا بدمائه على الرمال في

 .منتصف المسافة التي كانت تفصله عن السيارة وهو يجمع الحطب 

ساد المكان صمت مخيف ، وفيما كان صالح علي يتحس  الجرح الغائر في 

، كان الهدوء . . . ساقه ، والدماء تنزف منه من اثر جنبية محسن التي قذفه بها 

، . . خلفه ومنظر جثث الضحيتين تخيفه إلى الحد الذي خشي فيه أن ينظر إلى 

وفي هذه اللحظة ذاتها كانت خيوط الفجر البيضاء تمحي حلكة ظالم الليل شيئا 

 .فشيئا مما زاد من قلقه واضطرابه 
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، . . نظر إليه إبلي  نظرة عطف وشفقة جعلته يلتقط أنفاسه ويستجمع قواه 

ونهض يبحث عن رباط لتضميد ساقه المجروحة ، وأدر  أنه يجب عليه 

فاء الجثث وتنظيف السيارة والتخلص من كل ما يمكن أن يلفت اإلسراع في إخ

، بل أن منظر األرانب األربع المعلقة في  صندوق السيارة . . النظر إليه 

، ومن جديد استعاد رباطة جأشه فدفن الجثث في مكانين . . أخافه أكثر 

إن  ، وما. . متباعدين ، ثم دفن بندقية محسن ، وبدأ في غسل صندوق السيارة 

بدأت خيوط الشم  تظهر في األفق حتى كان قد أخفى جميع مايعتقد أنه من 

، أحس  بأرواح ضحيتيه تحوم . . معالم الجريمة وأنه قد يدلل أو يشير إليه 

، . . فقرر المغادرة بأسرع مايمكن ، وقاد السيارة باتجاه ثمود . حول المكان 

اء والطعام بعد أن ربط بين وفي أول قرية تمكن من الحصول على الوقود والم

الجرح الذي في ساقه ومطاردته لألرانب الصطيادها ، عندما رد على سؤال 

، ثم اتجه إلى صحراء . . صاحب المحطة الذي حصل على حاجياته منه 

مترامية األطراف يحيط بها السراب من كل جانب ، وغاب في عمق االمتداد 

 .الخالي المتحركة قد ابتلعته الالمرئ والالمحدود ، وكأن رمال الربع 

إن أكثر ما يلفت انتباه األغنام في المسلخ هو منظر العلف ، ولي  سكاكين 

 ...واألشالء المتناثرة هنا وهنا  الجزارين ومصاطبهم ومعاليقهم ، والدماء 
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                      (1 ) 

د الهائل لم يكن األشراف يدركون بل ولم يخطر ببالهم أن وصولهم بهذا العد

بعد أن انتشر خبر مقتل __الذي يزيد عن مأتي شخص إلى مديرية ثمود

 أصحابهم صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود كانتشار النار في الهشيم 

قد تزامن مع الجاني صالح علي للحدود السورية متوجها إلى تركيا، بعد أن _ 

اسمه ،  غادر اليمن قبل ذلك عن طريق مطار صنعاء الدولي باسم غير

وبأوراق ووثائق مضى  على حصوله عليها أكثر من ثمانية أشهر رغم العدد 

 الكبير لهذه المجاميع من األشراف وعبيدة،

فقد كانت المتابعة وجميع المعلومات منظمة ودقيقة ومحاطة بدرجة عالية من 

الكتمان والسرية ، وبحسب القاعدة المتبعة التي ينتهجها جميع سكان المناطق 

 ،. شرقية عند جمع المعلومات أو تقصي الحقائق ال

أو حتى عند البحث عن اإلبل التي غالبا ماتتر  للرعي في الصحراء حرة 

طليقة لعدة أيام ، فقد كانت نقطة انطالق البحث عن الجاني هي تتبع األثر ، 

، وكانت . . والتفرس في الوجوه واألشكال ، وتسجيل أدق وأصغر المالحظات 

أيضا مكان ومسرح الجريمة التي قرر فيها المجني عليهما التوقف البداية 

 ،. . للراحة وإعداد الطعام 

. وهنا  في مسرح الجريمة كانت جميع اآلثار والشواهد التزال واضحة تماما 

، وبدأت مجموعة متخصصة تبحث وتدقق وتجمع كل شئ بحرص وعناية . 

هوا في مسرح الجريمة ليدل للبحث عن ما يقال أن المجرم البد أن يتركه س

علية أو يشير إليه ، وكانت هذه المجموعة تضم بعض من خبرتهم التجارب ، 

ولهم صلة أوعالقة بأعمال البحث والتحريات األمنية التي يعملون فيها أصال 

كموظفين ، بل إن بعضهم قد علمته التجارب واألحداث أن يتحفظ في ذاكرته 

أقدام األشخاص عن بعضهم البعض بمجرد رؤيتها بقدرة فائقة على تمييز آثار 

 .مرة واحدة في حياته فقط 

 .أحدهم يتحدث ويمشي بحذر حتى اليغير معالم هذه اآلثار 

 .واآلخر يسجل كل شئ في مذكرة صغيرة في يده 
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 .هذا مكان النار التي كانوا في بداية إعدادها لتجهيز الطعام 

 وهذه آثار أقدام شخص يسحبها ،

 .ينزف منها والدم 

 .وهذه آثار شخص يسحب إحدى الجثث 

 .وهذه آثار السيارة وهي واقفة 

وهنا  في مكان يبعد قليال عن مسرح الجريمة قام أحدهم يغسل السيارة بالمياه 

 .التي نزلت من صندوق السيارة إلى األرض وهي مختلطة بالدم 

 .إلى آخره . . . . وهنا  . . . وهنا 

دقة متناهية ، والتقط علي بن سالم أحد أفراد المجموعة جميع اآلثار ترصد ب

المتخصصة شيئا ما واحتفظ به في جيبه مما يشير إلى أنه مهم ، وأثارت 

حركته هذه فضول ناصر بن زايد الذي طلب منه بإشارة من يده أن يريه ذلك 

الشيء الذي أخفاه ، فأخرج علي بن سالم علبة السجائر الخاصة بمحسن بن 

 . وقد بدا شكلها متغيرا من أثار الرصاصة التي اخترقتها  عبود ،

لم تتوقف عمليات البحث والتحري عند ماهو ظاهر فقط ، بل إن اآلثار التي 

تتبعها قد قادتهم إلى العثور على جنبية محسن بن عبود ، ثم إلى بندقيته التي 

ون اضطر الجاني إلى دفنها في مكان بعيد عن مسرح الجريمة حتى ال يك

 . ظهوره مسلح ببندقيتين مثار تساؤل واستغراب 

غادرت الطائرة الهيلوكبتر التي تحمل جثتي صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود 

، وفي نف  الوقت تحركت . .  ليتم الدفن في مسقط رأس األول بمدينة مأرب  

مجموعة المأتي رجل من األشراف وعبيدة ، بعد إن استكملت المجموعة 

جمع أكبر قدر ممكن من األدلة والشواهد واألسئلة الجديدة التي  المتخصصة

 .البد من البحث عن إجاباتها 

كانت السيارات التي تزيد عن األربعين سيارة تمر في قطار واحد دون أن 

تم  أو تقترب من آثار  سيارة صالح بن عبدهللا التي جعلها الجميع نصف 

ذاكرة وعين كل شخص منهم ، أعينهم ، وأصبح شكلها مرسوما في قلب و
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وكان البد أن تمر آثار السيارة في القرية التي تلي مسرح الجريمة مباشرة 

 .بمحطة البترول التي تزود منها الجاني بالوقود والماء 

 في المحطة اتفق المشائخ 

أحمد محمد بن حيدر ، و محمد عبدالعزيز األمير  أن يتولى ثالثة أفراد من 

ناقشة عامل المحطة حتى ال يرتبك عند وصول الجميع إليه المجموعة سؤال وم

، وقد كانت إجابات عامل المحطة إيجابية في بعض الجوانب ، وسلبية في . . 

 :قال عامل المحطة . جوانب أخرى وتضع المزيد من األسئلة والتعقيدات 

لقد مرت السيارة بالمحطة ، وهي بنف  األوصاف التي أشرتم إليها ، . نعم _ 

غطاء ))وعليها شخص واحد مسلح ، وفي ساقه جرح مربوط بقطعة من غترة

عمانية ، ومعه في صندوق السيارة  أربع أرانب برية قال أنه ( ( رأس

، وأن الجرح الذي في ساقه نتج عن سقوطه وهو يطارد تلك . اصطادها 

 .األرانب في منطقة صخرية 

ه يتذكر شيئا ، ثم قال توقف عامل المحطة عن الحديث برهة قصيرة ، وكأن

 :مواصال حديثه 

لقد أعطانا إحدى هذه األرانب ، وأعطى واحدة أخرى المرأة بدوية تسكن _ 

في خيمة على الطريق كانت قد استضافته عند مروره بخيمتها ، وقدمت له 

 .الخبز والقهوة 

 :قائال . . قاطعه ناصر محمد أحد أفراد المجموعة 

 !كيف كانت أوصافه ؟_ 

عامل المحطة إلى األفق البعيد ، وكأنه يسترجع صورة الرجل في خياله ،  نظر

 :وقال 

شاب أسمر نحيل الجسم ؛ وحاد النظرات يبدو في العقد الثالث من عمره ، _ 

، وبسبب الجرح . . وتبدو على مالمحه عالمات اإلرهاق والتعب والجوع 

 .الذي في ساقه فقد كان يبدو مريضا 

 :قال ناصر محمد 
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 !هل يمكن أن تصفها لنا ؟. والمالب  التي كانت عليه _ 

قميص داكن مفتوح الصدر حتى منتصفه ، وفوطة . كانت مالبسه عادية جدا _

 .عادية داكنة األلوان أيضا 

 :قال صالح بن سالم موجها سؤاال جديدا لعامل المحطة 

 !ومن خالل لهجته ، من أي منطقة تعتقد أن يكون ؟_ 

 :قال العامل 

اليمكن تمييز لهجته ، ولكنها على مايبدو كانت خليط من لهجات سكان _ 

المنطقة الشرقية بشكل عام ، وبدا مستغربآ ومتذمرا من أسئلة المجموعة عن 

 :فبادرهم هو بالسؤال قائآل. شخص اليعرف عالقتهم به حتى اآلن 

 !ولكن لماذا تسألون عن صاحب السيارة هذا  ؟_ 

 :، رد عليه غالب بن عوض قائال . . وبدون أي تردد  

وأمال منه . السيارة التي معه مسروقة ، وهي لنا ، ونحن نبحث عنها منذ مدة _ 

 :أضاف غالب .  في الحصول من المعلومات  

لقد اشتراها هذا الشخص وهو ال يعلم أنها مسروقة ، ونريد أن نعرف _ 

 .بواسطته الشخص الذي باعها له 

آخر أسئلة المجموعة ، والتزال عالمات الشك  أجاب عامل المحطة على

 :واالرتياب بادية على وجهه عندما قال لهم بعدم اهتمام 

 .لقد اتجه  باتجاه محافظة المهره _

نظر خالد بن حمد إلى األفق الممتد باتجاه المهره ، وحاول أن يخترق ببصره 

باألرض في  فرأى نقطة التقاء السماء. ما وراء السراب الذي يترآى أمامه 

نهاية األفق ، فتسرب اليأس إلى نفسه باعتبار أن السماء أطبقت على األرض 

_ كما خيل له _ في نهاية النقطة التي اليمكن إدرا  ما وراءها بالعين المجردة 

، ولم تخرجه من دائرة اليأس تلك التي تملكته إال حركة السيارة التي اقتربت 

 .ة منه ليركب ويلحق بأفراد المجموع
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تحركت في البداية ثالث سيارات بقيادة ناصر محمد ، وعليها مجموعة من 

األشراف ، فيما ظلت مجموعة ثانية تخطط للبحث عن طريقة يتم بواسطتها 

التواصل مع مأرب وتبادل العلومات واألخبار أوال بأول مع مجموعة ثالثة 

ة فقد كانت هذه ، رغم أن الجميع كانوا يتصرفون طواعية  وبتلقائي. . هنا  

، ففي مأرب ما يشبه غرفة العمليات ، . المجموعات تشكل خلية نحل واحدة 

ولدى المجموعة المتحركة غرفة عمليات متحركة ، وجميع المعلومات تجمع 

لدى عدد من المشائخ حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وفوق هذا وذا  

مالية ، وإعداد الطعام ، وتموين فلي  هنا  أي إشكاليات بخصوص الجوانب ال

 .السيارات  ، وما إلى ذلك 

في الطريق من ثمود إلى المهره عرجت إحدى السيارات على خيمة العجوز 

التي حصل منها صالح علي على الخبز والقهوة ، وتم استفسارها بصورة 

طة ، ولم يكن في حديثها أي جديد عنما أدلى به عامل المح. . التولد الشك لديها 

، سوى أنها كانت تتحدث عن الجاني بنبرة عطف وشفقة متأثرة بحالته التي 

، وقد ظلت واقفة في حيرة واندهاش وهم يغادرون منزلها . . وصل بها إليها 

 :باتجاه محافظة المهرة ، عندما قال لها أحدهم هامسآ 

 ! .السيارة التي معه مسروقة _ 

ار واحد ، باعتبار أن الخطوط تحركت السيارات بشكل متوازي ، ولي  قط

. الصحراوية المفتوحة والموزعة هنا وهنا  تسمح بالتحر  بمثل هذه الطريقة 

، 

سيارات المشائخ هي الدليل وال يمكن أن يتجاوزها أحد ، ومعظم السيارات من 

، وفي صندوق كل سيارة شوهد عدد ( بيك آب ) نوع سيارة المجني عليهما 

ات والتقاليد أن يتركوا مقدمة السيارة لمن هو أكبر سنا من الشباب اقتضت العاد

منهم ، وتفاديا للغبار المنبعث من حركة السيارات ، ورمال الصحراء التي 

تلفحهم ، فقد قاموا بتغطية وجوههم بجزء من أغطية الرأس المللفوفه على 

م ، وبالتالي لم يبقى لديهم وسيلة للتخاطب والحوار إال نظراته. . رؤوسهم 

، والتي  كانت تأخذ  تفسيرات أعمق بكثير من مدلول . . المتبادلة فيما بينهم 

، وكأن ما قيل عن أن . . الحديث العادي فيما لوتحدثوا مع بعضهم البعض 



 

[41] 
 

حقيقة اإلنسان ليست في ما يظهره لك ، بل بما ال يستطيع أن يظهره ، وإذا 

ا يكتمه ؛ هي مقولة صحيحة أردت أن تعرفه جيدا فال تصغ إلى مايقوله ، بل م

مع سرعة السيارات ، وسير الرياح في عك  اتجاههم فقد ظلوا جميعا قابعين . 

في صناديق السيارات لحماية أنفسهم من تيار الريح المعاك  مؤمنين بأنهم 

يسيرون في االتجاه الصحيح ، وأن من يريد الوصول إلى النبع فإن عليه أن 

 .يسبح عك  التيار 

الرحلة بصعوبتها وطولها حالة من التذمر والملل الحظها صالح بن أحدثت  

، فيما كان هو ينظر إلى هذه . . سالم في نظرات ومالمح بعض أصحابه 

انطالقا من مفاهيمه _ ، فهو يعلم . األرض من زاوية أخرى وبمنظور أشمل 

المالحة  أن هذه األرض القاحلة ، برمالها الالفحة ، ومياهها_ وثقافاته العامة 

تحتوي في باطنها على أغلى الكنوز والثروات التي تعتمد عليها حضارة 

باإلضافة إلى اعتقاده المطلق أن روح المغامرة يعني أن . . اإلنسان الحديث 

عليك أن تصعد الجبل ، وتصل إلى القمة قبل أن تفكر ما إذا كان وراءه جبل 

 <<.آخر أو سهل منبسط 

                        (9 ) 

تنف  الشباب القابعين في صناديق السيارات الصعداء ، عندما تراءت لهم من 

، فقد كانت الرحلة طويلة . . بعيد معالم مدينة الغيظة مركز محافظة المهره 

ومضنية ، وبمشاهدتهم للمدينة استعادوا قواهم ، وشحذوا عزائمهم من خالل 

فة ملحوظة بمجرد أن قرر القفز من صناديق السيارات بحركة سريعة ، وخ

 .المشائخ التوقف للتشاور حول مايجب عليهم عمله قبل الدخول إلى المدينة 

بصيغة تجمع بين طلب الرأي والمشورة ، وبين توجيه _ قال أحد المشائخ 

 :موجها كالمه للجميع _ األمر المطلوب تنفيذه 

ولي المحافظة ، يفضل أن نقيم مخيمآ هنا خارج المدينة ، ثم نتواصل مع مسؤ_

 .ونلتقي بهم خارج المدينة 
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استحسن الفكرة شيخ آخر وأيدها باعتبار أن عددهم الكبير ، وكونهم جميعا 

مسلحين ربما يسبب بعض الحرج لمسؤولي المحافظة ، ويقلل من تعاونهم 

 .معهم ، ويشتت جهود األشراف أنفسهم لضمان اللقاء والتشاور وتبادل الرأي 

ين كافيآ وكفيآل بأن يندفع عدد من الشباب تلقائيا إلنزال الخيام كان كالم الشيخ

، فيما . . من السيارات ، وتثبيت أعمدتها وأوتادها في شكل دائري ومنسق 

. شرع آخرون في إنزال خزانات المياه ، وإعداد األماكن الخاصة بإشعال النار 

 .نذ فترة طويلة ، وماهي إال لحظات حتى ظهرت المنطقة وكأنها مسكونة م. . 

وصل محافظ المهرة والقائد ومدير األمن ، ومعهم عدد من مشائخ قبائل المهرة 

وتحدث إليهم المحافظ موضحا استعداده ومعه مسؤولي ومشائخ وأعيان . . . 

ووجهاء المحافظة للتعاون معهم في سبيل الوصول إلى الجاني ، وإلقاء القبض 

 .عليه ، وتقديمه إلى العدالة 

ومعهم تلك المجموعة المعتمد عليها في عملية البحث _ مشائخ األشراف  كان

يدركون جيدا أهمية اللقاء والتنسيق المسبق مع مسؤولي _ والتحري السري

، وبالمقابل فقد كان جميع . . أجهزة الدولة وممثليها في كل مكان يصلون إليه 

اعدتهم ، بل ويقدمون المسؤولين الذين تم اللقاء بهم يظهرون لهم نيتهم في مس

بالفعل أي مساعدة تطلب منهم إيمانا بعدالة قضية األشراف الذين كانوا بارعين 

 .في سرد قضية مقتل أصحابهم قبل طلب أي مساعدة 

تم االتفاق بين المحافظ ومن معه ، وبين األشراف ومن معهم في نهاية اللقاء 

تحري بشكل سري على تشكيل لجنة من الطرفين تتولى عملية البحث وال

معتبرين أن الجاني ربما يكون داخل المهرة ، مع علمهم المسبق أن تحر  عدد 

 ،. . كبير من األشراف والمسؤولين لن يتم بالسرية المطلوبة اتخاذها

وعندما كان كل طرف يسجل أعضاءه في اللجنة كانت مجموعة من شباب 

رافقيه باعتبارهم األشراف توزع أكواب الشاي والقهوة  على المحافظ وم

 .ضيوفا على مخيمهم الذي أقيم قبل عدة ساعات 

لم يالحظ أحد أن ستة أشخاص من األشراف قد تحركوا فور وصول المحافظ 

ومن معه إلى المخيم على سيارة باتجاه مدينة المهرة ، وكأن أمر اللقاء 
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ر مع بالمسؤولين اليعنيهم ، مع أن تحركهم هذا قد تم بناء على إتفاق وتشاو

 .المشائخ 

ترجل علي بن سالم من السيارة طالبا من اآلخرين أن ينتظروه فيها أمام فندق 

، ودلف . . . صغير يبدو عليه من الخارج أنه كان منزال وتم تحويله إلى فندق 

إلى بهو الفندق الصغير المؤدي مباشرة إلى السلم ، وسأل أحد عمال الفندق 

 :موظف االستعالمات ، أو كأنه العامل الوحيد  الذي كان واقفا في البهو وكأنه

 !هل لديكم سكن في هذا الفندق ؟_ 

 :بادله عامل الفندق بسؤال مماثل ، وقال 

 !هل أنت لوحد  ؟_ 

 !معي خمسة أشخاص ، ونريد غرفة واحدة فقط . ال _ 

نظر عامل الفندق إلى صندوق المفاتيح المعلق في البهو بطريقة بدائية ، وكأنه 

 :كر غرف الفندق التي ال شك أن عددها اليحتاج لمثل هذا التفكير وقال يتذ

 نعم  ، موجودة في الدور الثاني ،_

 .وأشار بإصبعه إلى األعلى 

 :قال علي بن سالم 

 !هل فيها هاتف مستقل؟_ 

 !هل هو ضروري ؟_ 

 .نعم ، ضروري جدأ ، ولن نستأجرها إال إذا كان فيها هاتف _

اعتبر علي . ، وسيقوم المهندس  بإيصال خط الهاتف إليها ساعة فقط . حسنا _

بن سالم أن كل شئ يسير على ما يرام ، وأشار لعامل الفندق بما يوحي أنه 

سيذهب هو وأصحابه إلى السوق ، وأن علية سرعة إعداد الغرفة وتوصيل 

ى ، ثم استدار نحو باب الفندق للخروج ، بينما صاح العامل مشيرا إل. . الهاتف 

 :حين قال . .  عدم االتفاق 
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 وكم ستدفع إيجار الغرفة ؟_

 :قال علي بن سالم ، وهو مستمر في المغادرة 

 .التهتم بمثل هذا األمر ، سندفع المبلغ الذي تريد _

، وأفراد المجموعة . . تحركت السيارة في شوارع المدينة ، والسوق القديم 

عن سيارة أصحابهم المجني  يركزون نظراتهم في كل مكان يمرون به للبحث

، رغم أنهم اليعرفون . . . عليهما ، ثم يعودون لتفحص وجوه ومالب  المارة

، . . . يتوقفون عند معارض السيارات  . . . حتى اآلن شكل الجاني أو صورته 

وعندما ال يشاهدوا السيارة التي يبحثون عنها يكلفوا أحدهم بسؤال صاحب 

ى سيارة أصحابهم ؟ ، أوعرضت عليه لشرائها ؟ المعرض عما إذا كان قد رأ

وكانت إجابات كل من سألوه التفيدهم بشيء مما جعلهم يشعرون بالضيق 

 .واليأس 

أمام أحد معارض السيارات انفرجت أساريرهم ، عندما كان خالد بن حمد واقفا 

يهم  لهم وهو مستند إلى صندوق السيارة ويشير إلى المعرض الذي خرج 

 :حيث قال منه للتو 

أخبرني صاحب المعرض هذا أن السيارة عرضت عليه لشرائها ، وأنه _ 

 .رفض أن يشتريها ألن صاحبها لم يكن لديه أي أوراق تثبت ملكيته للسيارة 

اعتبرت المجموعة هذا الخبر بداية خيط مناسب للسير خلفه ، فيما كان في 

 . . .الحصول عليه حقيقة األمر الخيط الوحيد حتى اآلن الذي تمكنوا من 

 .وحتي يتم فحصه بصورة أدق 

فقد توجه ناصر بن زايد وعلي بن سالم من جديد إلى صاحب المعرض الذي 

. ، وظلوا يتهامسون معه ، ويوجهون له المزيد من األسئلة . . أخبر عنه خالد 

جعلتهم يعودون بحصيلة جيدة فضلوا تأجيل الحديث عنها ألصحابهم إلى حين 

 .فندق وصولهم ال

في الدور  3عادت المجموعة إلى الفندق المتواضع ، وصعدوا إلى الغرفة رقم 

الثاني ، وتركزت أنظارهم جميعا فور دخولهم على جهاز الهاتف الذي تم 
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تركيبه بالفعل ، والذي لم يجعلهم  يالحظو ا أن عداد وتجهيز الغرفة لم يكن في 

المهترئة ، والبطانيات واألغطية  المستوى المطلوب بالنظر إلى األسرة القديمة

 .التي قد عفا عليها الزمن ، وتجاوزت عمرها االفتراضي لالستهال  والنظافة 

سحب علي بن سالم أحد األسرة إلى جانب طاولة خشبية قرب النافذة الوحيدة 

ولم ين  أن يلقي نظرة من النافذة على سيارتهم وهي . . . المطلة على الشارع 

خل الفندق ، رغم أنه كان قد نبه عامل الفندق عند دخولهم بأن واقفة أمام مد

 .يجعلها تحت المالحظة من جانبه 

فهم أفراد المجموعة ضرورة اإلنتباه والتحلق حول الطاولة الخشبية ، 

واالستماع لما سيطرح للرأي ولتشاور ، وقد بدت على مالمحهم الرغبة في 

هم وصاحب المعرض ، وفجأة قال معرفة خالصة الحديث الذي دار بين أصحاب

 :ناصر بن زايد موجها حديثه للجميع 

أرى أنه يجب علينا أوال أن نغير مالبسنا ، وأن نظهر مثل سكان المدينة حتى _

 .النلفت النظر إلينا 

استحسن الجميع الفكرة ، وطلب بعضهم الخروج إلى السوق لشراء المالب  

د فوطة وقميصآ وحزامآ أسود عريض ، فيما أخرج ناصر بن زاي. . المطلوبة 

، ولف الفوطة على نصفه األسفل ، ثم أسدل القميص عليها فبدا بهذه المالب  

اللماعة وكأنه بالفعل من سكان المدينة ، ثم جل  على أحد األسرة المقابلة ، 

، . . وبدأ يشرح لهم بتفصيل دقيق أهم ما دار في حديث صاحب المعرض 

جار سيارات يأتون من محافظات أخرى ، ولي  لديهم والذي أوضح أن هنا  ت

معارض ثابتة في محافظة المهره ، وغالبا ما يبحثون عن السيارات التي تكون 

. . مربحة لهم فيما لو عادوا لبيعها في المحافظات البعيدة من الحدود والموانئ 

، ثم ذكر لهم أن سيارة أصحابهم التي أوردوا أوصافها قد عرضت من قبل 

شخص تنطبق عليه أوصاف الجاني ، وكان معه أحد تجار السيارات المتنقلين 

، وأنه عندما طلب من الجاني ما . . ، وطلبا منه أن يكتب المبايعة فيما بينهم 

 .يثبت ملكيته للسيارة من أوراق ووثائق 

أفاد بأنها غير موجودة لديه في ذلك الوقت ألنه مقيم في دولة اإلمارات ، وقد 

، رغم أن الجاني قد عرض عليه . . إلى اليمن دون أن يصطحبها معه حضر 



 

[45] 
 

مبلغا من المال ، رغم إصرار تاجر السيارات المتنقل على تحرير الوثيقة 

 .موضحا أنه كمشتري لن يحمله أي مسؤولية 

 :قاطع أحد أفراد المجموعة ناصر وسأله بتلهف 

 هل أخبركم عن اسم التاجر ؟ ومن أي محافظة ؟_ 

قف ناصر عن الحديث برهة قصيرة ، ونظر إلى علي بن سالم الذي هز تو

 :فقال . رأسه في إشارة لناصر بأن يواصل حديثه 

التاجر اسمه حسين مظفر ، من محافظة البيضاء ، وقد قال لنا صاحب . نعم _ 

المعرض أنه ال يعرف عنهما شيئا أكثر من هذا ، النهما غادرا المعرض بعد 

أحدهما _ ، مضيفا أن شخصين آخرين . وثيقة البيع بينهما  أن رفض أن يكتب

 .كانا معهما _ ضابط في األمن

 :قال جرادان بن علي موجها كالمه للجميع 

 ما رأيكم من أين نبدأ ؟_

 :حين قال . ثم واصل حديثه دون أن يستمع لرأي أحد 

نا في أرى أنه يجب أن نتحر  اآلن فورا ، ألن الوقت يمر بسرعة ، وأصحاب_ 

المطرح ينتظرون أي خبر منا ، واللجنة الرسمية التي تم تشكيلها من أصحابنا 

وبعض مسؤولي الدولة سوف تباشر عملها ، وال نريد أن يعرفوا شيئا عنما 

 .نقوم به 

 :وقف علي بن سالم وأخرج ورقة وقلمأ ، وقال مخاطبا جرادان وهو يبتسم 

فق خطة مرسومة ، ووفق رأي صائب ، ولكن يجب أوال أن نتحر  و_ 

 .معلومات يتم جمعها مسبقا 

طلب علي بن سالم منهم جميعا أن يكتبوا في مذكرات صغيرة يتم االحتفاظ بها 

 . .بشكل دائم ، وتدون فيها كل المعلومات والمالحظات 

 .رقم هاتف الفندق الذي يقيمون فيه : ثم بدأ عليهم وهم يكتبون 
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ام هواتف الجهات األمنية والحكومية في أرق. رقم هاتف غرفة العمليات 

، رفع تقرير تفصيلي . . أرقام هواتف أصحاب معارض السيارات . المحافظة 

االتصال بغرفة العمليات . عن ما تم حتى اآلن ، وإرساله للمشائخ في المطرح 

في مأرب للبحث عن من يمكنه البحث والتحري ؛ وأخيرا يجب البحث في أكثر 

 .االحتماالت واردة من محافظة فكل 

توقف علي بن سالم عن الحديث برهة قصيرة عندما بدرت إلى ذهنه فكرة 

 :حين قال . جديدة ، ربما أنه استنتجها من خبرته في العمل األمني 

يجب أن نحصل كذلك على كشوفات نزالء الفنادق واللوكندات خالل األيام _ 

نا أو ال يزاال في أحد الفنادق الماضية ، وال شك أن مشتري السيارة والجاني كا

 .هنا في محافظة المهره 

 :قال صالح بن سالم 

 !لكن كيف يمكن الحصول عليها ؟ _ 

قال علي بن سالم وهو يخرج مذكرة الهاتف من جيبه ، ويبحث عن رقم هاتف 

 :معين 

ثم أخذ سماعة الهاتف ، . ، قال ذلك . . سوف يتم الحصول عليها فيما بعد _ 

وفيما أفراد المجموعة ينظرون إليه لمعرفة _ المات الفندق وطلب استع

قال لموظف _ الطريقة التي سيتبعها للحصول على كشوفات الفنادق 

 :االستعالمات 

 هل لديكم خط هاتف دولي لالتصال إلى خارج اليمن ؟_ 

 ؛. . . . . . . . . . . . . . . . _ 

اآلن في دولة اإلمارات حسنا إذن سجل هذا الرقم لديك ، وأوصلني به _ 

 .العربية المتحدة 

كان علي بن سالم مستعدا لتوضيح ماهية االتصال الهاتفي الذي طلبه ، والرد 

لوال . . على جميع التساؤالت التي بدت بوضوح على وجوه أفراد المجموعة 

 :أن الهاتف لم يمهله حين رن ، وتحدث موظف االستعالمات قائال
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 .ة المتحدة معك اإلمارات العربي_ 

تبادل علي بن سالم التحية مع المتحدث على الطرف اآلخر ، وبدأ يشرح  له 

قضية مقتل أصحابهم من قبل شخص اليعرفون عنه إال أن اسمه صالح علي ، 

وأنه كان مقيم في دولة اإلمارات منذ فترة طويلة ، وأنهم ال يعرفون من أي 

حر  إلى إمارة دبي للبحث ، ثم طلب منه أن يت. . محافظة هو بالتحديد 

مضيفا أنه ربما . . والتحري هنا  ، وموافاتهم بأي معلومات يحصل عليها 

 . يكون الجاني قد غادر اليمن عائدا إلى اإلمارات بعد ارتكابه لجريمته 

انتهت المكالمة مع اإلمارات ، وبدأ أفراد المجموعة يوزعون  المهام 

تم االتفاق على ضرورة بقاء شخص في ، حيث . . والمسؤوليات فيما بينهم 

غرفة الفندق بصورة مستمرة ، ألنها أصبحت بالنسبة لهم غرفة العمليات التي 

يجب أن تصب فيها كل المعلومات والمستجدات فيها ، والهاتف الذي فيها 

سوف يتحول إلى خط ساخن بعد أن تم تعميمه إلى جميع غرف العمليات في 

 .لى اإلمارات العربية المتحدة ، وحتى إ. . مأرب وصنعاء 

شخص آخر من أفراد المجموعة سوف يتحر  إلى مطرح أصحابهم خارج 

، . . مدينة الغيضة ، ليعطيهم صورة تفصيلية عما تم التوصل إليه حتى اآلن 

فيما غادر علي بن سالم ، ومعه أحد أفراد المجموعة للحصول على معلومات 

دون أن يوضح الطريقة التي . لماضيين وسجالت الفنادق خالل األسبوعين ا

 .سوف يحصل بها على هذه السجالت 

كان الوقت قد قارب عودة الجميع إلى غرفة العمليات بالفندق بعد أن غيروا 

 ،. جميعا مالبسهم ليظهروا وكأنهم من سكان محافظة المهره 

ن وبينما كان علي بن سالم وناصر بن زايد يتفحصان سجالت الفنادق وغالب ب

. . عوض يشرح لهم آخر األ خبار التي حصل عليها من أصحابهم في المطرح 

صاح ناصر بن زايد فجأة عندما وقع نظرة على اسم شخص في أحد سجالت . 

، ثم أتبع ذلك مندهشا بأنه عثر على ثالثة أسماء ، ولي  اسما . . فندق بلقي  

 :يث قال ح. واحدا فقط ، وبدأ يقرأ عليهم وهم يستمعون بانتباه 

 .حسين مظفر ، واحمد مظفر ، وعارف مظفر _ 
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قرر أفراد المجموعة التحر  بأسرع مايمكن إلى الفندق الذي وردت األسماء 

فقد تحركوا . في سجالته ، وباستثناء الشخص المناوب في غرفة العمليات 

، وأمام مدخل الفندق دخل اثنان فقط إلى االستعالمات وبقي اآلخرون . . جميعا 

 :، وبمجرد دخولهم قال أحدهم . . في السيارة 

 .السالم عليكم _ 

 .وعليكم السالم . مرحبا _ 

نريد أن نسأل عن أشخاص كنا قد بعنا لهم سيارة ، . لوتكرمت يا أخي _ 

، وقد أخبرونا أنهم . . ودفعوا جزء من ثمنها وال يزال لديهم جزء من الثمن 

 .سيكونون لديكم 

 !من هم ؟_ 

 .فر آل مظ_ 

لم يكلف موظف االستعالمات نفسه عناء البحث في دفاتره وسجالته ، وإنما 

 :قال على الفور 

 . كانوا عندنا ، وقد غادروا الفندق قبل عدة أيام . نعم _ 

أحدثت إجابة الموظف صدمة قوية لدى أحدهما ، فيما تمكن اآلخر من ضبط 

 :فقال . نفسه والسيطرة على حديثه 

 !لكن هل سافروا جميعأ ؟! اللقاء هنا ثم يسافروا ؟كيف يعدوننا ب_

بدا موظف االستعالمات وكأنه تذكر شيئا ما ، وسارع إلى تخفيف حالة 

 :الغضب المصطنة التي ظهرت على السائل وقال 

 .بالفعل ال يزال أحدهم مقيم لدينا ، فيما االثنان اآلخران غادرا _ 

 !هل هو حسين الذي ال يزال هنا ؟_ 

 .حسين وعارف سافرا ، واحمد هو الذي اليزال مقيم لدينا .ال _

 :انفرجت أسارير الرجلين من جديد ، وقال أحدهما 
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 هل هوموجود األن ؟_ 

لقد خرج في الصباح ولم يعد حتى اآلن ، ولكن المؤكد أنه سوف يعود . ال _ 

 .في الليل 

 :أضاف موظف الفندق بعد أن توقف عن الحديث لحظات 

 إعالمه عند عودته بأنكم قد أتيتم للبحث عنه ؟ هل تودون_ 

أدركا خطورة العبارة التي أوردها موظف الفندق على مسار عملية البحث 

 :والتحري ، وبادر أحدهما إلى القول 

شكرا لك ، كنا نريد حسين مظفر باعتبار أن السيارة سلمت له ، وهو . ال . ال _

 .الملزم بتسديد بقية المبلغ 

المجموعة بعد خروج رفيقيهما من الفندق ضرورة بقاء أحدهم في قرر أفراد 

. الجهة المقابلة لمدخل الفندق ليراقب حركة الدخول والخروج من والى الفندق 

 . . ، بينما تحر  اآلخرون إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة . 

لقد كانوا حريصين بشكل دائم ومستمر على أن تكون جميع إجراءاتهم 

 .فاتهم متوافقة مع األنظمة والقوانين المعمول بها وتصر

في إدارة البحث الجنائي قابلوا أحد الضباط ، الذي كان مناوبا في ذلك الوقت ، 

، ثم طلبوا منه أن يرافقهم . . وأعطوه نبذة مختصرة عن قضية أصحابهم 

 للبحث عن احمد مظفر ، واستدعائه باعتباره أحد الثالثة الذين باع الجاني

، وفي الطريق عرجوا ومعهم ضابط البحث . . سيارة المجني عليهما لهم 

الجنائي على مكتب رئي  النيابة على وصول أحمد مظفر إلى إدارة البحث 

 . .الجنائي 

، وفوجئ ضابط البحث بظهور رفيقهم الذي . وصلوا جميعا إلى أمام الفندق 

 :م وضعوه للمراقبة ، وكأنه انبعث من األرض ، وقال له

 .لقد وصل الشخص المطلوب ، ودخل الفندق _ 

 !وكيف عرفته ؟_ 
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لقد اتصل من االستعالمات إلى محافظة البيضاء ، وباإلضافة إلى أن مالبسه _

 .وهيئته ولهجته تشير إلى أنه الشخص المطلوب 

. . دخل ضابط البحث الجنائي إلى الفندق يتبعه اثنان فقط من أفراد المجموعة 

، . . رفة الشخص المطلوب ، وطلب أن يتحدث معه على انفراد ، وسأل عن غ

وماهي إال لحظات حتى ظهر عليهم في بهو الفندق واحمد مظفر يسير إلى 

 . .جانبه ،واتجهوا جميعا إلى إدارة البحث الجنائي 

، وبحضور اثنين من أفراد المجموعة فتح الضابط دفتر التحقيقات ، وسلمه 

، . . ، وبدأ يسأل احمد مظفر  . . ال لجانب المكتب للجندي الذي يجل  مقاب

وأحد أفراد المجموعة يسجل في مذكرته ، فيما كان زميله يختل  النظر إلى ما 

 .يكتبه الجندي 

استمرت عملية االستجواب حوالي ثالث ساعات ، كان أفراد المجموعة خاللها 

ل يرون يشاركون أحيانا بطرح بعض األسئلة ، أو يعطون مؤشرا لسؤا

 ، . . ، وقد كانت النتائج إجماال إيجابية وجيدة . . ضرورة طرحه 

ودون أن يعلم احمد مظفر الذي يتم استجوابه عن الموضوع شيئا سوى أن 

السيارة التي اشتراها حسين مظفر مسروقة ، وأن هؤالء المدعين أمامه هم 

م بعلومات هامة ، وقد ساعد ذلك بالفعل على أن يدلي له. . . أصحاب السيارة 

ومفيدة ، مركزا خالل حديثه على التأكيد المستمر بأن صاحبه اشترى السيارة 

، غير أن أبرز ما ورد في حديثه ، ويهمهم بالفعل . وهو ال يعلم انها مسروقة 

هو أن حسين مظفر بعد أن اشترى السيارة من الجاني سلمها لعارف مظفر 

، . . . اتجه هو بعد ذلك جوا إلى صنعاء   ، بينما. . ليسافر بها عن طريق البر 

تبادل االثنان من األشراف النظرات ورغم أن أحدهما لم  يفصح عما كان يدور 

على أن الجاني يكون قد غادر المهره _ بدون حديث _ إال أنهما اتفقا . في ذهنه 

أيضا بنف  الطريقة التي غادر حسين مظفر ، وانطالقا من ذلك  فقد قرروا  

، وقبل . . التحر  إلى مكتب الطيران والمطار لفحص قوائم المغادرين  سرعة

وأن يتحفظ على احمد _ ان يحدثوه على انفراد_ مغادرتهم طلبوا من الضابط

، ووافق الضابط على طلبهم . . مظفر ، وأن يزودهم بنسخة من أقواله 

خارج  وطمأنهم ، بل انه لم يشعر بالضيق أو اإلزعاج عندما رجع أحدهم من
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إدارة البحث ليطلب منه وعلى انفراد أيضا أن ال يسمح ألحد بزيارته أو اللقاء 

 .به إال إذا كان يعرفه جيدا ، ويعرف الوصول إليه في أي وقت 

غادر االثنان إدارة البحث ، وركبا السيارة ، فيما كان أصحابهم متلهفين 

، ولم يكرر أحد . . ء إلخبارهم عما دار داخل إدارة البحث ، فلم يخبروهم بشي

سؤالهم حول ذلك ، وبالذات عندما الحظوا حرصهم على التحر  بسرعة 

 ،. . وعالمات القلق الممزوج باألمل بادية عليهم 

بل إن سؤال ناصربن زايد لرفيقه جعلهم يصمتون تماما ، ألن موضوع السؤال 

 :حيث قال ناصر . جديد 

 !في المطار أم في المدينة ؟ ياترى أين يوجد مكتب الطيران؟ وهل هو_ 

 .سوف نسأل عليه عند وصولنا المطار _ 

توقفت السيارة أمام مدخل مطار الغيضة ، ودلف االثنان إلى الداخل ، وتمكن 

أن يجعل الموظف _ بعدأن عرف بنفسه ، وأبرز بطاقته العسكرية _ أحدهما

، ثم . . له يطلعه على سجالت المغادرين من المطار في األيام التي حددها 

أشار إلى الكراسي المتراصة أمام مكتبه ، ودعاهما للجلوس عليها ، والبحث 

 .بهدوء عن االسم الذي يريدانه 

 :كان علي بن سالم يمر بإصبعه على السجل  ، ويردد هامسا 

، بينما اكتفى زميله بمراقبته . . . . صالح . . صالح علي . . صالح علي _

دونة في السجل لعله تجاوز االسم المطلوب دون أن بعينيه على األسماء الم

 ،. . يشعر 

. وجدا اسم حسين مظفر ، وأما اسم الجاني صالح علي فلم يكن له وجود مطلقا 

، ولكن دون جدوى . . . . .  ، وأعادوا عملية البحث في السجل أكثر من مرة . 

. 

 . كانت الصدمة عليهم قوية جدآ ، وزادت من حالة اليأس لديهم 
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خرجوا من مكتب الطيران بعد أن شكروا الموظف على تعاونه معهم ، وكان 

حالهم أمام أصحابهم يغني عن سؤالهم ، ولم يتحدث أحد خالل رحلة العودة إلى 

 .الفندق 

كان الصمت هو سيد الموقف عندما تحلقوا حول طاولة غرفة العمليات في 

العمليات يبدد هالة الوجوم  ، وبدأ المناوب في غرفة. .  3غرفة الفندق رقم 

التي تملكتهم عندما أخذ يسرد عليهم المعلومات والمستجدات التي حصل عليها 

. . في غيابهم ، والتي منها اتصاالت هاتفية من مأرب ، واإلمارات ، وصنعاء 

. ، وأسماء أشخاص ومعلومات وردت من خالل نتائج أعمال اللجنة الحكومية 

، على . . . ي قام بها بعض أصحابهم بصورة فردية ، وبعض التحريات الت. 

أن أهم ماتم الحصول عليه هو التأكد بأن الجاني من جزيرة سقطرى ، ولي  

، . . من المناطق أو المحافظات التي أشارت إليها بعض المعلومات السابقة 

ومع أنه لم يتم فحص هذه المعلومات حتى اآلن ، إال أنها أحدثت تغييرا في 

، وقرر األشراف ومن معهم من عبيدة ، وبعد . . أعمال البحث والتحري  اتجاه

التواصل مع اللجنة المصغرة المكلفة بالبحث والتحري أن يتم إرسال مجموعة 

سالم علي ، : أخرى إلى جزيرة سقطرى يرأسها ناصر محمد ، وتضم كال من 

 . .صالح عجيان ، سالم بن سعود ، ناجي بن علي ، وعلي بن عبود

تتبع محافظة عدن ، فقد تحركت _ سابقا _ ، وألن جزيرة سقطرى كانت 

المجموعة إلى عدن ، وهنا  كان عليهم االنتظار لمدة ثالثة أيام حتي يحين 

 موعد الرحلة الجوية ، وحتى يتمكنوا من الحصول على الوثائق التي تساعدهم

 ..على تنفيذ مهمتهم في الجزيرة 
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                        (9  ) 

في غرفة العمليات بالفندق كأن أفراد المجموعة يتبادلون النظرات فيما بينهم ، 

ويغلب عليهم الصمت الذي قطعه أحدهم عندما ناول علي بن سالم وناصر بن 

، وأخذ االثنان يفحصانها ويدققان  فيها . زايد أوراق التحقيق مع احمد مظفر 

. إصبعه على إحدى أوراق التحقيق ، وضغط علي بن سالم ب. . نقطة  . نقطة 

 :وقال مخاطبا الجميع 

كان مع صالح : ) ) ، وأخذ يقرأ من أقوال احمد مظفر . . هذه نقطة مهمة _ 

علي شخص يعمل مهندس ساعات ، ولديه محل في السوق إلصالح الساعات ، 

 ( ( .وقد حضرمعه عند بيع السيارة 

جوا باستثناء الشخص المناوب عرف الجميع ماهو المطلوب منهم فورا ، وخر

، وبدأوا في البحث عن محالت بيع وإصالح الساعات وبقدر ماكانت نتيجة . . 

البحث إيجابية ، فقد كانت مخيبة آلمالهم من جديد ، حيث اتضح لهم أن 

الشخص الوسيط الذي يبحثون عنه قد غادر محافظة المهره قبل وصولهم 

ملية البحث والتحري وجمع المعلومات ، ومع هذا فقد استمرت ع. . مباشرة 

على أمل الحصول على مايمكن أن يوصلهم إلى خيوط وأدلة جديدة تساعدهم 

، وكان هذا ماتحقق لهم بالفعل . . في التحليل والمقارنة ، والوصول إلى هدفهم 

، ثم . . فقد توصلوا إلى تحديد منطقة الشخص الوسيط ، وعرفوا اسمه كامال 

من االتصال بمسؤول أمني في منطقته التي تقع في محافظة  تمكنوا بعد ذلك

ذمار ، وأكد لهم هذا المسؤول صحة المعلومات التي توصلوا إليها حول اسم 

الشخص ومنطقته ، ولكن المشكلة أن هذا الشخص لم يصل إلى منطقته حتى 

 .اآلن 

إتمام بدأت األسئلة واالحتماالت تتوارد إلى أذهانهم حول سبب مغادرته بعد 

،  ! . ، وسبب عدم وصوله حتى اآلن إلى منطقته ! عملية البيع للسيارة مباشرة 

مع تعقيدات األسئلة واأللغاز المحيرة ، قرروا استمرار عملية البحث والتحري 

، . . عن أي أشخاص يعرفهم هذا الوسيط ، أو يعرفونه في محافظة المهره 

لقبض على شخص من أصحاب وبالفعل أوصلتهم عملية البحث إلى إلقاء ا

، وبحضور مندوب من البحث الجنائي في غرفة العمليات في . . الوسيط 
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، وكان أهم ما أورده في التحقيق هو . . الفندق ، تم فتح محضر التحقيق معه 

أن الوسيط الذي يدعى عبدهللا حسين قد التقى بالجاني صالح علي بحضوره ، 

حدد ودقيق ، مضيفا أن حضوره اقتصر وأنه ال يعرف أوصاف الجاني بشكل م

 .على شراء ناظور مقرب كان بحوزة الجاني 

تبادل أفراد المجموعة النظرات فيما بينهم في إشارة سريعة إلى أن الناظور هو 

 ،. . الخاص بصاحبهم المجني عليه صالح بن عبدهللا 

 ودون أن يوضحوا للرجل الجال  أمامهم أو لضابط البحث شيئا من ذلك ،

حيث تجاوزوا هذه النقطة لسبب ما ، وسألوا الرجل عن المنزل الذي كان 

بواسطة _ ، ثم طلبوا منه . . ، فدلهم عليه . صاحبه عبدهللا حسين يقيم فيه 

أن يبقى داخل مدينة الغيضة ، وفي مكان يحدده لهم مسبفا ، _ ضابط البحث 

، لو ال أن تم القبض وعدم مغادرة المدينة التي كان ينوي  بالفعل مغادرتها 

 .عليه من قبلهم 

ودع أفراد المجموعة ضابط البحث ، وشكروه على حضوره معهم ، ثم 

، وهنا  . . تحركوا بعد ذلك لمعرفة المنزل الذي يقيم في الوسيط عبدهللا حسين 

أمام المنزل وضعوا فيما بينهم خطة محكمة لوضع المنزل تحت رقابتهم العينية 

كان البرنامج يحدد الشخص المناوب ، والمكان الذي يجب أن ، . . والمباشرة 

يكون المراقب فيه بما يضمن له رؤية المكان بشكل كامل دون أن يالحظه أحد 

. 

كانت عملية الرقابة للمنزل مضنية للغاية ، ولو ال االلتزام األدبي الذي ساد 

ا قد اتجهوا لكانو. عملهم ، وإحساسهم بأهمية استمرار الرقابة على المنزل 

، ولم تذهب جهودهم . . للبحث عن طرق ووسائل أخرى تدلهم على الجاني 

سدى بالفعل حين اشتبهوا في أحد زوار المنزل ، فتم إلقاء القبض عليه وإيداعه 

_ وبحضورهم_ في الحجز رهن التحقيق الذي أسفر بعد ست ساعات متواصلة 

يارة المجني عليهما في عن اعترافه بأن الجاني صالح علي بعد أن باع س

الغيضة ، طلب منه أن يبحث له عن سيارة خاصة ليستأجرها لوحده ، وأبدى 

، وأضاف أنه قد تحر  بناء على هذا . . استعداده لدفع أي مبلغ مقابل اإليجار 
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) في مدينة الغيضة ، وأحضر للجاني سيارة ( ( حي السادة ) ) إلى منطقة 

 .لحي يدعى سالمين تابعة لشخص من سكان ا( صالون 

رغم أن المعلومات التي توفرت من خالل هذا الشخص لم تحدد الجهة التي 

، فقد كانت النتيجة حتى . . اتجه إليها الجاني ، لعدم معرفته بذلك حسب قوله 

اآلن بالنسبة ألفراد المجموعة ممتازه جدا ، أعادت بصيص األمل إلى أنفسهم ، 

 .الخيوط الجديدة التي تكشفت لهم وزادت من عزيمتهم للسير وراء 

                      (11 ) 

 كان صاحب السيارة الصالون

هو بداية الخيط الجديد الذي يجب على أفراد المجموعة من _  سالمين _ 

، ولم تكن عملية البحث عنه صعبة أو معقدة ، فقد كان . . األشراف البحث عنه 

 يعود بعد كل رحلة بسيارته إلى 

، وبسهولة أيضا تم استدعاؤه إلى . . للبحث عن مستأجر جديد ( السادة  حي) 

، وفوجئ عند دخوله إلى غرفة التحقيق بالشخص . . إدارة البحث الجنائي 

الذي استأجر سيارته للجاني ، وأدر  من خالل نظرات ذلك الرجل إليه بأن 

جاني صالح ، ومن خالل أول سؤال وجه إليه عن ال. . القضية مهمة للغاية 

علي ورحلته معه ، اعترف مباشرة بأنه استأجر سيارته من الغيضة إلى سيئون 

هو ( وأشار إلى الجال  أمامه ) وأن هذا الرجل . . بمبلغ عشرين ألف لاير 

 .الذي أحضره إلى الجاني من السوق 

كانت صراحة سالمين ، وانطالقه في الحديث كفيلة بأن تدفع أفراد المجموعة 

، . . كه يلتقط أنفاسه ، ثم طمأنوه وأوضحوا له أسباب ودوافع استدعائه إلى تر

وكان هذا أيضأ هو رأي ضابط البحث الجنائي ومقترحه عندما سحب كرسيا ، 

ودعى سالمين للجلوس عليه ، ثم طلب منه أن يتحدث بالتفصيل عن رحلته مع 

 . .الجاني من الغيضة إلى سيئون 

 :فقال 

على اإليجار طلب مني التحر  في نف  اللحظة ، وقد  بعد أن اتفقت معه_ 

، . . وجدنا شخص يدعى أبو خليل وكان يبحث عن سيارة للسفر إلى سيئون 
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وباعتبار أن الجاني قد استأجر السيارة لوحده ، فقد عرضت عليه أن نأخذ أبو 

قال ، وقد وافق الجاني بعد تردد ملحوظ ، و. . خليل معنا  إذا لم يكن لديه مانع 

 .أنه اليوجد مانع لديه ما دام السيارة تتسع للجميع 

سأله أحد أفراد المجموعة من األشراف ما إذا كان قد الحظ على الجاني أي 

أو ما إذا كان قد دار بينهما أي حديث خالل . . ارتبا  أو قلق خالل الرحلة 

 :الرحلة ؟ ، فقال سالمين مواصال حديثه 

عظم الحديث يدور بيني وبين أبوخليل ويتركز لم نتحدث كثيرا ، وكان م_ 

وخالل حديثنا كله كان صالح علي . . حول التربية والتعليم حيث يعمل أبوخليل 

 .صامتا يستمع إلينا دون أي مشاركة 

 :هم  علي بن سالم في أذن ضابط البحث الجنائي احمد علي ، وقال 

 !أبوخليل _ 

بأسرع مايمكن ، باعتباره أحد  أدر  الضابط ضرورة العثور على أبو خليل

، ونظر إلى علي . . المشاركين في الرحلة مع الجاني من الغيضة إلى سيئون 

 .بن سالم ، الذي هز رأسه موافقا على رأيه 

. طلبوا من سالمين أن يدلهم على عنوان أبوخليل الذي يعمل في مكتب التربية 

تأكد . خليل ،أو يعرف شيئا  ، وبدون أن يشعر بهم أبو. . ، وتم ذلك بسهولة . 

 ،. . لديهم أنه قد عاد من المكال ، وأنه موجود في منزله في الغيضة 

وعندما كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل ، كان عليهم أن 

يقاوموا حالة التعب التي ألمت بهم ، إذ كان عليهم العمل في عدة اتجاهات ، 

أصحابهم لنقل آخر المعلومات والمستجدات كان أهمها التحر  إلى مطرح 

، وكان عليهم كذلك سرعة االتصال بالمجموعة التي تحركت إلى عدن . . إليهم 

للسفر إلى جزيرة سقطرى على ضوء احتمال أن الجاني قد سافر إليها ، وذلك 

إلخبارهم بعدم جدوى السفر إلى هنا  بعد أن اتضح لهم المؤشر األولي لخط 

 .ن خالل المعلومات التي أوردها سالمين سير الجاني م
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في نف  الوقت كانت هنا  غرفة عمليات أخرى في مأرب ، وفي منزل محمد 

علي بالتحديد تتابع االتصال بمحافظة البيضاء للبحث عن السيارة ومشتريها 

 .حسين مظفر 

عاد أفراد المجموعة إلى غرفة العمليات بالفندق ، وطلب منهم علي بن سالم 

، وبدأ يطرح عليهم مادار . . لق حول الطاولة واالستماع إلى ما سيقوله التح

بينه وبين ضابط البحث احمد علي ، ولم يخل كالمه من عبارات اإلشادة 

بالضابط ، واستعداده للتعاون معهم ، وبدون أي مقابل إيمانا منه بعدالة قضيتهم 

، . . هم أرادوا ذلك ، وأضاف أنه أبدى استعداده كذلك للتحر  معهم إن . . 

وطلب علي بن سالم من أفراد المجموعة اإلدالء بآرائهم حول مرافقة ضابط 

البحث لهم إذا تحركوا خارج المهرة ، موضحا أنه يتفق للمرء أحيانا أن يلقى 

أناسا اليعرفهم البته ، فإذا هو يهتم بهم من أول نظرة قبل أن يبادلهم كلمة 

 .واحدة 

رة ، غير أن غالب بن عوض تحدث حول ضرورة استحسن الجميع الفك

التنسيق المسبق مع المسؤولين في البحث الجنائي ، حتى اليكون الضابط 

، فطمأنه علي بن سالم مشيرا إلى أن ذلك قد تم . عرضة للمساءلة من قبلهم 

 .بالفعل 

بعد أن التحق ضابط البحث الجنائي احمد علي بالمجموعة وأصبح أحد أفرادها 

وافق أبوخليل موظف التربية على أن يتحر  معهم في نف  خط السير  ،. . 

الذي سلكه مع الجاني صالح علي وسالمين على سيارة األخير من الغيضة إلى 

، تحركوا جميعا على متن السيارة التي تم إعدادها . . سيئون ، ثم إلى المكال 

_ االحتياج إليها  من قبل أصحابهم في المطرح وعليها جميع اللوازم التي يمكن

الساعة الخامسة صباحا ، وأبو خليل معهم يحدثهم خالل الرحلة عن كل ما 

_ الحظه على الجاني ، متطرقا إلى تصرفاته ، ونظراته ، وأعصابه الهادئة 

التي استغرب أبو خليل بعد أن عرف تفاصيل ماحدث من أفراد المجموعة من 

لى هدوء أعصابه ، واستدرار األشراف ، كيف استطاع الجاني أن يحافظ ع

، كان أفراد المجموعة . . شفقته وعطفه هو وسالمين خالل رحلتهم معه ؟ 

. . مهتمين بشكل أكبر بالجزء الثاني من رحلة الجاني ، بعد وصوله إلى سيئون 

، لذا فقد ظلوا . شريكه فيها أيضا _ لحسن حظهم_ ، والتي كان أبوخليل 
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لما يطرحه عليهم أبوخليل ، الذي توقف عن صامتين ، وكلهم آذان صاغية 

الحديث فجأة ، وركز نظره على رجل يبدو من خالل مالمحه أنه لي  من 

، كان هذا الرجل مرافقا لهم من منطقة قشن القريبة من . . أفراد المجموعة 

الغيضة ، وقد رافقهم بعد ذلك إلى سيئون مما جعل أبوخليل يبدو مترددآ عن 

ء ، باعتبار أن الرجل غريب عن أفراد المجموعة كما الحديث بعض الشي

، وألنه ال يعرف أيضا ماكان يهدف إليه . . تشير إلى ذلك مالمحه ، وشكله 

أفراد المجموعة من اصطحابه معهم من قشن إلى سيئون ؟ ، وما هي الحكمة 

، ولماذا ال يتحاشى أفراد المجموعة . . من بقائه معهم حتى هذه اللحظة؟ 

 ! .اره ، وطلب استرساله في الحديث أمام هذا الرجل الغريب ؟استفس

فهم علي بن سالم سبب توقف أبوخليل عن الحديث فجأة من خالل نظراته التي 

تزامنت مع انقطاع حديثه ، فقال له مطمئنا ، وهو يضرب بيده على كتف 

 :الرجل الغريب 

وسيط الذي تم بيع هذا هو احمد حسين ، وأخوه عبدهللا حسين هو ال. تحدث _ 

، وهو يعمل في مديرية قشن ، وقد وافق مشكورا على مرافقتنا . السيارة عبره 

في الرحلة ، والتعاون معنا باعتبار أنه يعرف الجاني ، وقد التقى به مع أخيه 

حتى _ ، ثم تنحى علي بن سالم جانبا وهم  في أذن أبوخليل . . عبدهللا حسين 

 :ال وق__ اليسمع الرجل اآلخر 

لقد قررنا اصطحابه معنا حتى اليبقى حلقة اتصال بين أخيه والجاني اللذين ال _

 .يزاال مختفيين حتى اآلن 

كانت عبارة التطمين التي قالها علي بن سالم ألبوخليل كفيلة تدفع هذا األخير 

 :حيث قال . . إلى االستمرار في حديثه بتفاصيل كاملة ودقة متناهية 

محطة وقوف )، وتوقفت بنا سيارة سالمين في الفرزة وصلنا إلى سيئون 

، . . ، وتناولنا الشاي معا ، وتولى الجاني دفع الحساب عنا جميعا ( السيارات

ثم بدأ في البحث عن سيارة ليستأجرها من سيئون إلى صنعاء عبر المكال ، 

 ،. . متحاشيا على ما يبدو المرور عبر مأرب رغم أنها أقرب ، وأقل تكلفة 
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غمارتين ، واتفق ( بيك آب صغيرة" )هايلوك "وفي فرزة سيئون وجد سيارة 

مع صاحبها على اإليجار ؛ ثم دعاني وعرض علي السفر معه على نف  

السيارة ، بعد أن كان قد عرف خالل رحلتي معه من الغيضة إلى سيئون أن 

، ومن جانبي اعتبرتها فرصة . . وجهتي هي المكال بمحافظة حضرموت 

 . اصلة الرحلة ، وتوفير إيجار السيارة من سيئون إلى المكال لمو

إذا كان البد أن يظل خيال اإلنسان ، وقدرته قاصرين عن إدرا  الشكل 

الحقيقي لمنطقة جغرافية معينة ، أو لشخص محدد ، أو لواقعة وقعت ، أو 

 .عندما يسمع عنها حديثا وصفيا من كل شخص آخر . . حادثة حدثت 

، فال شك أن المرء . . . ها ، أو عاينها ، أو عايشها ، أو قيل له عنها كان قد رآ

يكتشف قصور مداركه هذا عندما يراها هو ، أو يعاينها ، ويقارن بين صورتها 

حينئذ ، وتلك الصورة التي تشكلت ، أو ارتسمت في مخيلته بناء على ذلك 

ن األشراف ، ومن هذا المنطلق كان أفراد المجموعة م. . الوصف لها 

أبوخليل . . يعايشون مشهدآ سينمائيآ مرسومآ أمامهم بالصوت والصورة 

 :يتحدث وهم يشاهدون بأعينهم مايتحدث عنه ، فتكتمل الصورة أمامهم 

 .من هنا ركبنا السيارة _ 

 .من هذا الشارع خرجنا إلى الطريق العام المؤدي إلى المكال _ 

 .وهكذا . . . . من هذه المحطة تزودنا بالوقود _ 

لم يقتصر كالم أبوخليل الذي يرسم المشاهد أمامهم على وصف الطريق 

 .واألماكن التي مر بها هو والجاني ، بل تطرق إلى مالحظاته هو حول الجاني 

 ما الذي أثار انتباهه هنا أو هنا  ؟

 .وهكذا. . . ما الذي كان يتحدث حوله أو علق عليه ؟ 
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                       (11 ) 

، الطريق طويلة ، وجزء . . كانت الرحلة من الغيضة إلى المكال شاقة ومتعبة 

، يسجلون مالحظة من . . ، والجميع أعينهم مفتوحة . . كبير منها غير معبد 

الرحلة للبحث . . .  ، والرحلة ليست للنزهة . هنا ، ويلتقطون كلمة من هنا  

غيرة ، أو كلمة عابرة قد يفوت والتحري ، وكلهم يدركون أن إهمال مالحظة ص

 .عليهم فرصة اللحاق بالجاني والقبض عليه 

استغرقت الرحلة إلى المكال مايقرب من اثنتي عشرة ساعة متواصلة ، كانت 

عزائمهم خاللها أقوى من أن تجعلهم يفكرون في التوقف للراحة ، رغم مابذلوه 

ظهم مرة أخرى أن ، ولقد كان من حسن ح. من جهد ، وما اعتراهم من تعب 

لم ينزل عند وصولهم إلى المكال مباشرة حيث كانت وجهته أصال __ أبا خليل 

، وإنما استمر معهم ، وعرف أن الجاني كان السفر مباشرة إلى صنعاء عن . . 

قبل الوصول __ حسب قوله__ طريق لحج التي يريد المرور بها ألمر هام 

سائق السيارة الذي يدعى خالد اتف  ، وعرف أبو خليل كذلك أن. . إلى صنعاء 

، وأنه طلب منه السماح له بالمرور . . مع الجاني على إيصاله إلى صنعاء 

على منزله بمدينة المكال حيث يسكن هنا  ألخذ مالب  له باعتبار أن الرحلة 

، وأن الجاني وافق على طلب . . إلى صنعاء قد تستغرق يومين أو ثالثة أيام 

، وحتى هذه اللحظة كان أبو . . . رطا عليه أن يتم ذلك بسرعة السائق خالد مشت

خليل اليزال معهما ألن المكان الذي كان يريد النزول فيه يقع في نهاية المدينة 

على الطريق المؤدي إلى محافظات أبين ولحج حيث يفترض أن تكون وجهتهم 

. 

الجاني  شقيق الوسيط الذي باع__ الحظ أفراد المجموعة أن أحمد حسين 

لم يكن مطمئنا لهم بشكل __ السيارة بواسطته ، والذي  يرافقهم في هذه الرحلة 

__ وبصورة مقتضبة جدا_ كامل ، وال يشاركهم في أي حديث إال إذا أجاب

، وكان اليزال يخامرهم اإلحساس بأن هذا . . على سؤال يوجهه أحدهم إليه 

، وربما بالجاني . تعلق بأخيه الرجل يخفي شيئا ما ، أو يحتفظ على معلومات ت

 .نفسه 
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اندهش أبو خليل من تصرفات أفراد المجموعة التي بدرت عنهم فور وصولهم 

إلى مدينة المكال ، ودون أي تنسيق مسبق فيما بينهم أو اتفاق ، وكأنهم كانوا 

، حيث . . . يتحاورون فيما بينهم لي  بلغة اإلشارات ، وإنما بنظراتهم فقط 

. وصولهم إلى المدينة بالسؤال عن إدارة البحث الجنائي بالمحافظة  بادروا عند

أحدهما أحمد علي __ ، وأمام بوابة اإلدارة ترجل اتنان من أفراد المجموعة. . 

، وطلبا من أحمد حسين مرافقتهما إلى داخل __ ضابط البحث الجنائي بالمهرة

 ، ومع أنه لم يبد أي اعتراض . . اإلدارة 

 .مات القلق والخوف بدت بوضوح على وجهه إال أن عال. 

في إدارة البحث الجنائي انفرد أحدهما بالضابط المناوب هنا  ، وعرض عليه 

بعض األوراق والوثائق ، وأوجز له في وقت قصير القضية التي هم بصدد 

متابعتها ، وهروب الجاني ، وأعمال البحث والتحري التي قاموا بها حتى اآلن 

ي بذلوها ، واألموال التي أنفقوها هم وأصحابهم الموجودين في ، والجهود الت

محافظة المهرة ، وعالقة هذا الشخص الموجود معهم بالوسيط والجاني مؤكد 

، وأخيرا أهمية التحفظ على أحمد حسين . . أنما هربا معا بعد ارتكاب الجريمة 

رة البحث الذي يصر على عدم معرفته بمكانهما ، والتحقيق معه من قبل إدا

 .الجنائي كجهة رسمية 

اكتفى الظابط بما سمعه ، وحرر أمرا رسميا بتوقيف احمد حسين ، وتكليف من 

، ثم طلب من أفراد المجموعة ضرورة تزويده بصورة . . يبدأ التحقيق معه 

 .من الوثائق التي معهم حتى تكون اإلجراءات المتبعة قانونية 

دياها في إدارة البحث ، عندما عادا إلى أدر  أبوخليل ماهية المهمة التي أ

 . السيارة بدون احمد حسين ، وأحدث هذا في نفسه شيئا من القلق لم يتبين سببه 

تحركت السيارة وأبو خليل يحدد لهم اتجاه الشوارع التي يجب أن يسلكوها 

، وفي الحي دلفت بهم السيارة في . . بمدينة المكال ( حي السالم ) للوصول إلى 

، وما إن بدأوا السير فيه ، حتى أفزعهم أبوخليل بصوته حين . . ع ضيق  شار

 :صاح قائال 

 ، وأشار بيده إلى سيارة! هذه هي السيارة . الحمد هلل _ 
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 .تقف على جانب الشارع الضيق " هايلوك " 

فيما بقي أبوخليل في السيارة __ توقف أفراد المجموعة ، ونزل اتنان منهم 

، . . وبعد استفسار أحد المارة __ ضابط البحث احمد علي بناء على مقترح 

، وفتح لهما الباب شاب في مقتبل . كانا بعد برهة قصيرة يطرقان باب المنزل 

 .العمر تشير مالمحه إلى أنه لي  من سكان مدينة المكال 

 :وبادره أحدهما بالسؤال 

على جانب  وأشار إلى السيارة الواقفة! هل أنت صاحب هذه السيارة ؟ _ 

 .الشارع أمام المنزل 

 !لماذا ؟. نعم _ 

 لي  هنا  شئ ، وإنما نود أن نستفسر  في موضوع بسيط . ال تخف _ 

 .قال علي بن سالم ذلك وأبرز بطاقته التي تشير إلى أنه أحد منتسبي األمن _ 

كان الشاب خالد هادئا وواثقا من نفسه إلى أبعد الحدود ، ولم تظهر عليه أي 

، واستأذنهم في أن يرتدي مالبسه ويعود إليهم . . ات للخوف أو الفزع عالم

 .فورا 

. . تحر  أفراد المجموعة ، والشاب خالد معهم إلى إدارة أمن محافظة المكال 

كان البد من العمل وفق القوانين العمول بها ، وإشرا  الجهات األمنية 

، . . يكن ذلك يفوتهم أبدا والرسمية عند تنفيذ أي عملية قبض أو تحقيق ، ولم 

في إدارة األمن لم يجد أفراد المجموعة صعوبة في سرد القضية بإيجاز على 

الضابط المناوب ، وإقناعه بإعطاء اثنين منهم مكتبآ وأوراقآ رسمية ، والسماح 

، لقد كانوا يهدفون . . لهما بفتح محضر رسمي مع الشاب خالد ، وبحضوره 

دلي خالد بكل مالديه بصورة رسمية ، ودون أية من تصرفهم هذا إلى أن ي

 ضغوط باعتبار أنه أهم شخص 

 .عرف الجاني صالح علي ، أو سافر معه أكثر من غيره __ حتى اآلن__ 

سائق السيارة ___لم يكن يدر  أفراد المجموعة من األشراف يدركون أن خالد 

الحترازية ، لي  بحاجة إلى اتخاذ كل هذه اإلجراءات ا___الجال  أمامهم 
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، . . والحرص ، والحذر ، والبحث عن طرق معقدة الستخراج المعلومات منه 

إذ أنه بدأ يسرد عليهم ، وبتلقائية وشجاعة ملحوظة تفاصيل رحلته مع الجاني 

، وأفراد المجموعة أحدهم يسأل ، والثاني يسجل ، . . من سيئون إلى صنعاء 

مايلفت انتباههم على مايبدو حتى اآلن والثالث يستمع ، ولم يكن في حديث خالد 

، ألن الرحلة من المكال إلى لحج ، ثم من لحج إلى صنعاء قد غلب عليها 

الصمت والهدوء ، وألنها كانت خالل الليل فلم يتخللها سوى صوت المسجل 

الذي كان خالد يعبث به طوال الرحلة ، ويقلب فيها محطات الراديو ، وأشرطة 

قر رأية على أحدها ، وكأنه قد ضاق ذرعا بصمت وهدوء الكاسيت دون أن يست

، . . هذا الراكب الذي لم يصادف طوال عمله على السيارة راكبا ممال مثله 

على أن أهم ما ورد في كالم خالد ، ويهم أفراد المجموعة  هي تلك النصف 

 ساعة التي توقفا فيها ليال في إحدى القرى القريبة من مدينة الحوطة بمحافظة

لحج ، ودخل الجاني خاللها إلى أحد المنازل ، بينما مكث خالد ينتظره في 

 .السيارة 

كان بعض أفراد المجموعة يود طرح المزيد من األسئلة على خالد حول 

، . . . المنزل والقرية ، وسبب التوقف ، وعالقة الجاني بأصحاب ذلك المنزل 

نما رأى علي بن سالم أن بي. وإلى آخر ما هنالك من أسئلة وألغاز محيرة 

صراحة خالد وشجاعته ، وانطالقه في الحديث تجعل  من الممكن االستفادة منه 

والتي تعني __ بشكل أكبر أمرا واراد ، وأن تكرار تجربة أبي خليل مع خالد 

أفضل بكثير ___ البدء برحلة جديدة يكون خالد دليلها ، وأحد المشاركين فيها 

 :فبادر محدثا خالد . . ئلة هنا من طرح المزيد من األس

هل يمكن أن نتحر  معا على سيارتك في نف  خط الرحلة التي قطعها _ 

ومع أن علي بن سالم لم يلحظ أي تردد أو ارتبا  في مالمح ! الجاني برفقتك ؟

 :فقد واصل حديثه قائال . الشاب خالد 

اب خالد ، ابتسم الش. وسوف ندفع لك إيجار السيارة أضعاف مادفعه لك _ 

 :وبدت عليه عالمات الموافقة قبل أن يتحدث ، وهز رأسه ، ثم قال

، ولكن المهم هو أن أوفق في التعاون معكم ألن ! ال يهمني كم ستدفعون لي _ 

 .القضية التي تتابعونها قضية عادلة 
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إن مجاهل العالم المألى بالمفاجآت ليست في القارات  ، وال في البحار ، بل في 

 .لبشر وقلوبهم عقول ا

انفز أحد أفراد المجموعة بأبي خليل ، وشكره بحرارة على ماقدمه لهم حتى 

اآلن ، ثم دس في يده مبلغا من المال أحدث بينهما حوارا مسموعا ، حين كان 

كال منهما يحلف باليمين على قبول المبلغ أو رفضه لينتهي بعد ذلك بقبول جزء 

بي خليل ورقة ضغيرة تضمنت أرقام ثم سلمت أل. . من المبلغ المعروض 

، وودعهم عائدا . هواتف وعناوين غرف العمليات في المهرة وصنعاء ومأرب 

 .إلى المهرة 

                      (12 ) 

تحركت المجموعة على سيارة خالد ، وهو معهم يقود السيارة بحيوية ونشاط ، 

ينة المكال باتجاه مفرق ،  فمنذو انطالقهم وخروجهم من مد. . وروح منفتحة 

لم يتوقف خالد عن الحديث وتوزيع ابتساماته على أفراد المجموعة . النقبة 

فخلق لنفسه في أعماقهم محيطا رحبا أزال حالة الشك والريبة التي تنتابهم عادة 

استمر خالد . عند اللقاء ألول مرة بأي شخص يكون له عالقة بما يبحثون عنه 

د قيام الوحدة من منطقته يريم بمحافظة إب ، إلى محافظة يحدثهم عن انتقاله بع

حضرموت للبحث عن الرزق ، وإقامته مع أسرته هنا  ، وأخذ يصف لهم ما 

 .يتمتع به أبناء المكال من روح طيبة وأخالق عالية 

خلف منطقة المحفد باتجاه محافظة أبين تعطلت سيارة خالد ، كانت الطريق 

، ودرجة الحرارة منخفضة نسبيا جعلتهم يتكومون  شبه منقطعة من المسافرين

داخل السيارة ، فيما خالد يتفقد مقدمتها ، وال ينسى أن يبادلهم بعض النكات 

، لم يكن هنا  بد من سحب السيارة إلى منطقة . . وهو يتفحص أجزاء السيارة 

حيث توجد هنا  ورشة ميكانيكية ألن الخلل الذي اكتشفه خالد ال ( لحمر)

 .مل تشغيل السيارة ومواصلة السفر بها يحت

، عاد خالد مرة . . بعد استكمال إصالح السيارة ، والتحر  بها من جديد 

، . . أخرى ليحدثهم عن بعض رحالته بالسيارة التي هي مصدر رزقه الوحيد 

وكان أفراد المجموعة يستمعون إليه بإعجاب ، عدا علي بن سالم الذي بدا 

. . حاول أن يسبق األحداث ليستطلع ماهم قادمون عليه شارد الذهن ، وهو ي
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وتواردت إلى ذهنه عدد من األسئلة التي كان يتمنى أن يعرف إجاباتها من خالد 

 .الذي لم يتوقف عن الحديث منذ خروجهم من المكال باتجاه محافظة لحج 

لم يتر  ضابط البحث الجنائي احمد علي لكليهما االستمرار في الحديث ،أو 

 لتفكير عندما تحدث إليهم بصيغة األمر ، مذكرا إياهم أنه يجب عليهم ا

. التوقف للضيافة في منزله __ بعد تجاوز عاصمة أبين باتجاه محافظة عدن _ 

، وكان . . ، كان احمد علي يسكن في منطقة الكود الواقعة بين زنجبار وعدن . 

ضيافة تستلزم وصولهم إلى هنا  في وقت متأخر من الليل ، ودواعي ال

، وهذا ماقوبل بالرفض من قبل أفراد المجموعة . . تأخرهم لتناول وجبة الغداء 

، مما دفع الضابط احمد علي إلى أن يقدم لهم اللحم في فجر ذلك اليوم لإلفطار 

، إذ أن كرم الضيافة يستوجب تقديم ذبيحة ، وتأخرهم يتعارض مع . . 

 .حج ضرورة اإلسراع بالتحر  إلى محافظة ل

تحركت المجموعة مباشرة بعد تناول طعام اإلفطار ، وعبر الطريف الدائري 

، وفي ساعات الصباح األولى . . لمدينة عدن اتجهت مباشرة إلى محافظة لحج 

، ومع . . كان اإلرهاق باديا على الجميع بسبب السفر طوال الليل ، وعدم النوم 

نشاطه ، وكان هو الدليل الوحيد هذا فقد ظل الشاب خالد محافظا على حيويته و

 .لتحديد القرية التي قصدها الجاني عند وصوله إلى لحج في رحلته معه 

كانت وجهة نظر ضابط البحث الجنائي أحمد علي صائبة عندما اقترح معرفة 

القرية ،وتحديد المنزل عن بعد ، وعدم لفت انتباه سكان القرية أو المنزل ، 

، وبالتالي فالبد أن درجة الحذر . . ل فيها حيث ربما أن الجاني اليزا

، وباإلضافة إلى أن محدودية النطاق الجغرافي . . واإلحساس لديه عالية جدا 

للقرية ، وتعارف أهلها فيما بينهم قد يكشفهم ، ويدل اآلخرين إلى أنهم يبحثون 

 .عن شئ ما 

المنزل ،  وافق الجميع على المقترح ، ومن بعيد  كانت نظراتهم مركزة على

وخالد يشرح لهم المكان الذي وقف فيه حتى دخل الجاني صالح علي إلى 

، وبدون أن يلتفت خالد ، أو . . المنزل ، وعاد إليه بعد حوالي نصف ساعة 

كان أفراد المجموعة بما فيهم ضابط البحث قد شكلوا . . يتحدث بصوت مرتفع 
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طرق والمداخل المؤدية منها في أذهانهم صورة كاملة عن القرية والمنزل ، وال

 .، وقرروا بعد ذلك العودة إلى مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج . . واليها 

، وشغلتهم الرغبة في . . ازدادت األسئلة ، وبدت عالمات الحيرة عليهم جميعا 

معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عما كانوا عليه من السهر والتعب 

 . . .واإلعياء 

 !يزال الجاني صالح علي في ذلك المنزل ؟هل ال

 !ماهي عالقته بأصحاب المنزل إذا كان هو بالفعل من أبناء جزيرة سقطرى ؟

كيف يمكن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أصحاب المنزل دون أن 

 !يشعروا بشيء ؟

كانت نتاج الصمت والنظرات الحائرة ألفراد . وغيرها . . هذه األسئلة 

، والتي ما إن وصلوا إليها ، حتى بدأوا . . ة وهم عائدون إلى الحوطة المجموع

، وبعدها . . البحث عن مقرات الجهات الرسمية التي يجب اللجوء إليها أوال 

سيتم البحث عن غرفة عمليات مأمونة في أحد الفنادق كما كان الحال في 

عمليات في أحد كان علي بن سالم معترضا على أن تكون غرفة ال. .    المهرة

الفنادق ، حين أوضح لهم أن هنا  عالقة عمل سابقة ، ومعرفة وطيدة تربطه 

بأحد مسؤولي األمن في المحافظة ، والبد أوال من اللقاء به وأخذ رأيه في كثير 

 .من األمور التي يجب عليهم القيام بها 

ن معهم حيث تعاو. كان اللقاء بالمسؤول األمني في المحافظة مفيدا بالفعل 

بتوفير السكن لهم ، وتخصيص إحدى الغرف فيه كغرفة عمليات ، وتوفير خط 

موضحا لهم أن ذلك أفضل بكثير من السكن في أحد الفنادق ، . . هاتفي مباشر 

 ،. . وأضمن لعملية البحث والتحري وسريتها 

بعد أن حدثوه عن القرية والمنزل الذي تردد عليه __ ولي  هذا فحسب بل إنه 

استدعى لهم أحد موظفيه الموثوق بهم من أبناء القرية __ جاني صالح علي ال

نفسها ليتعاون معهم ، ويزودهم بالمعلومات التي يريدونها حول أصحاب 

، باعتبار أن أول خطوة كان يجب على  المجموعة القيام . . المنزل وأعمالهم 

ل الذي تردد هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أصحاب المنز. بها 
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، وكان رأي مسؤول األمن في المحافظة ، وضابط . . عليه الجاني صالح علي 

البحث المرافق لهم هو  اتخاذ اإلجراءات القانونية ، وبواسطة الجهات األمنية 

والنيابة العامة يتم استدعاء أصحاب المنزل ، ومن لهم عالقة بالجاني ، أو 

باشرة ضمانا لعدم تفويت أي فرصة يعرفهم ويعرفونه ، والتحقيق معهم م

للقبض عليه ، وتوفيرا للوقت الذي قد يتسبب إهداره في منح الجاني فرصة 

 .للهرب إلى مكان أبعد 

توزع أفراد المجموعة على عدد من  الكراسي تم تجميعها من عدة مكاتب إلى 

 ، بينما جل  ضابط البحث الجنائي أحمد علي على المكتب. . غرفة العمليات 

، وأخرج ورقة وقلمآ ليسجل عليها بعض المالحظات ، . . . الوحيد في الغرفة 

. . . ويراقبه عن قرب جانبي المكتب كل من علي بن سالم وناصر بن زايد 

وفي هذه اللحظة بدرت إلى ذهن خالدبن حمد فكرة رأى أنها أهم وأولى من 

 :المهمة التي هم بصددها ، ولتوضيحها لهم بادر إلى القول 

أنتم تعلمون أن أصحابنا األشراف وعبيدة اليزالون في مطرحهم في محافظة _ 

، وإذا لم يعد هنا  . . . المهره، والبد من إشعارهم بما تم التوصل إليه هنا 

 .مبرر الستمرار المخيم فيجب أن نطرح لهم رأينا هذا الخصوص 

الفكرة التي  صمت الجميع للتفكير لحظة قصيرة ، بدا بعدها أنهم استحسنوا

، حيث أعقب ذلك مباشرة أن قام علي بن سالم باالتصال . طرحها خالدبن حمد 

بمحافظة المهره ، وتحدث مع أكثر من شخص من أصحابهم ، واستمر حديثه 

فترة طويلة ، كان خالها ينصت لألخبار الواردة من هنا  باهتمام وتركيز ، 

، وما إن . . لصالح القضية وكأن في حديث الطرف اآلخر مستجدات إيجابية 

انتهى علي بن سالم من المكالمة حتى كان الجميع متلهفين  لسماع آخر األخبار 

، وكان علي بن سالم يدر  ذلك بوضوح من خالل . . التي وصلت من المهره 

نظراتهم إليه، ولم يمنحهم فرصة لسؤاله ، حيث تحدث وهو يضع سماعة 

 :الهاتف مباشرة قائال 

يدت سيارة المجني عليهما إلى المطرح ، وقد تم اللقاء هنا  بين لقد أع_ 

مشائخ األشراف وعبيدة الموجودين في المطرح ، وبين مشائخ آل مظفر الذين 

وصلوا من البيضاء مع صاحبهم حسين مظفر الذي اشترى السيارة من الجاني 
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من  ، وخالل اللقاء بين الطرفين ، وبحضور عدد من مشائخ محافظة المهره

 بيت كلشات ، تم االتفاق على حل قضية السيارة حال عرفيا

وقد وافق أصحابنا على هذا الحل بعد _ بناء على مقترح من مشائخ المهره _ 

. أن اتضح لهم أن حسين مظفر اشترى السيارة دون علمه بوقوع جريمة القتل 

بثمن زهيد ، وأن سوء النية لدية لم يتجاوز الرغبة في الحصول على السيارة . 

جدا ، ودون أن يكلف نفسه عناء السؤال عن سبب انخفاض سعرها بهذا الشكل 

وأضاف علي بن سالم  أن االتفاق بين الطرفين قد تضمن كذلك تحديد موعد . . 

لحل قضية السيارة ، وتحكيم أحد مشائخ قبيلة مراد _ بعد ثالثة وخمسين يوما_ 

عليه من قبل الطرفين ، وتم توقيع المعروفين ، الذي تم اختياره والتراضي 

 .وثيقة بهذا الخصوص تضمنت تبادل الضمانات القبلية المتعارف عليها 

 

 

 

                      (13 ) 

يتحدث ، والجميع يستمعون إليه بتركيز ( مقيبرة)بدأ الضابط الذي هو من قرية 

ن ، وانتباه عن صاحب المنزل الذي اتضح لهم أنه موظف في مكتب اإلسكا

 .وأن أحد أبناء عمه يسكن في المنزل المجاور لمنزله 

، وباعتبار أنه بعيد عن المنزل ، ولن يلفت انتباه أحد . . موجود في مدينة لحج 

، وعلى هذا األساس قررت . . من أبناء القرية إذا بدأت اإلجراءات به 

 ،وبسرعة ملحوظة استكملت. . المجموعة إلقاء القبض عليه واستجوابه 

، وبدأ . . اإلجراءات القانونية من البحث والنيابة العامة ، وتم القبض عليه 

، حيث قال لهم أن اسمه صالح احمد ، وأنه ال يعرف عن صالح . . التحقيق 

 .، بل أضاف إلى ذلك تأكيده لهم أنه ال يعرف أحدآ بهذا االسم. علي شيئا 

كارات ، وكان هذا ربما لم يندهش ضابط البحث احمد علي لهذه الردود واالن

فبدا . . يعود إلى خبرته ، وكثرة تعامله مع الكثير من المتهمين والمشتبه بهم 

 .هادئا ، فيما بدت الدهشة والغيظ بشكل واضح على أفراد المجموعة 
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 :انفرد ضابط البحث أحمد علي بهم ، وهدأ من غيظهم ، وقال لهم 

الذي تردد عليه الجاني صالح  يجب أن نبحث اآلن عن صاحب المنزل اآلخر_ 

علي ، ويجب أن يتم إلقاء القبض عليه قبل عودته إلى المنزل حتى ال يكتشف 

، وعزز رأيه هذا بأن أي مراقبة في القرية . . أننا نراقب منزله أو نتتردد عليه 

 .البد وأنها ستكون مكشوفة لتعارف سكان القرية بيما بينهم 

بناء على __ نزل من عمله في آخر النهار كان من المقرر عودة صاحب الم

، . . ____ المعلومات التي وافاهم بها أحد سكان القرية من العاملين في األمن 

وتم وضع خطة محكمة بمشاركة الجهات الرسمية للقبض عليه قبل وصوله إلى 

، ومع بداية التحقيق اتضح لهم أن . . ، ونفذت العملية بنجاح . . المنزل 

زل الثاني محمد عبدالرحمن اليختلف كثيرا عن جاره صالح أحمد صاحب المن

، حيث أنكر هو أيضا أي عالقة له ، أو ألسرته ، أو حتى لمنزله بشخص 

 .يدعى صالح علي ، أو أنه يعرف أحدا بهذا االسم 

تمالك أفراد المجموعة أعصابهم ، وتمكنوا من استخراج أمر رسمي بالتحفظ 

السجن ، حتى يتم التحري عنهما بشكل أوسع ، على الرجلين وإيداعهما 

 .ومواجهتهما بالمعلومات التي يتم الحصول عليها في وقت الحق 

في اليوم التالي قرر أفراد المجموعة استدعاء أوالد محمد عبدالرحمن 

، وتكررت دهشة أفراد . . واستدعاء أوالد محمد عبدالرحمن واستجوابهم 

لكن ألن __ م التحقيق معهم في هذه المرةلي  إلنكار من يت__ المجموعة 

مؤكدين . . أوالد محمد عبدالرحمن اعترفوا مباشرة بأنهم يعرفون صالح علي 

، وأنهم الحظو أن . . أن آخر مرة أتى فيها إليهم كانت منذ عدة أيام خالل الليل 

، وأنه ! . . ساقه كانت مربوطة من أثر جرح غائر ، وأنهم لم يسألوه عن سببه 

 .ادر منزلهم في نف  الليلة غ

الذين ينكر __ استمرت عملية جمع المعلومات ، وإعادة التحقيق مع الموقوفين

لمدة ثالة أيام ، ليتم بعدها استصدار أمر من __ بعضهم ويعترف البعض 

 .النيابة بتفتيش المنازل التي تردد عليها الجاني 
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ة في مسار عملية البحث كانت عملية تفتيش المنازل نقطة تحول هامة ورئيسي

مواجهة أصحاب المنازل الذين : األول __ ، وفي اتجاهين . . والتحري 

 ، . . اليزالون منكرين عالقتهم ، أو معرفتهم بالجاني صالح علي 

الكشف وألول مرة عن اسم جديد للجاني غير اسمه المتعارف عليه : والثاني 

لجنائي المشاركين في عملية حتى اآلن لدى أفراد المجموعة وضابط البحث ا

 .المتابعة 

ما إن تمت مواجهة محمد عبدالرحمن بأقوال أفراد أسرته ، وبعض األوراق 

، حتى بدا عليه االرتبا  ، ثم أعقبه .  والوثائق التي عثر عليها في منزله 

، ولم تمر بعد ذلك إال لحظات استعاد فيها هدوءه ، وبدأ الحديث في . . انهياره 

عمليات بحضور أفراد المجموعة وضابط البحث الجنائي ، ومسؤولين غرفة ال

 :حيث قال . . . . من النيابة العامة 

، . . م ، وأعمل موظفآ بمؤسسة اإلنشاءات 1954أنا من مواليد عام _ 

م ، وقضيت 1991وأرسلت للعمل بفرع المؤسسة في جزيرة سقطرى في عام 

لها على أعز وأغلى أصدقائي تعرفت خال. . م 1999و  1991هنا  عامي 

، والذي كان سفره ، هو . . الذين تعرفت عليهم هنا  ، وهو صالح علي 

__ م 1999في بداية عام __ وأوالده إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 

صدمة كبيرة بالنسبة لي ، بعد أن تعمقت عالقة . للحاق بوالده الموجود هنا  

، ومنذ مغادرته . . ة قضينا فيها أجمل أيامنا الصداقة بيني وبينه ، خالل مد

، وحتى . . استمرت العالقة والتواصل بيننا من خالل تبادل الرسائل البريدية 

م عندما عاد هو إلى اليمن مع زوجته وابنتاه بغرض زيارة أهلهم 1995عام 

. ، وبمجرد عودته حدثت بينه وبين زوجته مشاكل أدت إلى الطالق . . وذويهم 

وقد كنت أنا خالل هذه المشاكل التي واجهها صديقي المالذ الوحيد بالنسبة  ،. 

بل إنه . . له ، وكان يشرح لي كل ما يواجهه ، ويطلب رأيي ومشورتي فيها 

وبعد طالق زوجته عاد إلى __ كما يقال __ جعلني مستودع أسراره الوحيد 

ل ومصائب صديقي ، لكن يبدو أن مشاك. . اإلمارات من جديد لمواصلة عمله 

حيث حدثت بينه وبين والده . . التأتي إليه فرادى ، وإنما تأتي دفعة واحدة 

مشاكل بمجرد وصولة إلى اإلمارات جعلته يغادرها ، ويعود من جديد إلى 

. أتى بها معه من دولة اإلمارات ( شيروكي ___ جيب ) اليمن ، ومعه سيارة 
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غير مشروعة حاول أحد أفراد  ، وقد أوضح لي أنه حصل عليها بطريقة. 

المجموعة مقاطعة محمد عبدالرحمن لطلب المزيد من التفاصيل ، فأشر إليه 

، فواصل . . علي بن سالم أن يصمت ويتر  الرجل يسترسل في الحديث 

 :محمد عبدالرحمن حديثه قائال 

مكث صالح علي لدينا في محافظة لحج حوالي أربعة أشهر ، كان خاللها _ 

. . ، ولم نفترق طوال هذه المدة لحظة واحدة . . أنه أحد افراد أسرتي يعيش وك

، وكنا نذهب في كثير من األحيان إلى محافظة عدن لزيارة أحد أصدقائنا هنا  

. 

أطرق محمد عبدالرحمن برأسه إلى األرض ، وكأنه يستعرض شريط أفكاره 

 : إلعادة بعض المواقف التي قضاها مع صديقه صالح علي ، وقال

إن الخطأ شئ رائع ألنه يؤدي إلى الحقيقة ، وأن على المرء إذا هو أراد أن _ 

أن يتصرف إزاءه . . أيا كان هذا اإلنسان __ يصل إلى معرفة أي إنسان 

تصرفا فيه كثير من التروي والتعقل والحكمة والحذر ، وإال فقد يقع في الخطأ 

بعد ذلك أن يصحح ذلك الخطأ فيصعب عليه كثيرا . . ، وقد ينجرف إلى التحيز 

، لقد كنا في كثير من األحيان نتصرف بطيش ، . . ، وأن يزيل ذلك التحيز 

، وبعد فترة قرر صديقي صالح علي بيع السيارة ، وغادرنا . . وبدون حساب 

إلى محافظة __ الذي كنا نزوره دائما في عدن __ معا أنا وهو وصديقنا ياسين 

، وكانت هذه هي المرة األولى التي . .  مأرب  شبوه ، ومنها إلى محافظة

، وبواسطة شخص من أبناء محافظة . . أبعرف فيها على هذه المحافظات 

، وبقي من ثمن السيارة . . مأرب تم بيع السيارة لشخص من محافظة صنعاء 

حيث اكتفى صالح علي بأن أخذ رقم هاتفه وعنوانه ليتابعه فيما . لدى المشتري 

، . . وفي نف  الليلة عدنا من صنعاء إلى لحج . . . د بقية الثمن بعد التسدي

وبعدها كان صالح علي  يتواصل مع المشتري ، ويتردد على صنعاء أكثر من 

وكان في كل مرة يسافر فيها إلى صنعاء يقبض جزء من المبلغ المتبقي . . مرة 

حوالي شهر ، وفي آخر زيارة له إلى صنعاء مكث هنا  . . من ثمن السيارة 

ثم __ حسب علمي __ كامل دون أن يزورنا ، واستلم ماتبقى من ثمن السيارة 

 .اتصل بي بعد ذلك من صنعاء ، وأبلغني بأنه سوف يسافر إلى سوريا 
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 :قال علي بن سالم 

 لماذا سوريا بالتحديد ؟_ 

قال محمد عبدالرحمن ، وهو يسترخي على الكرسي مدركا أن وقت الحديث 

 :سيطول 

هذه قصة طويلة فيها فصول ومقاطع كثيرة من اآلمال والمخاوف _ 

كان يرى في نفسه الجرأة على اقتحام مداها . واألحاسي  واالنفعاالت 

قال . . . الالنهائي ، وعلى التماس معرفة الحياة الحقيقية غمرة من مخاطرها 

محمد عبدالرحمن ذلك ، ثم أخذ يتحدث عن صالح علي  وعالقته بوالده و 

، وبعد ذلك تحدث عن عالقته بمن __ أو باألصح مطلقته __ أسرته وزوجته 

قال أنها صديقته الفتاة األوزبكية التي تعرف عليها في دولة اإلمارات العربية 

 .المتحدة

 :قال ضابط البحث الجنائي أحمد علي 

 ماذا حدث بعد أن سافر إلى سوريا ؟_ 

يا من هنا  ، وفهمت منه أنه غادر ال أعرف بالتحديد ، لكنه اتصل بي هاتف_ 

 .إلى روسيا مع صديقته األوزبكية التي كانت تنتظره في سوريا 

توقف محمد عبدالرحمن عن الحديث ، ونظر إلى سقف الغرفة كأنه يتذكر شيئا 

 :، ثم قال . . 

بعد فترة غياب في سوريا وروسيا تقرب ثالثة أشهر وصل إلينا صالح علي _ 

، وشكا لنا في اليوم التالي أنه قد تعرض لعملية . . لليل فجأة بعد منتصف ا

دون أن يوضح لنا من الذي نصب عليه أو __ حسب قوله __ سرقة ونصب 

سرقة ؟ ، سوى أنه قد اقترض مبلغ أربعمائة دوالر أمريكي من امرأة سورية ، 

بير وأن صديقته األوزبكية تنتظره في سوريا لديها ، وأنه قد جاء إلى اليمن لتد

مبلغ من المال مقابل تذكرتي سفر له ولصديقته األوزبكية ليسافر إليها ويعودان 

، وقد طلب مني أن أعطيه مبلغا من المال لهذا الغرض ، . . معا إلى روسيا 

كنت أود مساعدته ، لكن ظروفي حينها كانت صعبة للغاية ، ولم يكن لدي إال 

مع صالح علي على إصالح  سيارة قديمة كانت خاصة بأخي ومعطلة واتفقت
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، رغم . . السيارة وبيعها بعد ذلك ألن بيعها بحالتها الراهنة سيقلل من ثمنها 

موافقته على المقترح وترحيبه به ؛ إال أن رغبته في المغادرة كانت واضحة ؛ 

وبعد مرور حوالي عشري يوما لم نتمكن من بيع السيارة ، ولم نتمكن من 

، ومع انني حاولت كثيرا تلبية طلبه ، فإنه . . حها توفير المال الالزم إلصال

، ومن هنا بدأ الشك . . اعتبر عدم قدرتي على ذلك تهربا مني لتنفيذ ما يريد 

لديه ، واختلفنا عندما طلب المغادرة ، وطلبت منه أنا البقاء حتي يتم تدبير 

ومعه مبلغ  المبلغ الالزم ، وكان ما أراد هو ، حيث غادر صباح اليوم التالي ،

، وقد أخبرنا قبل . . ثمانية آالف لاير فقط هي التي تمكنت من اقتراضها له 

مغادرته أنه سيسافر إلى صنعاء حيث سيلتقي ببعض أصدقائه من حضرموت 

 .، ثم يسافر معهم إلى عمان عبر محافظة المهرة 

فيها  نظر محمد عبدالرحمن من جديد إلى سقف الغرفة ، ثم إلى النافذة الوحيدة

 :، وسادت لحظات من الصمت ، ثم واصل حديثه قائال 

فجأة وصل إلينا في منتصف الليل ، وساقه مربوطة برباط طبي من أثر _ 

وقال لنا أنه جاء لوداعنا ألنه مسافر إلى __ لم يحدثنا عن سببه__ جرح 

 .صنعاء ومنها إلى سوريا 

 :قال علي بن سالم 

 متى كانت مغادرته ؟_ 

 .لكن ذلك كان قبل حوالي عشرين يوما . . ر تاريخ مغادرته بالتحديد ال أتذك_ 

 من الذي كان ينتظره في السيارة ؟_ 

 .أنا لم أخرج من المنزل ، وال أعرف من الذي كان معه _ 

 وأين صالح علي اآلن ؟_ 

 .اعتقد أنه قد غادر إلى سوريا _ 

 !كيف غادر إلى سوريا ؟_ 

 .عتقد أنه غادر من هنا  عن طريق الجو كان متجهآ إلى صنعاء ، وأ_ 
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 :قال علي بن سالم ، وهو يقلب أوراقا في يده ويمعن النظر إليها 

 هل غادر باسمه الحقيقي ؟_ 

 .ال أعرف عن ذلك شئ _ 

توالت األسئلة من جميع أفراد المجموعة ، ومن ضابط البحث الجنائي بالمهرة 

ابات بعضها تلقى استحسانهم ، أحمد علي ، ومحمد عبدالرحمن يجيب عنها بإج

، وبينما كان ثالثة من أفراد . . وبعضها اآلخر ال يزال الشك يحيط بها 

، كان . . المجموعة يسجلون في مذكراتهم كل مايقوله محمد عبد الرحمن 

 :اآلخرون يواصلون طرح األسئلة 

 من الذي يسكن معك في المنزل ؟

 _ . . . . . . . . . . 

 دد على منزلك ؟من هو الذي يتر

 _. . . . . . . . . . 

 من أين كان صالح علي يتصل هاتفيا ؟

 _. . . . . . . . . . 

 هل تعرف األرقام الهاتفية التي كان يتصل بها ؟_ 

 _. . . . . . . . . . 

 اإلمارات؟.  .  . روسيا .  .  .  من هم أصدقاؤه ومعارفه في سوريا _ 

 .وهكذا .  .  .  . 

إال وقد  طارت المعلومات . مدعبدالرحمن ينتهي من إجاباته لم يكد مح

واألخبار إلى غرف العمليات في محافظات صنعاء وعدن والمهرة 

 .وحضرموت 

، حيث بدأ البحث في . . انتقلت عملية البحث والتحري إلى مرحلة جديدة 

عميم ، وت. . ، وفحص قوائم المغادرين . . المطارات والمنافذ البرية والموانئ 
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، وتم التحفظ . . جميع المعلومات التي أدلى بها من تم التحقيق معهم حتى اآلن 

 على بعض المشتبه بهم ،

ووضع بعض المنازل تحت الرقابة الدائمة من قبل البحث الجنائي والنيابة 

، ومع أن نتائج البحث في . . . العامة ، وبمشاركة بعض أفراد المجموعة 

تشر حتى اآلن  إلى مايمكن اعتباره نتيجه إيجابية تحدد المنافذ والمطارات لم 

إال أن آمال أفراد المجموعة . مكان الجاني ، أوتبين طريقة مغادرته البالد 

ظلت معلقة بدرجة كبيرة من التفاؤل جعلتهم يواصلون عمليات البحث 

كان اليزال ضابط البحث الجنائي . ، وحتى هذه اللحظة أيضا . . والتحري 

من . رة أحمد علي ، والشاب خالد صاحب السيارة التي استأجرها الجاني بالمه

 .العناصر الفعالة والمعتمد عليها كثيرا في تنفيذ عمليات البحث 

تحلقت المجموعة من جديد حول الطاولة في المساء يحاولون التخطيط لما 

 وبدرت إلى ذهن علي بن سالم فكرة. . يجب عليهم عمله في اليوم التالي 

مؤداها البحث عن األماكن التي يمكن أن يكون الجاني قد اتصل هاتفيا منها ، 

وجمع األرقام الهاتفية التي يعثر عليها ؛ وبدأ تنفيذ الفكرة فورا من قبل أكثر من 

،  وفي أحد األكشا  . . شخص من أفراد المجموعة ، وفي أكثر من مكان 

كان صاحب الكشك ((  ف دولييوجد لدينا هات))والذي كان مكتوبا على بابه 

يعرض عليهم أسماء كل من اتصل من محله إلى الخارج ، واألرقام الهاتفية 

، وبعد عملية بحث طويلة عثر . . التي اتصل بها خالل الفترة التي حددوها له 

، وخالل عملية . . على رقم هاتفي قال لهم صاحب الكشك أنه في روسيا 

ايقع تحت أيديهم من أوراق أو  وثائق أو صور البحث كان يتم االحتفاظ بكل م

أو أرقام هاتفية ، وفي مساء كل يوم يتم مناقشتها ودراستها وتحليلها ، 

 . لما يجب عليهم عمله بعد ذلك  والتخطيط
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                     (14 ) 

أدر  أفراد . . بعد تفتيش المنازل ، واستكمال التحقيق مع جميع المشتبه بهم 

ة أنهم أمام أحد المفاتيح الرئيسة لمعرفة الجاني ، وتحديد اتجاهه ، المجموع

، وكان ذلك يتمثل في حصولهم على بطاقة هوية مزيفة للجاني . . واللحاق به 

 .باسم صالح أحمد علي محسن 

تم األتصال فورا بالمجموعة األخرى التي تنفذ مهمة البحث والتحري في 

. . صر محمد وسالم بن سعود وسالم علي محافظة عدن ، والتي تتكون من نا

، وتم إبالغهم باالسم الجديد ، وأرسلت لهم صورة من البطاقة . وآخرين 

وكانت مهمة مجموعة عدن تنحصر في البحث عما إذا كان الجاني . . المزيفة 

، ولم تتأخر مجموعة عدن . . قد استخرج جواز سفر بموجب هذه البطاقة 

حوالي ساعة فقط وصلت صورة جواز السفر ، وبنف  كثيرا في الرد ، فخالل 

 .االسم عبر جهاز الفاك  إلى مجموعة لحج 

، حيث لم يعد . . كانت األحداث تتوالى سريعا ، والجميع في سباق مع الزمن 

، . . لديهم وقت للجلوس والتخطيط والتفكير حول  مايجب عليهم عمله 

إلى مجموعة ثالثة في صنعاء  وأرسلت المعلومات عن البطاقة وجواز  السفر

. . كانت تتكون من محمد بن عبدالعزيز ومحمد بن علي وعلي بن محمد 

، وكانت مهمة مجموعة صنعاء تنحصر في تحديد الجهة التي . . وآخرين 

 .غادر إليها الجاني على ضوء المعلومات الجديدة 

ماء مسؤولي كانت عملية البحث تبدأ غالبا من السؤال عن أرقام وعناوين وأس

، ثم االتصال بعد ذلك  بهؤالء . . الجهات التي تستهدفها عملية البحث 

، وبعدها يتم  . . المسؤولين ، وعرض ماتم التوصل إليه حتى اآلن عليهم 

استصدار األوراق والوثائق ، والمذكرات الرسمية والقانونية ، وحفظ نسخ منها 

 .لضمان قانونية اإلجراءات بعد ذلك 

كان محمد عبدالعزيز والمجموعة التي . مكاتب مطار صنعاء الدولي  في أحد

الذي كلف من قبل _ ، والضابط . . معه صامتين أمام شاشة الكمبيوتر 

يحر  أصابعه بخفة ملحوظة __ مسؤولي المطار بمساعدتهم والتعاون معهم 

على لوحة المفاتيح ليدرج اسم الشخص المطلوب ،  ونظره مركز على الشاشة 
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، واندهش أفراد المجموعة عندما أخبرهم بالنتيجة التي حصل عليها موضحا 

لهم أن صاحب هذا الجواز قد غادر اليمن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية 

 .قبل عدة سنوات 

، . . كان انفعال أحد أفراد المجموعة قويآ عندما اتهم جهاز الكمبيوتر بالغباء 

مرة ثانية ، ويطلب منهم صورة الجواز الذي تم مما جعل الضابط يعاود البحث 

إرساله من محافظة عدن ، وقام بمطابقة رقم الجواز مع ذلك الرقم الذي ظهر 

 .على الشاشة فبدا التناقض حينئذ واضحآ بين الرقمين 

 :التفت إليهم الضابط وهو يبتسم وقال 

جواز سفر  الجهاز لي  غبيا ، لكن الجاني ذكي جدا فقد استخدم اسم صاحب_ 

 .قديم للحصول على جواز جديد 

طلب محمد عبدالعزيز من الضابط أن يدلهم على طريقة أخرى لمعرفة ما إذا 

كان الجاني قد غادر البالد أم ال ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل يمكن تحديد الجهة 

 !التي غادر إليها ؟

 :بدا الضابط مندهشا من الطلب ، وقال 

 !لخارج ؟هل ستلحقون به إلى ا_ 

 .إن شاء هللا _ 

يبدو أنه األرشيف ___ طلب منهم الضابط بعد ذلك أن يرافقوه إلى مكتب آخر 

أخذ الضابط أحد ___ العام لكثرة ماكان يحتوي عليه من أوراق وملفات 

الملفات التي تحتوي على بطاقات الوصول أو المغادرة التي يتم كتابتها بواسطة 

البطاقات ، بعد أن سألهم عن الفترة التي وقعت فيها ، وأخرج . . المسافر نفسه 

 :، وقال . الجريمة 

هذا هو ، وأخذ يقرأ عليهم البيانات المدونة في البطاقة ، ومنها الجهة التي _ 

 . غادر إليها ، والتي قرأها عليهم بصوت مرتفع أكثر من ذي قبل 

 :قائال 
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 .م 1991دمشق في السادس من ديسمبر _ 

بعد أن تولى محمد . .  ة صنعاء المطار عائدة إلى المدينة غادرت مجموع

عبدالعزيز تقديم الشكر للضابط باسم المجموعة ، وطلب منه أن يزودهم 

 .بصورة من بطاقة المغادرة 

،وخيمت عليهم هالة من اليأس . . غلب عليهم الصمت وهم عائدون إلى المدينة 

هم ___الشخص الذي يبحثون عنه  بعد أن تأكد لهم بشكل قاطع أن.  . والقنوط 

قد غادر البالد ___ ومجموعات أخرى من أصحابهم في عدن ولحج والمهرة 

قبل أن يصل إلى مسامعهم خبر مقتل أصحابهم ، وقبل .  . متوجها إلى سوريا 

 .أن يتحركوا من مأرب إلى المهرة للبحث عنهم 

ل هاتفيا بمجموعتي كان أول عمل قاموا به بعد عودتهم من المطار هو االتصا

باعتبار .  . لحج وعدن ، وإخبارهم بأن على الجميع أن يقطعوا الشك باليقين 

 .أن الجاني قد غادر اليمن إلى سوريا في الموعد المحدد في بطاقة المغادرة 

أغلق محمد عبدالعزيز سماعة الهاتف بعد االتصال بلحج وعدن ، ثم استلقى 

، وبدت الدهشه على مالمحه . . مع أحد  على ظهره ، ولم يرغب في الحديث

بوضوح ، وكأن على المرء أن يقف حيال بعض األشياء من وقت إلى آخر 

 ! !وقفة دهشة 
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كانت مجموعة لحج التزال تبحث عن المزيد من المعلومات ، من خالل 

وبعد . . مواصلة التحقيق مع كل من كان له عالقة بالجاني صالح علي 

حيث أفاد . . .   اتسعت قاعدة المعلومات التي حصلوا عليها . المواجهة بينهم 

أحد الموقوفين بأنه قد أدلى بشهادته كذبا في فرع األحوال المدنية بمحافظة لحج 

،  وأفاد آخر بأن الجاني كان . . مما سهل للجاني الحصول على بطاقة مزيفة 

هاتفيا من أحد األكشا  التي يوجد بها هاتف  خالل بقائه في محافظة لحج يتصل

، وتحر  اثنان من . . دولي ، وأنه قد اتصل من ذلك الكشك أكثر من مرة 

، وعند وصولهم اتضح لهم أنه لم تشمله . . أفراد المجموعة إلى الكشك المحدد 

، . . عملية البحث السابقة التي شملت مراكز وأكشا  االتصاالت الدولية 

ولهما إلى هنا  سأله أحدهم عما إذا كان يوجد لديه خط هاتف وبمجرد وص

، ثم سأله اآلخر إن كان يعرف صالح علي أم ال ؟ . . فرد باإليجاب . . دولي ؟ 

فرد باإليجاب أيضآ ، فطلب منه مباشرة أن يحدثه عنه ، ويعطيه األرقام . . 

ها صاحب ، ووجد. . الهاتفية التي كان صالح علي يتصل بها إلى الخارج 

الكشك فرصة مناسبة لإلشارة إلى أن هنا  مبالغ التزال لدى صالح علي ، 

 .وهي مقابل اتصاالت هاتفية أجراها إلى خارج اليمن 

طلب عضو المجموعة األرقام الهاتفية والدول التي تقع فيها ، مبديا استعداده 

لتسديد بدل لدفع ماتبقى عليه من حساب ،  ومدعيا بأنه صديقه وسيكون سعيدا با

 .عنه 

. . األول في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة __ كانت ثالثة أرقام هاتفية 

والثالث في مدينة بخارى بجمهورية أوز __ . . والثاني في دمشق بسوريا __ 

 .بكستان 

وفي الوقت الذي كان فيه علي بن سالم يرتب األرقام الهاتفية ، ويسجلها في 

إليه أحد افراد المجموعة ، وفي يده صورة بطاقة المغادرة  ، وصل. . مذكرته 

، ولوال أنه كان يؤمن أن في قلب . . التي أرسلت بالفاك  من مجموعة صنعاء 

لكان اليأس قد تسرب إلى . كل شتاء ربيع نابض ، ووراء كل ليل فجر باسم 

اقة أن بعد أن أدر  وهو ينظر إلى البط. . نفسه ، وحطم ماتبقى من معنوياته 
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، ثم قرر أن يفعل شيئا يزيل حالة اليأس التي بدت . . الجاني قد غادر البالد 

عندما قال موجها . . عليه ، ويبدد تلك الهالة من الصمت التي سادت المكان 

 :كالمه ألفراد المجموعة 

يجب أن نبلغ أصحابنا في المهرة برفع المطرح ، وعودة الناس جميعا إلى _ 

م يعد هنا  أي مبرر لبقائهم بعد أن تأكدنا من مغادرة الجاني حيث ل. . مأرب 

 .للبالد 

استحسن الجميع هذا الرأي من خالل صمتهم ، وعدم اعتراضهم ، وتم 

، وقرروا رفع المطرح . . االتصال بالمهرة ، ونقلت آخر المعلومات إلى هنا  

فقط  على أن تظل المجموعات التي في لحج وصنعاء. والعودة إلى مأرب 

 .لمتابعة القضية 

، . . يتمثل في إيمانهم بأن ماينبغي أن يفعلوه . لقد كان سر نجاحهم حتى اآلن 

 .هما شئ واحد . . وما يفعلونه حقا 

غير أن ماكان يحير بالفعل ، والذي لم يجد له أفراد المجموعة أي تفسير هو 

احمد علي حصول الجاني صالح علي على بطاقة الهوية المزيفة باسم صالح 

 . محسن قبل حوالي ثمانية أشهر من ارتكابه لحادثة القتل 

 !فهل كان يخطط لهذه الجريمة منذ ثماني  أشهر ؟

 !أم أنه كان ينوي بأي عمل إجرامي دون تحديد الهدف أو الضحية ؟

بعد التواصل مع أصحابهم في عدن  وصنعاء ومأرب __ قرر أفراد المجموعة 

. القضية مع المتهمين الموقوفين من لحج إلى صنعاء   أن يتم العمل على نقل_ 

، باعتبار أن القضية التخص محافظة لحج إال في جزء من مسلسلها . 

، وبدأ أفراد المجموعة بالمطالبة بترحيل المتهمين وملف . . اإلجرامي فقط 

القضية إلى صنعاء ولقي الطلب معارضة شديدة من قبل رئي  النيابة الذي 

، واستمر . . هي أن االختصاص بالنظر في القضية لمحافظة لحج  كانت حجته

األخذ والرد بين أفراد المجموعة والجهات المختصة حول نقل القضية أو عدم 

حتى استقر في نهاية األمر على موافقة هذه الجهات على نقل القضية . . نقلها 

ية بالمحافظة التي إلى صنعاء ، وبالذات بعد لقاء أفراد المجموعة باللجنة األمن
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قدرت ضرورة التحفظ على المشتبه بهم الحتمال أن يبلغ أحدهم الجاني عن 

 .عملية البحث عنه 

 

______________ (11 )______________ 

عقد لقاء في صنعاء ، ضم مجموعة صنعاء ، والمجموعة التي تتبعت خط سير 

والتي كان من . . . . ج الجاني من المهرة ، إلى سيئون ، إلى المكال ، ثم إلى لح

أفرادها ضابط البحث الجنائي بالمهرة احمد علي ، والشاب خالد سائق السيارة 

 .التي استأجرها الجاني في رحلة الهروب األخيرة قبل مغادرته البالد 

غلب الصمت على الجميع خالل اللقاء ، وكأنهم كانوا يفكرون بعقولهم الباطنة 

 .ن وصاعدآ فيما يجب عليهم عمله من اآل

كثيرة ، ومتعددة ، ومتشعبة ، وكل سؤال ينتهي بعدد كبير من . المعطيات 

 .األسئلة التي لي  لها نهاية 

التزال حتى اآلن شبه مجهولة ، ومعظمها مبني على التكهن . والبراهين 

 .والتخمين 

 .ال يعلم إال هللا كيف ستكون في نهاية المطاف ؟ . والنتيجة 

، واحتماالت وجوده تتعدى الدولة التي غادر . . الد بالتأكيد الجاني غادر الب

 .إليها 

 !روسيا ؟. . اإلمارات . . هل هو في سوريا 

 !هل هو في دولة ال يمكن توقع وجوده فيها ؟

 !هل عاد إلى البالد باسم آخر ؟ وبجواز جديد ، وطريقة مغايرة ؟

حون في إلقاء القبض عليه فهل سينج. . إذا كان قد أفلت من أيديهم في الداخل 

 !وهو خارج البالد ؟
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، حين سأل نفسه . . في هذه اللحظة كان محمد عبدالعزيز يفكر بطريقة أخرى 

: 

 !أين نحن اآلن ياترى من نهاية هذه العملية ؟

سوف يؤدي إلى نتيجة إيجابية إذا . . هل مامضى إلى اآلن من جهود ونفقات 

م توقف قليال يعمل فكره ، ويسأل نفسه من ، ث! . . . استمرت عملية البحث ؟

 :جديد ، دون أن يسمعه أحد 

 !!وحتى خارج اليمن ؟

كان أفراد المجموعتين يدركون جيدا أن السبيل إلى معرفة حدود الممكن هو أن 

 .يخاطروا بعض الشيء فيتجاوزوه إلى حدود المستحيل 

 :قال لنفسه ، وبصوت وصل إلى مسامعهم 

، ثم قال لهم بعد أن الحظ اندهاشهم من حديثه ! ! ج اليمن وحتى خار. نعم _ 

 :فجأة 

هل نستمر في البحث عن الجاني ، ونسافر إلى الخارج للبحث عنه . مارأيكم _ 

 !؟

 :رد عليه علي بن سالم مباشرة ، وكأنه قد قرأ  أفكاره 

 !ما رأيك أنت ؟_ 

نجد أنفسنا فجأة يجب أن نبدأ بالضروري ، ثم ننتقل إلى الممكن ، وسوف _ 

يجب أن تستمر عملية البحث ، وأن تسافر مجموعة صغيرة . . نفعل المستحيل 

، ويجب أن ال نيأس ، وأن نثق دائما أن . . إلى الخارج لمواصلة عملية البحث 

 .هللا معنا ألننا أصحاب حق 

اعتبر الجميع ذلك قرار نهائيآ ، وبدا كل واحد منهم يؤمل في أن يقع عليه 

 .تيار ضمن المجموعة التي ستسافر إلى الخارج إلكمال المهمة االخ

قال علي بن سالم موجها حديثه لمحمد عبدالعزيز ، وقاطعا على اآلخرين 

 :فرصة التناف  
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 فما هو الذي تراه ضروريآ ؟. قلت لنا أنه يجب البدء بما هو ضروري _ 

ثم بدأ يطرح . . ها كان محمد عبدالعزيز يقلب أوراق الملف ، وكأنه يعيد ترتيب

عليهم ضرورة إعداد ملف متكامل للقضية ، والتنسيق مع الجهات التي البد من 

 .التنسيق معها قبل السفر ، والتزود منها باألوراق والوثائق الالزمة 

، وكان علي بن سالم أحد . تشكلت في صنعاء لجنة للتحقيق مع المشتبه بهم 

ط البحث الجنائي بالمهرة إلى عضوية أعضائها ، باإلضافة إلى انضمام ضاب

كانت في كل مرة ترد . .  ، ومن خالل استمرار التحقيق . . هذه اللجنة 

معلومات جديدة عن عنوان جديد ، أو اسم شخص لم يسبق اإلشارة إليه من قبل 

كان يتم مراقبة المنازل واألشخاص ، وعالقة . ، ومع كل معلومات جديدة . . 

 .و شخص جديد الجاني بكل منزل أ

ورغم علمهم القطعي أن الجاني قد __ لقد كان األشراف ، حتى هذه اللحظة ، 

يعيشون حالة من التساؤل الدائم حول األسباب  والدوافع التي __  غادر البالد

أودت بحياة اثنين من أصحابهم لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قالوا فصدقوا ، وقيل 

هتمامهم يتركز دائما حول البحث عما إذا كان لهم فصدقوا ، ومن هنا فقد كان ا

 .هنا  آمر دفع الجاني الرتكاب جريمته ، أو شريك ساعده على ارتكابها 

 بعد أن اندمجوا في مجموعة واحدة __ تم توزيع المهام بين أفراد المجموعتين 

، فيما  تكفل البعض . حيث تكفل بعضهم بجمع األوراق والوثائق الرسمية _ 

 .واصلة البحث والتحري حول كل ماتتوصل إليه لجنة التحقيق اآلخر بم

تمكنت المجموعة بعد عدة أيام من استكمال األوراق والوثائق كاملة ، ومن عدة 

االنتر بول )) الشرطة الدولية . . وزارة الخارجية . . وزارة الداخلية . . جهات 

مرار في متابعة الجاني استعدادآ للسفر إلى خارج اليمن لالست. ، وغيرها (( . . 

 . تى ينال جزاء ما اقترفت يداه ، والقبض عليه ، وتسليمه للعدالة ح
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والمكونة من محمد عبدالعزيز __ غادرت المجموعة الجديدة من األشراف 

__ وناصر بن زايد ، ومحمد بن صالح ، وطالب شقمان ، وعلي بن عبود 

__ الجهة التي غادر إليها الجاني__ ولي متجهة إلى سوريامطار صنعاء الد

 .للبحث عنه في مغامرة جديدة في الخارج 

استقر محمد عبدالعزيز على مقعده في الطائرة ، ومحمد بن صالح بجواره 

 .يتحس  بيده حقيبة صغيرة فيها ملف القضية 

تالي فقد ، وبال. . كانت رحلة الطائرة من صنعاء إلى عدن ، ثم إلى دمشق 

، وفي الطائرة شوهد . . استغرقت وقتا أطول مما كان يعتقده أفراد المجموعة 

، أو يحاولون قطع الملل . . معظم ركابها إما نائمون ، أو يقرئون الصحف 

لكونه . الذي يعتري كل من يسافر في رحلة جوية غالبا __ الممزوج بالخوف 

راد المجموعة من األشراف ، ورغم هذا فقد ظل أف. . معلقا في السماء 

، وأعينهم مفتوحة . . يتهامسون فيما بينهم ، أو يتبادلون اإلشارات من مقاعدهم 

 . .، وحالة االستعداد النفسي لديهم عالية جدا 

إذ  أن الموضوع الذي هم مقدمون عليه أكبر بكثير من أن تصيبهم عقدة 

 .ول الرحلة الخوف من ركوب الطائرة ، أو أن يشعروا بالملل من ط

، ثم . . هبطت الطائرة في مطار دمشق ، وأح  محمد عبدالعزيز بدقات قلبه 

، . . تبادل االبتسامات مع أفراد المجموعة ، وكأنه يهنئهم بسالمة الوصول 

 .وبدأ أفراد المجموعة يستعدون لمغادرة الطائرة وهي لم تقف بعد 

جعلهم . الطق  باردا  كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة ظهرا ، وكان

وهم القادمون . . يضمون أيديهم إلى جيوبهم التقاء البرد الذي لم يتعودوا عليه 

 .من الصحراء 

توجهوا مباشرة إلى الفندق لالستراحة والصالة ، ثم . فور خروجهم من المطار 

والتجمع بعد ذلك في __ تماشا مع رغبة محمد عبدالعزيز __ النوم قليال 

من غرف الفندق ، لتدارس الموقف ، و وضع الخطة الخاصة  غرفة واحدة

 ( .دمشق ) بانطالق عملية البحث عن الجاني في العاصمة السورية 
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، وكانت لديهم بعض األرقام . قرروا أوال االتصال بالسفارة اليمنية في دمشق 

، وكان معهم . . الهاتفية لمسؤولي السفارة كانوا قد تزودوا بها قبل وصولهم 

أيضا رسائل ومذكرات من بعض الجهات الرسمية في صنعاء ، موجهة إلى 

الذي سبق أن وصل إليه __ ، وتم االتصال أوال بالملحق العسكري . . السفارة 

وطلبوا منه قبل كل شئ مساعدتهم في الحصول على سكن __ خبر قدومهم 

المهمة ، وبعدها سوف يلتقون به في السفارة لتوضيح . . قريب من السفارة 

 .التي جاءوا من أجلها 

 بعد حوالي نصف ساعة ، وصل إلى الفندق شخص من موظفي السفارة 

وأوصلهم إلى منطقة سكنية قريبة __ كما أخبرهم الملحق العسكري بالفعل _ 

، وتم استئجار شقة لهم ، ثم أخبرهم أن عليهم الوصول إلى . . من السفارة 

 .الملحق العسكري السفارة في اليوم التالي لمقابلة 

، وكانت . . كانت الليلة األولى في دمشق بالنسبة لهم مفعمة بأحسي  مختلفة 

، مما جعل أحدهم يدعي مازحا أن الزمن يمر خارج اليمن أبطأ . طويلة جدآ 

 .بكثير مما يمر داخلها 

. استيقظوا جميعا مبكرين ، وتبادلوا بعض النكات وهم يتناولون طعام اإلفطار 

، وفي مكتب الملحق عرف . . م توجهوا إلى السفارة ومعهم ملف القضية ، ث. 

محمد عبدالعزيز بنفسه أوال ، ثم بأفراد المجموعة ، وتحدث عن القضية بإيجاز 

، موضحا أن لدى الملحق فكرة كاملة عنها من خالل االتصاالت والمراسالت 

الجاني غادر إلى التي تمت معه قبل وصولهم ، ثم أضاف أنهم قد تأكدوا بأن 

سوريا ، وهنا  احتمال كبير أنه ال يزال فيها ، وبالتالي فهم بحاجة ملحة إلى 

ناهيك عن صعوبة . . تعاون السفارة معهم ، ألنهم ال يعرفون أحد في سوريا 

 . . .االتصال بالجهات الرسمية السورية من قبلهم مباشرة 

 :وقال . . قطع الملحق الحديث عند هذه النقطة 

ألن . . هذا بالفعل ماكنت أود طرحه عليكم ، والتأكيد عليه قبل عمل أي شئ _ 

. . أي عمل تقومون به بمفردكم ، وبمعزل عن السفارة ، أو بدون علمها 

، وأوضح لهم أنه قد تم إرسال . . سيكون فيه خطورة عليكم ، وسيفشل مهمتكم 
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جية اليمنية ، بناء على ما وصل من وزارة الخار__ رسالة قبل وصولهم

 .إلى وزارة الخارجية السورية بخصوص قضيتهم __ واالنتربول اليمني 

شاكرا له على ماتم فعله حتى اآلن ، . . قطع محمد عبدالعزيز حديث الملحق 

ومؤكدا له أن ماقدمه لهم أو سيقدمه من مساعدة سوف يكون محل تقديرهم 

ملحق ، وعن تعاونه المستمر عن ال__ وعرفانهم ، ثم أشار إلى أنهم قد سمعوا 

من خالل عدد __ ، ومبادراته الدائمة في أي قضية يكون للسفارة عالقة بها 

__ من المسؤولين في صنعاء ، ثم طرح محمد عبدالعزيز سؤاال على الملحق 

__ وكأنه يريد الدخول في الموضوع مباشرة ، وإنهاء عبارات الثناء والمجاملة

 :حين قال 

 ما الذي ترى أن علينا عملة أوال ؟_ 

 :قال الملحق ، وهو يقلب بعض األوراق التي أمامه 

سف نعقب على وزارة الخارجية السورية بمذكرة أخرى ، وننتظر الرد ، _ 

 .وعليكم االنتظار وعدم التصرف حتى أخبركم بمضمون ردهم 

طلعون رأيه ، نظر أفراد المجموعة جميعا إلى محمد عبدالعزيز ، وكأنهم يست

وأدر  هو ذلك فنهض من كرسيه ، ومد يده لمصافحة الملحق شاكرا له ، 

، وقبل مغادرتهم الملحق زودهم بعنوان السفارة ، وأرقام . . وموافقا إياه الرأي 

مؤكد لهم أن توجيهات السفير تقضي بأن جميع أعضاء البعثة تحت . . الهاتف 

وعرفه __ تدعى أحد موظفي السفارة، ثم اس. . خدمتهم في أي وقت يريدون 

أفراد المجموعة ألنه الشخص الذي جاء إليهم في الفندق واستأجر له الشقة 

والتواصل معهم بصورة . وكلفه بمالزمتهم والتحر  معهم __ بمعرفته 

غادر أفراد المجموعة مكتب الملحق بالسفارة  عائدين إلى الشقة . مستمرة 

، . . فتحوا باب الشقة حتى رن جرس الهاتف  للتشاور فيما بينهم ، وما إن

وكان المتحدث من اليمن هو صاحبهم محمد بن علي الذي كان يسأل عن 

 ،! . . . ، وما إذا كان هنا  نتيجة جديدة حول مهمتهم؟. . أحوالهم وأخبارهم 

وغير ذلك من األسئلة التي ضاق منها طالب شقمان ذرعا ، ولم يجد لنفسه 

لم سماعة الهاتف لمحمد عبدالعزيز الذي عرف من خالل مخرجا إال أن يس
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المكالمة أن عددآ كبيرآ من أصحابهم األشراف متحلقون حول محمد بن علي 

، . . وأن لديهم رغبة ملحة في معرفة ماتوصلوا إليه حتى اآلن . . وهو يتحدث 

 وتمكن محمد عبدالعزيز بعد حديث مطول أن يقنعهم بأن األمور تسير إلى اآلن

، ثم أضاف أنه سيوافيهم . . على ما يرام ، وأن عليهم أن ال يقلقوا كثيرا 

 .بالجديد أوأل بأول 

. . جل  أفراد المجموعة يتحاورون فيما بينهم حول نتائج اللقاء بالملحق 

واستقر رأيهم في النهاية على ضرورة التقيد بماطرحة عليهم ، واستمرار 

، ولم يكن في . . الخارجية السورية  متابعةالسفارة حتى يأتي رد وزارة

، كانوا . . حسبانهم أن انتظار الرد سوف يستغرق منهم عشرة أيام بكاملها 

، وفي كل يومين أو ثالثة أيام يتم . . خاللها يترددون بشكل يومي على السفارة 

 . !التعقيب برسالة جديدة من السفارة؛ لكن دون جدوى 

، وشعروا هم أيضا . . ترددهم على السفارة  شعر الملحق والقنصل بالحرج من

_ التي عاشوها في انتظار الرد __ بالحرج من أنفسهم ، وكانت األيام العشرة 

ثقيلة جدا على نفسياتهم وتصرفاتهم ، باعتبار أن ساعات االنتظار غالبا ماتكن 

 !فكيف بانتظار عشرة أيام كاملة ؟. . مملة 

، . شقة ، والملل واليأس يكاد يقضي عليهم كانوا في كل مساء يرجعون إلى ال

 .وكان يزيد من حالتهم سوءآ ، ويضايقهم إلى حد كبير 

، وقرروا . . كثرة اتصاالت أصحابهم من صنعاء ومأرب للسؤال عن الجديد 

أن يتولى الرد على الهاتف محمد عبدالعزيز دون غيره تمكن ناصر بن زايد 

عندما خرج ذات ليلة ، . . س التي تملكتهم بعد ذلك من تخفيف حالة الملل واليأ

وعاد ومعه لعبة الورق التي كانوا يلعبونها كل مساء حتى وقت متأخر من الليل 

، وأصبحت لعبة الورق هي العمل الوحيد الذي يقومون به خالل انتظار . . 

الرد ، وموافقة السفارة على البدء في البحث والتحري عن الجاني ، وخالل 

ق أيضا ، كان علي بن عبود يلجأ في الغالب إلى المغالطة ، وإخفاء لعبة الور

وبالذات عندما يلعب مع محمد بن صالح الذي يتقن اللعبة . . بعض األوراق 

. جيدآ ، وكانوا إذا تدخل  محمد عبدالعزيز  لفض نزاع أو خالف حول اللعبة 

 <<.فهذا يعني التوقف عن اللعب والذهاب إلى النوم 
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                       (19 ) 

في مساء أحد األيام ، وبينما كان محمد بن صالح وعلي بن عبود يلعبان الورق 

، كان محمد عبدالعزيز و طالب شقمان يتبادالن الحديث حول مايجب عليهم . . 

عمله للخروج من حالة الملل التي تمر بهم ، وبعد هذه الفترة التي انقضت دون 

جاء في حديث طالب ما جعل محمد عبدالعزيز يضرب ، و. . أن يعملوا شيئا 

 :بيده على الطاولة ، ويقول 

 ! ! .وجدتها _ 

فلم يمهله محمد عبدالعزيز ، . حاول طالب أن يستوضح منه ماهو الذي وجده ؟ 

حيث قام مباشرة ، وأخذ الهاتف إلى ركن هادئ في الشقة ، وأشار لطالب أن 

 .، واتصل باليمن . . يجل  بجواره 

استغرق االتصال عدة دقائق ، كان محمد عبدالعزيز خاللها يسجل في ورقة 

، ولم يفهم طالب شيئآ ، والحظ فقط أن . . أمامه كل مايسمعه في الهاتف  

 ،. . الورقة التي يكتبها محمد تحتوي على بعض األرقام 

أغلق محمد عبدالعزيز سماعة الهاتف ، والحظ اندهاش صاحبه طالب ، 

، فعرض عليه األرقام التي سجلها وكانت . . ي معرفة التفاصيل ورغبته ف

 :وقال . . جميعا أرقام هاتفية 

هذه مجموعة من األرقام  الهاتفية التي كان الجاني  يستخدمها في اتصاالته _ 

 .إلى خارج اليمن ، والتي وجدت أثناء تفتيش بعض المنازل في لحج 

لي بن سالم ، وأراد أن يستوضح أدر  طالب أن المتحدث من اليمن كان ع

 !  .أكثر عن كيف يمكن االستفادة من هذه األرقام ؟

 :قال محمد عبدالعزيز ، وهو يدقق النظر في األرقام 

 .علينا تحديد األرقام التي كان يتصل بها إلى هنا _ 

 !وكيف يمكن ذلك ؟_ 

 أين أرقام هواتف السفارة ؟_ 
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م هواتف السفارة مع األرقام التي سجلها ، أخذها من طالب ، ثم أخذ يطابق أرقا

، ثم تنف  الصعداء حين وجد أن . . . اثنان . . وأخذ يفرزها ويعدها واحد 

، وكأن . . رقمين من مجموع األرقام التي في يده اتصل بها الجاني إلى دمشق 

، انضم إليهما ناصر بن زايد بعد أن أح  . . أحد هذه األرقام باسم أبو بسام 

وأراد محمد عبدالعزيز أن يشركه في الموضوع  . . ا يتحدثان حول القضية أنهم

فطلب منه أن يتصل باألرقام التي في دمشق ، مشددا عليه أن يغلق السماعة . . 

فورا إذا رد عليه أحد ، وموضحا له أن الغرض من ذلك هو التأكد ما إذا كانت 

 !  .ق أم ال ؟وهل هي موجودة في دمش! هذه األرقام تعمل أم ال ؟

، ثم يغلق . . كان ناصر بن زايد يتصل ، ومحمد عبدالعزيز يملي عليه الرقم 

 .بما يعني أن هنا   من يرد عليه . السماعة مشيرا بإبهامه وهو  يبتسم 

عادوا جميعا للعب الورق ، وكأنهم قد أمسكو ا بأحد الخيوط الهامة في قضيتهم 

من النوم قبل أن يطرق الباب عليهم موظف ، وفي الصباح الباكر استيقظوا . . 

 .السفارة الذي كلفه الملحق والقنصل بالبقاء معهم ، وتلبية احتياجاتهم 

أغلق محمد بن صالح الباب بعد أن دلف موظف السفارة إلى الداخل ، وتحلقوا 

 .، وبدأ محمد عبدالعزيز الحديث . . جميعا حوله صامتين 

اجهونها من عدم رد وزارة الخارجية السورية متطرقا إلى اإلشكالية التي يو

على السفارة حتى اآلن ، ومرور أكثر من اثني عشر يوما دون أن يعملون شيئا 

. 

، . . توقف محمد عبدالعزيز عن الحديث برهة ، وكأنه سيطرح موضوعا أهم 

 :وقال للموظف 

 .، وحتى بدون علم السفارة. بمقدور  أنت أن تتعاون معنا _ 

ن موظف السفارة يحاول معرفة المزيد من التفاصيل ، وقد بدت على وحين كا

 واصل محمد عبدالعزيز. . مالمحه الدهشة 

 :حديثه قائال 

 هل يمكن تحديد عنوان منزل هنا في دمشق من خالل رقم الهاتف ؟_ 
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 :قال موظف السفارة 

 !أعتقد ذلك _ 

لجاني يتصل بها إلى عرض عليه محمد عبدالعزيز األرقام الهاتفية التي كان ا

دمشق ، وطلب منه التعاون معهم في سرعة البحث عن هذه األرقام ، 

 .وموافاتهم بعناوين المنازل التي توجد فيها ، على أن يتم ذلك في سرية تامة 

، ثم أخذ الورقة و . . وافق موظف السفارة على طلبهم بسرعة أدهشتهم 

بالعودة إليهم بالنتيجة المطلوبة  وضعها في جيبه ، وغادر الشقة بعد أن وعدهم

 .في أسرع وقت ممكن 

طرق موظف . . بعد ظهر اليوم التالي ، وفي زمن قياسي لم يكونوا يتوقعوه 

. . السفارة الباب ودخل مسرعا ، وعالمات النجاح في مهمته بادية على وجهه 

 أدر  محمد عبدالعزيز أنها__ ، ولم يلبث طويال حتى أخرج ورقة من جيبه 

وقرأ عليهم __ نف  الورقة التي أعطاها إياه باألم  ، وفيها األرقام الهاتفية

 الشارع . . عنوان المنزل : منها ما أضافه هو أمام كل رقم من األرقام 

 ،. . رقم الشقة . .  رقم العمارة . . 

 ثم أوضح لهم 

م أنه كان حذرآ جدآ ، ول__ عندما سألوه عن أسماء مالكي هذه المنازل _ 

 .يجرؤ على سؤال أحد عن ذلك ، وقد اكتفى بتحديد العناوين 

 :قال محمد عبدالعزيز 

 هل يمكن أن تدلنا عليها اآلن ؟_ 

 !يمكن ذلك . نعم _ 

 .سوف نصلي العصر ، ثم نخرج معآ . حسنآ _ 

 :قال محمد بن صالح 

 !وماذا بعد تحديد المنازل ؟_ 
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 :قال محمد عبدالعزيز وهو يبتسم 

 .لمنازل أوال ، وبعدها لكل حادث حديث نحدد ا_ 

 :سألهم علي بن عبود . قبل خروجهم من الشقة 

 ! كيف يمكن  أن نعرف ما إذا كان هنا  من يراقبنا ؟_ 

. الدفعة األولى تغادر الشقة أوال . . قرر أفراد المجموعة الخروج  على دفعتين 

الدفعة األولى فاصل يمكنها  ، وتجعل بينها وبين. . ، وتلحق بها الدفعة الثانية . 

 .من كشف ما إذا كان هنا  من يراقب الدفعة األولى 

 ،. . سارت األمور على ما يرام ، ولم يكن هنا  ما يلفت االنتباه 

و وصلت المجموعة إلى المكان المحدد حيث توجد المنازل المطلوب التحري 

 .حولها 

إلى حد كبير بأنهم يسيرون حتى هذه اللحظة لم يكن محمد عبدالعزيز متفائال 

، وبالتالي فقد كان ينبه أفراد المجموعة باستمرار إلى . . في االتجاه الصحيح 

، وامام المنازل التي دلهم . . ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند تنفيذ أي مهمة 

عليها موظف السفارة كانت هنا  بقالة صغيرة توجه إليها محمد عبدالعزيز 

 .فيما بقى اآلخرون في الجهة المقابلة لها من الشارع ومحمد بن صالح ، 

سأل محمد عبدالعزيز صاحب البقالة عدة أسئلة تجعل هذا األخير يعرف أنهم 

 :فرد عليه محمد عبدالعزيز مباشرة . . فسألهم عن بلدهم . . غرباء 

 .من اليمن _

حديث ، بينما بدا محمد بن صالح ممتعضا من ال. . رحب بهم صاحب البقالة 

مع صاحب البقالة بشكل مباشر ، والتعرف بأنفسهم بهذه السرعة وبدون أي 

، ولكنه عرف ماكان يقصده محمد عبدالعزيز من ذلك عندما سمع . . تحفظ 

 :السؤال التالي لصاحب البقالة حين سأله محمد 

 هل تعرف شخص يمني يسكن هنا ؟_ 
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يمنيآ كان يسكن في منزل رد عليه صاحب البقالة بأنه بالفعل قد شاهد شخصآ 

 .أبوشوقي ، أو المنزل المجاور له ولكنه لم يعد يالحظه منذ مدة 

كان محمد بن صالح في تلك اللحظة يود أن يسجل اسم صاحب المنزل الذي 

ورد على لسان صاحب البقالة ، ولكنه ضبط أعصابه حتى ال يلفت االنتباه ، 

بينما محمد عبدالعزيز ينظر . . م وبمجرد مغادرتهم للبقالة  قام بتسجيل االس

إليه ، ويعتبر ذلك غير مجد حتى اآلن ، ألن الجميع في سوريا يتخاطبون 

 .بالكنية ، ونادرا مايتحدث شخص عن االسم كامال 

عادوا إلى الشقة في المساء ، والوجوم يسودهم ، وقد اختفت من أعينهم تلك 

ا عناوين المنازل التي كان الهالة من التفاؤل التي بدت عليهم عندما عرفو

 __كما هي العادة __ ، ولم يفكر أحدهم . . الجاني يتردد عليها في دمشق 

، وأدر  محمد عبدالعزيز حالة اليأس  واالنطواء التي . . في لعب الورق 

 تملكتهم فأمرهم أن يلعبوا ،

 :وقال له . . بينما انزوى هو وطالب شقمان جانبا ، والهاتف بجوارهم 

لينا أن نتردد كل يوم على السفارة حتى ال يتبادر إلى أذهانهم بأننا نعمل ع_ 

 .بمعزل عنهم 

ابتسم طالب مشيرا إلى أنه ال يوجد حتى اآلن مايمكن أن يكونوا قد قاموا به 

الذي . بمعزل عن أحد ، ثم هز رأسه موافقا على ما طرحه محمد عبدالعزيز 

 :واصل حديثه 

وري يعرف المدينة والناس ، ويوافينا بكل يجب أن نستعين بشخص س_ 

 .مانريده ، دون أن يكون لنا أي دور مباشر في البحث والتحري عن الجاني 

 :قال طالب 

 .يمكن االستعانة بأحد موظفي السفارة _ 

، ولهذا قلت لك أننا يجب أن نتردد على . . ال نريد شخصآ من السفارة . ال _ 

، باإلضافة إلى أننا لن . . رة الخارجية السورية السفارة يوميآ لمتابعة رد وزا
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نطلب من السفارة ما يحرجهم أو يؤثر على العالقات بين البلدين ، وألن موقف 

 .السفارة وموظفيها حساس ، وسوف يكتشف أي تحر  من جانبهم بسهولة 

حتى هذه اللحظة كان طالب شقمان قد تجاوز بخياله وتفكيره ماكان محمد 

، وأخذ يفكر في الشخص السوري الذي يمكنهم . . تحدث حوله عبدالعزيز ي

صاح طالب . ، وبينما كان محمد عبدالعزيز مواصال حديثه . . االستعانة به 

 :بصوت مرتفع جعله يقطع حديث صاحبه ، عندما قال 

 ! !مسعود السوري . . . مسعود _ 

ات انضم ، وبعد لحظ. . انضم إليهما ناصر بن زايد حين سمع صوت طالب 

إليهم كل من محمدبن صالح وعلي بن عبود تاركين اللعب بالورق ، وبدأوا 

 <<.جميعا يتدارسون الموقف 

                      (19 ) 

هكذا يعرفه معظم سكأن مأرب ، حيث مكث بينهم مايقرب . . مسعود السوري 

ي بل تجول ف. ، ولم يكن تواجده في مكان واحد فقط . . من خم  سنوات 

، وكان ذلك بحكم عمله كمهندس . . ، وعرف معظم السكان . . جميع القرى 

حفار ، وكان مأرب في بداية الثمانينات قد شهدت توجها عاما من الدولة 

لمساعدة أبناء وادي عبيدة واألشراف على حفر آبار المياه ، وقدمت لهذا 

الذي يوجد  الغرض منح مجانية لعدد كبير من المزارعين من أبناء الوادي

، وفي بقعة تعد من أكثر األراضي . أعاله سد مأرب التاريخي الشهير 

 . . .الزراعية في اليمن خصوبة 

كان مسعود السوري ، وهو يتنقل في الوادي للعمل على الحفار يحظى باحترام 

، وقد ساعده على ذلك تمتعه ببعض الصفات . . وتقدير كل من يعمل لديهم 

ن وإعجاب أبناء مأرب مثل الشهامة والكرم والصدق ، التي تالقي استحسا

 .والوفاء بالوعد 

 :قال علي بن عبود 

 !وكيف يمكن أن نصل إليه ؟! ولكن أين سنجد مسعود اآلن ؟ _ 
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 :قال محمد بن صالح 

 !فهل سيوافق على العمل معنا ؟. وحتى لو وجدناه _ 

عن فكرة معينة بمجرد كان محمد عبدالعزيز ال يود أن يسمع أسوأ االحتماالت 

، لقد كان . ، وبالذات إذا كانت هي الفكرة الوحيدة المتوفرة لديه . . طرحها 

يؤمن بأن المرء إذا أراد أن يفعل شيئا ، وكان قوي اإلرادة وصادقا فإنه يحقق 

، كما أنه كان يؤمن إيمانآ مطلقآ بأن إرادة . . ذلك الشيء مهما كانت صعوبته 

 :، وأخذ سماعة الهاتف ، ووجه كالمه للجميع . . هللا فوق كل شئ 

من هو الذي تعتقدون أنه ال يزال يحتفظ بعنوان مسعود السوري من _ 

 أصحابنا ؟

كان مسعود قد غادر مأرب منذ حوالي عشر سنوات ، ومع أنه من الصعب 

فقد ظل الجميع يفكرون ، . . العثور على عنوانه لدى من عمل معهم في مأرب 

، ومحمد عبدالعزيز . . سماء األشخاص الذين عمل معهم مسعود ويوردون أ

، وكل من تم االتصال بهم يعدونهم بأن يبحثوا . يتصل بهم واحدا تلو اآلخر 

، وبعد عدة اتصاالت كان عنوان . . . عن عنوان مسعود ، وأن يوافوهم به 

ى ، لكن المشكلة التي ظهرت لهم بعد حصولهم عل. . مسعود  بين أيديهم 

العنوان هي أن مسعود يسكن في قرية تقع خارج حلب ، ولي  هنا  ال رقم 

نظر محمد عبدالعزيز إلى محمدبن صالح وناصر بن . هاتف وال عنوان محدد 

زايد فهما أن عليهما التحر  في نف  اليوم إلى القرية المحددة ، والبحث عن 

فور باتجاه قرية مسعود هنا  ، وإحضاره إلى دمشق ، وتحر  االثنان على ال

 .مسعود 

كانت الرحلة إلى القرية مضنية لكل من ناصر بن زايد ومحمد بن صالح ، 

وكان أفراد المجموعة خالل غيابهما يبحثون عن الطريقة األمثل لطرح القضية 

على مسعود عند وصوله ، وقطع محمد عبدالعزيز النقاش في هذا الموضوع 

مسعود بالفعل ، واستعداده للتعاون  عندما قرر أن يتم بحث ذلك عند وصول

 .معهم 
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قبل ظهر اليوم التالي ، وفي رحلة استغرقت حوالي أربع وعشرون ساعة كان 

ناصر بن زايد ومحمد بن صالح ، ومعهما مسعود يطرقون باب الشقة 

 .وعالمات التعب واإلرهاق بادية عليهم بوضوح 

، . .  ان لقاؤه بهم وديا للغاية ، وك. . كان مسعود ال يزال يعرفهم جميعا باالسم 

 :وبدر إلى ذهنه سؤال لم يجد له إجابة 

 !ما الذي جاء بهؤالء جميعا إلى دمشق ؟

 !ولماذا أرسلوا اثنين منهم إلحضاره من قريته النائية إلى هنا ؟

ولماذا رفض االثنان إخباره بالغرض من مجيئه معهم للقاء بقية أفراد 

 !المجموعة ؟

واستغرابه تلك الحفاوة التي لقيها منهم فور وصوله إليهم تناول  وزاد من حيرته

، حيث جل  محمد عبدالعزيز . . ، ولم تدم حيرته طويال . . كوبآ من الشاي 

، وبدأ يحدثه حول ما مدى استعداده . . إلى جواره ، والجميع ينظرون إليه 

 .ة منه لتقديم خدمة لهم ؟ ، ودون أن يحدد ماهية تلك الخدمة المطلوب

مؤكدا لهم أنه يتشرف بخدمتهم ، . . أندفع مسعود للحديث بسرعة ملحوظة 

وأنه مستعد لعمل أي شئ من أجلهم ، قال ذلك ، ثم صمت وكأنه أح  أنهم في 

 .مأزق ما ، ويود أن يسمع منهم التفاصيل 

كانت كلمات مسعود ، ومبادرته كفيلة بأن تجعل محمد عبدالعزيز يغير اتجاه 

الذي يجل  عليه ليواجه مسعود ، ويبدأ في شرح تفاصيل قصة بحثهم  الكرسي

عن الجاني صالح علي ، ولحاقهم به إلى سوريا ، وتوصلهم إلى معرفة المنازل 

 .، والتي من المحتمل أنه اليزال في أحدها . التي تردد عليها 

 :فقال على الفور . . خشي مسعود أن يبدو أمامهم مترددا 

 !المنازل ؟ أين تقع هذه_ 

، وناوله . . أخرج محمد عبدالعزيز ورقة من جيبه كان قد سجل فيها العناوين 

 . إياها 
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 :أخذ مسعود الورقة منه ، وقال لهم وهو ينظر إليها 

، ثم وضع الورقة في . . من حسن الحظ أن ابن عمي يسكن في نف  المنطقة _ 

. . وف يساعدهم بالفعل ، وأنه س. . ، وطمأنهم بأن المهمة سهلة . . جيبه 

مؤكدا لهم أن ابن عمه الذي يدعى أبو مصطفى هو أنسب من يمكن تكليفه بهذه 

، وأضاف أن ابن عمه هذا رجل متمكن من تحقيق كل مايريده ، . . المهمة 

وأن له عالقات واسعة مع عدد كبير من المسؤولين والضباط وأصحاب النفوذ 

 .في دمشق 

، وقال ناصربن زايد موجها كالمه لمسعود . . لنظرات تبادل أفراد المجموعة ا

: 

 وهل نطرح عليه تفاصيل القضية كاملة ؟_ 

 :قال مسعود 

 .نعم 

 :قال محمد عبدالعزيز 

 !هل أنت واثق منه ؟_ 

 :ابتسم مسعود وقال 

 .فيجب أن تثقوا في ابن عمه . إذا كنتم تثقون في مسعود _ 

ن صالح وعلي بن عبود أن يذهبا ضحك الجميع ، وطلب مسعود من محمد ب

 .معه على الفور إلحضار ابن عمه أبومصطفى إليهم 

، حيث عادوا بعد حوالي نصف ساعة . . غادر الثالثة الشقة ، ولم يلبثوا طويال 

، والحظ . . ، ومعهم أبو مصطفى الذي دخل إلى الشقة وكأنه يعرفهم من قبل 

سعود فالرجل ضخم الجثة ، أفراد المجموعة الفرق بينه وبين صاحبهم م

عريض المنكبين ، وتظهر على مالمحه بوضوح عالمات قوة الطباع ، ونفوذ 

بمجرد أن أعطاه ابن عمه مسعود صورة __ ، وقد طلب منهم . . الشخصية 
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أن يشرحوا له القضية بكاملها ، وماهو __ موجزة عن سبب إحضاره 

 .المطلوب منه بالتحديد 

. . دين من طرح التفاصيل ، ولكن نظرات مسعود إليهم كانوا في البداية مترد

، ويتحدث عن . . جعلت محمد عبدالعزيز ينهض من مكانه ، ويحضر الملف 

القضية بالتفصيل ، ويعرض عليه الوثائق واألوراق التي تتعلق بكل جزء من 

 .أجزاء حديثه 

وره تنفيذ أبدى أبو مصطفى استعداده للتعاون معهم مباشرة ، وطمأنهم أن بمقد

، ثم طلب منهم األرقام الهاتفية التي كان الجاني . . مايريدونه منه وبسهولة 

يتصل بها إلى دمشق، وناوله إياها ناصربن زايد بعد أن كتبها من جديد في 

، وفوجيء أفراد المجموعة عندما طلب منهم أبو مصطفى أن . . ورقة أخرى 

 ! !ك األرقام يناولوه جهاز الهاتف ليتصل مباشرة إلى تل

، . . وضع محمد عبدالعزيز يده على الهاتف ليمنع أبومصطفى من استخدامه  

 :وقال له وهو يبتسم 

، أو . . ، استفسر فقط عن صالح علي . التتحدث عن القضية بشكل مباشر _ 

فتحدث عن مبالغ . وإذا سألو  عن سبب ذلك ؟ ! ! صالح اليمني ويكفي : قل 

بن عمك مسعود حين كان يعمل في اليمن قبل عدة سنوات مالية موجودة لديه ال

. 

 :وقال . . بادله أبومصطفى بابتسامة مماثلة 

، وأخذ يدير قرص الهاتف ، وهو ينظر إلى . . يجب أن تكونوا مطمئنين _ 

 :، وفي نف  اللحظة كان يتحدث مع الطرف المقابل . . الورقة 

 ألو__ 

 __. . . . . . . . . . . . . . 

 مرحبا_ _

 __. . . . . . . . . . . . . . 
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 هل صالح اليمني لديكم ؟__ 

 __  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .أريد اللقاء به ألمر هام . أنا أبومصطفى __ 

 __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .شكرآ لكم __ 

متلهفين  أغلق أبومصطفى سماعة الهاتف ، وأفراد المجموعة ينظرون إليه

 . .، وأدر  هو ذلك من خالل نظراتهم إليه . . لسماع ماقيل له عن الجاني 

 :فقال 

لقد كان عندهم بالفعل ، لكن منذ فترة مضت ،  وقد غادرهم إلى جهة ال __ 

مضيفين أننا يمكن أن نسأل عنه في منزل أبوشوقي __ كما قالوا __ يعرفونها 

. ! 

، وأخذ الهاتف من جديد ، . . هذه النقطة توقف أبو مصطفى عن الحديث عند 

، وكان ردهم مشابها للرد الذي حصل . . واتصل مباشرة بمنزل أبو شوقي 

. . ، مما جعله يتحدث معهم بنبرة تهديد ووعيد . . عليه من منزل أبو بسام 

. . موضحا لهم بأن عليهم أن يبحثوا عن صالح علي ، أو أي أخبار مؤكدة عنه 

 .إلى منزله في اليوم التالي ومعهم النتيجة المطلوبة ، وأن يأتوا 

، وكأنه أحد . . لقد كان أبو مصطفى في حديثه واثقا من نفسه إلى حد بعيد 

، بل أن لغة التهديد والوعيد التي بدت من خالل . . مأموري الضبط القضائي 

 !حديثه جعلت أفراد المجموعة ينظرون إليه نظرة قلق ممزوجة بالدهشة 

وبينما بدا محمد _ . . ، وابتسم وهو ينظر إليهم . . لق سماعة الهاتف أغ

عبدالعزيز وكأنه يحاول أن يكبح جماح أبو مصطفى بعض الشيء ، وأن 

، خوفا من أن يؤثر ذلك على . . يخفف من حالة اإلندفاع التي لوحظت عليه 

 قال لهم أبومصطفى أنه سوف يرتب لوصول_ سير عملية البحث والتحري 

وسوف يرتب __ وكأنه واثق من حدوث ذلك __ أبو شوقي وأوالده إلى منزله 

مكان اللقاء بحيث يتمكن أفراد المجموعة من االستماع للحديث الذي سيدور 
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، واعجب أفراد . . بينه وبينهم ، دون أن يراهم أو يح  بهم أبو شوقي وأوالده 

يصيح بصوت مرتفع ، مما دفع علي بن عبود إلى أن . . المجموعة بالفكرة 

 :ويؤشر بيده قائال 

 ! ! .فكرة ممتازة _ 

 :قال ناصر بن زايد موجها حديثه ألفراد المجموعة 

 وماذا سنفعل من اآلن وحتى يوم غد ؟_ 

 :قال محمد عبدالعزيز 

سوف نذهب إلى السفارة ، ونسألهم ما إذا كان  قد وصل إليهم رد وزارة _ 

واصل حديثه بعد أن الحظ اندهاشهم مما قاله لهم ، ثم . . الخارجية السورية ؟ 

 :وقال . . 

أنتم تعرفون أنه يجب أن نستمر في التردد على السفارة حتى ال يتبادر إلى _ 

 .ذهن أحد أننا نعمل بمعزول عنهم 

. . وضع أبو مصطفى الترتيبات الالزمة للقاء مع كل من أبو بسام وأبو شوقي 

غرفة تسمح لهم باالستماع لما يدور من حديث ، ، واختفى أفراد المجموعة في 

، وكانت المقابلة في الموعد المحدد بالفعل ، وحضر . . دون أن يح  بهم أحد 

اللقاء مع أبو مصطفى ابن عمه مسعود فقط الذي كان حضوره ضروريا ، ألنه 

، الذي قال لهم . . محور القصة الغطائية التي سيناقشها معهم أبو مصطفى 

 :فور دخولهم إلى شقته ، وبدون أي عبارات استقبال أو ترحيب مباشرة 

. . كان يعمل في اليمن مهندس حفار __ وأشار إليه__ هذا ابن عمي مسعود _ 

، وقد عمل فترة طويلة مع صالح علي الذي كان يسكن لديكم ، واكتشف ابن 

عمي في النهاية أنه قد تعرض لعملية نصب وابتزاز من قبل صالح علي ، 

وبحث عنه في اليمن ولم يجده ، وأنهم عرفوا بعد ذلك عن وصوله إلى سوريا 

، وخالل حديثه . . ، وأن عليهم البحث عنه وإيصاله إليه . . ونزوله لديهم 

، وأن . . معهم تطرق أبومصطفى إلى عالقته هو بعدد من أصحاب النفوذ 

 .إلى صالح علي  باستطاعته أن يسبب لهم المتاعب إذا لم يساعدوه في الوصول
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، وبدأ أبو بسام يتحدث عن . . وقع حديث أبومصطفى على مسامعهم وقعا قويا 

،  وكانت . . أن الجاني كان يسكن في منزل امرأة بجوار منزل أبو شوقي 

، ثم ذهب بعد ذلك إلى اليمن . . تسكن معه في نف  المنزل زوجته الروسية 

، وبمجرد . . أة صاحبة المنزل بينما بقيت زوجته تنتظر عودته لدى المر

 .عودته من هنا  أخذها معه وسافرا إلى روسيا عبر تركيا 

 :الذي قال . صمت أبو بسام عند هذه النقطة تاركا الحديث ألبي شوقي 

وأشار إلى إبنه __ ، وقد ذهب محمد إبني . .  ما قاله أبو بسام صحيح _ 

 ! !  .ركيا وقطع لهما تذكرتي سفر إلى ت__ الجال  بجواره 

هم  أفراد المجموعة من األشراف في مخبئهم ، حتى كاد همسهم أن يسمع ، 

 .لوال إشارة من محمد عبدالعزيز بالتزام الصمت 

 :قائال . واصل أبو شوقي حديثه 

 !  .أنا متأكد من أنهما قد سافرا إلى روسيا _ 

 !وكيف عرفت ذلك ؟_ 

 .لقد اتصال بي من هنا  بعد سفرهم _ 

 ذا كانا يريدان منك ؟ما_ 

 .أنا الذي طلبت منهما أن يطمئنانا عن وصولهما بسالم _ 

 هل ال يزال لديك رقم الهاتف الذي اتصال منه ؟_ 

 .نعم _ 

ثم اختتم حديثه لهم . . أخذ أبومصطفى رقم الهاتف ، واحتفظ به في جيبه 

حث عن بصيغة تجمع بين الترغيب و الترهيب ليضمن التزامهما باستمرار الب

 . صالح علي ، وعدم اطالع أحد  على ما دار بينه وبينهم في هذا اللقاء 

ما إن غادر أبو بسام وأبو شوقي  شقة أبو مصطفى وعالمات الخوف ال تزال 

، وأخذ محمد عبدالعزيز رقم الهاتف من أبي . . مرتسمة على وجوههم 
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جال  بجواره مصطفى ، ثم أخرج مذكرته من جيبه ، وقال لمحمد بن صالح ال

 :وبصوت مرتفع 

 ! !نف  الرقم _ 

 :قال طالب شقمان ، وهو ينظر نحو محمد عبدالعزيز 

 أي رقم؟_ 

 .نف  الرقم الذي وجد في مركز االتصالت بلحج _ 

غادر أفراد المجموعة شقة أبو مصطفى ، بعد أن اتفقوا معه على اللقاء في 

كان ناصر بن زايد وعلي بن ، وفي المساء ، وبينما . . صباح اليوم التالي 

 :قال محمد بن صالح لمحمد عبدالعزيز . . عبود يلعبان الورق 

مارأيك أن نتأكد من رقم الهاتف الموجود في روسيا ؟ وفي نف  الوقت _ 

 !سنعرف ما إذا كانت زوجته الروسية هنا  أم أنها معه في مكان آخر ؟

 :قال محمد عبدالعزيز 

 وكيف يمكن ذلك ؟_ 

أعرف أن ابن جميالن قد درس في روسيا ، وبالتالي فهو يتحدث اللغة أنا _ 

، وأرى أن نتصل به إلى مأرب ، ونعطيه الرقم ليتصل . . الروسية بشكل جيد 

، وبعدها يتصل بنا إلى هنا . . إلى روسيا ويسأل عن صالح علي وزوجته 

 .ويخبرنا عن النتيجة 

 :قال طالب شقمان 

كن يجب أن تنبهوه إلى ضرورة الحديث بحذر ، وأن ، ول. . فكرة ممتازة _ 

 .يضع قصة غطائية مناسبة لسبب سؤاله عنهما 

اقتنع محمد عبدالعزيز بالفكرة ، وأخذ سماعة الهاتف واتصل إلى مأرب ، 

، وتحدث أوال مع والده . . ومحمد بن صالح يملي عليه رقم هاتف ابن جميالن 

ة التي يجب عليه اتباعها عند الحديث ، ، ثم معه ، وشرح  له الفكرة والطريق

 .وأخيرا  االتصال بهم مباشرة فور انتهائة من االتصال بروسيا 
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، وكانت اللعبة اثنين . . أغلق السماعة ، وتحلقوا جميعا حول  لعبة الورق 

مقابل اثنين ، ومحمد عبدالعزيز يراقب اللعب ، ويحاول أن يكشف أوراق أحد 

 .ق اآلخر الفريقين لمصلحة الفري

إذ كان عليه أن يغادر منزله . . استغرق الرد من ابن جميالن أكثر من ساعة 

، وبالتالي فما . . إلى مركز االتصاالت في المدينة لالتصال إلى خارج اليمن 

، . . إن رن جرس الهاتف  حتى تر  الجميع اللعب واتجهوا نحو الهاتف 

 ولخص لهم ،. . وتحدث محمد عبدالعزيز مع ابن جميالن 

 

 :أهم ماقاله له حين قال __ بعد انتهاء المحادثة __ 

 . !قالت زوجته الروسية أنه ال يزال هنا في سوريا _  

كان الخبر بالنسبة لهم جديدا ، ولهذا لم يفكر أحد في العودة للعب الورق التي 

م يكن لديهم ماكانوا ليلجأوا إليها إال إذا لم يكن لديهم مايفعلونه ، أو باألصح إذا ل

، وكان خبر وجود . . ، وسيطر عليهم القلق بشكل ملحوظ . . ما يفكرون به 

الجاني في سوريا بدرجة من األهمية تستدعي منهم الحديث والتفكير كثيرا هذه 

 .الليلة 

 :قال محمد عبدالعزيز 

كيف يمكن إلقاء القبض . ما رأيكم فيما لو كان الجاني ال يزال  هنا بالفعل _ 

 !يه ؟ وبمن نستعين لتنفيذ ذلك ؟عل

، واعترض آخر على . . قال أحدهم أن أفضل حل هو إبالغ الشرطة السورية 

الفكرة مذكرا إياهم السفارة قد حذرتهم كثيرا من التصرف بمفردهم ، أو 

، وبعد وقت طويل . . االتصال بالجهات الرسمية في سوريا بدون علم السفارة 

فيما لو __ آلراء وافقوا جميعا على أن أفضل طريقة من األخذ والرد وتبادل ا

هي القيام باختطافه إلى داخل السفارة اليمنية ، __ وجدوا الجاني في سوريا 

بالعودة إلى  واالعتصام بداخلها حتى يتم التفاهم بين الحكومتين للسماح لهم

 . اليمن وهو معهم 
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التالي ضم أفراد المجموعة ، وكل من مسعود وابن عمه أبو  عقد لقاء في اليوم

، وكانت المهمة الجديدة للجميع في هذا اليوم  هي التأكد من أن . . مصطفى 

صالح علي قد غادر دمشق بالفعل بواسطة الحافلة هو وزوجته ، وبالتذاكر التي 

 .قال محمد بن أبو شوقي أنه قطعها لهما من مكتب النقل 

مسافرون . . ، وهنا  كان االزدحام شديدا . . يعا إلى مكتب النقل تحركوا جم

. . يصلون ، وآخرون يغادرون ، وحافلة تقف هنا ، وأخرى تتحر  من هنا  

، وبالتالي فقد كان أبومصطفى أفضل من يمكنه الدخول إلى مكتب النقل ، على 

 .أن يبقى اآلخرون في انتظاره خارج المكتب 

مكتب ، وأخبر أحد العاملين هنا  أنه جاء ليتأكد ما إذا دخل أبو مصطفى ال 

كان صديقه قد حصل من المكتب على تذكرتي سفر إلى تركيا له هو وزوجته 

 ،. . الروسية 

، ثم . وهم  في أذن الموظف ، وكأنه يحدثه عن سبب سؤاله عن صديقه هذا 

لقسائم أعطاه االسم في ورقة صغيرة و وقف منتظرا بينما الموظف يقلب ا

 .المتبقية في دفتر التذاكر 

خرج إليهم أبومصطفى من مكتب النقل ، ولم يحدثهم إالبعد أن ابتعدوا قليال 

حيث أكد لهم أن التذاكر قد قطعت بالفعل . . عن باب المكتب المزدحم بالناس 

باسم صالح علي وزوجته الروسية ، وأن رحلتهم بحسب التذاكر هي من دمشق 

 .إلى اسطنبول 

، . . ان أبو مصطفى يعتقد أن المهمة في مكتب النقل تنتهي عند هذا الحد ك

بينما كان محمد عبدالعزيز يرى أن عملية البحث في المكتب ناقصة ويجب 

. ، وأوضح رأيه هذا على شكل سؤال وجهه إلى أبي مصطفى . . استكمالها 

 :حيث قال 
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زوجته ، لكن ماهو الذي  نحن تأكدنا اآلن من أن التذاكر قطعت باسمه وباسم_ 

يؤكد أنهما قد استخدما هذه التذاكر بالفعل ؟ وما هو الذي يثبت أنهما اآلن في 

 !تركيا ؟

 :قال أبو مصطفى 

 !وما هو المطلوب اآلن ؟_ 

 :قال محمد عبدالعزيز موضحا سؤاله 

 .نود الحصول على صورة من سجل المسافرين _ 

د ، وفي ذهنه ضرورة الحصول على عاد أبو مصطفى إلى مكتب النقل من جدي

، وفي المكتب حاول أن يقنع الموظف المختص بالتفرغ  . . صورة من السجل 

، . . له والبحث عن السجل ، ولكنه كان منفعال في رده بسبب االزدحام الشديد 

، وقال لهم . . واضطر أبو مصطفى إلى الخروج من المكتب خالي اليدين 

 :متعاضهم من عدم حصوله على سجل المسافرين بعد أن الحظ ا__ مطمئنا 

يجب علينا أن ننتظر حتى تنتهي فترة عمل الموظف الموجود ويستبدل _ 

 . ، والذي سيتم خالل ساعة ونصف من اآلن . . بموظف آخر 

قضى أفراد المجموعة وأبو مصطفى الساعة والنصف في تناول طعام الغداء 

، ثم عادوا بعد ذلك إلى . مكتب النقل  في أحد المطاعم الشعبية القريبة من 

، ولم يمكث طويال في الداخل ، حيث عاد . . المكتب ، ودخل أبو مصطفى 

إليهم وهو يبتسم ، وفي يده صورة من سجل المسافرين الذي يؤكد بالفعل أن 

صالح علي قد غادر دمشق هو وزوجته الروسية بالتذاكر التي قطعها لهما ابن 

 .أبي شوقي 

راد المجموعة إلى الشقة ، وغادرهم أبو مصطفى بعد أن شكروه بصورة عاد أف

، وبالتالي فقد اعتبر هو أن مهمته قد انتهت بعد . . مبالغ فيها على تعاونه معهم 

أن اثبت لهم أن الجاني صالح علي قد غادر دمشق متوجها إلى تركيا ، وكان 

ليها عنوان زوجة أبو مصطفى قبل مغادرته للشقة قد سلم لهم ورقة كتب ع

صالح علي في مدينة بخارى بجمهورية أوز بكستان ، وفيه رقم الشارع ورقم 
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المنزل ، وقد أخذ محمد عبدالعزيز الورقة وسلمها بدوره لمحمد بن صالح الذي 

 .كان عليه أن يسجلها في المذكرة ويحتفظ بها 

كل مرة  كان محمد عبدالعزيز في الغالب هو الذي يثير األسئلة ، وكان في

يطرح عليهم سؤاال جديدا يفتح أمامهم آفاق واسعة من المهام التي ما يزال 

 :عليهم تنفيذها ، وكان السؤال هذه المرة هو 

نحن تأكدنا اآلن من أنه قد غادر دمشق ، ولكن لم نتأكد بعد ما إذا قد كان قد _ 

 ؟. غادر الحدود السورية إلى تركيا أم ال 

ك ، وطلب من أفراد المجموعة التوجه للنوم واالستعداد قال محمد عبدالعزيز ذل

للتحر  باكرا في صباح اليوم التالي إلى الحدود السورية التركية للتأكد من 

 ؟. هنا  ما إذا كان الجاني صالح علي قد غادر سوريا بالفعل أم ال 

وفي صباح اليوم التالي لم يتم التحر  كما كان مقررا إلى الحدود ، حيث قرر 

محمد عبدالعزيز التوجه أوال إلى السفارة اليمنية قبل مغادرة دمشق ، واندهش 

 :أفراد المجموعة لهذا القرار ، وقال له ناصر بن زايد 

 !هل ستخبرهم أننا متحركون إلى الحدود السورية التركية ؟_ 

لن نخبرهم بذلك ، ولكنكم تعرفون أنه من الضروري أن نتردد على . ال  _ 

 .ل يوم حتى نظل على اتصال بهم ، وحتى ال يشك أحد في تحركاتنا السفارة ك

، وكان . . كانت رحلتهم بالحافلة في اليوم التالي من دمشق إلى حلب ممتعة 

مرورهم بأحد السدود قد أثار ذكرياتهم وشوقهم إلى سد مأرب الذي يشتاقون 

، وهنا  سألوا .  .، وصلوا إلى حلب ، ومنها مباشرة إلى الحدود . . إليه كثيرا 

، (باب الهوى ) فقيل لهم إنه منفذ . عن المنفذ الحدودي المؤدي إلى تركيا 

وضحكوا جميعا عندما  أشار ناصر بن زايد بيده إلى أن اسم المنفذ يعني 

صعوبة اإلمسا  بالهوى ، وبالتالي صعوبة اإلمسا  بالجاني صالح علي الذي 

 .غادر من باب الهوى 

دي كان القلق يسيطر عليهم بشكل واضح ، وقرروا أوال في المنفذ الحدو

الجلوس  في مكان مقابل لمكتب الحدود ومراقبة ودراسة الموقف من بعيد ، 

وعدم اتخاذ  قرار سريع وعاجل في مثل هذا المكان الذي الشك أنه يعج  بعدد 
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كبير من رجال الشرطة والجمار  ، وأن كل ما فيه يقع تحت الرقابة 

، ومع هذا فبعد مرور بعض الوقت وشعورهم بالملل . . المستمرة  والمالحظة

إذ أنهم هنا بدون مسعود وأبي . أدركوا أنه البد من المغامرة بعض الشيء 

 . مصطفى ، وبالتالي فعليهم التصرف لوحدهم 

استعد محمد بن صالح وناصر بن زايد لتنفيذ المهمة ، وقبل ذلك تم االتفاق على 

برقم الجواز فقط ، أو __ بعدالتنسيق معه __ ظف الحدود أن يتم تزويد مو

باالسم فقط ، ويتم طلب رقم الجواز ، وحتى ال يظل في أذهانهم أدني شك في 

المعلومات التي سيحصلون عليها من مكتب الحدود ، وفي المكتب كان 

الموظف المناوب متجاوبا معهم ، وأبدى استعداده بأن يوافيهم باسم صاحب 

، ولكن في نهاية ذلك اليوم حين يخف الزحام ، ويأتي موعد مغادرته الجواز 

، ولم يكن أمامهم أي خيار آخر سوى االنتظار ، ومع أن الوقت كان . . للمكتب 

ربما ألن المكان كان كثير الحركة ، أو . . يمر ببطء إال أنهم لم يشعروا بالملل 

، وفي آخر ذلك . . ء الكثير ألن النتيجة التي كانوا بانتظارها تعني لهم الشي

اليوم تم اللقاء مع الموظف الذي وعدهم ، وكانت معلوماته مؤكدة وجيدة 

 :حيث قال . . بالنسبة لهم 

وجنسيته يمني ، . صاحب رقم هذا الجواز هو صالح محسن ولد احمد علي _ 

 .وقد غادر المنفذ إلى تركيا في السادس من ديسمبر 

صاحبه الذي بجواره يستفسره عن ما يقصده هم  ناصر بن زايد في أذن 

، ورد عليه ! . . فالن ولد فالن ؟: الموظف حين أورد اسم الجاني بقوله 

 :صاحبه محمدبن صالح قائال 

 .هكذا يكتبونها في سجالت المسافرين _ 

عادوا جميعا إلى دمشق بعد أن قطعوا الشك باليقين وأن الجاني قد غادر إلى 

ولكن . . . . الهوى السوري في اليوم السادس من ديسمبر  تركيا عبر منفذ باب

: 

 !أين هو اآلن ؟

 !هل ال يزال في تركيا ؟
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 !هل زوجته الروسية معه اآلن ؟

 !من أين تبدأ الخطوة التالية في عملية البحث عنه ؟

 !وهل البحث عنه بعد هذا كله سوف يؤدي إلى نتيجة ؟

البعض منهم ، وبالذات حين كانت  تزاحمت األسئلة ، وتعقدت األمور في نظر

اتصاالت أصحابهم الهاتفية ترد إليهم من مأرب للسؤال عن آخر ما توصلوا 

، وقرروا النوم والتحر  في صباح اليوم التالي إلى السفارة لمقابلة . . إليه 

الملحق العسكري وإطالعه على النتائج  التي تم التوصل إليها ، وطلب رأيه 

 .عمله بعد ذلك في ما يجب عليهم 

كان الملحق مندهشا للغاية ، وال يكاد يصدق ما يسمعه منهم حول مغامرتهم 

التي قاموا بها خالل األيام الماضية ، وعمليات البحث التي نفذوها بجهد ذاتي، 

دون أن يوضحوا اسم أحد __ وباالستعانة ببعض من تعرفوا عليهم في سوريا 

 .لجهات الرسمية في سوريا بدون علم السفارة اليمنية أو ا__ 

كان الملحق العسكري يجيد اللغة الروسية ألنه قد عمل مدة طويلة ، وبنف  

، وبالتالي فقد قال لهم بعد . . الصفة الدبلوماسية في السفارة اليمنية في موسكو 

 :أن طلبوا رأيه 

 هل لديكم رقم هاتف زوجته الروسية في روسيا ؟_ 

 :يخرج مفكرة الهاتف ويقلب أوراقها قال محمد عبدالعزيز ، وهو 

، وناول الملحق وهو يؤشر بإصبعه على الرقم المطلوب . . هذا هو . نعم _ 

 .في المفكرة 

 :قال الملحق بعد أن نظر إلى الرقم 

 . !هذا الرقم لي  في روسيا _ 

 .نحن متأكدون أنه في روسيا ، وقد اتصلنا إليه وتأكدنا أنه هنا  _ 

 :حيث قال . لعسكري ، وأوضح معنى كالمه ابتسم الملحق ا
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هذا الرقم لي  في جمهورية روسيا االتحادية ، ولكن كما يبدو أنه في إحدى _ 

 .الجمهوريات التي كان االتحاد السوفيتي يتكون منها 

 :وقال . . قطع محمد عبدالعزيز  كالم الملحق 

 .إنه في أوزبكستان . نعم . نعم _ 

واتصل مباشرة ، وتحدث مع الطرف اآلخر باللغة  أخذ الملحق رقم الهاتف

، ثم أشار إليهم بيده موضحا أنه يتحدث مع زوجة صالح علي . . الروسية 

، فبدو مندهشين وغلب عليهم الصمت والذهول بينما الملحق . . الروسية 

يتحدث في الهاتف بلغة اليفهمون منها شيئآ ، ويسجل في ورقة صغيرة أمامه ، 

تفاع حدة الحديث بين الملحق وزوجة صالح علي ، وهم يتلهفون والحظوا  ار

 :لمعرفة مضمون مايدور في حديثه مع زوجة صالح علي حين قال 

، وأنها تركته في حلب ! قالت لي أوال أن صالح علي موجود هنا في سوريا _ 

 .منذ شهرين ، وأنه يتصل بها باستمرار من سوريا 

ورقة التي كان يكتب فيها ، وقد تضمنت اسم الفتاة ثم ناولهم ال. قال الملحق ذلك 

، ورغم أن عنوان الفتاة كان . . واسم المدينة التي تسكن فيها في أوزبكستان 

إال أنهم أظهروا للملحق إهتمامهم . . مجودلديهم من قبل بواسطة أبي مصطفى 

قال محمد !  ، وعندما سألهم الملحق حول الذي سيعملونه اآلن ؟. . به 

 :دالعزيز عب

شوف نفكر في األمر ، ونتواصل هاتفيا مع أصحابنا في مأرب  ونستطلع _ 

 .لقرار الذي سيتم االتفاق عليه ، وسوف نبلغك با. . رأيهم 
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تحلق أفراد المجموعة من جديد في سكنهم يتدارسون الموقف ، ومحمد بن 

،  وتلك النقاط . .   اط التي تم االتفاق عليها صالح يسجل في المفكرة جميع النق

 :التي ال يزال يكتنفها بعض الغموض 

 .زوجة صالح علي الروسية موجودة اآلن في أوزبكستان 

 .والجاني صالح علي لي  هنا  حتى اآلن مايشير إلى مكان وجوده 

بعض أصحابهم ينصحهم . . واالتصاالت باليمن جعلت الموقف صعبا للغاية 

، والبعض ينصح بالسفر إلى روسيا واستمرار . . عودة و وقف عملية البحث بال

، والبعض اآلخر يتحفظ عن اإلدالء برأي محدد ، ويكتفي بعرض . . المتابعة 

 .خدماته وتنبيههم بضرورة  اتخاذ الحيطة والحذر بصورة دائمة 

بدت  ضرب طالب شقمان بيده على الطاولة ليقطع حالة الحيرة والتردد التي

 :وقال . . عليهم 

أنا أرى أن الجهود التي بذلناها ، والنتائج التي تحققت حتى اآلن ال يستهان _ 

بها ، وعلينا االستمرار في متابعة صالح علي إلى النهاية حتى نتمكن من إلقاء 

 .القبض عليه 

 :، وقال ناصر بن زايد . . وافق الجميع على المقترح 

فيجب أن يكون معنا شخص مترجم . إلى روسيا  إذا كان والبد من السفر_ 

 .موثوق به 

 :وقال . . صاح طالب شقمان من جديد مقاطعا صاحبه ناصر 

 ! !أحمد شقمان _ 

كان أحمد شقمان قد تخرج من االتحاد السوفيتي ، وهو يتحدث اللغة الروسية 

، وهو يعمل في حقول . .  بطالقة بعد أن أمضى خم  سنوات هنا  للدراسة 

 .النفط بمأرب 
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أخذ محمد عبدالعزيز سماعة الهاتف واتصل إلى مأرب ، وتحدث مع احمد 

 .شقمان ، وشرح له بالتفصيل المطلوب منه 

لم يكن أحد من األشراف أو أصحابهم سيمانع أو يتردد في المشاركة أو  

، . .  اإلسهام بأي جهد يطلب منه في سبيل متابعة الجاني والقبض عليه 

فقد أبدى احمد شقمان استعداده ، موضحا لهم أنه سوف يتحر  صباح وبالتالي 

اليوم التالي إلى صنعاء لمعاملة تأشيرة الدخول من السفارة الروسية في صنعاء 

 .، وبعد الحصول عليها سيتوجه مباشرة لاللتحاق بأفراد المجموعة في دمشق 

وزبكية في خرج أفراد المجموعة من السكن مبكرين للبحث عن السفارة األ

، واستغرقوا وقتا طويال وهم . .  دمشق ال ستخراج تأشيرة الدخول إليها 

عندما وقف سائق السيارة التي __ ، واكتشفوا . . يبحثون عن السفارة 

أنه __  استأجروها ليسأل عند بوابة إحدى سفارات دول أوروبا الشرقية 

االتحادية هي التي  التوجد سفارة لجمهورية أوزبكستان ، وأن سفارة روسيا

يمكن أن يحصلوا عن طريقها على تأشيرة الدخول إلى روسيا ، ومن هنا  

 .يمكنهم أن يسافروا إلى أوزبكستان 

في السفارة الروسية بدمشق تقدم أفراد المجموعة بطلب الحصول على 

. .  ، ووعدوهم بدراسة الطلب وإفادتهم بالنتيجة في اليوم التالي . .  التأشيرات 

. . . ومرت ستة  أيام وهم يترددون على السفارة الروسية الستالم التأشيرات  ،

 .ولكن دون جدوى 

كان أصعب مايواجه أفراد المجموعة دائما هو االنتظار الذي يزيد من معدل 

، ولكن دون انقطاع األمل ، ألن انقطاع األمل في تحقيق شئ . .  اليأس لديهم 

، وال تزال االتصاالت . .  ث عن بدائل أخرى ما بالنسبة لهم كان يعني البح

الهاتفية من اليمن ، وازدياد عدد من ينصحونهم بالعودة من العوامل التي كانت 

 .تسبب لهم الشعور باإلحباط 

بعد مرور حوالي أسبوع كانوا جميعا منهكي القوى ، وأفكارهم مشتتة ، وسوء 

لم يتمكنوا من الحصول على ، فهم حتى اآلن . .  الحظ يحيط بهم من كل جانب 

، وقد مرت عليهم هذه . . ، وعيد الفطر يقترب . . تأشيرات الدخول إلى روسيا 

 .الفترة وكأنها عام كامل 
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اتصل بهم احمد شقمان من اليمن ، وقال لهم أنه قد تمكن من الحصول على 

قصر ، ورغم . .  التأشيرة من السفارة الروسية في اليمن ولمدة شهر واحد فقط 

إال أن خبرها أحدث وقعا حسنا عليهم ، وأعاد األمل إلى . . مدة التأشيرة 

 .نفوسهم بعض الشيء 

طلب محمد عبدالعزيز من الجميع التوجه للنوم ، واالستعداد للتحر  صباح 

، دون أن يوضح لهم سبب زيارة . .  اليوم التالي إلى السفارة اليمنية في دمشق 

ر الجميع للنوم ظل هو يتصل بالهاتف إلى اليمن للبحث ، وفيما غاد. . السفارة 

، ولم يذهب للنوم إال بعد أن حصل . .  عن رقم هاتف السفير اليمني في روسيا 

 .عليه 

في صباح اليوم التالي طلبوا اللقاء مع السفير والملحق العسكري والقنصل ، 

ن تحقيقها حتى وأعطاهم محمد عبدالعزيز سردا تفصيليآ للنتائج التي تمكنوا م

 .اآلن ، وعرض عليهم األوراق والوثائق التي تؤكد صحة ما توصلوا إليه 

، ثم أخذ يقلب بعض . .  لم يصدق السفير ماسمعه منهم ، وبدت عليه الدهشة 

، وبعد ذلك بار  . .  أوراق الملف وكأنه يود التأكد من صحة ماسمعه 

كدا أن ذلك ماكان سيتحقق لهم مؤ. . جهودهم هنأهم على النتائج التي حققوها 

 .لو ظلوا ملتزمين بالقنوات الرسمية فقط 

استغل محمد عبدالعزيز إعجاب وإطراء السفير بجهودهم فطلب منه التعاون 

 . . .معهم في الحصول على تأشيرات الدخول إلى روسيا 

أبدى السفير استعداده ، وأصدر توجيهات بتحرير مذكرة إلى السفارة الروسية 

كلف أحد موظفي السفارة بالتحر  معهم إلى السفارة الروسية في صباح ، و

 .اليوم التالي 

عادوا إلى السكن ، وقضوا تلك الليلة في لعب الورق ، وفي اليوم التالي 

، وكانت الصدمة . .  تحركوا مع موظف السفارة اليمنية إلى السفارة الروسية 

راجعة مكتب القنصلية بعد أسبوع ، عليهم قوية جدا عندما قيل لهم بأن عليهم م

في الليلة التالية توقفوا عن لعب الورق ، وكأن اللعبة مرتبطة بحالة األمل أو 

 ،. .  اليأس التي يعيشونها 
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والحظ محمد عبدالعزيز أن بعض أفراد المجموعة قد بدأ بالفعل يستسلم لليأس 

. . تي وهم في مأرب ، وبالذات مع اقتراب عيد الفطر الذي كانوا يتمنون أن يأ

فأخذ الهاتف وأخرج ورقة من جيبه ، واتصل مباشرة بمنزل السفير اليمني في 

كان يكتب في الورقة التي أمامه . ، وبينما كان يتحدث مع السفير . . موسكو 

بعض األرقام الهاتفية والعناوين ، وأفراد المجموعة يراقبونه وقد بدت على 

، وما أن انتهى محمد عبدالعزيز من . . جديد  مالمحهم بوادر عودة األمل من

 :حديثه الهاتفي مع السفير حتى التفت إليهم ، وقال 

، وعندما أدر  من خالل نظراتهم إليه أنهم بحاجة إلى . ! !  . .  انفرجت _ 

قال لهم . . المزيد من التفاصيل حول ما يعتبره انفراج لألزمة التي يمرون بها 

: 

ي موسكو أبدى استعداده للتعاون معنا في الحصول على السفير اليمني ف_ 

تأشيرات الدخول إلى روسيا ، وقد طلب منا أن نرسل إليه األسماء والبيانات 

 .الشخصية وصور الجوازات على رقم الفاك  هذا 

ما إن أنهى محمد عبدالعزيز حديثه حتى خرجوا جميعا إلرسال الوثائق 

 ،. . المطلوبة إلى موسكو 

، ثم اتصلوا من نف  المركز . . رب مركز لالتصاالت أرسلوها ومن أق

 .بالسفير وأخبرهم أنها قد وصلت إليه ، وأنه سيوافيهم بالرد في اليوم التالي 

عاد أفراد المجموعة إلى السكن ، وقضوا تلك الليلة في اللعب وتبادل النكات 

يعا مبكرين ، وقد ، وفي اليوم التالي نهضوا جم. .  حتى وقت متأخر من الليل 

، وما إن رن جرس . . بدت عليهم الحيوية رغم أنهم لم يناموا بما فيه الكفاية 

 ، وكان المتحدث . . الهاتف حتى سارعوا جميعا نحوه 

) الذي قال أنه قد أرسل لهم . هو السفير اليمني في موسكو __ كما توقعوا __ 

م تأشيرات الدخول إلى من السفارة ، والتي على ضوئها سيتم منحه( دعوة 

 . روسيا 

تحر  الجميع إلى مركز االتصاالت الذي اتصلوا منه باألم  ، وهنا  وجدوا 

، وحين غادروا مركز االتصاالت قرروا . .  أن الدعوة قد وصلت بالفعل 
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، وقد . . االستعانة بأبي مصطفى واصطحابه معهم لمعاملة تأشيرات الدخول 

حيث خرج من السفارة بعد حوالي ساعة وفي يده . . كانت ثقتهم به في محلها 

 .تأشيرات الدخول إلى روسيا 

في اليوم التالي وصل إليهم احمد شقمان قادما من اليمن ، ومن خالل تلك الليلة 

كاملة كانوا يستمعون إليه وهو يحدثهم عن مأرب ، وعن آخر أخبار أصحابهم 

. 

وسيا بعد أن انضم إليهم احمد بدأت عملية التجهيز واالستعداد للسفر إلى ر

حيث غادروا دمشق . . ، ولم يمنعهم قدوم عيد الفطر من السفر . .  شقمان 

 <<. متوجهين إلى موسكو في نف  يوم العيد 

                      (22 ) 

الساعة الرابعة  519غادرت الطائرة الروسية مطار دمشق في رحلتها رقم 

فراد المجموعة ، واستغرقت الرحلة أربع ساعات ، وعليها أ. . وعشرون دقيقة 

لي  من ركوب الطائرة فحسب بل ومن . سيطر عليهم خاللها الخوف والقلق 

 .المجهول الذي هم مقدمون عليه 

وصلت  الطائرة إلى مطار موسكو الساعة الثامنة والنصف صباحا ، وكان في 

كما عرفهم __ ى أنور استقبالهم أحد موظفي السفارة اليمنية في موسكو ، ويدع

 .وقد كلفه السفير بانتظارهم في المطار منذ الصباح الباكر __ هو بنفسه 

توجه بهم أنور من المطار مباشرة إلى فندق موسكو الذي يقع في الساحة 

، وفي الفندق لوحظ على . . الحمراء ، والذي لم ينل إعجابهم بعض الشيء 

المرح التي كانت تسودهم من قبل ، أفراد المجموعة االنقباض ، وغياب روح 

وزاد من حالتهم تلك أن الطق  في موسكو كان باردآ جدآ ، والثلوج تتساقط 

، وبدا ذلك واضحا عندما . . ، وهم لم يتعودوا على مثل هذا الطق  . . بكثافة 

أصيب ناصر بن زايد بحساسية شديدة وارتفاع في درجة الحرارة أقعدته على 

 .ه إلى المستشفى للعالج وإعادته في نهاية اليوم إلى الفندق الفراش ، وتم نقل

في مساء نف  اليوم وصل إلى الفندق لزيارتهم اثنان من موظفي السفارة ، وفي 

نف  الليلة أيضا اتصل بهم أحد الطالب الدارسين في موسكو من أبناء محافظة 
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ر أفضل ، وطلب منه محمد عبدالعزيز أن يبحث لهم عن سكن آخ. .  مأرب 

من الفندق الذي وصلوا إليه ، ووعدهم بأنه سوف يحجز لهم في فندق أفضل 

 .يقع في منطقة الصداقة 

، ولم يجدوا ما . . اشتد المرض بناصر بن زايد ، وانشغلوا جميعا بمرضه 

__ يفعلوه بخصوص القضية التي جاءوا بسببها ألن السفير اليمني بموسكو 

كان قد غادر موسكو قبل __  قبل عمل أي شئ الذي كان البد من اللقاء به 

وصولهم بلحظات لقضاء إجازة العيد مع عدد من السفراء العرب خارج 

باإلضافة إلى أن يومي السبت واألحد عطلة رسمية ، . . العاصمة موسكو 

 .وبالتالي فقد كان لزاما عليهم البقاء داخل الفندق 

سكو إحدى المشاكل التي واجهوها كان األكل بالنسبة لهم ومنذ وصولهم إلى مو

فالمطاعم بعيدة عن السكن ، وهم يخافون أن يقدم لهم لحم الخنزير . . أيضا 

. ، ورغم تطمين احمد شقمان لهم ، وهو الذي يتولى الترجمة . . دون علمهم 

إال أن هذا الهاج  شكل لديهم دافعا قويا لوضع خطة إلعداد األكل في إحدى 

كنون فيه ، وتمكنوا من استعارة غالية شاي كهربائية من غرف الفندق الذي يس

، وخرج محمدبن صالح وعلي بن عبود واحمد شقمان لشراء . . إدارة الفندق 

، وكان يتم إعداد . . . الحاجيات الضرورية مثل السكر والشاي والخبز والجبن 

ة الوجب__ الشاي في الغرفة ، ويكلف احمد شقمان بإحضار شطائر الشاورما 

وكان أفراد المجموعة يؤكدون عليه في كل مرة __ الوحيدة القريبة من الفندق 

. باعتبار أنه يجيد اللغة الروسية أن يتأكد من اللحم الذي يوضع داخل الشطائر 

، وبهذه الطريقة كانوا يتناولون جميع الوجبات داخل إحدى غرف الفندق ، .  

وا قد اتفقوا مع إدارة الفندق على وخالل انتظار عودة السفير من اإلجازة كان

تكليف شخص من لديهم بمعاملة وثائق اإلقامة الخاصة بهم بموجب تأشيرات 

الدخول التي حصلوا عليها من السفارة الروسية في دمشق ، وبعد ثالثة أيام 

، وقبل أن يتم إشعارهم . . نهض ناصربن زايد من الفراش ، وقد تحسنت حالته 

، كانوا قد قرروا أن يذهب ناصربن . . ق بإنجاز المعاملة من قبل إدارة الفند

زايد وثالثة من أفراد المجموعة إلى السفارة اليمنية في موسكو للسؤال عن 

، وفي نف  الوقت كانت فرصة لناصر بن زايد أن يخرج ويمشي . . السفير 

ق ، ، وبعد ظهر نف  اليوم عادوا إلى الفند. . قليال بعد المرض الذي ألم به 
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ومعهم مواد غذائية مجففة ، وغالية شاي كهربائية بدال عن تلك التي 

 .استعاروها من إدارة الفندق 

فاأليام . . بدأت حالة الملل واليأس تزحف على حياة أفراد المجموعة من جديد 

، والسفير اليمني ال يزال خارج موسكو ، . . تمر وهم في الفندق لم يعملوا شيئا 

، وفي صباح كل يوم كانوا يجرون عدة اتصاالت . .  ء به أوال والبد من اللقا

، . .  ولكن دون جدوى . . . هاتفية إلى السفارة ومنزل السفير للسؤال عنه 

وذات يوم خرج بعض أفراد المجموعة ، وعادوا ومعهم مدفأة كهربائية خففت 

 .من البرد وانخفاض درجة الحرارة التي كانوا يعانون منها جميعا 

، وكان . .  ستمرت االتصاالت بمنزل السفير صباح كل يوم ، وبدون فائدة ا

بعضهم يتردد على السفارة كذلك بشكل يومي  دون أن يعملوا شيئا هنا  ، 

وكأنهم كانوا يترددون على السفارة لمجرد أنه ال يوجد لديهم مايفعلونه غير 

دق ، وطلبوا منهم ، وذات مساء وردهم اتصال هاتفي  من إدارة الفن. . ذلك 

االستعداد للمغادرة بحجة أن هنا  حجز مسبق لمدة خمسة أيام  ألحد الوفود 

الرياضية الزائرة ولجميع غرف الفندق ، وتم منحهم فرصة إلى صباح اليوم 

 .التالي لجمع أمتعتهم والمغادرة 

كان ذلك بالنسبة لهم مشكلة أخرى وقعت فجأة ولم يكن بمقدورهم التخطيط 

، وفي نف  الليلة التي كانوا فيها بصدد مناقشة هذه المشكلة . .  ق لها المسب

وصل لزيارتهم اثنان من الطالب اليمنيين الدارسين في موسكو . . الطارئة 

كانوا قد تعرفوا على احمد شقمان خالل دراسته هنا  ، وحين سمعا عن طلب 

ضافتهم لديهم إلى أن إدارة الفندق طمأنا أفراد المجموعة بأنهما مستعدان الست

 . يتمكنوا من الحصول على سكن مناسب لهم 

ذهب الجميع إلى النوم ، وبقي محمد عبدالعزيز وحيدا يفكر في الظالم اليعرف 

، وفجأة أح  أن هنا  من يحاول فتح باب الغرفة . .  سببا لألرق الذي ألم به 

عمن يحاول فتح ، فأشعل النور ، ثم صاح بصوت مرتفع يسأل . .  من الخارج 

وتملكه االستعداد الممتزج بالخوف لمواجهة أمر . . الباب فلم يرد عليه أحد 

، وسأل مرة أخرى وبصوت مرتفع عن . .  طارئ لم يتبين حتى اآلن ماهو 

الطارق قاصدآ هذه المرة تنبيه أصحابه من نومهم  مع السؤال ، وتحقق له ما 
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، وتقدم . .  ومهم وقد تملكهم الفزع أراد حين نهض جميع أفراد المجموعة من ن

محمد عبدالعزيز نحو الباب ليفتحه ويرى من هو هذا الزائر المفزع في مثل 

، وفوجئ بعجوز طاعنة في السن كانت تشير . .  هذا الوقت المتأخر من الليل 

إلى أنها تود الدخول إلى الغرفة ألخذ شئ ما ، وعندما لم يفهم منها 

، والذي عاد . .   استدعى احمد شقمان للتفاهم معها . . د محمدعبدالعزيز ماتري

 :وقال . إليهم مبتسما بعد أن تحدث معها 

 !!هي عاملة النظافة تريد أخذ الزبالة _ 

 :قال محمد عبدالعزيز ، وهو يعود إلى سريره 

 !هل هذا الوقت المناسب ألخذ الزبالة ؟. قاتلها هللا _ 

موا بجمع أمتعتهم وحزم حقائبهم ، نهض الجميع في وقت مبكر ، وقا

واستحسنوا بعد ذلك التأخر في الغرفة على أمل أن إدارة الفندق قد عدلت عن 

،  وفي تمام العاشرة صباحا اتضح لهم أن . .  قرارها الذي يقضي بمغادرتهم 

فحملوا أمتعتهم ونزلوا إلى الطابق األول . . قرار الفندق اليزال ساري المفعول 

مام موظف االستعالمات كان عليهم االنتظار حتى يصعد أحد موظفي ، وأ. .  

الفندق للتأكد من أن جميع محتويات الغرفة موجودة ، وحتى يتم إعداد الفاتورة 

. ، وبينما كانوا في انتظار هذه اإلجراءات . .  لنهائية الحساب المتبقي لديهم 

م  في أذن موظف عاد موظف الفندق الذي كلف بفحص واستالم الغرفة ، وه

االستعالمات ، الذي اتصل هو بدوره لمديرة الفندق ، التي وصلت من مكتبها 

وهي تصرخ بانفعال شديد وتشير إليهم ، وكأنها تقول انهم لصوص أو 

، واحمد شقمان يحاول تهدئتها ، ويقول ألصحابه المتلهفين . .  مخربون 

 :لمعرفة مايدور 

 !!إنها تقول بأن هنا  مشكلة _ 

 :رفع ناصربن زايد صوته هو اآلخر حين قال ألحمد شقمان 

 !ماهي المشكلة ؟_ 

جل  اآلخرون على الكراسي المتراصة في صالة االستقبال حتى تتضح لهم 

 :، وقال محمد عبدالعزيز معلقا على الموضوع . .  األمور 
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 !!مشكلة الشرق األوسط _ 

خذ والرد بين احمد شقمان استغرق حل المشكلة وقتا طويال من الحوار واأل

، وكانت المشكلة المشار إليها هي انهم خالل سكنهم في . .  ومديرة الفندق 

الفندق كسروا كوبين رفضت المديرة أن تأخذ ثمنها ألنها ضمن مجموعة كاملة 

، وحال لإلشكال في النهاية وافق أفراد . .  من األكواب تتكون من أربع قطع 

أربعين ألف روبل هي قيمة األربع القطع ، ولهم أن المجموعة على دفع مبلغ 

 .يأخذوا الكوبين المتبقيين 

غادر أفراد المجموعة  . . بعد حل قضية األكواب ، وفي أجواء شديدة البرودة 

التي قال عنها طالب شقمان أنها ثقيلة الوزن قليلة . . الفندق يحملون حقائبهم 

 .المنفعة 

، الذي ما إن . .  ن زمالء احمد شقمان وصل الجميع إلى سكن الطالب م

بعد أن . . وصل حتى خرج من جديد مع أحد زمالئه الطالب للبحث عن سكن 

الحظ أفراد المجموعة أن سكن الطالب ضيق وال يسعهم جميعا ، وإن كانت 

 .سعة صدور أصحابه كافية التساعهم 

س من الحصول على عاد احمد شقمان الساعة الثالثة بعد الظهر ، وقد تملكه اليأ

 :قال لهم محمد عبدالعزيز . . ، وحين أخبر أفراد المجموعة بذلك . .  سكن 

 .يجب أن نبحث عن فندق ، وسوف نبقى فيه إلى أن نجد سكن مناسب _ 

، ولم يكن ذلك صعبا حيث عثر على فندق . .  بدأت عملية البحث عن فندق 

. ة من جديد والتحر  إلى الفندق ، وتم نقل األمتع. . .  مناسب بجوار السفارة 

، وفي المساء تم االتصال بمنزل السفير ، وقيل لهم أنه اليزال في إجازة .  

 .العيد خارج العاصمة موسكو 

لم يشعر محمد عبدالعزيز .. رغم التعب والتنقل من مكان إلى آخر طوال اليوم  

في سوء الحظ  وأفراد المجموعة برغبة في النوم ، وظلو طوال الليل يفكرون

فالسفير لم يعد حتى اآلن من اإلجازة . . الذي قابلهم فور وصولهم إلى موسكو 

إخذ . . لي  في صالحهم مع مرور الوقت . . . ، واالنتظار دون عمل شئ 
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محمد عبدالعزيز سماعة الهاتف ، وفيما كان يفحص مفكرة الهاتف وهو يبحث 

 :قال لهم . . عن رقم هاتف معين 

سوف نتصل بالملحق الثقافي إن رقم هاتفه مسجل . . نفعل شيئا  يجب أن_ 

 .لدينا ضمن األرقام والعناوين التي حصلنا عليها قبل وصولنا إلى موسكو 

. تحدث محمد عبدالعزيز مع الملحق الثقافي ، وطلب منه تحديد مهعد للقاء بهم 

ه في السفارة ، ووافق الملحق على وصولهم في صباح اليوم التالي إلى مكتب.  

. 

نهض الجميع من النوم ، وكان محمد عبدالعزيز منفعال ألنهم تأخروا والساعة 

بينما كان طالب شقمان يحاول إثبات أن نهوضهم . . تشير إلى العاشرة صباحا 

 . !!من النوم كان في الوقت المناسب ألن الشم  لم تطلع بعد 

، ثم توجهوا جميعا إلى . .  تناولوا فطورهم المكون من الجبن والخبز والشاي

السفارة ، وفي مكتب الملحق الثقافي اعتذر لهم أوال عن تأخر السفير الذي 

يولي قضيتهم اهتماما ملحوظا منذ أن اتصلوا به وهم في سوريا ، وأن عليهم 

 .االنتظار وعدم القلق حتى اللقاء بالسفير بعد عودته 

يوم الجمعة ، وهذا يعني أن يومي كان اليوم الذي قابلوا الملحق الثقافي هو 

، وبالتالي فقد كان االنتظار بالنسبة لهم أمرا ال . . السبت واألحد عطلة رسمية 

، وقد دفع ذلك محمد عبدالعزيز  إلى أن . . مفر منه ، وخيار ال يتوفر غيره 

يوافق الملحق على رأيه باالنتظار ، مضيفا أنه يأمل أن يكون السفير قد عاد في 

عد الذي طلب منهم الملحق الثقافي العودة فيه إلى السفارة وهو يوم االثنين المو

. 

، وأخبرهم ناصربن زايد أنه يرغب في . .  عاد أفراد المجموعة إلى الفندق 

تناول وجبة دسمة من اللحم ، ومذكرا لهم بفترة المرض التي ألمت به حتى 

احمد شقمان واشتروا ، ومن ثم فقد خرج هو و. .  يضمن تجاوبهم مع طلبه 

كمية من اللحم ، ثم عادوا إلعدادها في الفندق ، وكانت وجبة دسمة بالفعل 

 __معلقا__ جعلت ناصر بن زايد يؤكد لهم 

 .أن توفير اللحم يوميا سوف يساعد على نجاح مهمتهم 
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، وكانت مفاجأة سارة بالنسبة . .  في نف  الليلة عاودوا االتصال بمنزل السفير 

أن والده قد عاد من __ الذي رد على الهاتف__ ن قال لهم ابنه وضاح لهم حي

إجازته في الليلة الماضية ، وأنه موجود حاليا في موسكو ،  وسوف يتصل بهم 

، ولم يمض وقت طويل حتى اتصل السفير بهم ، . .  فور عودته إلى المنزل 

ته في مكتبه وبدأ في االعتذار عن تأخره أوال ، ثم حدد لهم موعدا لمقابل

بالسفارة في بداية أيام العمل بعد انتهاء العطلة األسبوعية ، ولم تكن الثالثة أيام 

ألن السفير قد عاد من . التي يجب عليهم االنتظار خاللها طويلة بالنسبة لهم 

 .إجازته ، وبالتالي فقد عاد األمل إليهم من جديد في تنفيذ مهمتهم بمساعدته 

المجموعة ، وفضل محمد عبدالعزيز وطالب شقمان خرج أربعة من أفراد 

، وتأخرت المجموعة التي خرجت عن العودة مما جعل . . البقاء في الفندق 

محمد عبدالعزيز يقلق من تأخرهم ، وبدأت الشكو  واألوهام تساوره هو 

وطالب حول سبب عدم عودتهم ، وحتى عدم اتصالهم هاتفيا إذا افترض أن 

، ولم يكن أفراد المجموعة الذين تأخروا يدكون . . لقلق لي  هنا  ما يدعو ل

أنهم قد سببوا لمن تبقى منهم في الفندق القلق والخوف حيث أنهم عادوا حوالى 

الساعة الرابعة بعد الظهر وكأن شيئا لم يكن ، وعند سؤالهم عن سبب تأخرهم 

 ؟

هم استغلوا قالوا أنهم كانوا يتجولون في الساحة الحمراء بموسكو ، وأن. . 

 .شروق الشم  خالل النهار للتجول في الطق  الدافئ 

اعتبر محمد عبدالعزيز أن هذه مخالفة ارتكبت من قبلهم ، والتزموا هم بعدم 

، . . ، وفي المساء أخرج ناصربن زايد لعبة الورق من حقيبته . . تكرارها 

في لعب وتحلق الجميع حولها ، وعاد علي بن عبود إلى طريقته المعهودة 

 .الورق ، وهي ضرورة الفوز بأي طريقة 

فقبل عودة . . لقد كانت لعبة الورق مرتبطة بالحالة النفسية ألفراد المجموعة 

لم يفكر أحد باللعب ، وبعد عودة األمل إليهم . السفير ، وتحديد الموعد معه 

وجدوا أن لعب الورق أفضل مايمكن القيام به لقطع الوقت ، والتجمع حول 

 .مدفأة التقاء البرد الشديد الذي لم يتعودوا عليه من قبل ال
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في اليوم التالي اتصل بهم الملحق الثقافي ، ودعاهم لتناول طعام الغداء في 

، وفي الصباح وصل إليهم ابنه ناصر ومعه أحد موظفي السفارة . . منزله 

ق خوفا من بينما كلف علي بن عبود بالبقاء في الفند. . الصطحابهم إلى المنزل 

 .تعرض أمتعتهم للسرقة أو التفتيش خالل خروجهم جميعا 

، وكان ناصر . . في منزل الملحق الثقافي كان هنا  عدد من المدعوين معهم 

، ومثل غيره من أبناء . .  بن زايد ينظر إلى اللحم وكأنه ال يعرف أحدا سواه 

وبالذات في كان ناصر يحب كثيرا أكل اللحم مع األرز ، . صحراء مأرب 

البراري عند السفر مع األفواج السياحية ، وإعداد الطعام على الطريقة البدوية 

، وكان قد مضى عليه وقتا طويال لم يصادف فيه مثل هذه الوجبة الدسمة . . 

التي وجدها هذا اليوم في منزل الملحق الثقافي الذي هو من أبناء محافظة شبوة 

وقد ظل ناصر بن زايد يبحث عن طريقة تمكنه ، . .  المجاورة لمحافظة مأرب 

فقال لمحمد عبدالعزيز الذي كان بجواره . . من الحصول على المزيد من اللحم 

: 

 . !اليجوز أن يبقى علي بن عبود في الفندق بدون غداء _ 

ضحك الجميع بعد أن أخبرهم محمد عبدالعزيز بمغزى حرص ناصر بن زايد 

وأعطاه الملحق الثقافي مزيدا من اللحم ، فيما ، . . على غداء علي بن عبود 

 .وضع كمية من األرز واللحم في وعاء آخر قال أنها لعلي بن عبود 

عاد أفراد المجموعة إلى الفندق ، وقضوا ليلتهم تلك في محاولة تصور ما 

 . م في اليوم التالي مع السفير سيسفر عنه لقاؤه

 

 

 

 

 

 



 

[121] 
 

                       (23 ) 

نهض الجميع مبكرين ، . . م المحدد للقاء مع السفير اليمني في موسكو في اليو

فيما بقي علي بن عبود في الفندق ، وفي مكتب السفير . . وتوجهوا إلى السفارة 

أخذ يشرح لهم ماهي الخطوات التي قام بها __ الذي استقبلهم بحفاوة بالغة __ 

، . .  ي وإلقاء القبض عليه قبل وصولهم لضمان تنفيذ مهمتهم في اللحاق بالجان

وبعد أن كرر اعتذاره لهم مرة أخرى ، قال لهم أنه قد أجرى عدة اتصاالت مع 

، وأرسل له . . السفير األوزبكي في موسكو ، ومع وزير الداخلية األوزبكي 

 .رسالة رسمية عبر السفارة األوزبكية في موسكو 

، وبطريقة . .  وله كان السفير وهو يتحدث يدر  أن لديهم مايريدون ق

دبلوماسية ملحوظة طلب منهم أن يحدثوه عن القضية من بدايتها ، وتحدث 

محمد عبدالعزيز عن قضية مقتل أصحابهم صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود 

عند كل __ ، وخالل حديثه كان يعرض على السفير . .  من بدايتها وبالتفصيل 

ة يسحبها من الملف الموجود بين ورقة أو وثيق__ مقطع من مقاطع الحديث 

 .يديه ليدلل بها على صحة وقانونية حديثه 

بدت على السفير عالمات الدهشة من إصرار وعزيمة أفراد المجموعة ،  ومن 

، ثم أبدى لهم . .  النتائج التي حققوها حتى اآلن بدافع اإليمان بعدالة قضيتهم 

جاح مهمتهم ، وأضاف السفير استعداده للتعاون معهم وبذل كل ما في وسعه لن

أنه مستعد للسفر معهم إن تطلب األمر ذلك ، ثم طلب منهم أن يمنحوه مهلة 

 .لمدة يوم أو يومين حتى يتواصل مع سفير و وزير داخلية أوزبكستان 

 :قال محمد عبدالعزيز 

نأمل أال يتم اإلشارة في المذكرات المرسلة من السفارة إلى أننا أقارب _ 

 .يهما المجني عل

 ! .وبدا مندهشا من سبب الطلب . . أبدى السفير موافقته على الطلب 

تحدث بعد ذلك طالب شقمان ، وطلب من السفير أن يسال لهم عن أقرب رحلة 

، فأخذ السفير الهاتف واتصل على ما يبدو . .  طيران من اليمن إلى موسكو 

 :بعد إكمال المحادثة ، ثم قال لهم . .  أنه مكتب الطيران اليمني في موسكو 
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، وسوف يصل . .  إن أقرب رحلة طيران من اليمن ستكون بعد ثمانية أيام _ 

على نف  الرحلة القنصل اليمني قادما من صنعاء بعد قضاء إجازة العيد هنا  

 .، وسأتصل بكم الليلة وأعطيكم رقم هاتفه في صنعاء إذا كانت لكم حاجة إليه 

فارة ، وقد عاد األمل إليهم من جديد بعد اللقاء خرج أفراد المجموعة من الس

__ كما وعدهم __ ، وفي المساء اتصل بهم السفير بالفعل . . بالسفير 

، وبدورهم اتصلوا إلى مأرب وطلبوا . .  وأعطاهم رقم القنصل في صنعاء 

من أصحابهم تزويدهم بمبلغ من المال ، وإرساله مع القنصل الذي سيصل إلى 

 .ية األسبوع ، وزودوهم برقم هاتفه في صنعاء موسكو في نها

إال في وقت متأخر حيث . لم ينهض أفراد المجموعة من نومهم في اليوم التالي 

،وعلى عجل تناولوا  . .  كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف ظهرا 

الفطور والشاي ، ثم خرجوا جميعا عدا ناصر بن زايد الذي بقي في الفندق 

وبة بدال عن علي بن عبود الذي بقي في المرة السابقة ، وحين كانوا للمنا

الحظ طالب شقمان غياب . . يتجولون في الساحة الحمراء وسط مدينة موسكو 

صاحبهم محمد بن صالح ، فال هو مع ناصر بن زايد في الفندق ، وال هو معهم 

، !  . . لح ؟، وسأل محمد عبدالعزيز عما إذا كان يعرف أين محمد بن صا. . 

 .وزاد من قلقهم أن محمد عبدالعزيز قال أنه ال يعرف عنه شيئا 

 :قال احمد شقمان 

فمحمد ذهب لزيارة زميلي باسعد الذي استضافنا في . . لي  هنا  داع للقلق _ 

 .سكنه حين غادرنا الفندق السابق فجأة 

. الح اكتفى أفراد المجموعة بتوضيح احمد شقمان عن سبب غياب محمدبن ص

، ولم يسأل أحد عن سبب هذه الزيارة ألن احمد شقمان كان يبدو متحفظا عن .  

 .اإلدالء بأي معلومات حول ذلك 

بعد عودتهم إلى الفندق أخبرهم ناصر بن زايد أن كل من محمدبن علي وصالح 

بن قايد وعلي بن محمد قد اتصلوا من اليمن ، وأفادوا أنهم قد التقوا بالقنصل 

، . .  ، وسلموه المبلغ الذي سيوصله ألفراد المجموعة في موسكو   في صنعاء

، وفي الصباح قرروا . .  وفي المساء حاولوا االتصال بالسفير فلم يجدوه 
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التوجه إلى السفارة عدا محمدبن صالح الذي خالفهم من جديد وتوجه إلى سكن 

ب زياراته الطالب اليمني باسعد حيث كان باألم  ، دون أن يوضح لهم أسبا

، وفي الطريق إلى السفارة اتفق أفراد المجموعة على أن . .  المتكررة لباسعد 

يطلبوا من السفير التعاون معهم في الحصول على تأشيرات الدخول إلى 

 .أوزبكستان 

وصلوا إلى السفارة ، ووجدوا أنه من الضروري وجود محمد بن صالح أو 

، وبالتالي  فقد اضطروا إلى التوجه .   .جواز سفره إلكمال معاملة التأشيرات 

، وبمجرد . .  أوال إلى سكن الطالب باسعد حيث يوجد محمد بن صالح 

وصولهم إلى السكن اصطحبوا محمد بن صالح معهم ، وقرروا  العودة بأسرع 

، وفي الطريق أخبرهم محمدبن صالح عن سبب . .  مايمكن إلى السفارة 

 :حيث قال . . سعد زياراته المتكررة إلى سكن با

لقد أخبرني باسعد أن شخصآ يمنيآ وصل إلى سكنه بينما كان هو خارج _ 

السكن ، وهذا الشخص من محافظة المهرة كان يبحث عن باسعد أو أي طالب 

مدعيا أنه قدم مؤخرا . . يمني آخر بغرض مساعدته وإقراضه مبلغا من المال 

 <<.ور وصوله إلى موسكو من سوريا ، وأن جواز سفره قد احتجز عليه ف

                       (24 ) 

جواز . . لي  معه أي مبلغ . . قادم من سوريا . . من المهرة : كانت عبارات 

كفيلة بأن . . إلى آخر ماورد في حديث محمدبن صالح . . . . سفره قد احتجز 

صالح  تجعلهم جميعا يعتقدون أن مثل هذه األوصاف تنطبق بالفعل على الجاني

 .علي 

وصلوا إلى السفارة ، وفي مكتب السفير بدأوا في الحديث على تأشيرات 

. . ، وأعطى السفير توجيهاته بتحرير مذكرة بذلك . . الدخول إلى أوزبكستان 

، وعندما كان يتم إعداد المذكرة أطلعوا السفير على موضوع صاحب المهرة 

أبدى السفير اهتمامه بالموضوع ، و. . الذي وصل إلى سكن باسعد أثناء غيابه 

، وأخذ سماعة الهاتف واتصل بعدد من األشخاص ، وكان يسألهم باللغة 

، ثم عاد واتصل من جديد ، . . العربية ما إذا كانوا يعرفوا صاحب المهرة هذا 
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وإن كان واضحا أن السفير يتحدث حول نف  . . وتحدث بلغة لم يفهموها 

 :وقال لهم . . المحادثة ، وضع سماعة الهاتف الموضوع ، وبعد أن انتهى من 

ولكن أطمئنوا فسوف . . لي  هنا  حتى اآلن أي معلومات عن هذا الشخص _ 

 .أتحرى حوله بنفسي 

ذكر __ طلب منهم السفير بعد ذلك التوجه إلى مكتب أحد موظفي السفارة 

دوره ، وتوجهوا إليه ، وسلم لهم ب. . إلكمال معاملة التأشيرات __ اسمه 

وقال لهم بعد انتهائه . . ، ثم اتصل هاتفيا . . استمارات طلب تعبئتها من قبلهم 

 :من المحادثة 

 . !ستكلفكم التأشيرة الواحدة مع تذكرة السفر مبلغ ستمائة وأربعون دوالرآ _ 

، أدر  . . نظر أفراد المجموعة إلى بعضهم ، وفي نظراتهم حيرة وتساؤل 

 :فقال على الفور . ة أصحابه محمد عبدالعزيز سبب حير

 .موافقين _ 

 خرجوا جميعا من السفارة ،

وتوقفوا في أحد األرصفة المؤدية إلى محطة المترو للتشاور ، وتم االتفاق على 

 ،. .  التوجه إلى مكتب الملحق الثقافي 

هنا  أخبروه بموضوع صاحب المهرة ، واشتباههم في أنه الشخص الذي 

 .يبحثون عنه 

م الملحق الثقافي بالفعل أن هنا  شخص من المهرة بنف  األوصاف التي أكد له

 .أوردوها ، ووعدهم بأن يبذل قصارى جهده للتحري عنه وإبالغهم 

عاد أفراد المجموعة بعد ذلك إلى السكن ، وتوجه محمد بن صالح و احمد 

، وبعدأ محمد عبدالعزيز . .  شقمان إلى سكن باسعد وجاءوا به إلى سكنهم 

. . يسأله عن الشخص المشتبه به ، والذي أصبح االشتباه به شبه مؤكد لديهم 

 :قال باسعد 
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لقد جاء إلى مبنى الصداقة ، وفي الوقت الذي كنت فيه أنا غير موجود ، وال _ 

 !  .أعرف إن كان سيعود إلينا مرة أخرى أم ال ؟

جديد  اقترح عليهم باسعد أن يخرج هو ومحمد بن صالح واحمد شقمان من

، وبعد خروجهم مباشرة وصل إلى السكن الملحق الثقافي . .  للتحري حوله 

اليمني ، ومكث يتحدث معهم حتى عاد باسعد ومن معه ، وبصحبتهم شخص 

يمني يدعى حكيم ، وقد حضر ليؤكد لهم بالفعل أن جميع األوصاف مطابقة 

خص المشتبه ألوصاف الجاني صالح علي ، وكان حكيم أحد الذين التقوا بالش

به عندما جاء إلى مبنى الصداقة ،  وقد قال لهم حكيم أيضا أن لديه معلومات 

مؤكدة أن هذا الشخص سيسافر إلى إحدى المدن الروسية للدراسة هنا  في أحد 

المعاهد الفنية ،  وأن جواز سفره احتجز من قبل  مكتب الطيران السوري 

 .بسبب مبالغ مالية لدية للمكتب 

اق بين الملحق الثقافي وأفراد المجموعة على اللقاء في اليوم التالي تم االتف

للتحر  إلى مكتب الطيران السوري ، والتأكد منهم عن هذا الشخص  وهل 

 !سافر أم أنه ال يزال في موسكو ؟

في اليوم التالي نهض أفراد المجموعة ، وهم متذمرون من قلة النوم في الليلة 

لشاي على عجل ، ثم وزعوا أنفسهم في مجموعتين ، وشربوا ا. .  الماضية 

، ومحمد عبدالعزيز يتحر  للقاء . .  محمد بن صالح يتحر  للقاء مع باسعد 

 .مع الملحق الثقافي حسب الموعد المتفق عليه مساء اليوم السابق 

، ورغم أن . .  كان موعد اللقاء بالملحق هو الساعة التاسعة والنصف صباحا 

ز والمجموعة التي معه قد غادروا السكن الساعة التاسعة تقريبا محمد عبدالعزي

إال أن المسافة بينهم وبين  مكتب الملحق تقدر بعشرة . . ، وقبل شروق الشم  

، وبالتالي فقد كان لزاما عليهم أن يأخذوا سيارة اجرة حتى ال . . كيلو مترآ 

سيعاكسهم في تلك ، ولم يكن في حسبانهم أن الحظ . .  يتأخروا عن الموعد 

، وبعد فترة توقفت . .  فقد فوجئوا بازدحام خطوط السير في الشارع . اللحظة 

حركة السير تماما ، وعندما سألوا عن السبب قيل لهم أن هنا  حريق حدث في 

نف  الشارع الذي هم فيه ، وقد تم إغالقه أمام السيارات حتى تتمكن عربات 

 .ريق اإلطفاء من الوصول إلى مكان الح
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انتظروا قليال في سيارة األجرة ، ومحمد عبدالعزيز ينظر إلى ساعته وهو قلق 

 .، ثم لم يجد حرجا بعد ذلك . .  جدا من تأخرهم عن الموعد المحدد 

حين طلب من احمد شقمان أن يدفع الحساب ، ويترجل معه من السيارة ، 

،  . .  توقفة ويركضان معا في نف  اتجاه الشارع المزدحم بالسيارات الم

 .ورغم ذلك كله فقد تأخروا عن الموعد المحدد مع الملحق ساعة كاملة 

، وبينما كان . .  فور وصولهم إلى مكتب الملحق اعتذروا له عن تأخرهم 

ابتسم الملحق ، ولم . . محمد عبدالعزيز يستعد لسرد سبب تأخرهم عن الموعد 

 :وقال . . يدعه يكمل حديثه 

حسب الموعد ، وعندما تأخرتم ذهبت أنا إلى مكتب الطيران لقد انتظرتكم _ 

السوري ، ولم أجد مدير المكتب ، وقد أخذت رقم هاتفه وسوف اتصل به الحقآ 

. 

__ اتصل بهم السفير . . في نف  اللحظة التي كان الملحق يتحدث معهم فيها 

. .  به وطلب منهم الحضور إلى مكت__ حين علم أنهم في مكتب الملحق الثقافي 

، وفي مكتب السفير أطلعهم على مذكرة تم تحريرها من السفارة إلى الجهات 

__ األمنية المختصة في موسكو لمتابعة الشخص المشتبه به ، ثم كلف 

أحد موظفي السفارة بالتحر  معهم إلى مكتب الطيران __ عبدالوهاب 

 .السوري 

لطيران السوري ، ولم تحر  أفراد المجموعة ، ومعهم عبدالوهاب إلى مكتب ا

سوى أن أحد اليمنيين سافر إلى . . يكن لدى المكتب أي معلومات واضحة 

،  وعند مطابقة االسم اتضح لهم أنه غير الجاني . .  دمشق قبل ثالثة أيام 

الحقيقي أو __ ، كما أن اسم صالح علي . .  صالح علي الذي يبحثون عنه 

األسماء المسجلة في مكتب الطيران  لم يكن ضمن__ الذي غادر به من اليمن 

 .السوري 

كانت حالة اليأس التي تملكتهم وهم في مكتب الطيران كافية لدفعهم إلى أن 

لوال أن محمد عبدالعزيز رفع من معنوياتهم ، حين قال . . يعودوا إلى السكن 

 :لهم 
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 .يجب أن نرجع إلى السفارة إلطالع السفير على ماتم _ 

حيث أن السفير  أصدر توجيهاته لعبد . . إلى السفارة صائبة كانت فكرة العودة 

الوهاب موظف السفارة بالتحر  إلى المطار لوحده ، والتأكد من عدم وجود 

، وطلب من أفراد المجموعة العودة إلى سكنهم موضحا لهم أن . .  االسم هنا  

 .عبدالوهاب سيتولى المهمة لوحده 

، وحاول محمد . .  وجدوا أن باسعد ينتظرهم عاد أفراد المجموعة إلى السكن و

، لقد كان . . عبدالعزيز االتصال بسوريا فور وصولهم ، ولكنه لم يجد أحد 

دائما هو وأفراد المجموعة يحاولون أن يفعلوا شيئا ، وبالذات عندما تضيق 

 .طرق األمل أمامهم 

هم أنه ذهب في مساء نف  اليوم اتصل بهم موظف السفارة عبدالوهاب ، وقال ل

 إلى المطار ولم يجد أحد باالسم المطلوب ، وأنه سيذهب للقاء  رائد ياسين 

لإلطالع على ما يكون قد توصل إليه من __ وهو من موظفي السفارة __ 

 .معلومات حول الشخص المشتبه به 

في صباح اليوم التالي خرج أربعة من أفراد المجموعة من سكنهم مبكرين، 

الملحق الثقافي حسب الموعد المحدد معه من اليوم السابق ، واتجهوا للقاء ب

. .  ووصلوا إلى المكتب قبل وصوله ، وهنا  التقوا بكل من عبدالحكيم وباسعد 

، وتم االتفاق بينهم جميعا . . ، وبعد وصولهم بلحظات وصل الملحق الثقافي 

، وكان .   .على انتظار رائد ياسين الذي كان قد تم إبالغه مسبقا بالموعد 

حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة ظهرا ، . االنتظار طويال وممال 

 .ورائد لم يصل حسب الموعد 

. فذلك أمر ال يمكن قبوله . عندما تنتظر هنا ، وأنت التعرف ماذا يجري هنا  

أما إذا كان الشخص . . فإن الوقت ال ينتظر  . ، وعندما تنتظر شخصا ما .  

، . .  فمن العبث أن تظل منتظرا . ره قد تجاوز الموعد المحدد بينكما الذي تنتظ

كان محمد عبدالعزيز ينظر إلى ساعته ، وعالمات القلق بادية عليه ، وجميع 

 .أفراد المجموعة ينظرون إليه ، وكأنهم يريدون منه أن يفعل شيئا 
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أذنوا من قام محمد عبدالعزيز ، وقام أفراد المجموعة بعده ، وبعد أن است

توجهوا إلى مكتب السفير ، وهنا   اخبروه أن كل ما توصلوا إليه . . الملحق 

بواسطة رائد ياسين هو أن الشخص المشتبه به قد غادر العاصمة موسكو إلى 

، وعلى ضوء ذلك طلبوا من السفير أن يبلغ الجهات األمنية ( . .  بتره)مدينة 

 .عن الجاني والقبض عليه هنا  بمذكرة رسمية ليتم البحث والتحري 

استدعى السفير أحد موظفي السفارة ، وكلفه بالتحر  إلحضار رائد ياسين إلى 

، وفي نف  الوقت . .  السفارة ، وطلب منهم االنتظار لديه حتى يصل رائد 

أصدر السفير توجيهاته للسكرتارية بتحرير مذكرة إلى الجهات األمنية في 

 .الشخص المشتبه به وطلب القبض عليه تتضمن أوصاف ( بتره ) مدينة 

انتظر أفراد المجموعة إلى الساعة الثالثة بعد الظهر ولم يصل  ال رائد ياسين 

، وخرج السفير مضطرا . .  وال الموظف الذي كلفه السفير بالبحث عنه 

وبعد طول انتظار قرروا العودة __ كما قال لهم معتذرا __ لتوديع وفد قنصلي 

 .هم الملحق الثقافي إلى السكن ومع

، وكان وجود الملحق الثقافي . .  حتى مساء ذلك اليوم لم يكن هنا  أي جديد 

. .  معهم عامال مهما في تخفيف حالة الملل التي انتابتهم بعد عودتهم إلى السكن 

، وتعزز ذلك بالفعل حين اتصل بهم فور خروجه من السكن ، وقال لهم أنه قد 

ياسين واتفق معه على اللقاء به في صباح اليوم التالي ،  تواصل هاتفيا مع رائد

 :حين قال __ وهو يعرف ردهم مسبقا__ وسألهم الملحق بطريقة مؤدبة 

 !هل ستأتون صباح الغد لحضور هذا اللقاء ؟_ 

حين قال    له محمد . . وكان الرد من جانبهم مؤدبا أيضا ،وفيه مجاملة 

 :عبدالعزيز 

 !الضروري حضورنا ؟ هل من. ماهو رأيك _ 

 ! .نعم _ 

 .سنكون عند  في الصباح إن شاء هللا . حسنا _ 
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، ولم يفكروا . .  حاول أفراد المجموعة النوم في تلك الليلة فلم يتمكنوا من ذلك 

في لعب الورق لقطع حالة الملل التي يسببها غالبا انتظار المرء لموعد ما ، 

، وخالل الليل ما فتئ . .  لصالحه  وهو يشك في أن تكون نتيجة ذلك الموعد

. . محمد عبدالعزيز ومحمد بن صالح يثيران العديد من األسئلة واالحتماالت 

بينما كان موقف اآلخرين من أفراد المجموعة أكثر اطمئنانا من أن النتيجة 

 .ستكون حتما إيجابية 

ئوا في نهضوا صباح اليوم التالي ، ولم يتناولوا الشاي كعادتهم ، فقد فوج

، فقرروا الخروج بدون شاي . .  الصباح أن كمية السكر التي لديهم قد نفدت 

، وعند وصولهم إلى منزل الملحق لم يترددوا . .  حتى ال يتأخروا عن الموعد 

في شرب الشاي الذي قدم لهم فور وصولهم ، وشرب بعضهم أكثر من كوبين 

لمحدد كعادته ، وكان من الشاي ألن رائد تأخر عن الحضور في الموعد ا

، وطال انتظارهم حتى الساعة الثانية عشرة . . عليهم االنتظار حتى يحضر 

حين وصل رائد ياسين ، وتحدثوا معه حول الشخص المشتبه به ، . ظهرا 

، . .  والمعلومات التي حصلوا عليها حتى اآلن ، وحاجتهم الماسة لمساعدته 

تردد بعض الشيء في التعاون معهم ومع كل ما سبق فقد ال حظوا أن رائد م

ممادفع محمد عبدالعزيز في تلك اللحظة إلى االتصال بالسفير ، . . لسبب ما 

وتسليم سماعة الهاتف مباشرة لرائد الذي تحدث مع السفير حديثا مطوال حقق 

نتيجته في إقناع رائد بالتعاون معهم ، ووفق خطة قال لهم أنه سيضعها لنفسه ، 

 .هم شيئا عن تفاصيلها دون أن يوضح ل

قرر أفراد المجموعة العودة إلى السكن بعد أن اعتذروا عن دعوة الملحق لهم 

، وفي مساء نف  اليوم اتصل بهم السفير ، . .  بتناول طعام الغداء في منزله 

.  وأخبرهم أنه قد اتصل برائد مرتين وحثه على ضرورة االهتمام بالموضوع 

، وفي نف  الليلة أيضا . .  ارى جهده لتنفيذ ذلك ،  وأن رائد وعده ببذل قص

اتصل بهم الملحق الثقافي ، وقال أنه ال يزال بانتظار ما وعده به رائد ، وأن 

 .عليهم االنتظار دون خوف أو قلق 

، ورغم أنهما . .  رغم االتصاالت المتكررة من قبل السفير والملحق الثقافي 

فقد ظل محمد عبدالعزيز يثير العديد . . . ذا كانا صادقين بالفعل في اهتمامهما ه

من األسئلة التي بدا من خالل مضمونها أنه لم يثق حتى اآلن في مصداقية رائد 
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ياسين واستعداده للتعاون معهم ، وكان بعض أفراد المجموعة يعترضون على 

، . .  حالة الشك تلك التي ما انفك محمد عبدالعزيز  يتحدث بها عن رائد ياسين 

وحتى يقطع الشك باليقين فقد قرر محمد عبدالعزيز االتصال مباشرة برائد 

، وتم االتصال . .  والتحدث معه حول ما يكون قد وصل إليه حتى اآلن 

، وهو وسيلة االتصال الوحيدة المسجلة لديهم لرائد ( البيجر)بواسطة رقم النداء

، واتصل بهم رائد  . . ، وكرر محمد عبدالعزيز االتصال مرتين وثالث . .  

، ولم يكن في حديثه معهم أي جديد ، سوى أنه قد أضفى عليهم . .  بعد فترة 

 :حين قال لهم . . من الهدوء واالطمئنان 

لقد اتصلت مرتين إلى سوريا للسؤال عن الشخص المشتبه به ، ولم أجد _ 

نني ، كما أ. .  الشخص الذي سيفيدنا عنه ، وسأعود االتصال به مرة أخرى 

التي تشير المعلومات أنه فيها ، ( بتره ) سأتصل هذه الليلة إلى مدينة 

 .وسأوافيكم بالنتيجة مباشرة 

أغلق محمد عبدالعزيز سماعة الهاتف ، وأخذ يشرح ألفراد المجموعة أهم 

 .ماقاله له رائد وقد بدا عليه االرتياح بعض الشيء 

إذ  أن عليهم االنتظار . . نهم عمله في اليوم التالي لم يجد أفراد المجموعة مايمك

باإلضافة إلى أنهم بدأوا يشعرون . . من جديد لما سيتوصل إليه رائد ياسين 

ببعض اإلحراج من كثرة اتصالهم بالسفير والملحق الثقافي اللذين يبذالن جهودا 

مضنية ومتواصلة في سبيل مساعدتهم و التعاون معهم ، وبعد ظهر نف  اليوم 

الملحق الثقافي ومعه باسعد وعبدالحكيم ، ومعهم شخص جديد وصل إليهم 

، وأدر  أفراد المجموعة أن حضور هؤالء جميعا يوحي . .  يدعى ابن حبتور 

 . . بأن لديهم معلومات جديدة 

 :، وتحدث ابن حبتور قائال . .  فطلبوا منهم آخر األخبار 

شخاص اليمنيين ، ذهبت مساء أم  إلى الكازينو ، ووجدت مجموعة من األ_ 

وسألتهم عن صاحب المهرة الذي تشتبهون فيه ، وكانت إجاباتهم جميعا 

حيث أكدوا بالفعل أن هنا  شخص من محافظة المهرة تقدم . . متطابقة 

 .للدراسة في أحد معاهد مدينة بتره 
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أدر  أفراد المجموعة أن عليهم في هذه اللحظة متابعة رائد ياسين ، وجمع 

، واتصل محمد عبدالعزيز من جديد ، . .  الشخص المشتبه به  المعلومات عن

وأفاد بأنه اتصل إلى سوريا ولم يرد عليه أحد ، وأنه سيتصل إلى مدينة بتره 

 .في وقت الحق 

ازدادت الشكو  لدى أفراد المجموعة حول مصداقية رائد ياسين ، وعدم 

دالعزيز ، وسأله عن ، وهم  أحدهم لمحمد عب. .  تحقيقه ألي نتيجة حتى اآلن 

. فكأنه لم  ما كان محمد عبدالعزيز يفكر فيه في تلك اللحظة . . رأيه في رائد 

 :مماجعله يقول ، وبصوت مسموع . 

 ! !هللا وحده الذي يعلم بخفاياه ونيته _ 

ألن االعتماد على اآلخرين لم يعد . قرر أفراد المجموعة أن يتحركوا بأنفسهم 

ساس فقد تحركوا في الصباح إلى السفارة وقابلوا السفير مجديا ، وعلى هذا األ

حيث لديهم علم مسبق بموعد . ، وطرحوا عليه فكرة تحركهم إلى المطار 

، واستحسن السفير الفكرة ، وأجرى بعض . .  وصول الطائرة من دمشق 

االتصاالت لمعرفة موعد وصول الطائرة بالتحديد ، وكان الموعد في التاسعة 

، ثم استدعى السفير موظف آخر غير الموظف السابق وكلفه  . . مساء 

بالتحر  بإحدى سيارات السفارة في المساء وأخذ أفراد المجموعة معه 

، وعاد أفراد المجموعة إلى السكن بانتظار حلول . .  والتحر  إلى المطار 

 .المساء للتحر  إلى المطار 

طرح عليهم . ق الثقافي في السكن وصل إليهم رائد ياسين ، وبحضور الملح

 :حيث قال . رائد آخر النتائج التي توصل إليها 

وهو طالب يدرس في مدينة بتره ، وقد أكد لي أن __ لقد اتصلت بالسعدي __ 

، وأنه قد سجل للدراسة في . .  الشخص المطلوب قد سافر إلى سوريا بالفعل 

 .ريا خالل هذا األسبوع ، وبالتالي فالبد أنه سيعود من سو. .  أحد معاهد بتره 

وأضاف أن السعدي أعطاه . . وأخرج مفكرته من جيبه . قال رائد ياسين ذلك 

، وأنه سيتصل بالرقم . .  رقم هاتف في سوريا للتأكد من الشخص المشتبه به 

 !!في وقت الحق 
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في المساء وصل موظف السفارة محمد عبدالغني بإحدى سيارات السفارة ، 

، وهنا  كانت النتائج مخيبة . .  لمجموعة إلى المطار وتحر  مع أفراد ا

فال يوجد أي بالغ مسبق عن الشخص المشتبه به رغم . . آلمالهم من جديد 

، والرحلة التي وصلت من . .  مذكرات ومراسالت السفارة إلى أكثر من جهة 

دمشق في تلك الليلة لم يكن فيها أي شخص يمني ، والمعلومات الخاصة 

كما قال لهم الموظف المختص __ السابقة التي وصلت من دمشق  بالرحالت

ال يتم االحتفاظ بها في المطار ، وإنما ترسل أوال بأول إلى المركز __ 

 .الرئيسي في مكتب بعيد عن المطار 

عادوا جميعا إلى السفارة ، ولم يكن أمامهم من خيار سوى تحديد موعد مع 

لتعقيب على وزارة الخارجية والجهات السفير إلى صباح اليوم التالي ، وا

، والعودة إلى المطار في اليوم التالي حيث ستصل رحلة . .  الرسمية األخرى 

 .طيران أخرى من دمشق 

فجميع . . شهدت األيام التالية ازدياد حالة اليأس والقلق لدى أفراد المجموعة 

اءات السفارة ، ومعظم إجر. .  الرحالت القادمة من دمشق اليوجد فيها أحد 

، وواجهتهم مشاكل أخرى منها أن . .  غلب عليها الطابع الرسمي والروتيني 

إقامة احمد شقمان الممنوحة له من السفارة الروسية بصنعاء لمدة شهر واحد 

، وتم تسليم جواز سفره ألحد موظفي السفارة . .  فقط قاربت على االنتهاء 

ثة من أفراد المجموعة أن يفعلوا شيئا إلكمال معاملة اإلقامة بعد أن حاول ثال

 .بهذا الخصوص فلم يتمكنوا 

بدأ اإلحساس بالمرارة والخيبة مالزما لهم طوال الوقت فرغم أن الشخص 

المطلوب لهم موجود في إحدى المدن الروسية القريبة من موسكو إال أن 

 .األمور تسير في االتجاه المعاك  

__ ، ولم يكن لدي أي جديد . .  ئد ياسين حاول محمد عبدالعزيز االتصال برا

، ومرة ثانية حاول محمد عبدالعزيز . .  ووعدهم إلى ظهر يوم الغد __ كعادته 

 .االتصال بالملحق العسكري اليمني في دمشق فلم يجده في منزله 

، وهذه البالد . .  الوقت يمر ببطء شديد ، وحالة اليأس تعاودهم من جديد 

لتي لم يألفوا الحياة فيها تجعلهم في خوف دائم وقلق مستمر بصقيعها وثلوجها ا
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وال ما هو المجهول الذي . . ، ألنهم ال يعرفون ما ستسفر عنه األيام القادمة ؟ 

، وكان محمد . .  ، ومع هذا كله فقد كان إيمانهم باهلل قويا . .  ينتظرهم ؟ 

 :المجموعة بقوله  عبدالعزيز كثيرا ما يبدد حالة اليأس التي يثيرها أفراد

 .كل شيء بإرادة هللا ، وأملنا فيه كبير _ 

توجهوا إلى السفارة من جديد ، وطلبوا من السفير استخدام عالقاته الشخصية 

لالتصال مباشرة بالمعاهد الموجودة في مدينة بتره ألن اإلجراءات الرسمية 

باالتصال  ، ووافق السفير على طلبهم ، وكلف الملحق الثقافي. .  ستتأخر 

، ولم يتمكن الملحق إال من االتصال بمعهدين فقط ، ولم . .  بالمعاهد مباشرة 

، ومن جديد كلف السفير الملحق الثقافي اليمني . .  يجد فيها أي نتيجة إيجابية 

بمتابعة الموضوع واإلفادة __ الذي كان حينها اليزال في موسكو __ السابق 

 .بأي نتائج يتوصل إليها 

، . .  بدالحكيم قد وعدهم بالبحث عن سكن جديد أفضل من السكن الحالي كان ع

__ ووجدوا شقة سكنية مناسبة مؤجرة للملحق العسكري اليمني في موسكو 

ووافق على أن ينتقلوا للسكن فيها بعد أن __ والذي كان حينها في اليمن 

 .اتصلوا به هاتفيا إلى اليمن 

هم وجود الشغالة التي كانت تسكن في إحدى في السكن الجديد لم يكن مناسبا ل

، وبعد حوار . .  ، وحاولوا التخلص منها ولكنها رفضت . .  غرف الشقة 

. طويل تم االتفاق معها على أن تستقر هي في المطبخ ، وتقوم بأعمال النظافة 

 .فيما يتولوا هم عملية إعداد الطعام . 

محمد عبدالعزيز وناصر بن زايد شهدت األيام التالية بعد ذلك إصابة كال من 

، وكأن المصائب بالفعل التأتي . .  بمرض شديد وحالة من الحمى والزكام 

، وخالل هذه األيام كان عليهم االتصال باليمن وتكليف كال من . .  فرادى 

محمد بن علي وقائد بن علي لمتابعة وإرسال مذكرة رسمية من فرع الشرطة 

 .الخارجية الروسية مباشرة حسب طلبهم الدولية باليمن إلى وزارة 

ظل محمد عبدالعزيز وناصر بن زايد مالزمين للفراش من جراء الحالة 

، وكان على أفراد المجموعة اآلخرين التحر  . . المرضية التي ألمت بهم 
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، وكان لديهم خطة جديدة تتضمن سفر بعضهم إلى مدينة . .  يوميا إلى السفارة 

سفير أقنعهم بالعدول عن هذه الفكرة ألن هنا  من يقوم بذلك ، ولكن ال. .  بتره 

حاليآ ، باإلضافة إلى أنهم سيكونون بعيدين عن السفارة فيما لو سافروا إلى 

هنا  ، بعد حوالى أسبوع  من انتقالهم إلى السكن الجديد أخبرهم موظف 

قبض السفارة محمد عبدالغني أن المحكمة في مدينة بتره قد أصدرت أمرآ بال

على الشخص المطلوب بناء على األوليات التي أرسلت إلى هنا  ، وأنه سوف 

، وإذا لم تصل هذه . .  يبقى في الحجز لمدة شهر حتى تأتي أوراق إثبات إدانته 

 .اإلثباتات خالل المدة المحددة فسيتم اإلفراج عنه 

ون كان أفراد المجموعة مهتمين أوال بالتأكد من وجوده ، وبعدها لن تك

إذ  أن بمقدورهم إحضار كل مايثبت إدانته . اإلثباتات ذات أهمية بالنسبة لهم 

في نهاية األسبوع حدث ما لم يكن متوقعا ال في حسبانهم ، وال في حسبان 

إذ أن عبدالحكيم  تمكن من االتصال بالمعهد الذي . . السفير وأعضاء السفارة 

سية ، وطلب منهم إرسال حصل منه الشخص المشتبه به على المنحة الدرا

أوراقه وصورة جواز سفره إلى موسكو ، وعندما وصلت إليهم األوراق اتضح 

لهم أن االسم والصورة ليست للشخص المطلوب الذي يبحثون عنه ، وإن كان 

هنا  بعض التشابه في االسم والصوذة؛ ازدادت التساؤالت  والتعقيدات ، 

 ص آخر ؟هل هذا شخ: وظهر أمامهم سيناريو جديد 

 هل الجاني يجيد التنكر إلى هذا الحد ؟

اقترح البعض ضرورة السفر إلى مدينة بتره ، والتحقق من معلومات الشخص 

المشتبه به مباشرة من هنا  والبعض اآلخر اقترح توجيه مسار البحث 

والتحري في اتجاهات أخرى كان رأي عبدالحكيم هو التريث لمدة يومين أو 

إلى مدينة  ، وبعدها يتم اتخاذ القرار بالسفر.  واصل البحث ثالثة أيام وسوف ي

 .بتره أو عدم السفر 
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                       (25 ) 

مع ازدياد التعقيدات وتشابك المسائل تتطور قدرات اإلنسان ، ويظل عقله 

 .هذا إذا لم  يتملكه اليأس ويقضي عليه . . يبحث عن المخارج الممكنة 

راد المجموعة بعد وقت طويل من الحوار وتبادل اآلراء ، في السكن قرر أف

دراسة إمكانية __ األول : العمل في اتجاهين . . ودارسة جميع االحتماالت 

السفر إلى مدينة بتره ، والتحقق من المعلومات الواردة من هنا  عن كثب ، 

سرعة إرسال المعلومات الواردة من المعهد إلى مأرب وتكليف __ والثاني 

مجموعة من أصحابهم بالتوجه إلى صنعاء والبحث عن صاحب هذه 

 .المعلومات ، وجمع أكبر قدر ممكن من الحقائق حوله 

تحركت مجموعة أخرى من األشراف من مأرب إلى صنعاء ، وتتكون من 

، وقد سجلوا جميع المعلومات . .  محمد بن علي وناصر محمد وصالح بن قائد 

، . .  بمجرد وصولهم إلى صنعاء باشروا عملهم التي وصلتهم من موسكو ، و

وخالل يومين فقط اتصلوا بمجموعة موسكو وأخبروهم أن المعلومات جاهزة 

 .لديهم ، وطلبوا رقم الفاك  الذي سيتم إرسالها عليه إلى موسكو 

اتصل بهم محمد عبدالعزيز ، وأعطاهم رقم الملحقية الثقافية اليمنية في موسكو 

، وفي اليوم التالي تحركوا جميعا إلى الملحقية . .  علومات إليها ليتم إرسال الم

الثقافية ، وانتظروا حتى وصلت المعلومات من اليمن ، وتتضمن اسم الشخص 

،وعرضوا المعلومات على . .  وصورته. الملتحق بالمعهد في مدينة بتره 

لصداقة لعرض ، ثم استأذنوهما بالتحر  إلى مبنى ا. . السفير والملحق الثقافي 

الصورة واالسم على الطالب اليمنيين للتأكد ما إذا كان هذا  هو الشخص الذي 

 جاء إليهم من قبل أم ال ؟ 

، وبالتالي فقد . . كانت الصورة المرسلة من اليمن بالفاك  غير واضحة . . . 

، ثم قال . . . . قال لهم أحد الطالب أن الصورة ليست للشخص الذي جاء إليهم 

 .لحظات أنه لي  متأكداألن الصورة غير واضحة  بعد

قرر أفراد المجموعة االتصال بمجموعة صنعاء ، وطلب إرسال الوثائق 

 .والمعلومات بالبريد المسجل والسريع ولي  بالفاك  
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كان أفراد المجموعة حتى هذه اللحظة يتأرجحون بين الشك واليقين ، ولم 

 __عزيز بما في ذلك محمدعبدال__ يمتلك أحدهم 

الجرأة أو القدرة على قطع حالة الشك هذه بتصرف واضح ينتقل بهم إلى 

، وكان القرار الوحيد الذي اتخذوه هو تحر  بعضهم إلى . .  مرحلة اليقين 

مدينة بتره ، وعدم االعتماد على االتصاالت الرسمية بين السفارة والمعهد الذي 

 .التحق به الشخص المطلوب 

تحر  محمد بن صالح واحمد شقمان على قطار الساعة في اليوم التالي 

ومعهما الطالب اليمني طارق الذي قابل الشخص المشتبه __ السادسة مساء ، 

، ومع أن الرحلة . . متجهين إلى مدينة بتره __ به في مبنى الصداقة بموسكو 

، فبمجرد وصولهم تحركوا مباشرة للقاء بالملحق . بالقطار كانت خالل الليل 

لثقافي اليمني السابق الذي كان اليزال مقيما في مدينة بتره ، وكانت مفاجأة ا

بالنسبة لهم حين عرض عليهم صورة الشخص المشتبه به ، وقارنوها بصورة 

الجاني صالح علي ، ووجدوا الفرق واضحا بين الجاني والشخص الذي 

 .يتابعونه منذ فترة 

ربما ألنها أوصلتهم . . نوياتهم لم تكن المفاجأة محبطة لهم ، ولم تضعف مع

 .أخيرا إلى مرحلة اليقين التي جاءوا إلى هذه المدينة للبحث عنه 

كان أول عمل قاموا به هو االتصال بأصحابهم في موسكو لينقلوا لهم النتيجة 

، وبعد عودة . التي توصلوا إليها ، والتي يدركون أنهم في لهفة شديدة لمعرفتها 

شقمان إلى موسكو بعد أن تأكدوا من أن الشخص  محمد بن صالح واحمد

لي  هو الجاني صالح علي ، . المشتبه به ، والذي ظلوا يتابعونه فترة طويلة 

وكان لزاما عليهم بعد هذا كله أن يبدأوا في البحث عن اتجاه جديد في عملية 

البحث والتحري تعوضهم عن الجهد والوقت والمال الذي أنفقوه في متابعة 

، وكانت الخطوة الجديدة التي قرروا . .  م يكن هو الشخص المطلوب شخص ل

. . القيام بها هي سرعة معاملة تأشيرات الدخول إلى جمهورية أوزبكستان 

 .والسفر إلى هنا  في مغامرة جديدة للحاق بالجاني صالح علي 

 قبل أن يتحركوا إلى السفارة في صباح اليوم التالي لمعاملة تأشيرات الدخول

وصلت إليهم بعض األخبار المزعجة من اليمن نقلها إليهم . . إلى أوزبكستان 
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أفراد المجموعة التي كانت قد تحركت إلى صنعاء لمتابعة الشخص المشتبه به 

تضمن حدوث مشكلة بين أحد : الخبر األول . . ثم عادت إلى مأرب . . 

: ، والخبر الثاني  . . أصحابهم وأحد أفراد قبيلة أخرى مجاورة لهم في مأرب 

هو أن األخ األصغر لطالب شقمان يعاني من حالة مرضية شديدة إثر إصابته 

، وأن حالته تستلزم ضرورة عودة طالب بأسرع مايمكن . .  بفيروس الكبد 

 .لمرافقته إلى الخارج للعالج 

قرروا  أن تتزامن معاملة تأشيرات الدخول إلى أوزبكستان مع استعداد طالب 

من موسكو إلى دمشق ، ومن ثم العودة إلى اليمن ، ووجدوا عناء بالغا للسفر 

في إقناع طالب شقمان بالعودة إلى اليمن ، ولم يجد محمد عبدالعزيز بدآ من 

مما يعني وقف . تهديده بأنه إذا لم يوافق على العودة فإنهم سيعودون جميعا 

 .عملية البحث والتحري بسببه 

نه في الخيارات التي أرادت األقدار أن تضعها  كان طالب يفكر وهم يحدثو

فزمالؤه أفراد المجموعة سيتحركون في . . . أمامه في هذه المرحلة بالذات 

رحلة جديدة للبحث عن الجاني ، وأخوه الذي يحتضر في مأرب بحاجة إلى أن 

يكون بجانبه ، وفي هذه اللحظات كان طالب يتمنى لو تكشفت  له أسرار الغيب 

، وكأن ناصر بن . .  اهم قادمون عليه حتى يتخذ القرار المناسب وعرف م

قد أدر  في __ الذي بدا وجهه شاحبا من آثار الحمى التي أصابته __ زايد 

 :فقال له . . تلك اللحظة ماكان طالب يفكر به 

 !! .الحي أبقى من الميت . يجب أن تعود إلى اليمن _ 

قاموا بتعبئة استمارات طلب التأشيرات ،  توجهوا إلى السفارة اليمنية ، وهنا 

وسلموا جوازات سفرهم مع الرسوم المطلوبة وهي مبلغ ألفين دوالر ألحد 

، وفي نف  اليوم قطعوا تذكرة سفر إلى . .  موظفي السفارة ليكمل معاملتها 

 .دمشق لطالب الذي وافق بعد جهد على العودة إلى اليمن 

. اد أفرد المجموعة إلى السكن بعد أن ودعوه غادر طالب في اليوم التالي ، وع

لقد كان عليهم االنتظار لمدة ثالثة أيام ، والبقاء داخل السكن دون القيام بأي . . 

عمل ، والسبب في ذلك العطلة األسبوعية التي جاءت بعدها مباشرة عطلة 

 ، وكان مزعجا لهم أن طالبآ لم يتصل من دمشق. .  أخرى بمناسبة عيد المرأة 
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، ومع أنهم لم يفعلوا شيئا بهذا . .  في اليوم الثاني لسفره كما كان مفترضا منه 

فقد . . ، ومع أنه لم يكن بأيديهم أصال مايمكن أن يفعلوه . .  الخصوص 

، وقد ظلوا كذلك طوال . .  تملكتهم حالة من القلق لعدم اتصاله بهم حتى اآلن 

وا في المساء إلى مأرب فقيل لهم أن النهار ، ولم يهدأ لهم بال إال حين اتصل

 .طالب قد وصل إلى هنا  

، . .  استمر أفراد المجموعة بعد ذلك في متابعة الحصول على التأشيرات 

وفوجئوا عند وصولهم إلى السفارة بخبر إسعاف السفير إلى المستشفى إثر حالة 

ه التوجيه ، وهنا  طلبوا من. .  مرضية طارئة ، وقرروا زيارته في المستشفى 

، ووافق السفير على . .  إلى السفارة بتحرير مذكرة لوزارة الداخلية األوزبكية 

طلبهم على أن يتم تحرير المذكرة المطلوبة في اليوم التالي ، وخالل يومين 

، وكانوا . .  فقط من زيارتهم للسفير كانت تأشيرات الدخول جاهزة لديهم 

. .  بمرافقتهم خالل رحلتهم إلى أوزبكستان سعداء كذلك بتكليف الملحق الثقافي 

، وخالل الليلة األخيرة لهم في موسكو كان محمد عبدالعزيز يتفحص بحرص 

شديد األوراق والوثائق الخاصة بالقضية ، وأفراد المجموعة يحيطون به وقد 

بدت على مالمحهم بوضوح عالمات القلق من خوض مغامرة جديدة اليعرفون 

يحاولون إخفاء قلقهم أمام __ وبدون سابق اتفاق __ جميعا  عنها شيئا وكانوا

بعضهم البعض ، وكان كل واحد منهم في تلك الليلة يعتقد أنه الوحيد الذي لم 

. تان في الساعة الثالثة صباحا ينم طوال الليل بانتظار موعد السفر إلى أوزبكس

.. 
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مطار موسكو متجهة إلى العاصمة األوزبكية  أقلعت الطائرة الروسية من

، وكان احمد شقمان يؤشر ألفراد المجموعة من مقعده بفك أحزمة . .  طشقند 

األمان بعد أن  استقرت الطائرة في الجو ، والملحق الثقافي يراقبهم بنظراته 

، واندهشوا ألن الرحلة من موسكو إلى طشقند تستلزم منهم . .  وهو يبتسم 

اعاتهم بمعدل ساعتنين كاملة وهو فارق التوقيت الزمني بين موسكو تقديم س

، وهذا يعني أن الرحلة ستكون إلى أرض جديدة تختلف كثيرا عن . .  وطشقند 

وهذا يعني أيضا الحاجة إلى المزيد من االستعداد النفسي ورباطة . . موسكو 

األخرى أن الجأش ، وخالل الرحلة كان ناصر بن زايد يحاول بين الفينة و

. يزيل تلك  الهالة من الخوف والقلق التي علقت بأذهان بعض أفراد المجموعة 

، ومنها أنهم ذاهبين . .  عندما كان يطلق بعض النكات واألحاديث الساخرة 

 :وهو يشير إلى الملحق __ إلى نهايتهم المحتومة  ، ثم قال معلقا على ذلك 

 ! !نب الملحق ؟لكن ماذ. . نحن جئنا بمحض اختيارنا _ 

وضحك الملحق حتى اتجهت نحوهم نظرات ركاب الطائرة . . ضحكوا جميعا 

 .جميعا وفيها عالمات استغراب 

وصلت الطائرة إلى مطار طشقند ، واستغرقت معاملة الخروج من المطار ما 

يقرب من ساعتين ، دون أن يتمكن الملحق الثقافي واحمد شقمان من معرفة 

لمعتمد الذي كان محمد عبدالعزيز وناصر بن زايد يسألونهما سبب هذا التأخير ا

فيما كان محمد بن صالح وعلي بن عبود في صالة االنتظار . . . عنه بإلحاح 

 .يتجاذبان أطراف الحديث  وكأن األمر ال يعنيهما 

اتجهوا جميعا إلى الفندق بعد إكمال اإلجراءات ، وألن محمد عبدالعزيز كان 

ورغم حالة التعب . . وا إلى هذه البالد للسياحة أو الراحة يدر  أنهم ماجاء

فبمجرد وصولهم إلى الفندق تقدم إلى الملحق . واإلرهاق التي بدت عليهم 

 :وسأله في أدب جم 
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ونتوجه اآلن إلى وزارة الخارجية ! هل يمكن أن نسأل عن الدوام ؟_ 

 ! !األوزبكية لنبدأ في العمل ؟

ه من إجراء بعض المحادثات الهاتفية من استعالمات كان الملحق قد انتهى لتو

 :وقال . . وقد ابتسم وهو ينظر إلى محمد عبدالعزيز . . الفندق 

 ! !لسوء الحظ أن هذا اليوم ، ويوم غد عطلة رسمية هنا في طشقند _ 

 .وهذا يعني أننا لن نتمكن من عمل شئ خالل هذا اليوم وغدا 

واقع ، وقرروا تناول طعام الغداء والنوم ، استسلم محمد عبدالعزيز لألمر ال

. ، وبالتالي فلم يدع أفراد المجموعة ينامون . .  وبعد ساعة فقط وجد نفسه قلقا 

أحدها كان . . ، ودعاهم للقاء في غرفته ، وطرح عليهم عدة خيارات للعمل .  

ضرورة البحث عن أحد الطالب اليمنيين ليتم االستدالل عن طريقه على 

شخص يمني يدعى فؤاد لديه شركة سياحة في طشقند ، وكانوا قد  عنوان

سمعوا عنه وعن شركته وهم في موسكو ، والخيار الثاني طرحه لهم محمد 

 :حيث قال . . عبدالعزيز على شكل سؤال 

أم أنه الضروري أن ننتظر هنا في طشقند ! هل نتحر  إلى بخارى مباشرة ؟_ 

 ! !خارجية األوزبكية ؟حتى إكمال المعاملة في وزارة ال

كانت لديهم معلومات مسبقة من اليمن وسوريا أن صديقة الجاني األوزبكية 

تسكن في مدينة بخارى التي تبعد عن العاصمة طشقند مسافة اثنتي عشر ساعة 

، وبدوا جميعا مترددين في الموافقة على التحر  إلى بخارى قبل . .  بالقطار 

خوفا من أن يضطروا إلى العودة إلى . طشقند  إكمال اإلجراءات المطلوبة في

 .طشقند مرة أخرى 

مر عليهم اليوم التالي لوصولهم بصعوبة بالغة ألنهم لم يفعلوا شيئا سوى 

، ومع هذا فلم يمنعهم ذلك من . .  االنتظار حتى تنتهي العطلة الرسمية 

بعد __ ا ، وفكروا وقدروا وقررو. .  التخطيط لما يمكن أن يقوموا به بعدها 

على أال يتم اإلشارة ال __ أن استدعوا الملحق إلى الغرفة التي يجتمعون فيها 

، وبدا االندهاش واضحا . .  من قريب وال من بعيد بأنهم أقارب المجني عليهما 
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ومع هذا فقد ظل صامتابينما . . على الملحق من سبب هذه الخطة وهدفها 

 :قائال . . واصل محمد عبدالعزيز حديثه 

نحن ال نعرف شيئا عن طبيعة األنظمة األمنية والقانونية المتبعة في هذه _ 

وال أعتقد أن هنا  قانون يسمح بتسليم الجاني ألقارب المجني عليه . . البالد 

 :، وأضاف مستدركا وهو يبتسم . .  مباشرة 

 ! !هذا فيما لو وجدناه وأمسكنا به _ 

 :قال الملحق 

 ! !ومن أنتم إذا ؟! عنكم ؟ وماذا تريدون أن يقال_ 

 :بعد لحظة قصيرة من الصمت . قال محمد عبدالعزيز 

نحن مسؤولون ، أو مندوبون عن أجهزة األمن والقضاء في اليمن ، _ 

وأشار إلى الملف __ ومكلفون بمتابعة هذه القضية في الخارج ، ولدينا هنا 

 .مايثبت صحة ما نقول __ الموضوع أمامه 

، وقال لهم بصوت مرتفع . .  الح جيبه في حركة سريعة تحس  محمد بن ص

 :وهو يخرج بطاقته العسكرية ، ويبرزها أمامهم 

 .سوف اكون ضابط األمن المكلف بالقضية . أنا جاهز _ 

كانت صدفة تدل على حسن الحظ ، ومفارقة عجيبة أن يحمل شخص بطاقته 

مثل هذه ، ورغم أنه قد  ، وبالذات في مهمة. .  العسكرية عند سفره خارج بلده 

تم تنبيههم قبل مغادرتهم لليمن بأن ال يحملوا معهم أي أوراق أو وثائق قد 

اليعرف محمد بن صالح ما هو اإلحساس الذي خامره . . تسبب لهم المشاكل 

 .حينها بضرورة حمل بطاقته العسكرية 

إلى في اليوم الثالث لوصولهم إلى طشقند توجهوا جميعا ، ومعهم الملحق 

، ومعهم أيضا جميع األوراق والوثائق الخاصة . .  وزارة الخارجية األوزبكية 

، . .  بالقضية ومنها الرسالة التي تم إعدادها من السفارة اليمنية في موسكو 

. وعندما طلبوا مقابلة رئي  الدائرة القنصلية لم يسمح بالدخول إال للملحق فقط 
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لمسؤول األوزبكي الذي قابله قد طلب منهم ، والذي أخبرهم بعد خروجه أن ا.  

 .مهلة إلى بعد ظهر اليوم حتى يعود الرأي من وزارة الداخلية األوزبكية 

كان أفراد المجموعة يكرهون المواعيد التي يفرضها الروتين الوظيفي ، وكان 

يخامرهم إحساس دائم بأن األحداث تتسارع وأن األمور تسير في غير صالحهم 

، وانطالقا من هذا . .  م االنتظار حتى يأتي الرد من جهة أخرى إذا طلب منه

اإلحساس فقد عاد الملحق الثقافي بعد ظهر نف  اليوم ، ومعه كال من احمد 

، وتحدثوا مع المسؤول األوزبكي من مكتب . .  شقمان ومحمد بن صالح 

الغ استعالمات الوزارة ، وأخبروه أنهم سيتحركون إلى بخارى ، وأن عليه إب

وزارة الداخلية األوزبكية ، وإدارة الشرطة في بخارى حتى يكون لديهم خبر 

 .مسبق عنهم قبل وصولهم إلى هنا  

إذ أنهم وبمجرد . . عاد إليهم سوء الحظ من جديد كما قال ناصر بن زايد 

تلقى الملحق الثقافي محادثة هاتفية من . عودتهم من وزارة الخارجية األوزبكية 

ن أمرآ بسرعة العودة إلى موسكو حيث وقع حريق مفاجئ في موسكو تتضم

فقد أظهروا  . ، ورغم ما يعني لهم ذلك . .  سكن الطالب اليمنيين في موسكو 

، وإن كانوا في حقيقة األمر ال يفضلوا أن يتركهم . .  إصرارهم على عودته 

 . لمنعطف الخطير من رحلة البحث في هذه الظروف ، وفي هذا ا
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في مساء نف  اليوم كان أفراد المجموعة األربعة في إحدى غرف القطار 

، وكان . .  المتجه من طشقند إلى بخارى في رحلة تستغرق اثنتي عشر ساعة 

معهم في نف  الغرفة ثالثة أوزبكيين بدت عليهم الدهشة من حديث وحركات 

دل معهم احمد شقمان بعض عبارات وحتى بعد أن تبا. . أفراد المجموعة 

 .فال تزال الدهشة مرتسمة على وجوههم . التعارف باللغة الروسية 

كانت الطريق تمر بين الجبال والوديان السحيقة ، وكان منظرها بعد سقوط 

مما جعل ناصر بن زايد . . األمطار وجريان السيول رهيبا وخالبا في آن واحد 

ؤكد لهم أن األماكن التي يمرون منها هي األنسب ينطلق في أحاديثه الساخرة لي

 . لنهايتهم 

أن حديثهم يدور حول . أدر  أحد األوزبكيين المشاركين لهم في نف  الغرفة 

 :فقال ألحمد شقمان وهو يشير بيده من نافذة القطار. جمال الطبيعة ورهبتها 

بعد أن __ لهم ، ثم قال . . لكنه رحب في القلوب . . المكان ضيق في الجبال _ 

 :انتهى أحمد شقمان من ترجمة حديثه السابق ألفراد المجموعة 

، وفي هذه الجبال والوديان السحيقة تنتشر . .  هذه حكمة مشهورة عندنا _ 

الحكم والقصص والروايات ،وعندنا هنا نهتم بالشعراء والفنانين ، ونحب من 

لعله كان يعبر فيها عن __ قال ذلك ثم أورد حكمة أخرى . . . يقول الحكمة 

 :حيث قال . . عودته هو وزميليه من طشقند إلى بخارى 

 .فقد حكم على نفسه أن يبقى دائما في الطريق . من خرج يبحث عن الحقيقة _ 

وكأنهم كانوا هم المعنيون بها . المست هذه المقولة أحاسيسهم وعقولهم مباشرة 

مماجعل محمد عبدالعزيز يؤكد للرجل . . ، وأخافتهم نبرة التشاؤم الواردة فيها 

أن العزيمة واإلصرار تجعل المرء __ واحمد شقمان يترجم __ األوزبكي 

وأن على اإلنسان اال يتراجع عما . . يحقق ما كان غيره يعتقد بأنه مستحيل 

 .يريده حتى لوكانت فيه نهايته 

. . لعزيز ابتسم الرجل األوزبكي بعد أن استمع إلى ترجمة ماقاله محمدعبدا

 :وقال 
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 .النسور على األرجح لم تخسر المعركة ، لكنها فنيت كلها ، وهذا شئ آخر _ 

، ولم ين  . .  توقف الحديث بينهم وبين األوزبكيين فور وصولهم إلى بخارى 

مؤكدين لهم . الثالثة األوزبكيين أن يوجهوا لهم الدعوة للنزول لديهم كضيوف

 .ألغلى واألهم أن الضيف القادم من بعيد هو ا

شكرهم احمد شقمان على دعوتهم ، واعتذر لهم بعد أن هم  له محمد بن 

 :قائال . صالح 

 .اعتذر لهم فهم ال يعرفون ماجئنا من أجله _ 

، وبدأت . .  خرج أفراد المجموعة من محطة القطار ، واستقلوا سيارة اجره 

ل المالي للمجموعة عملية البحث عن سكن مناسب أو فندق ، ولم يوافق المسؤو

، وكان على . .  على أي فندق من الفنادق التي مروا بها ألنها كانت غالية جدا 

احمد شقمان أن يتولى البحث عن سكن بسؤال جميع أصحاب مكاتب الخدمات 

، والتي انتهت بالعثور على شقة مفروشة ، وجدوا . .  العقارية التي وجدوها 

، وفور وصولهم . . نت ضيقة بعض الشيء أنها أفضل وسعرها مناسب وإن كا

، ورغم حالة التعب التي سببتها لهم . . إلى الشقة ووضع األمتعة و الحقائب 

رحلة القطار الطويلة فقد قام محمد عبدالعزيز باستدعاء  أفراد المجموعة ، 

وبدأوا في إعداد الخطة الخاصة بتحركهم في مدينة بخارى ، وتم أوال فرز 

ثائق ، واستخراج عنوان ورقم هاتف الفتاة األوزبكية التي هي األوراق والو

صديقة الجاني صالح علي من بين األوراق التي جاءوا  بها من اليمن ، والتي 

كانت المجموعة األولى قد حصلت عليها في محافظة لحج خالل عملية البحث 

التحر   ، ثم تم توزيع األدوار التي سيتم. . والتحري التي تمت داخل اليمن 

فمحمد بن صالح ضابط األمن المكلف بالقضية ومحمد . . تحت غطائها 

عبدالعزيز ممثل القضاء والنيابة العامة ، ولديه ما يثبت ذلك فاسمه في بطاقته 

والشريف هنا في __ الشريف محمد عبدالعزيز __ الشخصية يبدأ باللقب 

عبود عنصر األمن وعلي بن . . أوزبكستان هو لقب الحاكم أو رجل القضاء 

، وأما ناصر بن زايد فقد اتخذت المجموعة بشأنه قرار . .  المرافق للضابط 

فهو الوحيد من أفراد المجموعة الذي كان قد التقى بالجاني صالح علي . آخر 

، وبالتالي . . عندما جاء هذا األخير إلى مأرب قبل فترة من ارتكابه لجريمته 
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الجاني يشكل خطورة كبيرة على مسار عملية فإن ظهور ناصر بن زايد أمام 

، ومن هنا فقد تقرر أن يبقى ناصر بن زايد في الشقة تحت اإلقامة . .  البحث 

 .، وقد وافق هو على هذا القرار مكرها . .  الجبرية معظم الوقت 

بعد ذلك قرر محمدعبدالعزيز ومعه محمدبن صالح واحمد شقمان التحر  إلى 

رطة في مدينة بخارى ، وهنا  طلبوا مقابلة المدير العام بعد اإلدارة العامة للش

، . .  أن عرضوا األوراق والمذكرات التي معهم على موظف االستعالمات 

وبعد فترة انتظار سمح لهم بمقابلة النائب األول الذي استمع إليهم ، ثم طلب 

تقدون أن بما في ذلك عنوان شقة الفتاة التي يع. . منهم الوثائق التي معهم 

رد عليهم ردا . ، وبعد أن اطلع على بعض األوراق . .  الجاني يختبئ لديها 

 :حين قال __ وهو يشير إلى إحدى المذكرات __ سلبيا لم يعجبهم 

، وعليكم . .  هذه الرسالة ليست موجهة لنا إنما لوزارة الخارجية في طشقند 

 . !!العودة إلى هنا  لتسليمها 

فيما بدا احمد . . د عبدالعزيز ومحمد بن صالح االنفعال بدا على كل من محم

مما جعل هذا األخير . شقمان هادئا ، وأخذ يحدث نائب المدير العام بهدوء 

يطلب منهم االنتظار حتى يذهب إلى مكتب المدير العام لعرض الموضوع عليه 

 .وإقناعه 

حبهم إلى أحد عندما عاد إليهم النائب ، واصط. عاد إليهم األمل والتفاؤل 

 :، ثم قال لهم . .  المكاتب ، وأجرى بعض االتصاالت الهاتفية 

، وإذا كان الشخص المطلوب فيها فسيتم إلقاء . .  سوف نراقب الشقة أوال _ 

 .القبض عليه 

استدعى النائب بعد ذلك أحد الضباط لمرافقتهم ، وزودهم بعنوان إدارة 

. . . التحر  مع الضابط إلى هنا  التحريات التابعة للشرطة ، وطلب منهم 

مشيرا إلى أن التوجيهات بالبدء في عملية المراقبة قد صدرت إلى مدير 

 .، وسوف يشرح لهم التفاصيل فور وصولهم إلى هنا  . .  التحريات 

إلى إدارة __ ومعهم مندوب إدارة الشرطة __ توجه أفراد المجموعة 

لتحريات ، وأخبرهم أن مراقبة الشقة ، وهنا  استقبلهم مدير ا. .  التحريات 
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، وأنه سيبلغهم بالنتائج التي يتم التوصل إليها فورا عن . . سوف تبدأ فورا 

 .طريق االتصال بهم هاتفيا إلى سكنهم 

لم يكن مناسبا لهم العودة إلى السكن دون أن يكون قد اتضح لهم الخيط األبيض 

 محمد عبدالعزيز  كما قال__ من الخيط األسود ولو بشكل مبدئي  

الذي أصر على اصطحاب مدير التحريات معهم لتناول طعام الغداء في __ 

أمال منهم في وصول أي نتائج عن عملية . . أحد المطاعم القريبة من اإلدارة 

 .المراقبة وهو معهم 

، ومع أن مدير التحريات أكد . .  تناولوا طعام الغداء دون أن تصل أي نتيجة 

فقد قرروا . . ينفذون مهمتهم في تلك اللحظة على أكمل وجه  لهم أن ضباطه

العودة إلى السكن واالنتظار هنا  ألي نتائج ، وغادروا بعد أن أكدوا لمدير 

أهمية ضرورة االتصال بهم مهما كانت __ وبشكل ملفت للنظر __ التحريات 

 . النتائج التي تصل إليه 
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                       (29 ) 

رن جرس . . نف  اليوم ، وبين الساعة الرابعة والخامسة تقريبا  بعد ظهر

، وكان هذا أول اتصال هاتفي يصل إلى سكنهم . .  الهاتف لديهم في السكن 

، . .  استدعي احمد شقمان على عجل ليتولى الرد . . الجديد في مدينة بخارى 

ه إشارة أشار لهم بيد. . وبعد برهة قصيرة وهو يتحدث مع الطرف اآلخر 

، وما إن انتهى من الحديث . .  فهموا منها أن األمور تسير بصورة ممتازة 

 :حتى هرع إليه جميع أفراد المجموعة وسألوه بصوت واحد 

 !!هل وجدوه ؟_ 

 !إن مدير التحريات يقول أنه موجود . نعم _ 

 :قال محمدعبدالعزيز 

 مارأيكم اآلن ؟ هل نتحر  إلى هنا  ؟_ 

 :قبل أن يدلي أحد برأيه . . ن قال احمد شقما

لقد عرضت ذلك على مدير التحريات عندما تحدثت معه اآلن ، ولكنه . ال _ 

رفض ، وطلب منا البقاء هنا في السكن حتى ال نسبب لهم أي مشاكل بوجودنا 

 .هنا 

بدا االستياء واضحا على أفراد المجموعة من تقييد حركتهم ، ومنعهم من  

، ولكن لم تكن لديهم خيارات . .  ال التحريات عن كثب الحضور ومتابعة أعم

، واكتفى محمد عبدالعزيز بالنظر إلى السماء وتمتم بكلمات غير . .  أخرى 

 .مسموعة 

الذي شار  هو __ الوقت يمر عليهم ببطء شديد ، وأعينهم مركزة على الهاتف 

، وحتى .  . بعد المكالمة األولى __ أيضا في حرق أعصابهم بصمته المطبق 

اليكونوا مدعاة للسخرية في نظر أنفسهم عندما يكونوا قاب قوسين أو أدنى من 

فقد قرروا التحر  إلى إدارة التحريات من جديد . . ثم ال يفعلوا شيئا . . هدفهم 

، ومعرفة ما يجري هنا  على أرض الواقع ، وتحركوا إلى إدارة التحريات 
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علي بن عبود في السكن ، وفي إدارة بالفعل بعد أن تركوا ناصربن زايد و

 :التحريات شرح لهم المدير ما تم عملة حتى اآلن حيث قال 

، ولم يجدوا فيها سوى . .  لقد تحركت مجموعة من الضباط لمداهمة الشقة _ 

 . .الفتاة ووالدها 

، وقد . .  بينما تمكن الجاني على ما يبدو من الفرار من الباب الخلفي للعمارة 

يه الضباط بإحضار الفتاة ووالدها إلى هنا للتحقيق معهم ، والتزال الشقة تم توج

 .تحت المراقبة 

حتى قطب محمد . . ما إن انتهى احمد شقمان من ترجمة ماقاله مدير التحريات 

 :، وتغير لون وجهه ، ثم قال . .  عبدالعزيز حاجبه ، وضرب كفا بكف 

 .هذا ما كنا نخشاه . . إذن لقد هرب _ 

در  مدير التحريات مضمون حركات وانفعاالت محمد عبدالعزيز فأخرج من أ

قال لهم أنهم وجدوها . درج مكتبه مجموعة من الصور الفوتوغرافية للجاني 

، ثم طلب منهم الحضور معه أثناء التحقيق الذي يتم في تلك . .  في شقة الفتاة 

 .اللحظة مع الفتاة ووالدها 

ية التحقيق على أن الجاني قد غادرهم قبل حوالي كانت الفتاة مصرة في بدا

، ومع استمرار التحقيق من قبل . .  شهر ونصف ، وأنها ال تعلم أين هو اآلن 

اعترفت الفتاة بأنه كان _ وبحضور أفراد المجموعة _ ضباط التحريات ، 

، وأنه غادر الشقة بسبب خالف بينهما . .  موجود لديهم بالفعل في نف  اليوم 

 .نه وبي

حتى وقت متأخر من الليل لم تدل الفتاة أو والدها بأي معلومات عن مكان 

، واضطر أفراد المجموعة للعودة إلى السكن بعد أن وعدهم . .  تواجد الجاني 

مدير التحريات باستمرار حجز الفتاة ووالدها والتحقيق معهما ، وعلى أفراد 

، وفي الصباح وصلوا . .  لتالي المجموعة العودة إلى اإلدارة في صباح اليوم ا

، ووجدوا هنا  مدير التحريات ، ومعه . .  مبكرين إلى إدارة التحريات 

أنه قد تم التعميم __ قبل كل شئ __مسؤول الحدود والمنافذ الذي أوضح لهم 

باسم الجاني وصورته في جميع المنافذ والمطارات المؤدية من والى جمهورية 
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ليهم أن يطمئنوا إلى أنه لن يتمكن من مغادرة األراضي ، وأن ع. .  أوزبكستان 

 .األوزبكية تحت أي ظرف كان 

أظهر أفراد المجموعة للمسؤولين األوزبكيين أنهم مطمئنين ، وأنهم يدركون 

جيدا ويقدرون اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات األمنية في بخارى حيال 

ية في األمن والقضاء في بلدهم موضحين أنهم من خالل تجاربهم العمل. . هذا 

، وبالغ محمد بن صالح قليال في تمثيل . .  اليمن قد مروا بمثل هذه اإلجراءات 

دوره كضابط أمن عندما حاول شرح بعض المهام التي أوكلت إليه ، ونفذها 

، ثم ما لبث أن فزع من اقتراب أحد الكالب البوليسية منه وهو . .  بجدارة 

 :محمد عبدالعزيز يهم  في أذنه قائال  مما جعل. . يتحدث 

ال تخف من الكلب ألنه يفترض أن لديك في اليمن فرقة كاملة من هذه _ 

 .الكالب تساعد  في تنفيذ مهامك 

طلب أفراد المجموعة من المسؤولين األوزبكيين إحضار الفتاة ووالدها 

ى أحد المكاتب ، ووافق مدير التحريات ، وأرسلهم إل. .  الستجوابهما من قبلهم 

، وحاول أفراد المجموعة إغراء الفتاة بالمال . .  مع الضابط المكلف بالتحقيق 

، وأوردت . . ، ولكنها رفضت . .  ، والتفاوض معها لتدلهم على مكان الجاني 

ضمن أقوالها أن الجاني كان قد أنقذها من مشكلة حدثت لها في دبي بدولة 

، وأنها . .  ، ورفضت اإلفصاح عن تلك المشكلة . .  اإلمارات العربية المتحدة 

من باب رد الجميل اليمكن أن تخونه ، وظلت مصرة على أنه قد غادر شقتها 

 .بعد ظهر األم  ، وال تعرف شيئا عن الجهة التي اتجه إليها 

اقتنع أفراد المجموعة بعدم جدوى استمرار التحقيق معها في تلك الليلة ، 

. ، وأخبروه بما أوردته الفتاة . .  األول للشرطة من جديد  وطلبوا مقابلة النائب

مؤكدين له بأنها تكذب ، وطلبوا منه اتخاذ مايراه مناسبآ معها  حتى اليضيع . 

، وطمأنهم النائب . .  الوقت ويتمكن الجاني من مغادرة أراضي الجمهورية 

وأنه سوف يشرف األول إلى أنه قد اتخذ جميع التدابير واالحتياطات الالزمة ، 

طالب منهم أن يمنحوه فرصة . . بنفسه على مسار التحقيقات مع الفتاة ووالدها 

 .لمدة يومين أو ثالثة أيام ، وهو يضمن لهم نتيجة إيجابية 
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، وهنا  . .  توجه أفراد المجموعة في اليوم التالي إلى إدارة الشرطة من جديد 

. . لومات جديدة عن القضية أخبرهم الضابط المكلف بالتحقيق أن هنا  مع

حيث تمكن أحد الضباط من االتفاق مع الفتاة على أن يتعاون معها في تهريب 

، وأن الفتاة قد وافقت ، وأخبرته أنها قد خبأته . .  الجاني مقابل مبلغ من المال 

كان الضابط خالل حديثه معهم يشير بشكل دائم إلى . . . في منزل أحد أقاربها 

، وكان . .  م إلى السكن ، وسوف تصل إليهم النتائج أوال بأول ضرورة عودته

ذلك صعبا على أفراد المجموعة لوال أن الضابط أقنعهم بأن وجودهم في 

 .المكان الذي يختبئ فيه الجاني أو بالقرب منه قد يفسد خطة القبض عليه 

 عاد أفراد المجموعة إلى السكن ، وهم مكسوري الجناح لعدم معرفتهم بما

، وتناولوا طعام الغداء . .  يحدث ، وعدم السماح لهم بالبقاء في إدارة الشرطة 

وربما أن __ كما هي عادته دائما __ ، ولم يتمكن محمد عبدالعزيز من النوم  

 .حجم القلق الذي أصابه كان أكبر بكثير من قدرته على النوم 

 ،. .  اية كان صعبا عليهم للغاية أن يظلوا في السكن إلى ما ال نه

مما دفع . . وتصارعت المشاعر في أعماقهم وارتسمت بوضوح على وجوههم 

 :محمد عبدالعزيز إلى القول 

مانع أن نتوقع أسوأ  وال. . لي  بيننا من يعلم ماقد تحمله األيام القادمة _ 

، ولكن يجب أن يظل إيماننا باهلل قويا في أنها ستكون لمصلحتنا . .  االحتماالت 

. 

، وهنا  لم يكن لدى . .  ا بعد ذلك العودة إلى إدارة الشرطة من جديد قررو

الضابط المكلف بالقضية أي جديد سوى أنهم قد أعادوا تفتيش الشقة مرة أخرى 

، ثم عاد الضابط ليؤكد لهم من . .  ولكن دون جدوى . . ، وبصورة مفاجئة 

امنة مساء جديد ضرورة عودتهم إلى السكن وسوف يتصل بهم الساعة الث

 .ليوافيهم بأخبار قال عنها أنها جيدة 

لم يكلف أحد أفراد المجموعة عناء السؤال عن ماهية تلك األخبار الجيدة التي 

، وربما لم تكن لديهم أدنى قناعة بأن هنا  أخبار جيدة . .  وعدهم بها الضابط 

السكن سوف تصل إليهم في المساء ما دام هذا الضابط يطلب منهم العودة إلى 
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وكان هذا هو ما فاتحوا به بعضهم البعض فور خروجهم . . كلما وصلوا إليه 

 .من إدارة الشرطة 

المحكوم عليه بالبقاء في السكن طيلة الوقت __ بن زايد  كانت عادة ناصر

هي سؤال أفراد المجموعة في كل مرة يعودون __  نظرا ألن الجاني يعرفه 

، وفي هذه المرة لم يجد بينهم من . .  دوا به فيها إلى السكن عن الجديد الذي عا

فقال له . . عبدالعزيز  الحظ ذلك  لوال أن محمد. . لديه االستعداد للحديث معه 

 :حفاظا على مشاعره 

 .لقد طلبوا منا العودة إلى السكن حتى يتصلوا بنا . . لي  هنا  أي جديد _ 

بن  علي بن عبود وناصر، ولم تفلح محاوالت . .  عليهم الوقت ببطء شديد  مر

 .زايد في خلق جو من المرح والتسلية في تحقيق أي نتيجة 

__ وهو الموعد المحدد التصال الضابط بهم __ تجاوزت الساعة الثامنة مساء 

ونظر بعد ذلك إلى سقف الغرفة ، . . ونظر محمد عبدالعزيز إلى جهاز الهاتف 

 ....متم بكلمات غير مسموعة وأخذ يت
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          (29 ) 

__ رن جرس الهاتف . . في تمام الساعة التاسعة إالربع من مساء نف  الليلة 

 __على غير عادته

، ثم مالبث أن . .  وتولى الرد محمدبن صالح ألنه كان األقرب إلى الهاتف 

نادى احمد شقمان بعدذلك عندما أدر  أن المتحدث على الطرف اآلخر اليجيد 

، ولم يتحدث طويال . .  ، وتناول احمد شقمان سماعة الهاتف .   .اللغة العربية 

، ثم صاح بأعلى صوته بكلمات لم يفهم . .  حتى تغيرت مالمح وقسمات وجهه 

 :منها أفراد المجموعة سوى 

 ! !هللا أكبر _ 

وقبل أن __ حتى قال لهم . . ، وما أن أنهى حديثه . .  تحلق الجميع حوله 

 :يضع سماعة الهاتف 

 .لقد تم إلقاء القبض على صالح علي . مبرو  _ 

 :قال محمد عبدالعزيز ، وهو يبتسم فرحا 

 من هوالذي تحدث معك ؟_ 

 .مدير التحريات في إدارة الشرطة_ 

 .الحمد هلل _ 

قرروا التوجه بأسرع مايمكن إلى إدارة الشرطة ، وهنا  كان أول من استقبلهم 

رارة ، وتبادل معهم التهاني بنجاح مهمة هو مدير التحريات الذي عانقهم بح

، ثم استدعاهم النائب األول للشرطة إلى مكتبه ، . .  القبض على الجاني 

. . ، ولم يحدثهم بما كانوا في رغبة شديدة لمعرفته . .  وهنأهم بنجاح المهمة 

 :وإنما اكتفى بالقول 

 .لقد القينا القبض عليه وهو يرتدي مالب  امرأة _ 

طلب النائب األول من الجهة التي تحدث معها هاتفيا أن يحضروا  بعد ذلك

، وبعد لحظات دخل الجاني صالح علي  بصحبة اثنين . .  الجاني إلى مكتبه 
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من أفراد الشرطة ، وهو اليزال بالمالب  النسائية ، وفي يد أحد الشرطيين 

 .جوز سفره ومبلغ من المال كان بحوزته حين ألقي القبض عليه 

ت هذه هي أول مرة تتم فيها المواجهة بين الجاني صالح علي وأفراد كان

، وكانوا . .  المجموعة منذ أن وصل إليهم خبر مقتل أصحابهم وهم في مأرب 

في تلك اللحظة يتعمدون إخفاء مشاعرهم التي كانت حقيقتها هي رغبتهم جميعا 

م  هنا يأتي لوال إداركهم أن وجوده. . في االنفضاض عليه وتقطيعه إربا 

باعتبارهم ممثلين لألمن والقضاء اليمني ، ولي  باعتبارهم أصحاب حق أو 

، ومع هذا فقد كان صعبا عليهم االستمرار مع الجاني تحت . . .  أولياء دم 

، وبالتالي فقد طلبوا من النائب إخراجه من . .  سقف واحد أكثر من هذا 

 .نفراد المكتب بحجة أنهم يريدون التحدث معه على ا

، وقال لهم النائب أنه . .  سألوا النائب  حول اإلجراءات التي ستتخذ بشأنهم 

،  . .  سيتم إرسالهم إلى طشقند ، ومن هنا  سيتم ترحيلهم مع الجاني إلى اليمن 

ثم وجه لهم دعوة رسمية لحضور االحتفال الذي سيقام في اليوم التالي بمناسبة 

 .لك فرصة مناسبة لالحتفال بنجاح المهمة معتبرا ذ. . األعياد الوطنية 

عاد أفراد المجموعة إلى السكن ، وحاولوا االتصال بأصحابهم في مأرب فلم 

يتمكنوا من ذلك بسبب ازدحام الخطوط في تلك اللحظة ، وقرروا االتصال 

بالملحق الثقافي في موسكو ، وهو بدوره يتصل بأصحابهم في مأرب ، 

 .صال بأفراد المجموعة في بخارى وإبالغهم بأن عليهم االت

في اليوم التالي توجه أفراد المجموعة إلى إدارة الشرطة بعد ارتداء أفضل ما 

لديهم من المالب  ، وكانت عملية إعادة ربط العنق إلى مكانها ووضعها 

، وفور وصولهم إلى . .  الصحيح مشكلة حقيقية بالنسبة ألفراد المجموعة 

لهم عدد من الضباط األوزبكيين المكلفين بالقضية ، وقد اإلدارة كان في استقبا

بدت على وجوههم عالمات الزهو واالنتصار بالنجاح الذي تحقق لهم ، وكان 

موعد االحتفال سيحين بعد ساعتين من وصولهم ، وفضل أفراد المجموعة 

استغالل الوقت في ما كانوا يفكرون به في تلك اللحظة وهو مغادرة هذه البالد 

طلبوا من الضابط األوزبكي مرافقتهم إلى مكتب . . لعودة بالجاني إلى اليمن وا

إذ كان معلوما . . الطيران للسؤال عن أقرب رحلة طيران ستغادر إلى طشقند 
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لديهم أنه ال توجد رحالت طيران من مدينة بخارى مباشرة إلى خارج 

برنامج ، وفي مكتب الطيران زودهم الموظف المختص ب. .  الجمهورية 

بناء على . الرحالت ، ثم توجهوا بعد ذلك إلى المتحف الخاص بالبولي  

عرض ومقترح الضابط المرافق لهم ، وقد كان لزاما عليهم أن يوافقوا على 

ذلك بعد أن أشار محمد عبدالعزيز بعدم االعتراض على المقترح انطالقا من 

ارة مثل هذا المتحف هامة ، وبالتالي فإن زي. .  كونهم يمثلون األمن والقضاء 

. بالنسبة لهم ، وبعد  االنتهاء من زيارة المتحف ، وإظهار إعجابهم بما يحتويه 

حتى يحين الموعد . قرروا القيام بجولة في المدينة مع الضابط األوزبكي . 

 .المقرر لالحتفال 

لقد كان ملفتا لهم منذ وصولهم إلى هذه المدينة األوزبكية كثرة المعالم 

الذي __ ، والتي منها مسجد اإلمام البخاري . .  سالمية والمساجد فيها اإل

مشيرا إلى أنه ولد في بخارى ، __ زودهم الضابط األوزبكي بمعلومات عنه 

هجرية لطلب الحديث في العديد  211ونشأ فيها يتيما ، وقام برحلة طويلة عام 

 . . .ئة ألف حديث من البلدان ، وسمع نحو ألف شيخ ، وجمع مايقرب من ستما

. . قطع علي بن عبود حديث الضابط األوزبكي ليسأله حول نف  الموضوع 

 :حين قال 

 !وأين قبره اآلن ؟_ 

 :وقال . . أشار الضابط بيده إلى االتجاه اآلخر 

 .في سمرقند _ 

بن صالح أن يظهر للضابط األوزبكي عمق ثقافته ومعلوماته عن  أراد محمد

 :ل فقا. . هذا الموضوع 

 .لقد قرأت أن اإلمام البخاري من أصول يمنية _ 

 :وقال . . بدا الضابط مندهشا ، وهو يستمع لترجمة ما قاله محمد بن صالح 

 !!من اليمن ؟_ 
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نظر أحمد شقمان إلى صاحبه محمد بن صالح ، وكأنه يحمله مسؤولية إثبات 

 :قال حيث . . ، ولم يتأخر هذا األخير عن الرد . .  صحة ما أورده 

، واسمه هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة . نعم من اليمن _ 

من قبيلة مذحج القحطانية . . وجعف قبيلة يمنية من سعد العشيرة . . الجعفي 

 .، ولكنه سمي بالبخاري نسبة إلى مدينتكم هذه . .  اليمنية 

يه ، وكأنه لم هز الضابط األوزبكي رأسه ، وعالمات الدهشة التزال بادية عل

 .يصدق ماسمعه منهم عن اإلمام البخاري 

عاد أفراد المجموعة والضابط المرافق لهم إلى قاعة االحتفاالت بإدارة الشرطة 

، وهنا  فوجئوا بوجود حشد كبير من الضباط والجنود ،  ولي  هذا . .  

بل كان مفاجئا لهم أيضا وبشكل أكبر وصل نائب وزير الداخلية . . فحسب 

 .ألوزبكي ، وحاكم مدينة بخارى لحضور هذا االحتفال ا

بما يوحي . . تبادل أفراد المجموعة النظرات بسرعة خاطفة فيما بينهم 

بضرورة الثبات وعدم االرتبا  ، وتمثيل األدوار المطلوبة منهم بشكل دقيق ، 

 __بعد أن طلب الكلمة__ وتمكن محمد عبدالعزيز 

هنأ فيها الحكومة والشعب . اسم الحكومة اليمنية من إلقاء كلمة رسمية شاملة ب

،  . .  __ التي تزامنت مع وجودهم __ األوربكي بمناسبة األعياد الوطنية 

وفي ختام كلمته توجه بالشكر لألجهزة األمنية األوزبكية على تعاونها معهم في 

متمنيا أن يشكل هذا بداية طيبة . . تنفيذ مهمة إلقاء القبض على الجاني 

، وحين الحظ . . .  الستمرار عالقات التعاون األمني والقضائي بين البلدين 

أنهى . . إشارة ناصر بن زايد تعني أنه قد أبدع حتى اآلن ، ويكفي إلى هنا 

 .كلمته التي قوبلت بالتصفيق من قبل الحضور 

كان برنامج االحتفال يتضمن  تناول وجبة الغداء التي اعتذر فيها نائب وزير 

، وطلب من أفراد المجموعة السماح له بالمغادرة . .  داخلية  عن الحضور ال

 .بحجة أن لديه مواعيد أخرى 

حتى سارع أفراد المجموعة إلى التفكير حول . . ما إن انتهى برنامج االحتفال 

، وتحركوا مباشرة إلى . .  مايجب عليهم لسرعة العودة بالجاني إلى اليمن 
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دير التحريات الذي أرسل أحد الضباط من إدارته ، وضابط اإلدارة ، والتقوا بم

آخر من إدارة الجوازات للتحر  معهم إلى شقة الفتاة ، وهنا  أخذوا الفتاة 

. .  ، وكان البد من حضور الجاني أيضا إلى المحكمة . .  وأختها إلى المحكمة 

شاهده ي بن زايد وعودته إلى السكن حتى ال ، وذلك يعني ضرورة اختفاء ناصر

 .الجاني 

في المحكمة تم التوقيع على بعض األوراق الرسمية من قبل الجاني وصديقته 

، ثم تحركوا جميعا إلى شقة الفتاة من جديد ، وأخذ الجاني من . .  األوزبكية 

، وعند مغادرتهم للشقة كان . .  يخصه من أدوات ومالب   هنا  كل ما

وبينما كان الجاني في . . واره الضابط يقود السيارة ومحمد عبدالعزيز بج

كانت الفتاة تبكي وتصرخ . . المقعد الخلفي بين محمد بن صالح وأحمد شقمان 

، وحين سألوا . .  يفهمون ما تقول  وأفراد المجموعة ال. . وتومئ بيدها إليهم 

، ثم قال . .  الضابط عن ماتقوله الفتاة بدا عليه التحفظ والحياء بعض الشيء 

 :وهو يبتسم 

 ! !إنها تسب وتشتم ألنكم أخذتم صديقها _ 

أعيد الجاني إلى سجن إدارة الشرطة ، وسلم جواز سفره ومالبسه ألفراد 

، وفور وصولهم لم يمهلهم . .  المجموعة  الذين أخذوها وعادوا إلى السكن 

حيث كان أصحابهم يتصلون بهم من اليمن بعد أن . . الهاتف لحظة واحدة 

 .من الملحق الثقافي اليمني في موسكو  وصل إليهم الخبر

كان كل من يتصل بهم من أصحابهم يطلب منهم أن يشرحوا له بالتفصيل كيف 

 !تمت عملية القبض ؟

 !وأين هو الجاني اآلن ؟

 !وكيف ستكون عودتهم إلى اليمن ؟

 . وهكذا !  . . . ومتى ؟

 ،. . عليها بعضها لي  لديهم الوقت الكافي حاليا للرد . . أسئلة كثيرة 
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، وحال لهذه !! . .  وبعضها اآلخر اليعلمون حتى اآلن كيف ستكون نتيجتها ؟

اإلشكالية قرر محمد عبدالعزيز  شغل الهاتف حين طلب من محمدبن صالح 

االتصال بأصحابهم من األشراف ، وغيرهم من قبائل مأرب والمحافظات 

لمتحدة حيث قيل لهم في المجاورة لها المقيمين في دولة اإلمارات العربية ا

مكتب الطيران أن الرحالت الجوية المتوفرة خالل األيام القليلة القادمة ستكون 

 .من طشقند إلى إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 

أكد لهم عوض بن صالح المقيم في اإلمارات أن أقرب رحلة طيران ستكون 

ء سوف يساعدهم ، وهذا الموعد المتأخر بعض الشي. .  بالفعل بعد أسبوع 

على قطع المرحلة األولي من رحلة العودة ، والتي ستكون من بخارى إلى 

 .طشقند 

 قرر أفراد المجموعة

على ضرورة استمرار التواصل مع الضباط األوزبكيين _ التشاور  بعد_  

، وكان هدفهم من ذلك هو اإلشراف المباشر على الجاني ، . .  بشكل يومي 

بل إنهم كانوا . ن المحتجز فيه ، ولي  هذا فحسب والتأكد من ضمان السج

يؤملون أن بمقدور الضباط األوزبكيين مد يد العون ، وتقديم المساعدة لهم في 

، وترددوا . .  إنجاز األمور المتعلقة بسفرهم وعودتهم مع الجاني إلى اليمن 

التي أكثر من مرة على مكتب الطيران الذي كان مغلقا بسبب العطلة األسبوعية 

فبعد أن كان صامتا . ، وتحول موقف الهاتف في سكنهم . .  تستمر يومين 

، وجميع االتصاالت من اليمن ، واألسئلة . .  هاهو ال يهدأ أبدا . . معظم الوقت 

هي نف  األسئلة التي ضاقوا بها ذرعا من قبل ، ولم يكن ضيقهم هذا منطلقا 

 كما__ كنهم ، ول. .  من أنهم اليريدون التحدث مع أحد 

يضمنون أن األمور ستسير على مايرام خالل  ال__ قال محمد عبدالعزيز 

، وكانت قاعدة أسوأ االحتماالت التزال عالقة في أذهانهم . .  األيام القادمة 

إال أنهم كانوا . . ، ورغم إيمانهم المطلق والعميق بعدالة السماء . .  جميعا 

وقع كل شئ حتى يظلوا في درجة حريصين على أن يعودوا أنفسهم على ت

 .عالية من االستعداد النفسي والمبادرة للخروج من أي مأزق يقعون فيه 
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عبدالعزيز بوعكة  في اليوم الثاني ازدادت األمور سوء عندما أصيب محمد

حسب تعليق أحمد __ صحية الزمته الفراش ، ولعل جزءا كبير من مرضه 

بن زايد يثيرها بين الحين  ئ ناصرهو تلك األسئلة التي ما فتي__ شقمان 

 :ومنها . . واآلخر 

 !هل الجاني في مكان مضمون يمنع هروبه ؟

 !هل تم إنجاز جميع المعامالت المتعلقة بعودتهم مع الجاني إلى اليمن ؟

 !هل ستتم الموافقة على مرافقة أحد الضباط لهم  إلى طشقند على األقل ؟

ربما . . دالعزيز يكره تكرارها عليه وغيرها من األسئلة التي كان محمد عب

بسبب حالته الصحية المتدهورة ، وقرر ناصر بن زايد واحمد شقمان التحر  

بن  ، ودخل ناصر. .  لالطمئنان على بعض الجوانب المتعلقة بهذه األسئلة 

 .زايد إلى السجن ، وفحص المداخل واألسوار دون أن يراه الجاني أو يالحظه 

ة حتى تحر  أفراد المجموعة إلى إدارة الشرطة ، وتمكن ما أن انتهت العطل

عندما خرج معهم وعالمات . محمد عبدالعزيز  إن يحمل نفسه فوق طاقتها 

المرض التزال بادية على وجهه بوضوح ، وفي إدارة الشرطة انحصرت 

طلباتهم في تكليف أحد الضباط بالتحر  معهم فيما لو غادروا بخارى ، وتوفير 

) ل الجاني من السجن إلى المطار ، وأخيرا توفير قيد يدوي حديدي سيارة لنق

، وكان النائب الذي . .  لضمان عدم هروب الجاني خالل عملية نقله ( كلبشة 

طرحت عليه هذه الطلبات متجاوبا معهم بالنسبة للضابط المرافق لهم والسيارة 

جة أن القوانين تمنع ، وأما القيد اليدوي فقد فوجئوا بأن النائب اعتذر لهم بح

تسليمه مباشرة ألنه من األدوات الخاصة المقيدة عهدة على إدارة الشرطة في 

، ثم عاد وأخبرهم بأنه سيتم تسليمها للضابط الذي سيرافقهم ، . .  بخارى 

 .وسيكون مضطرا لسحبها منهم في مطار طشقند 

من أنهم يدركوا  انطالقا. أظهروا للنائب عدم استغرابهم لمثل هذه اإلجراءات 

، وكاد ناصربن زايد  يوقعهم في مأزق . .  جيدا مامعنى أنها عهدة رسمية 

 .عندما هم  الحمد شقمان بأن يعرض على النائب إمكانية شرائها 
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غادروا إدارة الشرطة مباشرة واتجهوا إلى مكتب الطيران ، وهنا  تم التأكيد 

 .م التالي على الحجز ، ووعدهم باستالم التذاكر في اليو

كانت هذه األيام السبعة هي أطول الفترات التي مرت بهم ، وأكثرها توترا 

، ولم ترحمهم حتى اتصاالت أصحابهم من اليمن . .  وقلقا وحرقا ألعصابهم 

 .الذين كانوا يريدون أن يسمعوا في كل ساعة شيئا جديدا 

في السجن حتى  لقد كان أفراد المجموعة يتمنون جميعا أن يزج بهم مع الجاني

، ولم تتوقف . .  يكونوا قريبين منه ، ومالصقين له بشكل دائم لتطمئن نفوسهم 

ففور . . بل إن ما كانوا يخشون وقوعة قد وقع بالفعل . األمور عند هذا الحد 

عودتهم إلى السكن اتصل بهم أحد موظفي السفارة اليمنية في موسكو ، ونقل 

 :حين قال . .  إليهم ماكان يعتقد أنه سيسعدهم

لقد وصلت اليوم رسالة من األنتربول في صنعاء إلى السفارة اليمنية في _ 

موسكو تتضمن توجية الشكر للحكومة األوزبكية ، مع طلب االحتفاظ بالجاني 

كانت الرسالة في شقها األول . حتى يتم ترحيله إلى اليمن بالتنسيق مع السفارة 

ثاني منها قد أحدثت حالة من الخوف والقلق ، ولكنها في الشق ال. .  مناسبة 

 .، وتعددت اآلراء واألفكار حول مايجب عليهم عمله . .  لدى أفراد المجموعة 

البعض يرى االتصال بموظف السفارة واالتفاق معه على إخفاء الرسالة وعدم 

 .إظهارها 

 .والبعض يرى االتصال بالسفير وطرح الموضوع عليه واألخذ برأيه 

، . .  الثالث يرى أن الرسالة لن تعيق مغادرتهم بالجاني إلى اليمن  والرأي

 .وبالتالي فيستحسن عدم االهتمام بها 

عبدالعزيز صامتا وكأنه غير موجود  كانت اآلراء تطرح ، ومحمد. . وهكذا 

، . .  معهم ، وقد بدا عليه اإلعياء الشديد من تدهور حالته الصحية مرة أخرى 

 :حتى جل  ، وقال لهم . رأسه وبجهد ملحوظ رفع 

نسأل هللا أال يحدث ما يعرقل خطتنا فهو المرجو في كل ما نريد ، ولن يحدث _ 

 .، ثم نظر إلى سقف الغرفة يتأمل شيئا ما وهو صامتا . .  إال ما أراده هو 
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كان عليهم في اليوم التالي سرعة التحر  إلى مكتب الطيران ، ورافقهم في هذه 

كانوا قد طلبوا منه التحر  . شقة التي استأجروها في بخارى المرة صاحب ال

 .معهم كدليل فوافق على ذلك 

قطعوا تذاكر السفر ، ثم عادوا إلى إدارة الشرطة ، وهنا  سألوا عن اسم 

وعادوا مرة أخرى إلى مكتب الطيران . . الضابط الذي سيرافقهم إلى طشقند 

، وهنا  . .  إلى إدارة الشرطة وقطعوا تذكرة باسمه ، ثم عادوا من جديد 

طمأنهم الضابط المكلف بالقضية أن سيتولى نقل الجاني من السجن إلى المطار 

أفراد المجموعة __ بسيارته الخاصة ، ولن يتركهم حتى يكونوا جميعا 

وكأنه أراد بذلك إزالة حالة __ والجاني والضابط المرافق لهم في الطائرة 

 .ادية على مالمحهم وحركاتهم بوضوح القلق والخوف التي كانت ب

، ومع هذا . .  كان بينهم وبين موعد مغادرة بخارى ست وثالثون ساعة فقط 

فقد بدوا مطمئنين بشكل أفضل بعد اللقاء بالضابط الذي وعدهم  بالتعاون معهم 

، وخالل هذه الساعات المتبقية عاد إليهم الملل من جديد ، وكانت أمنيتهم . .  

هي أن يختصر لهم الزمن ، وأن تتسارع عقارب الساعة لقطع هذه الوحيدة 

المدة المتبقية حتى حين موعد مغادرتهم ، وفي جانب آخر كان الجاني صالح 

علي يقبع في  زنزانته اإلنفرادية بسجن إدارة الشرطة ، ويتمنى أن تتوقف 

بعد أن  عجلة الزمن عن الدوران حتى يجد الوقت الكافي للتفكير في ما حدث له

 ..اآلن ير مصدق لما حدث له حتى وجد نفسه غ
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      (  31 ) 

الذي يدركون جيدا أن بينه . ثالثة مطارات فقط تفصلهم عن مطار صنعاء 

، وثقتهم في األيام القليلة القادمة تجعلهم دائما يكثرون . .  وبينهم آالف األميال 

، والمحطة الثانية في . .  لهم بعدالة السماء من الدعاء والرجاء ، وتعليق آما

فربما أن تكون السفارة قد وصلت . . طشقند هي التي يحسبون لها ألف حساب 

، وربما يتمكن الجاني من اختالق األعذار والمبررات ، وتلفيق . .  إلى هنا  

القصص والحكايات أمام الجهات المختصة في طشقند للتعاطف معه وإطالق 

فماذا . . ، وربما يتمكن من الهرب ، وحتى لو هرب من بين أيديهم .  . سراحه 

 !!ياترى سيفعلون ؟

كان هنا  إحساس يخامر البعض منهم بأن مرحلة العودة بالجاني أكثر تعقيدا 

 .من مرحلة اللحاق به التي قطعوها حتى اآلن 

م نهضوا مبكرين ، وأخذوا في جمع حقائبه. في اليوم المحدد لمغادرتهم 

لقد كانوا حريصين بشكل دائم أال يتركوا أي أثر . . وحاجياتهم بحرص شديد 

، وكان أول عمال قام به أحمد شقمان هو االتصال بالضباط . .  وراءهم 

، ثم تم اإلتفاق على التحر  . .  األوزبكيين الذين كانوا حينها جاهزين للتحر  

قمان إلى إدارة حيث يتحر  محمدبن صالح واحمد ش. . في مجموعتين 

فيما يتحر  محمد . . الشرطة للقاء الضباط واصطحاب الجاني معهم 

 .عبدالعزيز وناصربن زايد وعلي بن عبود إلى المطار مباشرة ومعهم الحقائب 

سارت األمور كما تم التخطيط لها ، ووصل الجاني إلى المطار بصحبة 

ضية إال وهم في الطائرة الضابط المرافق له ، ولم يتركهم الضابط المكلف بالق

 .وكان القيد الحديدي يجمع يدي الضابط المرافق والجاني __ كما وعدهم __

يلفت . . أقلعت الطائرة من مطار بخارى ، وأعينهم جميعا مركزة على الجاني 

، ويضعون لحركاته . .  ، وتثير أعصابهم نظراته . .  انتباههم أي تصرف منه 

، وطوال الرحلة كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء .  . أكثر من تفسير واحتمال 

، ولم يجد ناصر بن زايد وعلي بن . .  والرجاء هلل أن يسهل لهم رحلة العودة 

 .عبود أي مجال إلطالق نكاتهم وأحاديثهم الساخرة خالل هذه الرحلة 
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، ورغم أن الجو كان . .  في الصباح الباكر هبطت الطائرة في مطار طشقند 

، وكانت المشكلة التي تواجههم هي . .  فإنه لم يلفت انتباههم . ال صحوا وجمي

اإلنتظار حتى يحين موعد إقالع الطائرة المغادرة إلى الشارقة الذي من المقرر 

، ولم يتمكن محمد عبدالعزيز من . .  أن يتم بعد ست ساعات من وصولهم 

سوى . . قند معرفة سبب القلق الذي داهمه فجأة فور وصولهم إلى مطار طش

كانت تتوقع حدوث شئ ما لي  __ كما يقال __ أن إحساسه أو حاسته السادسة 

، وكان هذا اإلحساس دافعا له لزيادة الدعاء ، وربط اآلمال . .  في صالحهم 

 .بالسماء 

وهم يصطحبون معهم رجلين . لقد كانوا يدركون أن منظرهم سيكون غريبا 

، . .  كان أحدهما يرتدي مالب  الشرطة يجمع بين يديهما قيد واحد ، وإن 

وبالتالي فإن نظرات الناس وتساؤالت مسؤولي وموظفي الحدود والجوازات 

 .والجمار  ستنهال عليهم من كل جانب 

استوقفهم موظف الجوازات ، وأخذ جوازات سفرهم ، ودخل بها إلى المكتب ، 

ق بهم ، وأضاف أن مشيرا إلى أن هنا  إشكالية تتعل. . وعاد إليهم بدونها 

 .عليهم مراجعة الضابط الموجود داخل المكتب 

لوال إشارة من محمد عبدالعزيز لهم بأن . . كاد هذا التصرف يثيرهم ويستفزهم 

والشخص الذي هم . . يحتفظوا بهدوء أعصابهم ألن المكان الذي هم فيه 

كتب هو ، ودخل إلى الم. .  ال يسمح لهم بإحداث أي إثارة . . عائدون به 

، وأخبرهم الضابط أن اإلشكالية تتعلق بأنهم لم يسجلوا . .  واحمد شقمان 

مغادرتهم طشقند متوجهين إلى بخارى عند وصولهم من  جوازات سفرهم عند

إال . ي ارتكبوها هي المخالفة الت ، ومع أنهم لم يفهموا حتى اآلن ما. .  موسكو 

امة مالية تترتب على تلك أبدى استعداده بدفع أي غر عبدالعزيزأن محمد 

. . ، وخرج الضابط من مكتبه للتأكد من عدد أفراد المجموعة . .  المخالفة 

وفي هذه اللحظات ورغم الهدوء الذي لوحظ على الجاني منذ إخراجه من سجن 

بعد أن __ فقد تمكن . . . إدارة الشرطة في بخارى ، وحتى وصولهم طشقند 

أن يلفت انتباه الضابط إلى __ أفراد المجموعة أدر  أن هنا  إشكالية تتعلق ب

فما إن رأى الضابط القيد . ، وكان له ما أراد بالفعل . .  أن حريته مقيدة 
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اليدوي حتى احتفظ بجوازات سفرهم في يده من جديد رافضا تسليمها بحجة أن 

 .هنا  مشكلة أخرى تتعلق بالشخص الذي معهم 

خارى سلبيا في نظرهم ألنه قد حاول كان موقف الضابط المرافق لهم من ب

أخبره أن مهمته . ، وعندما لم يتجاوب معه . . التفاهم مع ضابط الجوازات 

تنتهي هنا في طشقند ، وسوف يأخذ القيد اليدوي ويعود به إلى بخارى حسب 

، وكانت الطامة الكبرى بالفعل بالنسبة ألفراد المجموعة  . .  األوامر التي لديه 

والذي كان __ لب ضابط الجوازات من الضابط المرافق للجاني هي عندما ط

 ،. . .  أن يفك القيد اليدوي ، ويتر  الرجل طليقا __ أقل رتبة منه 

في هذه اللحظات كان محمد عبدالعزيز على وشك أن يفقد أعصابه ، وبدأ يفكر 

لحظة يكاد المرء بالفعل في . . بعمل شئ ما كان يدر  مسبقا بأنه سيندم عليه 

وقليل جدا من الناس تكون لديهم . . معينة يتصرف تصرف يندم عليه بعد ذلك 

القدرة على ضبط أعصابهم في تلك اللحظة ، وهذه هي المسافة الفاصلة بين 

 .الحليم واألحمق 

كان تبادل النظرات بين أفراد المجموعة كفيال بضبط األعصاب ، والبحث عن 

المأزق المفاجئ ، وكان عليهم أن يعملوا في البدائل الممكنة للخروج من هذا 

 .عدة اتجاهات ، وبشكل سريع ، وفي آن واحد 

أحمد شقمان تمكن من إقناع الضابط المرافق لهم بعدم فك القيد اليدوي ، 

ومحمد بن صالح يحاول التحدث مع ضابط الجوازات ، واليفهم أحدهما اآلخر 

رات عليه مستخدما لغة مما يضطر محمد إلى عرض بعض األوراق والمذك

، ومحمد عبدالعزيز ينظر إلى الضابط ويبتسم  له ابتسامة . .  اإلشارة 

 .، وبقية أفراد المجموعة متحلقين حولهم . .  مصطنعة 

عندما فهموا من ضابط الجوازات أن المطلوب . بدأ األمل يعود إليهم تدريجيا 

اوز اإلقامة الممنوحة له منهم دفع غرامات مالية أخرى بسبب أن الجاني قد تج

لكنهم كانوا على . . داخل البالد ، وغرامات مالية أخرى لم يفهموا سببها 

استعداد لدفع كل مايطلب منهم حتى لو كلف ذلك دفع كل ما بحوزتهم من نقود 

وهو أن ينتظروا حتى . ، وحتى عندما أشترط الضابط شرطه األخير . .  

فقد وافقوا . . . نوا آخر من يركب الطائرة يغادر جميع المسافرين ، وأن يكو
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مباشرة وألسنتهم تتمتم بالدعاء في لحظات اعتبروها أصعب ماواجهوه طوال 

 .وأكثرها إحراجا لهم وحرقا ألعصابهم . رحلتهم 

، . .  غادر أفراد المجموعة صالة المطار متجهين إلى الطائرة والجاني معهم 

حتى بادر الضابط المرافق لهم إلى فك القيد وما إن استقروا جميعا في مقاعدهم 

الحديدي من يد الجاني وودعهم وغادر الطائرة في نف  اللحظة التي أعلن فيها 

، وأقلعت الطائرة متجهة إلى مطار . .  عن إغالق األبواب وربط األحزمة 

الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الساعة الثانية والنصف ظهرا 

 .لعاصمة األوزبكية طشقند بتوقيت ا

كان علي بن عبود خاللها قد كلف بالجلوس . استغرقت الرحلة أربع ساعات 

وعدم مفارقته لحظة واحدة بعد أن أصبح طليقا . إلى جوار الجاني ومالصقته 

 .بدون القيد اليدوي 

حاول محمد عبدالعزيز أن يتحدث مع الجاني خالل الرحلة ، ويستوضح منه 

، وعندما أدر  أن الجاني يستوعب بشكل . .  المتعلقة بالقضية بعض األمور 

كل ماقام به ، وماهو __ وإن كان لم يفصح حتى اآلن عن شئ __ واضح 

واقع فيه حاليا ، ومن هم هؤالء الذين لحقوا به إلى هنا فضل أن يصمت خوفا 

تبار ، وباع. .  من أن يطرح الجاني شيئا في غير المكان والزمان المناسبين 

أنه يجب أن اليدلي بأي حديث إال أمام الجهات المختصة ليكون كالمه حجة 

 .عليه 

هبطت الطائرة في مطار الشارقة ، وكان في استقبالهم هنا  ثالثة من 

أصحابهم المقيمين في دولة اإلمارات ، ومجموعة من أبناء القبائل المجاورة 

 .الستقبالهم لهم من مأرب وشبوه كانوا قد علموا بهم وجاءوا 

كانت الشارقة بالنسبة لهم محطة عبور فقط يتم  بعدها انتقالهم إلى الطائرة 

، وكان أصحابهم محمدبن . .  اليمنية القادمة من الهند ، والمتجهة إلى صنعاء 

فيصل   وعوض بن صالح  وقائد بن ناجي  المقيمن في دولة اإلمارات قد 

جهات األمنية والرسمية في مطار جهزوا كل شئ ابتداء من الترتيب مع ال

وانتهاء بتأكيد الحجز وشراء تذاكر السفر ، ووصلت الطائرة . . الشارقة 

 .اليمنية من الهند ، ولم تمكث طويال في مطار الشارقة 
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حيث أقلعت باتجاه مطار صنعاء لتصل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف 

متأخرا إال أن أفراد المجموعة  ، ومع أن موعد وصول الطائرة كان. .  الليل 

وعند سلم الطائرة . . فوجئوا بوجود عدد كبير من أبناء مأرب في استقبالهم 

كان في استقبالهم كذلك محافظ مأرب وأعضاء مجل  الشورى عن المحافظة ، 

مما جعلهم ينظرون . . . وعدد من المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 

__ كعادته __ خر واعتزاز فيما أخذ محمد عبدالعزيز إلى ماقاموا به نظرة ف

 .ينظر إلى السماء ويحمد هللا الذي سهل لهم تنفيذ هذه المهمة 

كان أصحابهم من األشراف ، ومن أفراد المجموعة السابقة قد أعدوا كل شئ 

، وفور وصول الجاني إلى المطار كان ضمن المستقبلين رئي  نيابة . .  بعناية 

، وتم ربط يد الجاني بقيد يدوي . .  والسيارة الخاصة بنقل السجناء  المحافظة ،

مع علي بن عبود الذي رافقه هو واحمد شقمان على سيارة النيابة الخاصة 

، وتحركوا جميعا في موكب مهيب إلى مأرب التي استقبلوا فيها . .  بالسجناء 

اني السجن المركزي ، وتم إيداع الج. .  استقباال جعل ليلها يتحول إلى نهار 

، وتوجه أفراد المجموعة إلى منازلهم . .  بمأرب تحت إشراف النيابة العامة 

ها من إعادة بعد غياب عنها استغرق مايقرب من ثالثة اشهر تمكنوا خالل

 . ي إلى مأرب الجان
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                       (31 ) 

العامة ، ومن ثم استغرقت إجراءات التحقيق مع الجاني في األمن والنيابة 

كان خاللها األشراف يعملون . . . محاكمته ما يقرب من مائة وستين يوما 

يتابعون سير إجراءات التقاضي ، ويجمعون األدلة ويأتون . . كخلية نحل 

بالشهود ، ويحضرون جميع جلسات التحقيق والمحاكمة بهدوء أعصاب المثيل 

، واستطاع أن . .  أنكر كل شئ  كان الجاني في بداية جلسات التحقيق قد. له 

يختلق حكاية جعلت صالح بن عبدهللا ومحسن بن عبود ضحايا مجموعة من 

، ولم يكن يدر  أن كل شئ يمكن إعادته إلى مكانه الصحيح . .  قطاع الطرق 

. . لقد كان يكذب ، وكان كل من حوله يدركون جيدا أنه يكذب . . . إال الكالم 

ألن الكذب اليقع من المرء مصادفة ، . من خطورته وعزز هذا الكذب لديهم 

 .ولي  خطأ وال هفوة إنها صفة تدل على خلق مشين له جذور 

كانت األدلة والشواهد التي عرضت على الجاني كفيلة بأن تجعله يتراجع عن 

، وقد وصل إلى حد االنهيار الفعلي عندما . . أقواله الكاذبة ويعترف بكل شئ 

، ثم الناظور . .  ر الخاصة بمحسن بن عبود وجنبيته شاهد علبة السجائ

حيث تمكن األشراف من إحضار كل من له . . المقرب ، ومواجهة الشهود 

الذين استأجر الجاني . . الوسيط . . مشتري السيارة . . عالقة بالموضوع 

الذين ساعدوه في الحصول على . . الذين تردد على منازلهم . . سياراتهم 

، ولم يتبق لدى رجال القضاء أي شك أو ريب من . . . .  وية المزيفة بطاقة اله

أن الجاني هو الذي ارتكب جريمة قتل كال من صالح بن عبدهللا ومحسن بن 

 .عبود بدافع االنتقام من األوضاع التي وصل إليها 

بعد أن طلب منها أن تأتي . ذهبت هند مع علمها إلى الميدان العام في المدينة 

، وفي الميدان العام كان هنا  حشد كبير من __ على غير عادته _ _معه 

بعضهم تعرفهم هند ، واألغلبية منهم التعرفهم ، وهي ممسكة بيد عمها . الناس 

تحاول اإلطالل برأسها بصعوبة من بين الصفوف لترى ما سبب هذا الحشد ، . 

رتدي زيا وآخر ي. . ورأت رجال جالسا على األرض وحولة عدد من الجنود 

، ونظرت هند إلى وجه الرجل الجال  على . . .  مميزا ، ويقرأ ورقة في يده 

، وعادت بشريط تفكيرها . .  األرض فبدا مألوفا لديها وكأنها قد رأته من قبل 

، وأدركت بعد حين أنه هو نفسه الذي . .  إلى الوراء تبحث عنه في ذاكرتها 
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مساء ، وبات في منزلهم ، ثم تحركا في جاء مع والدها صالح بن عبدهللا ذات 

 .أغمض الرجل عينيه . . الصباح معا ، وبينما عاد األمل إليها بعودة والدها 

األعدام رمي بالرصاص حتى .. لم تفزع هند من المشهد الذي حدث بعد ذلك 

، وانفض الجمع ، وعادت هند مع عمها إلى المنزل لتروي ألمها ما . .  الموت 

 . . .!!تنتظر عودة أبيها و. . . حدث 
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 برأم ةظفاحم نع ةرصتخم ةذبن

تقع ,  هي عاصمة اقليم سبأو محافظات الجمهورية اليمنية ىحدإهي مأرب 

كيلو ( 371)وتبعد عنها بحدود , اء إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنع

من إجمالي سكان %( 3.1)ويشكل سكان المحافظة ما نسبة , كتراً 

هي مركز نة مأرب يومد, مديرية ( 31)عدد مديرياتها و, الجمهورية اليمنية 

 . المحافظة 

شبوه والبيضاء و محافظتي  من الشمالبمحافظة الجوف  المحافظة تتصلو

ومحافظة صنعاء , من الشرق  شبوه و حضرموت ومحافظتي, من الجنوب 

 31تتوزع في  1كم(37171)وتبلغ مساحة المحافظة حوالي . من الغرب 

 .مديرية

 أو عاشق بعين يسافر للذي محطة مأرب" عنها قالوا.. سبأ مملكة حاضرة

 الحضارة رموز توجد وفيها األثرية, للثروة الكنوز كنز هي ,"طائر جناح

 .السبئية

 :والتارخيية األثرية املعامل

 "القديمة مأرب مدينة" مأرب مدينة

 ( العظيم مأرب سد)  -

 كمهنو مدينة -(  برأن معبد) بلقيس عرش - الجنتان الري قنوات شبكات 

- الجنوبي البلق جبل - القديمة البئر - والجدران الكنائس -( كمنة خرابة)

 -(  عررتم) األساحل - رغوان وادي - رغوان مديرية - صوانا مستوطنة

 . صوانا مستوطنة -سعود خربة

 

 مدينة - سعود خربة -(  عررتم) األساحل - رغوان وادي - رغوان مديرية

 . الدريب

 معبد -( نكرح اإلله معبد) الصبي درب -براقش مدينة,  مجزر مديرية 

 . المقفز منصة - اللسان خربة -خضران حصن -(  الشقب)  األحقاف



 

[169] 
 

,  النصر نقش -( صرواح) أوعال معبد - صرواح مدينة,  صرواح مديرية 

 . المخدرة

,  الظافر دار - التمرة هجر - الريحاني هجر - الجوبة وادي,  الجوبة مديرية 

,  المساجد -( جفري مدينة) يال-الدريب - الجفنة - العقل شعب - يـال وادي

 . الجديدة قرية

 .الزرير حنو - حريب مديرية 
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 مارقلتلا ىلع انتانق يف كارتشالا ىجري

@almaktba 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[171] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


