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الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات املعادية 
للوحدة خيانة وطنية كربى

معلومات مهمة عن أبشع جريمة إرهابية 

> أعلنت وزارة الداخلية يوم امس عن استشهاد أكثر من 70 جنديًا واصابة أكثر من 
100 في اعتداء إرهابي جبان نفذه تنظيم القاعدة واستهدف السرايا األمنية والعسكرية 
التي كانت تشارك في تدريبات العرض العسكري لالحتفاء بمناسبة العيد الوطني الثاني 

والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية.
وأوضحت الداخلية ان 53 شهيد هم من األمن المركزي و17من كليتي الشرطة والحربية.
وبهذا الصدد أكد اللواء محمد عبداهلل القوسي وكيل أول وزارة الداخلية في تصريح 
لــ»الميثاق«: أن جريمة ميدان السبعين االرهابية لن تثني وزارة الداخلية وكل أبناء 
الوطن الشرفاء عن واجباتهم الوطنية في محاربة االرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف 

منابعه ودك أوكاره.
وكشف اللواء القوسي أن العملية االرهابية التي استهدفت وحدات من قوات األمن 
المركزي وبقية الوحدات المشاركة في التدريب للعرض العسكري بميدان السبعين 
تمت بحزامين ناسفين وضعهما االنتحاري على جسده بعد أن اندس بين أوساط السرايا 

التي كانت تسير أمام منصة السبعين.
وقال وكيل وزارة الداخلية إن المعلومات األولية تشير إلى أن االنتحاري كان يرتدي زيًا 

عسكريًا مختلفًا عن بقية أفراد السرية وفق ما أفاد به شهود العيان.
 وقال القوسي: ان اللجنة األمنية العليا قد شكلت فريقًا للتحقيق والتحري حول الجريمة.
مشيرًا الى أن األجهزة األمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين 

المتورطين في تلك الجريمة االرهابية.
 وأرجع وكيل أول وزارة الداخلية إقدام القاعدة على تلك الجريمة البشعة لالنتقام من 
قوات االمن المركزي والجيش التي كبدتهم خسائر فادحة في محافظات أبين والبيضاء 

وشبوة وغيرها.
مؤكدًا أن تلك الجريمة اإلرهابية تزيد أبطال الجيش واألمن اصرارًا على اجتثاث هذه 
اآلفة الشريرة من أرض الوطن ولن تؤثر أبدًا على معنويات أبطال الجيش واألمن ولن 
تثنيهم عن تأدية واجبهم في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسيواصلون خوضهم 

معركة الحرب ضد العناصر االرهابية ومطاردتها أينما وجدت.
وأكد القوسي ان ذلك العمل اإلرهابي لن يزيد ابطال القوات المسلحة واألمن إاّل اصرارًا 
في مواجهة العناصر اإلرهابية بال هوادة حتى يتم استئصال شأفة اإلرهاب وتطهير 
يمن اإليمان والحكمة من رجس أعمالهم الشيطانية التي تتنافى ليس مع مبادئ ديننا 
اإلسالمي الحنيف فحسب وإنما مع كل قيم وأخالقيات شعبنا.. مشددًا أن من يقفون وراء 

هذه المجزرة البشعة لن يفلتوا من العقاب عاجاًل أم أجاًل.
وعبر القوسي في ختام تصريحه عن أحر تعازيه ألسر الشهداء.. سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمدهم بواسع الرحمة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، متعهدًا 

بتقديم الدعم والرعاية ألسر الشهداء وللمصابين وأسرهم.
االصالح والجريمة

أما االستاذ أحمد الصوفي سكرتير رئيس المؤتمر الشعبي العام فقد حمل مسئولية 

تلك الجريمة من اتخذ قرار إجراء التدريبات والعروض خارج معسكر األمن المركزي 
وميدان السبعين مكانًا لتلك العروض وليس مكانًا آخر في العاصمة مثل كليتي الشرطة 

أو الحربية..
وقال الصوفي في تصريح لـ»الميثاق«: إن من يقف وراء تلك الجريمة قد اختار ميدان 
السبعين لتنفيذ جريمته ألنه اليوجد فيه إجراءات أمنية كافية كون ميدان السبعين مكانًا 

جماهيريًا ال يستطيع أحد السيطرة عليه أمنيًا.
وأشار الصوفي إلى أن المرتبطين بتنفيذ جريمة النهدين هم من يقف اليوم وراء تنفيذ 
جريمة السبعين اإلرهابية فاختيار التوقيت والمكان له الكثير من االبعاد والدالالت التي 

يجب أن تؤخذ في الحسبان.
وأشار الصوفي إلى أنه اليمكن تجاهل األبعاد السياسية لهذه الجريمة اإلرهابية التي 

تبناها تنظيم القاعدة اإلرهابي والذي يحظى بدعم ورعاية من االخوان المسلمين 
والمتمردين..

مؤكدًا أن القاعدة اليوم ونظرًا الرتباطها الوثيق بتلك القوى اصبحت جزءًا من األدوات 
والمفردات السياسية التي تتعامل بها مع االطراف السياسية األخرى فهي اصبحت ممثاًل 
للقاعدة وتفاوض باسمها.. مستندًا في ذلك إلى عالقة تنظيم القاعدة في أرحب ونهم 
وأبين وشبوة ومأرب بقيادات االصالح والقيادات العسكرية المتمردة التي توجه القاعدة 
حسبما تريد وأينما تريد بهدف التكسب واالبتزاز السياسي وتحقيق مشروعها الظالمي 

التدميري.
إلى ذلك أفادت معلومات أولية أن االنتحاري- الذي فجر نفسه في سرية جند األمن 
المركزي اثناء قيامها ببروفات استعراضية- قد اندس في صفوف السرية وانه من عناصر 
االصالح المتواجدة بساحة الجامعة وضمن الجماعات الجهادية التي تحظى باهتمام 
قيادات حزب اإلصالح وتحت اشراف المتمرد علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع، ولم 
يستبعد المراقبون انه تورط في تلك الجريمة حيث افادت معلومات من مصادر خاصة 
لـ»الميثاق« ان المتمرد قد اصر على لجنة العروض وقيادة وزارتي الدافاع والداخلية ان 
يتم العرض في ميدان السبعين وليس في معسكر األمن المركزي الذي كانت تُجرى 

فيه التدريبات والعروض منذ أيام.
مرجحين ان تكون قيادات في حزب اإلصالح قد نسقت وخططت مع اطراف اخرى من 
بينها المتمرد علي محسن على تنفيذ تلك الجريمة إلعاقة احتفاالت بالدنا بالعيد الوطني 

لقيام الجمهورية اليمنية.
 ضعف اإلجراءات األمنية

من جانبه اعتبر الخبير في شؤون تنظيم القاعدة بمركز سبأ للدراسات االستراتيجية 
عايش عواس ان تلك العملية اإلرهابية هي ردة فعل على الضربات والخسائر التي 

تتكبدها القاعدة في محافظة أبين وشبوة والبيضاء.
وقال: لقد سعى التنظيم من خاللها إلى تخفيف الضغط على عناصره في أبين التي 

باتت على حافة االنهيار.
مشيرًا إلى أن التوقيت والمكان الذي اختارته القاعدة لتنفيذ جريمتها يعتبر بمثابة 
الغنيمة الدسمة  التي طالما حلمت بها طوياًل وقد ساعدها في تحقيق ذلك ضعف 
اإلجراءات األمنية واالحترازية في ميدان السبعين اثناء إجراء تدريبات العرض العسكري..
وحذر عايش من إقدام القاعدة على تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة خالل األيام القادمة 

نظرًا لتمكن عناصرها من دخول العاصمة خالل األيام الماضية.
منوهًا إلى أن تنظيم القاعدة يهدف من وراء عملياته استهداف اكبر قدر ممكن من الجنود 
كون التنظيم في الفترة األخيرة قد غير من استراتيجيته التي تحولت من استهداف 

نوعي إلى استهداف كمي..
أما الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عبده محمد الجندي فقد أوضح في 
تصريح صحفي ان القاعدة تحاول- من خالل ما قامت به أمس- نقل المعركة إلى أمانة 

العاصمة خاصة وان انتصارات الجيش واألمن في ابين مستمرة على ذلك التنظيم.
وقال: إن تلك الجريمة نجحت في قتل عدد كبير من أبناء األمن والقوات المسلحة لكنها 
لن تكون نهاية الحرب على اإلرهاب كما أكد فخامة األخ رئيس الجمهورية ان الحرب على 
اإلرهاب ستستمر حتى يعود النازحون إلى قراهم ويجنح هؤالء للسلم ويسلموا اسلحتهم.
مشيرًا إلى ان بعض قيادات في التجمع اليمني لإلصالح وبعض أحزاب اللقاء المشترك 
حاولوا تحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء الشباب من أبناء األمن المركزي والقوات 
المسلحة الذين سقطوا في هذا الحادث، لألسف وعملوا على توظيف تلك الجريمة البشعة 

بشكل رخيص لخدمة أجندتهم السياسية على حساب دماء الشعب..
منوهًا إلى أن اليمنيين بحاجة إلى موقف موحد يدين اإلرهاب ويسمي األمور بمسمياتها 

ويضع النقاط على الحروف..
معلقًا على موقف الحكومة من تلك الجريمة بالقول: بعض األخوة الوزراء  في حكومة 
الوفاق جاءت تصريحاتهم غير واضحة، وإذا كان تنظيم القاعدة يعترف بأنه وراء هذا 
العمل اإلرهابي البشع فإن هناك وزراء يتحدثون إلى التلفزيون وإلى القنوات الفضائية 
بعبارات عائمة تعكس الموقف الذي اليجب ان يظهر من وزراء في الحكومة فهم يتحملون 

مسئولية كبيرة جدًا..
وأكد ان على حكومة الوفاق أن توحد جهودها في محاربة اإلرهاب وان تبتعد عن 
المهاترات السياسية وإلقاء االتهامات جزافًا على اآلخرين ألن الوزراء هم مسئولون عن 

أمن واستقرار البلد..
 وأشار الجندي إلى أن التعيينات التي تمت امس اليمكن الخلط بينها وبين ذلك العمل 

اإلرهابي..
 مطالبًا بفتح تحقيق تشارك فيه قوى دولية لها خبراتها في هذا الجانب، فبصمات 
القاعدة واضحة ومعروفة وال يمكن ان يقوم بعمل كهذا سوى تنظيم القاعدة الذي 
ليست هذه العملية األولى وأيضًا لن تكون األخيرة فهو ال يفرق بين المدنيين وبين 

األطفال وبين النساء..

> أعلنت وزارة الداخلية يوم امس عن استشهاد 53جندي من منتسبي قوات االمن المركزي  17 
منهم طلبة كلية الشرطة والحربية واصابة أكثر من 100 في اعتداء إرهابي جبان نفذه تنظيم القاعدة 
واستهدف السرايا األمنية والعسكرية التي كانت تشارك في تدريبات العرض العسكري لالحتفاء بمناسبة 

العيد الوطني الثاني والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية.
إلى ذلك أكد اللواء محمد عبداهلل القوسي وكيل أول وزارة الداخلية أن جريمة ميدان السبعين االرهابية 
لن تثني وزارة الداخلية وكل أبناء الوطن الشرفاء عن واجباتهم الوطنية في محاربة االرهاب واجتثاث جذوره 

وتجفيف منابعه ودك أوكاره.
كتب/ علي الشعباني

القوسي: سنواصل الحرب على اإلرهاب ولن تثني تلك الجريمة من عزيمتنا

الصوفي: مرتكبو جريمة النهدين هم من يقفون وراء جريمة السبعين

الجندي: جريمة ميدان السبعين لن تكون نهاية الحرب مع القاعدة
عواس: ال يستبعد أن تنفذ القاعدة المزيد من العمليات بالعاصمة

عبداهلل  علي  لزعيم  ا دان 
صــالــح رئــيــس الــمــؤتــمــر 
الشعبي العمل اإلرهــابــي 
الجبان الذي أدى إلى سقوط 
كوكبة من األبطال من أفراد قوات 
األمن المركزي وطلبة كلية الشرطة 
والكلية الحربية الذين كانوا يجرون 
للعرض  ئية  لنها ا لــتــحــضــيــرات  ا
ني  لثا ا لعيد  با ء  حتفا ا ي  لعسكر ا
والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية 
في ميدان العزة والبطولة والشرف 

»ميدان السبعين« .
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئيس  ر عتبر  ا و
العام في برقية عزاء بعثها الهالي 
واسر الشهداء ان هذا االعتداء يؤكد 
مقاصد هذه القوى الظالمية المتخلفة 
والحاقدة في إفساد فرحة الشعب 
بعيد أعياده )عيد الوحدة( ، كما أنه 
يؤكد الحقد الذي يسيطر على تلك 
القوى- التي تنصلت من كل قيم 

وتعاليم ديننا اإلسالمي السمحة.
و قال الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر: إن هذا االعتداء اإلجرامي 
البشع يذكرنا بأن اإلرهاب آفة خطيرة 
تهدد كينونة الوطن ومستقبله وتضر 

بأمنه واســتــقــراره وسكينة أبنائه 
وهو ما يفرض علينا جميعا الوقوف 
أمــام هــذه اللحظة التاريخية ونبذ 
كل الخالفات التي أفرزتها األزمــة 
الماضية وتوحيد الصفوف والوقوف 
خلف القيادة السياسية ممثلة بأخي 
الــرئــيــس عــبــدربــه منصور هــادي 
رئيس الجمهورية ودعم جهود الدولة 
والمؤسسة العسكرية في حربها ضد 

اإلرهاب.
»الميثاق« تنشر نص البرقية

األخوة واألخوات ..
أهالي وأقــربــاء واســر األبــطــال من 
شهداء القوات المسلحة واألمن الذي 
سقطوا في العمل اإلرهابي الجبان 
بميدان السبعين .. نبعث إليكم بأحر 
التعازي بسقوط كوكبة من األبطال 
من أفراد قوات األمن المركزي وطلبة 
كلية الشرطة والكلية الحربية الذين 
كانوا يجرون التحضيرات النهائية 
لعيد  با ء  احتفا العسكري  للعرض 
لقيام  والعشرين  لثاني  ا الوطني 
الجمهورية اليمنية وإعــادة تحقيق 
الوحدة اليمنية المباركة ، وذلك في 
اعتداء إرهابي غادر وجبان استهدفهم 

في ميدان العزة والبطولة والشرف 
»ميدان السبعين« .

إننا إذ نعزي أنفسنا ونعزيكم بهذا 
المصاب الجلل لنؤكد لكم أن هذا 
العمل اإلجرامي الذي يتنافي مع كل 
القيم واألعــراف الدينية واإلنسانية 
والوطنية واألخالقية يؤكد مقاصد 
ــذه الــقــوى الظالمية المتخلفة  ه
والحاقدة في إفساد فرحة الشعب 
بعيد أعياده )عيد الوحدة( ، كما أنه 
يؤكد الحقد الذي يسيطر على تلك 
القوى- التي تنصلت من كل قيم 
وتعاليم ديننا اإلسالمي السمحة- 
تجاه الوطن ومكتسباته وفي صدارتها 
المؤسسة العسكرية واألمنية التي 
تصدت لكل المؤامرات التي تستهدف 

اليمن ومنجزاته ومكتسباته .
إن هــذا االعــتــداء اإلجــرامــي البشع 
يذكرنا بأن اإلرهاب آفة خطيرة تهدد 
وتضر  ومستقبله  الوطن  كينونة 
أبنائه  بأمنه واستقراره وسكينة 
وهو ما يفرض علينا جميعا الوقوف 
أمــام هذه اللحظة التاريخية ونبذ 
كل الخالفات التي أفرزتها األزمة 
الماضية وتوحيد الصفوف والوقوف 

خلف القيادة السياسية ممثلة بأخي 
هــادي  منصور  عبدربه  لرئيس  ا
رئيس الجمهورية ودعم جهود الدولة 
والمؤسسة العسكرية في حربها مع 
اإلرهاب ، كما أن هذا االعتداء يأتي 
ليؤكد ضرورة تكاتف الجهود الرسمية 
والشعبية لوضع إستراتيجية وطنية 
للحرب مع اإلرهاب وتجفيف منابعه 

ومالحقة بؤره ورموزه.
وإننا إذ نجدد إدانتنا لهذا العمل 
اإلجرامي البشع وتعازينا الحارة ألسر 
ــاق الشهداء  وأهالي وأصــدقــاء ورف
الذين سقطوا وتمنياتنا  األبطال 
للجرحى بالشفاء العاجل ، فإننا نحث 
السلطات الرسمية واألجهزة األمنية 
سرعة التحرك ألداء دورها الوطني 
في الكشف عن مالبسات الحادث 
والجهات التي تقف خلفها وتقديمها 
للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع 

.
ا ِإَليْهِ رَاِجعُوَن ِهّ وَِإنَّ ِإنَّا هلللِ

اخوكم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

في برقية عزاء ألسر الشهداء

رئيس املؤتمر: اإلرهابيون حاولوا إفساد فرحة الشعب بعيد أعياده
علينا نبذ الخالفات التي افرزتها األزمة وتوحيد الصفوف لمواجهة األخطار
المؤسسة العسكرية واألمنية التي تصدت ببسالة لكل المؤامرات
على الجميع الوقوف  إلى جانب أخي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لمواجهة اإلرهاب

نطالب بالكشف عن مالبسات الجريمة والجهات التي تقف خلفها
نعزي أسر وأهالي وأصدقاء ورفاق الشهداء األبطال

تنويه
حدث خطأ غير مقصود في سياق 
ــواء 63 حرس  ــل حــديــث قــائــد ال
جمهوري العميد أحمد الجاكي، الذي 
أجرته معه صحيفة »الميثاق« ونشر 
يوم أمس والسياق الصحيح في 
المقابلة هو : »ألن الجيش اليؤمن 
بالحزبية كنهج في واجباته وخاصة 
إذا األمر يضر بالوطن والشعب«.. 

لذا لزم التنويه واالعتذار عن هذا الخطأ الغير مقصود.. 
وجل من ال يخطئ.

في أبشع جريمة إرهابية أدمت قلوب اليمنيين..

االنتحاري من عناصر اإلصالح الموجودة بساحة الجامعة

استشهاد 70 جنديًا واصابة أكثر من 100 في االنفجار 53 من األمن المركزي

االنتحاري استخدم حزامين ناسفين وكان مرتديًا زيًا مختلفًا عن زمالئه

اللواء القوسي: سنواصل الحرب على اإلرهاب ولن تثني تلك الجريمة من عزيمتنا

احمد الصوفي: مرتكبو جريمة النهدين هم من يقفون وراء جريمة السبعين

عواش: ال يستبعد أن تنفذ القاعدة المزيد من العمليات بالعاصمة خالل األيام القادمة

الجندي: جريمة ميدان السبعين لن تكون نهاية الحرب مع القاعدة


