
> يا له من عرض خاص ال يضاهيه أي عرض على اإلطالق 
دون تردد أو خوف من الخسارة.. إنها مسألة خرج من أجلها 
الشباب على الساحات والميادين العامة مسندة بالحزبية 
والطائفية مؤيدة بالقوى الخارجية وحقوق الحيوان، أما حقوق 
اإلنسان فلن تجدها عندهم على االطالق وحاشا وكال أن تكون 
عندهم ولو مثقال ذرة من إنسانية، ولذلك تجد عندهم القتل 
بالجملة ومجانًا ليس مهمًا من الذي قتل ومن المقتول.. المهم هي 
السلطة حقيقة ال ينكرها اال جاحد وهي واضحة للعيان ال تحتاج الى 
نقاش أو توضيح، فعلى المأل وأمام الرأي العام تجد الدماء تسيل 

في الشوارع واألرواح تزهق.
إنه ومنذ انطالقة ما يسمى بالربيع العربي في بداية العام الماضي 
2011م لم نسمع خالل خمسة عشر شهرًا من عمر الشعوب 
العربية المغلوبة على أمرها أمام االحزاب التي سعت وراء أهداف 
الصهيونية لنشر الفوضى داخل الشعوب لكنها خالقة، والعياذ باهلل 
من هذه األخالق التي ال ترعى حرمة دم المسلم وتقطع الطريق 

وتسلب األموال، و... الى آخره من األخالق التي ال يقرها دين وال 
شرع، حتى العادات والتقاليد تستنكرها وتتبرأ منها.. نعود الى 
العرض الخاص الذي حصل خالل خمسة عشر شهرًا من عمر األزمة 
السياسية في الدول العربية سنجد أن هذا العرض المشؤوم قد 
تسبب بقتل العشرات بل اآلالف من المواطنين والجرحى في جميع 
الدول العربية التي حلت عليها المصيبة السلمية.. في بلدنا بلد 
اإليمان والحكمة نجد أننا وقعنا في ورطة حزبية شائكة تعمل لصالح 
الغرب وتقبض المقابل وتخلص في عملها لهم، حقيقة من يوم 
خروج من يسمون أنفسهم ثوارًا قتل اآلالف من األبرياء على أيدي 
المأزومين وهم يرددون )الشعب يريد اسقاط النظام( دخلت البالد 
في دوامة الفوضى التي ليس لها أول وال آخر، ولم نسمع خالل هذه 
الفترة اال القتل والسلب والنهب وقطع الخدمات والفوضى، وكل 
شيء يهون عدا القتل الذي شعرنا بعده أننا قد نتحول من دولة أمن 
الى دولة خوف، ..فالحذر ال تتحرك في األسواق أمامك »قاعدة«، 
حصنوا أنفسكم في مواقع عملكم واستعدوا ألن تكونوا شهداء على 

أيدي مأزوم يحرقك بحقده األسود الموجه ضد الشعب والوحدة.. 
والمخلصين من أبناء الوطن، أو »قاعدة« تنسفك بحزام ناسف 

وتدعي الجهاد في سبيل اهلل..
> إن من قتل واعتدى على حرمات اهلل في الشهر الحرام في بيوت 
اهلل هم أنفسهم من قتلوا الجنود في السبعين وفي أبين وهم من 
قتلوا الشباب في يوم 18 مارس وفي جولة كنتاكي وفي الحصبة 

والستين وفي تعز وفي كل محافظات الجمهورية.
> إن ما جنيناه خالل األزمة هي القتل بالمجان وبالجملة، ومن هنا 
أدعو كل من علمنا عن حرمة الدماء وعن المنكر وأن تغيير المنكر 
بمنكر أكبر منه ال يجوز.. فالدم الذي سال خالل خمسة عشر شهرًا.. 
أليس منكرًا أكبر من المنكر الذي خرجتم من أجله، فقد اعتديتم 
على حرمات اهلل في الشهر الحرام.. أليس هذا كافيًا ألن ترفعوا 
مخلفاتكم من حي الجامعة وتكفونا المنكر الذي وقعتم به وهي 

نصيحة لكم قبل فوات اآلوان.
> إن من أعطوا الشباب براءة االختراع، هذه البراءة قد بانت 

جلية في قتل النفس المحرمة وتهديم المنشآت الحيوية والمرافق 
الخدمية التي يستفيد منها أبناء الشعب.

> كان األحرى بمن خرجوا واحتلوا الشوارع أن يستجيبوا للمبادرات 
التي وضعها الرئيس السابق الزعيم علي عبداهلل صالح والتي كانت 
ستحقق لهم ما يريدون من التغيير دون دماء وال فوضى، ولكن 
المأجورين أبوا اال أن تكون فوضى، فكشف اهلل مخططهم، وما 
رفض قيادات المشترك المبادرات التي جاءت عن طريق الزعيم 
علي عبداهلل صالح اال ألنهم يدركون أنه ليس لديهم قاعدة شعبية 
وخوضهم أي انتخابات يعلمون فشلهم فيها مسبقًا، فحلهم الوحيد 
الفوضى الخالقة، لكن االيام ستثبت لهم أن الشعب اليمني لن يختار 
اال من يراه مناسبًا في تقديم الخدمات ال من يسيئ الى الشعب 

والوحدة ويدعو الى قتل النفس المحرمة ليصل الى السلطة.
> تعازينا الحارة الى أسر الضحايا في الحادث االجرامي في ميدان 
السبعين وإلى الشعب اليمني، وندعو اهلل عز وجل أن يشفي الجرحى 

ويخفف مصاب أسرهم.. إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير.
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 الزمان صبيحة 
االثنين 21 مايو 
2012م .. المكان: 
لسبعين  ا ن  ا ميد
العاصمة صنعاء..  بأمانة 
الحدث جريمة شنعاء لم تنل 
من أسودنا البواسل الذين 
ن���ذروا أنفسهم وأرخ��ص��وا 
دماءهم الطاهرة في سبيل 
اهلل دفاعًا عن يمننا الغالي 
وأمنه واستقراره ومنجزاته 
ومكتسباته ومقدرات أمته 
فحسب، بل نالت من كل 
يمني شريف أبي، فلكأنها 
وك��م��ا ق��ال زعيمنا الرمز 
علي عبداهلل صالح- حفظه 

اهلل- »طعنة« ف��ي خاصرة 
كل يمني.. إنها واهلل لطعنة 
مسمومة ف��ي خ��اص��رة كل 

يمني شريف.. وال عالج لها على االطالق إال 
إبادة ذوي الغدر واإلرهاب أولئك الذين ضلوا 

وأضلوا ويحسبون أنهم مهتدون..
لست أدري - سيدي القارئ الكريم- من أجل 
أي بغية وألجل أية بغية يقدم بعض الجهّال 
على تفخيخ أنفسهم بالمتفجرات وينطلقون 
الى الموت انطالق الواثق من الفوز بالجنات 
وإدراك رضا رب البريات؟ وفي وسط األبرياء.. 
في وس��ط رج��ال اهلل الذين صدقوا اهلل ما 
عاهدوه عليه.. في وسط المسلمين المؤمنين 
المصلين الموحدين .. يعمد هذا الجبان الى 
تفجير نفسه ليزهق االرواح التي عصمها اهلل، 
ويسفك الدماء التي حرمها اهلل.. ويهدم البنيان 

التي حرم اهلل هدمه..
لست أدري.. كيف يفتخر ه��ؤالء ويعلنون 
على وسائل اإلعالم مسؤوليتهم عن ارتكاب 
المحرمات واجتراح الكبائر والمنكرات وإزهاق 
األرواح الطاهرات وإراقة الدماء الغاليات .. كيف 

باهلل يعدون الغدر بطولة؟
أم كيف يعدون الخيانة رجولة؟

ألم يقرأ هؤالء قول رب العالمين في الكتاب 
المبين الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد: »ومن يقتل 
مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم.. وغضب اهلل عليه 

ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا«.
ألم يقرأ هؤالء قوله عز وجل: »من أجل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير 
نفس أو فسادٍ في األرض فكأنما قتل الناس 
جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«.

ألم يقرأ هؤالء قول اهلل تعالى: »وال تقتلوا 
النفس التي حرم اهلل إال بالحق«.. ألم يقرأ 
هؤالء قول الحكيم الكريم في سياق وصفه 
لعباده: »وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال 

بالحق«..
تُرى- أيها القراء الكرام - ما تلك القلوب التي 
تحتويها صدور هؤالء؟ فاإلثم كما قال النبي 
األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم: »اإلثم 
ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس«.. ويبدو أن تلك القلوب التي احتوتها 
صدور هؤالء صحاٍر مقفزة تخلو تمامًا من 
واحاتٍ للرحمة أو الرأفة أو اإليمان برقابة الملك 
العظيم الديان، ولذلك فإنهم يرتكبون أبشع 

ال��ج��رائ��م ث��م يظهرون 
ز  لتلفا ا على ش��اش��ات 
وعبر م��واق��ع االنترنت 
ليعلنوا أنهم مسؤولون 
ع���ن ت��ل��ك ال��ج��رائ��م 
بها  تكا ر با ن  و يفتخر و
وأيما افتخار.. والمصيبة 
أن هؤالء يدَّعون أنهم 
مسلمون وأنهم أنصار 
الشريعة وجيوش الحق.. 
وأن��ص��ار السنة وجنود 
ط��ه، وسيوف النصرة.. 
والمجاهدون في سبيل 

اهلل...!
»ك��بُ��رت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون 

إال كذبًا«.
نعم واهلل إن��ه لكّذاب 
مبين كل من ادعى انتسابه الى دين السلم 
والسالم والمحبة والوئام، وخالف توجيهات 
الملك السالم.. ونسي أو تناسى أن كل المسلم 
على المسلم حرام.. دم المسلم على المسلم 
حرام.. مال المسلم على المسلم حرام.. عرض 
المسلم على المسلم حرام.. نعم هكذا قال 
نبي الرحمة والمحبة والسالم: »كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه«، وقال: 
»اليزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب 

دمًا حرامًا«.
كذبتم أيها المجرمون.. كذبتم أيها الغادرون 
.. كذبتم أيها الفاسدون.. كذبتم أيها الطغاة 
المستبدون.. كذبتم أيها االرهابيون.. فاالسالم 

بريٌئ منكم براءة الذئب من دم ابن يعقوب..
وال أدل على ما أجزم به فيكم من الكذب 
واالفتراء والتدليس في دين اهلل وعلى دين 
اهلل من مذبحة السبعين.. ولتخرجوا يا خفافيش 
إن كنتم  الظالم من خراباتكم ولتجيبوا 

تستطيعون اإلجابة.
ما الذي صنعه بكم جنود األمن المركزي؟ 
وما الجريمة التي ارتكبتها كتائبهم؟ حتى 
تقطعوا أوصالهم؟ وتريقوا دماءهم؟ وتهشموا 

صدورهم ورؤوسهم؟ 
ما الجرائم التي اقترفتها أيادي األبطال؟ حتى 
تُزهقوا أرواحهم؟ وتفجعوا أسرهم؟ وتيتموا 
أطفالهم؟ وترملوا نساءهم .. وتنحروا آمالهم.. 
وكيف ستلقون اهلل غ��دًا بدماء كل األنفس 

الزكية التي أزهقتموها؟
وختامًا.. لتعلموا أن كلي يقين بأن ذلك الذي 
فجَّر نفسه قد صار الى ما أنذركم به اآلن.. 
ولعله اآلن يقول نادمًا: »ربي ارجعون لعلي 
أعمُل صالحًا فيما تركت«، ويزجره ملك الملوك 
قائاًل: »كال إنها كلمٌة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخٌ إلى يوم يُبعثون«، ولعله اآلن يسمع 
إبليس اللعين الذي كان تعبُّده وطاعته في 
الدنيا سببًا في هالكه.. لعله يقول له اآلن وهو 
يستصرخه ويطلب نجدته »إني بريئ منك إني 
أخاف اهلل رب العالمين«.. فأسأل اهلل أن يرحم 
أسودنا المغدورين.. وشهداءنا الخالدين.. ممن 
طالتهم أيادي غدر أذيال اللعين.. وأن يعجل 

بشفاء الجرحى من ضحايا السبعين.. 
المجد والخلود لشهداء السبعين.. والخزي 

والعار ألذيال اللعين..

المجد والخلود لشهداء 
السبعين.. والخزي 
والعار ألذيال اللعين

من أّن قوات األمن المركزي، وحدة نوعية ليس لها مثيل في 
تشكيالت الجيوش، وأّن منتسبيها عناصر متميزة في المجتمع 
اليمني، فقد التفوا حولها في اللحظات القاسية من العدوان، 
من محبيها وأنصارها ، واحتياطها القتالي البشري، الذين 
شّكلوا نحوها سراديب سيارة، وجسورًا طائرة، ودعمًا لوجستياًّ 
كثيفًا في طوابير بشرية هائلة، تتزاحم على بنوك الدم، كان 
في مقدمتها العميدالركن/ أحمد علي صالح.. والعميد/ يحيى 

محمد عبداهلل صالح..
في لحظات يصعب على القلب البوح عمّا بداخله، ويستعصي 
القلم أن يكتب مايدور في خاطره،نحاول في هذه المقالة إلقاء 
نظرة أمنية على مسرح الجريمة، ومقاربة الدالئل والقرائن، 
والتي من خاللها لونظرنا إلى طبيعة الجريمة، على مسرح 
العمليات الجنائية بنظرة دقيقة، قد نستطيع تحديد الجهة 
التي تقف وراء الجريمة وأيضًا الجهة المتواطئة معها وذلك 

من خالل دالئل التوقيت، والمكان والضحية:
دالئل التوقيت الزماني والمكاني

لونظرنا إلى الجريمة من حيث التوقيت، سنجد أنها حدثت 
يوم االثنين 2012/5/21م.. وهو يقابل 
من العام الماضي يوم األحد 2011/5/21م 
اليوم ال��ذي أج��رى فيه الرئيس السابق/
علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل - العرض 
العسكري، بمعسكر األمن المركزي، والقى 
، وه��ذا االحتراز  خطابًا وطنيًا وتاريخيًا
أو االستباق األمني، ساعد على امتداد 
اإلج��راءات األمنية من يوم األحد، إلى يوم 
األثنين، الذي أصبحت فيه األجهزة األمنية 
في حالة استنفار شديد،خاليًا من االحتفال 
بعيد الوحدة، وهو في حد ذاته كان صفعة 
شديدة، رمى بها الرئيس الصالح في وجوه 
أع��داء األم��ن والحياة، ما جعل قلوبهم، 
تحترق بنيران غيضها على مدارعام كامل، 
باإلضافة إلى أّن هناك الكثير من األحداث 

سبقت- زمنيًا- تنفيذ الجريمة، منها:
1� انتصارالرئيس/ عبدربه منصورهادي 
في حربه على القاعدة في أبين، حيث بدأت 

المعركة تقترب من الحسم، وهذا التقدم الميداني للقوات 
المسلحة واألم��ن، أربك كثيرًا أع��داء األمن والحياة، ممن 

يقومون بدعم وتمويل القاعدة.
2� تأجيل جلسة مجلس األمن الدولي إلى نهاية الشهر، 
باإلضافة إلى توجيهات الرئيس األمريكي- أوباما- إلى 
الخزانة األمريكية بفرض عقوبات على األفراد، والكيانات 
التي تعرقل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتهدد أمن 

واستقراراليمن..
 كل ذلك كانت وسائل ضغط شديدة، دفعت أعداء األمن 
والحياة إلى تنفيذ الجريمة إلشغال المراقبين ومجلس األمن 

ليتمكنوا من إعادة حساباتهم.
ومن دالئل التوقيت أيضًا صدور توجيهات عليا بإخراج 
القوة من معسكر األمن المركزي، في لحظات متأخرة � أي آخر 
يوم من البروفة � نزواًل عند رغبات رئيس الوزراء التوافقي/ 
باسندوة، الذي رفض حضور الحفل داخل األمن المركزي.. 
وجاءت تلك التوجيهات بإخراج القوة إلى ميدان السبعين، وفي 
ذلك التوقيت، تجعل األجهزة األمنية، بكل امكانياتها عاجزة 
تمامًا من اتخاذ االجراءات الكفيلة، بتأمين ميدان مكشوف 
مثل ميدان السبعين، وإحاطته باإلجراءات األمنية الدقيقة، 
في لحظات ضيقة، خصوصًا إذا ما علمنا أّن القوة كانت في 
آخر شوط للبروفة العسكرية، وبذلك فإّن تلك التوجيهات من 
النظرة القانونية، تُعدُّ تسهياًل وتنفيذًا للجريمة.. وإال لماذا 

لم تكن هناك توجيهات سابقة قبل يوم مثاًل؟   
اما دالئل المكان فتتمثل باآلتي:

اواًل: المكانة الوطنية التي يحتلها ميدان السبعين في قلوب 

اليمنيين وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة واألمن،حيث 
يبعث فيهم المكان,نشوة الفخر واالعتزاز بذكرى انتصاراتهم 
الوطنية على جحافل الملكية، وترسيخ النظام والجمهورية 

والوحدة.
ثانيا:الداللة المكانية وماتحمله من طابع رم��زي، يدل 
على ثبوت ورس��وخ النظام الجمهوري، وال��ذي وقف فيه 
باألمس المدافعون عن الشرعية صفًا واحدًا ضد من ينادي 
بإسقاط النظام ،وبالتالي فإّن الجريمة فيها رسالة واضحة 
للرئيس/عبدربه منصور هادي، بتغيير المكان الذي يُثبّت 
النظام الجمهوري، ويضعف موقف من كانوا باألمس ينادون 

بإسقاطه.
ثالثا: محاولة سلب المكان عظمته وهيبته، وأضفاء حالة من 
الخوف والرعب، ومنع اليمنيين من االجتماع فيه مرة أخرى، 
خصوصًا أنه قد تم اإلعالن خالل األيام الماضية، من أّن أنصار 
الرئيس الصالح سيجتمعون فيه إلحياء جريمة دار الرئاسة 

اإلرهابي.
رابعا: الميدان يجاور معقل قوات األمن المركزي, الذراع 
المسلح لوزارة الداخلية، والالعب الرئيس 
في الحروب ضد اإلرهاب، وبذلك تستطيع 
تحديد الضحية ، دون أدنى تفكير أو تعب..

الضحية والجهة المستهدفة
بعد التفجير بساعات سارعت عناصر 
اإلعالم المأجور ،إلى إعطاء الجريمة أبعادًا 
جنائية مفضوحة، حيث ذهب بعضهم إلى 
القول إن التفجير كان يستهدف وزير الدفاع 
، وهذا يتعارض مع المسافة الجغرافية 
التي تفصل موقع التفجير بالمنصة,التي 
يتواجد فيها وزي��ر الدفاع, ويتصادم مع 
موقع الجريمة، الذي وضع تخطيطه أفراد 
األدلة الجنائية.. وهناك من ذهب الى القول 
إن التفجير كان يستهدف رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء، وهذا مع عمومه يرفضه 
المنطق،ألنه من غير المعقول والمقبول 
فيه  الهدف في موقع اليتواجد  تفجير 

المستهدف..
وبذلك فإّن الضحية والجهة المستهدفة قطعًا هي قوات 
األمن المركزي والنجدة، الذين كان لهم الدور البارز في 

منطقة الحصبة، في الرد على المتمردين..
 ول���و ح��اول��ن��ا إس��ق��اط دالئ���ل ال��م��ك��ان وال���زم���ان على 
الجريمة،لوجدنا أّن قوات األمن المركزي،هي الجهة الوحيدة 

المستهدفة،عبر حكومة التسويات السياسية..
اإلعالم الكاذب:

من البدهي أن القارئ على علم  مسبق بأن هناك جهتين 
رئيسيتين تولي العروض العسكرية نوعًا من االهتمام 
بالتوثيق،وهما اإلعالم الرسمي ودائرة التوجيه المعنوي، 
وبذلك من الضرورة بمكان أن يكون المكان الذي يجري فيه 
العرض والطابور، تحت عدسة تلك الكاميرات، من بداية 
انطالق الطابور، وحتى ح��دوث التفجير.. ولكن مارايناه 
وشاهدناه، هو أنّ القناة األولى، قامت ببث الصور التي تبثها 
قناة اليمن اليوم، التي وصلت إلى موقع الجريمة بعد)27(

دقيقة..
كما أّن اإلع��الم الرسمي بكل قنواته، ذهب إلى ترديد 
األغاني والكلمات الحماسية,التي تسترخص التضحية المادية 
والمعنوية، في سبيل الوحدة،حتى أصبح المشاهد والمستمع 
اليمني، يتوهم من أّن الجاني قدّم نفسه فداًء للوحدة، وأّن 
الضحية كانت معادية للوحدة، بينما دائرة التوجيه المعنوي، 
تمسكت كعادتها بالصمت المطبق،دون أن ترسل شريط 
التصوير إلى أي قناة يمنية أخرى، ليتمكن المشاهد اليمني 
من مشاهدة الجريمة من بداية الطابور، ما يعني أّن دائرة 

التوجيه المعنوي،لم تكن تعرف أو تفهم أو تعلم بالمطلق، 
من أّن الضحية.. تدخل ضمن المسؤولية المعنوية واألدبية 
واألخالقية,لدائرة التوجيه المعنوي، وهذا التضليل من الناحية 
القانونية، له دالالت واضحة من التالعب واالستخفاف بدماء 

400 جندي مابين شهيد وجريح.
بينما نجد ان  اإلعالم المحسوب على المتمرد/ علي محسن، 
ذهب الى القول إّن الجاني كان أحد أفراد األمن المركزي،تسلق 
السور ودخل الطابور ليفجر نفسه، بل وقد ذهب إلى أبعد من 
ذلك حيث ادعى أنه تم القبض على شخصين يحمالن عبوات 
ناسفة،كانا يرتديان زي الحرس الجمهوري،وهذا توظيف 
سياسي مفضوح.. في حين ذهب اإلعالم المحسوب على حزب 
اإلصالح، إلى تحميل الجريمة، الرئيس السابق، بعد الجزم: 
من أّن منفذ الجريمة، تم تجنيده في األمن المركزي، قبل سنة 
وعشرة أشهر، وأنه كان مشاركًا في البروفات العسكرية، وهذا 
من سابع المستحيالت، أن يحمل شخص على خاصره أكثر من 
)12( ألف شظية،ويشارك في بروفات عسكرية تستمر أكثر 

من ثالث ساعات.
بيان القاعدة المفضوح

 بعد أن تبادلت األح��زاب االتهامات فيما بينها تصريحًا 
وتلميحًا، لكن قوبلت الجريمة بردود افعال محلية ودولية 
غاضبة مستنكرة ومنددة بالجريمة.. اما  بيان القاعدة فقد جاء 
مساء يوم الجريمة، يحمل الكثير من األلفاظ التي تأبى إال أن 
تزيد الجريمة وضوحًا، للوصول إلى الجهة المنفذة والمستفيدة 
من الجريمة، وذلك من خالل الخيوط األمنية الدقيقة,في 

فقرات البيان والتي جاءت على النحوالتالي:
1� تجهيل وإبهام منفذ الجريمة،حيث تقول الفقرة األولى: إّن 
العملية نفذها شخص،وكانت تستهدف وزير الدفاع  ولم يتم 
اإلفصاح عن اسم الشخص، وهذا يتعارض مع القواعد التي 
يشتهر بها عناصر القاعدة في هذا الشأن،حيث تعلن دائمًا 
عن اسم منفذ الجريمة، وكنيته، وعمره، ومكانته التنظيمية 

في التنظيم.
2� البيان تضمن ألفاظًا  تنص على العادات والتقاليد 
االجتماعية،وتربط بينها وبين المظاهر السياسية، مثل 
الثأر:حيث جاء في الفقرة الثانية: )وقد وفقنا للثأر ممن قتل 
المتظاهرين،العزل،من أبناء المسلمين،في ثورتهم في 

الساحات(.. 
وهذه قرينة تشير إلى الجهة التي صاغت البيان، في داللة 

واضحة، بربط عملية القاعدة بالمتظاهرين في الساحات.
3� البيان كان يحمل ألفاظًا سياسية، والتي التركزعليها 
القاعدة،مثل طغمة عميلة، مرتشية.. وبالتالي فالبيان خاٍل 
من األلفاظ المتعلقة بالعقيدة التي تحملها القاعدة.. كما 
أّن ألفاظ التهديد التي جاءت في البيان، تتناقض تمامًا مع 
األلفاظ التي ترسلها دائمًا القاعدة، وتتفق مع ألفاظ خطاب 
حزب االصالح، باإلضافة إلى تأخير اإلعالن عن الجريمة،من 
الساعة الحادية عشرة ظهرًا إلى المساء، يعطي داللة واضحة، 
من أّن الجهة المستفيدة استخدمت الوقت إلقناع القاعدة، 
بتبني الجريمة واإلع��الن عنها.. بينما المتعارف عليه أّن 
القاعدة تتبنى اإلع��الن فور تنفيذ الجريمة، س��واًء أكانت 
ناجحة أو فاشلة، وهذه الدالئل والقرائن، ربما التحدد هوية 
الجاني..ولكن قد تكشف بوضوح عن الجهة المنفذة، والجهة 

المستفيدة من الجريمة..
والمتأمّل في هذه الدالئل والقرائن، يجد أنها تضفي على 
جريمة السبعين ظالاًل سياسية عميقة، يتشابه فيها رؤساء 
ال��وزراء التوافقي لألخوان المسلمين، من حيث التمسك 
بالصمت,من إدانة الجريمة وأساليب التغيير والتبديل،التي 
كانت بمثابة تتابع الضربات المؤلمة بالنسبة لألمن المركزي.. 
تلك القوة المركزية التي ماكان لها أن تواجه تلك الضربات 
المؤلمة، نظرًا لما تقدمه من تضحيات جسام لتحقيق األمن 

واالستقرار خالل نصف قرن من الزمن.   

إسقاط الدالالت والبراهين على مجزرة السبعين

جريمة شنعاء بل حربٌ طاحنة ضروس، أعلنها أعداء األمن والحياة، يوم االثنين 21/مايو/2012م، على الشعب اليمني 
واليمنيين، وقواته األمنية، بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، حربٌ ترتكز على الخديعة والوقيعة، وتضرب في العمق، 
لتترك البالد تلتف في سحابة داكنة، من انعدام الرؤية، وخلط األوراق واألشالء البشرية والدماء، في مجزرة بشعة لم 
يشهد لها التاريخ مثياًل، استهدف منفذوها، وممولوها، قوات األمن المركزي خلفت )96( شهيدًا و)300( جريح، تركت دماءهم 
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