
الجريمة اإلرهابية الشنيعة والجبانة التي ذهب ضحيتها   
عشرات الشهداء ومئات الجرحى من منتسبي القوات 
المسلحة واألمن في ميدان السبعين يوم أمس وهم يقومون 
بالبروفات النهائية استعداداً لالحتفاء بالعيد الوطني الـ٢٢ 
لقيام الجمهورية اليمنية ليست كمثلها من الجرائم االرهابية 
ألنها بينت بصورة جلية وواضحة الى أي مدى يمكن أن تصل 
اليه العناصر االرهابية في جرائمها واستهدافاتها خاصة وأنها 
ارتكبت في مكان يتجمع فيه اآلالف من الجنود والصف والضباط 

وفي ساحة يفترض أنها هيئت لالحتفال بالعيد الوطني.
إن هذا يدق ناقوس الخطر لينذر الجميع ويؤكد على أن الوضع 
قد تدهور الى حده االقصى وال يجب االستمرار فيما نحن فيه 
ألن ذلك سينحدر بنا الى مهاوٍ كارثية كنتيجة لتداعيات أحداث 
العام الماضي بما أحدثته من انشقاقات وانقسامات على 
مستوى الدولة والمجتمع والتي كان أسوأها انقسام القوات 
المسلحة الذي استغلته العناصر االرهابية بصفة خاصة لتوسع 
دائرة نشاطها وعملياتها االرهابية كماً ونوعاً على ذلك النحو 
الذي وصل الى السيطرة على مناطق في محافظات واالعتداء 
على ابطال القوات المسلحة واالمن جهاراً نهاراً والدخول الى 
المعسكرات واالستيالء على الذخائر واالسلحة الخفيفة والثقيلة 
وتبلغ عملياتها الغادرة أماكن كان من المستحيل الوصول 
اليها ونعني هنا ميدان السبعين الذي ال ينبغي أن تذهب دماء 
شهداء ابطال قوات االمن المركزي ووحدات القوات المسلحة 
هدراً بل يجب أن نصطف جميعاً لمواجهة االرهاب والتصدي 
له بحزم وقوة في حرب ال هوادة فيها حتى يتحقق االنتصار 
باجتثاث ظاهرة االرهاب من جذورها ولكن هذا يستدعي إعادة 
اللحمة اليمنية الى ما كانت عليه من خالل عمل جاد ومسؤول 
يجمع وال يفرق يوحد وال يقسم.. وفي صدارة أولوياته انهاء 
االنقسام في القوات المسلحة الناجم عن انشقاق من غلبوا 
مصالحهم الحزبية والشخصية على مصلحة الوطن ووحدته 

وأمنه واستقراره وجره الى معارك جانبية.
المطلوب اليوم من كافة ابناء اليمن هو االرتقاء الى مستوى 
المسؤولية التي تفرضها الفترة التاريخية بكل تحدياتها 
واخطارها وفي مقدمتها االرهاب الذي طالما حذرنا منه ومن 
استفحاله اذا ما استمرت حالة الفوضى واالنقسام السيما 
في مؤسستنا الوطنية الدفاعية واالمنية وليكون مسار هذا 
التوجه مجسداً وعياً وفهماً، معبراً عن استيعاب بالمقتضيات 
والمتطلبات واالحتياجات الخراج اليمن من أزمته وبما يمكنه 
من استئصال جرثومة اإلرهاب فإذا تخلصنا من هذه اآلفة فإننا 
قادرون على حل كل القضايا ومعالجة كل المشاكل على طاولة 

الحوار.. 

ناقوس الخطر
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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في بيان لألمانة العامة
المؤتمر يدين بشدة الجريمة اإلرهابية التي استهدفت جنود الوطن في ميدان السبعين
يحاول اإلرهابيون إفساد فرحة الشعب بالعيد الوطني الثاني والعشرين
العملية اإلرهابية اكدت حقيقة تحذيرات المؤتمر من مخاطر التطرف ومن يغذيها سياسياً وإعالمياً
نطالب الحكومة بسرعة التحقيق وكشف مالبسات الحادث اإلرهابي ومن يقف وراءهم

دانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة  
الجريمة اإلرهابية الشنيعة التي استهدفت جنود 
الوطن الشرفاء في ميدان السبعين خالل قيامهم ببروفات 
للعرض العسكري المقرر إقامته اليوم «الثالثاء» بمناسبة العيد 
الوطني الثاني والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية، وأوقعت 

أكثر من «٢٠٠» ما بين شهيد وجريح.

وطالب المؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عنه الحكومة 
بسرعة التحقيق وكشف مالبسات الحادث اإلرهابي ومنفذيه 
ومن يقف وراءهم ومالحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة في 
أسرع وقت ممكن، ودعاها لتحمل مسئولياتها في تحقيق األمن 
واالستقرار والسكينة للمجتمع، وحملها مسئولية استمرار 
االختالالت األمنية والتي تعد معالجتها أولوية باعتبارها المدخل 

لمعالجة بقية القضايا والمشكالت االقتصادية واالجتماعية 
والتنموية.وجدد المؤتمر دعمه ومساندته المطلقة ووقوفه 
خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة وللمؤسسة العسكرية واألمنية بعزيمة 
ال تلين في الحرب على اإلرهاب مهما كلّف ذلك من تضحيات..
تفاصيل ص٢

في برقية عزاء ألسر الشهداء

رئيس المؤتمر: اإلرهابيون حاولوا إفساد فرحة الشعب بعيد أعياده
على الجميع الوقوف إلى جانب أخي فخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي لمواجهة االرهاب

دان الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العمل اإلرهابي  
الجبان الذي أدى إلى سقوط كوكبة من األبطال من أفراد قوات األمن 
المركزي وطلبة كلية الشرطة والكلية الحربية الذين كانوا يجرون التحضيرات 
النهائية للعرض العسكري احتفاء بالعيد الثاني والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية 

في ميدان العزة والبطولة والشرف ”ميدان السبعين“ .
واعتبر رئيس المؤتمر الشعبي 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.
تفاصيل ص٢

في بيان سياسي مهم لجماهير الشعب بمناسبة العيد الوطني

رئيس الجمهورية: الوحدة مثلت نقطة مضيئة في السماء العربية
الحرب على اإلرهاب سوف تستمر مهما كانت التضحيات
على الحكومة استشعار مسئولياتها واالبتعاد عن المهاترات االعالمية

علينا نبذ الخالفات وتوحيد 
الصفوف لمواجهة األخطار
نعزي  أسر وأهالي الشهداء األبطال 

وندعو إلى كشف مرتكبي الجريمة

أبطال القوات المسلحة واألمن ضربوا 
أروع األمثلة في التضحية والفداء

وجـــه األخ عبدربه منصور هـــادي رئيس   
الجمهورية أمس خطاباً وطنياً مهماً إلى جماهير 
شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني 

الـ ٢٢  للجمهورية اليمنية.
د رئيس الجمهورية أن الوحدة محروسة بإرادة اهللا  وأكّ
ثم بإرادة كل اليمنيين، بل إن حمايتها والذود عنها واجب 
وطني وقومي على كل العرب الشرفاء ألنها مكسب 
لكل العرب والخطوة األولى على طريق الوحدة العربية 

الشاملة.
المناضل عبدربه منصور هــادي رئيس  ولفت 
الجمهورية إلى أن الوحدة كانت والتزال الضامن الوحيد 
إلنهاء الفرقة والشتات والقضاء على مظاهر العنف 
ودورات الصراع واالقتتال التي كانت تتكرر بين الحين 

واآلخر بين أبناء الشعب الواحد.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الحرب على اإلرهاب 
سوف تستمر حتى يتم استئصاله والقضاء عليه نهائياً 

مهما كانت التضحيات.

وقال إن تلك العناصر التي أبت بفعلتها اإلجرامية إال 
أن تحول أفراح شعبنا بعيد وحدته المباركة إلى أتراح، 
وهو ما دأبت عليه هذه الفئة الضالة والباغية منذ نشأتها 

ووجودها في بعض المناطق اليمنية.
واعتبر أن أكبر المهام التي تقع على عاتق حكومة 
الوفاق الوطني هي تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة والقرارات المرتبطة بها 
وتحقيق االستقرار االقتصادي والمعيشي واألمني 

للمواطنين.
ودعا رئيس الجمهورية حكومة الوفاق إلى استشعار 
مسئوليتها التاريخية والبعد عن المهاترات اإلعالمية 
ع فوق الصغائر وكل ما من شأنه اإلضرار بروح  والترفّ
الوفاق الذي ارتضته كل األطراف والتركيز على خلق 
مصادر لتمويل التنمية في بالدنا والعمل بروح الفريق 
الواحد بعيداً عن الرؤى الخاصة والتفكير الضيق حتى 
نتمكن من محاصرة كل االختالالت والتجاوزات التي قد 

تعيق عجلة التنمية.

الدوائر السياسية واالعالمية والعربية والدولية 
واالقليمية التي دانت هذا العمل االجرامي البشع 
اشارت ايضاً الى انه يؤكد  حقيقة االنتصارات 
والضربات الموجعة التي وجهتها قواتنا المسلحة 
واالمن على معاقل «تنظيم القاعدة» والذي اوقع 
عشرات القتلى في صفوفهم بينهم عناصر 

قيادية في التنظيم االرهابي.
وجاءت االدانة شديدة اللهجة من االمم المتحدة 
على لسان امينها العام بان كي مون على العمل 
ــذي استهدف القوات  االرهــابــي االجــرامــي ال

المسلحة وابناءها االشاوس.
وقال االمين العام لالمم المتحدة في بيان صدر 
أمس «االثنين» باسمه : «انه اليمكن تبرير 
هذا العمل االجرامي بأي سبب كان.. والبد من 
محاسبة مرتكبيه..» معرباً عن تعاطفه العميق 
وتعازيه الحارة لضحايا هذا العمل االجرامي 
الشنيع واسرهم، وكذلك لكافة ابناء الشعب 

اليمني وقيادته وحكومته.
من جانبها نددت جامعة الدول العربية بالعمل 
االرهابي الجبان الذي استهدف العشرات من 

العسكريين والمدنيين.
وقال الدكتور نبيل العربي االمين العام للجامعة 
العربية في بيان له أمس «االثنين» : «ان هناك 
من يحاول عرقلة الجهود العربية والدولية 
المبذولة لمساعدة اليمنيين لتجاوز تحديات 
المرحلة االنتقالية التي تمر بها اليمن..» مشدداً 
على أهمية : «تضافر كل الجهود من أجل حماية 

مسيرة االستقرار واعادة البناء في اليمن..».
بــدوره أكــد االمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي في بيان صحفي نقلته وكاالت االنباء 
امس «االثنين» على ان : «استهداف تدريبات 
عسكرية بمناسبة العيد الوطني لتحقيق الوحدة 
اليمنية التي هي انجاز لكل العرب، ماهي إال 
محاولة فاشلة لوقف مسيرة اليمن نحو االستقرار 
والتنمية في وقت يعمل فيه كل االطراف اليمنية 
على دفع مسيرة االصالح السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي وتوفير البيئة الضرورية لبدء الحوار 
المبادرة  الوطني استكماالً لتطبيق مبادئ 

الخليجية».
في ذات االتجاه دان االمين العام لمنظمة 
التعاون االسالمي البروفيسور اكمل الدين 
احسان اوغلو بشدة التفجير االنتحاري االرهابي 

الذي استهدف افراد القوات المسلحة واالمن.
وأكد اوغلو في بيان صحفي وزعته المنظمة 
التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقراً لها، 
ثقته في قدرة الحكومة الوطنية في اليمن على 
مواصلة جهودها الرامية الى استتباب االمن 

واالستقرار في اليمن».
كما دان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية 

في مجلس االمن الدولي وسفراء دول مجلس 
التعاون الخليجي بصنعاء، ورئيس بعثة االتحاد 
ـــي بشدة الهجوم االرهــابــي بميدان  االوروب
السبعين ونتج عنه استشهاد واصابات العشرات 

من ابناء القوات المسلحة.

وعبروا في بيان صادر عنهم امس «االثنين» عن 
حزنهم الكبير لهذا العمل االجرامي الغادر الذي 
اسفر عن العديد من الوفيات واالصابات مقدمين 
خالص تعازيهم الى اسر الضحايا واصدقائهم 
وزمالئهم، واشاروا الى ان هذا العمل الجبان لن 

الفاجعـــة اإلرهابيـــــة التي هزت العالم
عاشت صنعاء يوماً حزيناً لم يسبق له مثيل  

عندما أفاقت على كارثة استشهاد نحو 
مائة جندي وسقوط مائتي جريح جراء عملية ارهابية 
غادرة استهدفتهم فيما كانوا يجرون التحضيرات 
النهائية للعرض العسكري الذي سيقدمونه بمناسبة 

العيد الوطني الثاني والعشرين.
كافة المدن اليمنية وأبناؤها الطيبون في الداخل 
والخارج صدمهم الخبر وأدمى قلوبهم وعاش الجميع 
يوماً من أسوأ األيام في تاريخ اليمن، وكانت الصدمة 
الكبرى في الفكر الذي أنتج هذا السلوك االجرامي 

البشع والذي استنكره العالم بأسره.
وفيما يلي رصد ألبرز ردود األفعال في وسائل 

االعالم العربية والدولية..

يصرفهم عن برنامج االصالح والتقدم نحو 
االنتقال السياسي، مؤكدين دعمهم للرئيس 
عبدربه منصور هادي وحكومته لقيادة البالد 

نحو مستقبل اكثر أمناً واستقراراً.
كما تلقى فخامة االخ عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية مساء أمس «االثنين» 
اتصاالً هاتفياً من مساعد الرئيس االمريكي 
لشئون مكافحة االرهاب جون برينان.. عبر 
فيه عن ادانة الرئيس االمريكي باراك اوباما 
لالعتداء االرهــابــي الجبان الــذي استهدف 
الجنود اليمنيين واالبطال الذين كانوا يجرون 
تدريبات اولية للعرض العسكري وبصورة 
تؤكد ان االرهاب ليس له دين وال حدود وال 

أخالق او موانع.
معرباً عن العزاء والمواساة ألسر الشهداء 

ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وفــي هــذا الــصــدد نقل مساعد الرئيس 
االمريكي تأكيد دعــم الــواليــات المتحدة 
االمريكية لليمن على مختلف المستويات 
االمنية والسياسية واالقتصادية وفي كل 
االتجاهات،  التي تدعم امن واستقرار ووحدة 
اليمن بما في ذلك التعاون في مكافحة االرهاب 
بكل صوره وأشكاله، مؤكداً ان هذا الحادث 
االرهابي قد زاد من تعاطف امريكا والمجتمع 
الدولي من أجل العمل المشترك الخراج اليمن 
من هذه الظروف الدقيقة والحساسة حتى 
يجتاز الصعوبات التي يتعرض لها جراء االزمة 
وما خلفته من مآسٍ كارثية تؤثر على أمن 

واستقرار اليمن.
وتمنى مساعد الرئيس االمريكي للرئيس 
عبدربه منصور هــادي التوفيق في تجاوز 
هذه المحنة والعبور الى المستقبل االفضل 
لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة وقرار مجلس االمن الدولي ٢٠١٤ .
كما دانت المملكة المتحدة العمل االرهابي 
الجبان الذي استهدف العشرات من منتسبي 
األمن المركزي وطلبة كلية الشرطة والكلية 

الحربية والنجدة.
ــر الــدولــة البريطاني لشئون الشرق  وزي
االوسط وشمال افريقيا اليستربيرت وصف 

الهجوم بــ«الجبان».
وقال الوزير بيرت : «ان هذا الحادث المأساوي 
يؤكد حجم التحديات االمنية التي تواجهه 
الحكومة اليمنية خالل سعيها  الى ادخال 
اصالحات جوهرية والعمل نحو اكمال عملية 

التحول السياسي».
واكد : «ان المملكة المتحدة وكرئيس مشترك 
ــزال ملتزمة  لمجموعة أصــدقــاء اليمن الت
بمساعدة اليمن في كل جهوده لتنفيذ االصالح 
االمني في جميع أنحاء البالد والتصدي لتهديد 

«تنظيم القاعدة».
ودعا وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق 
االوسط وشمال افريقيا الى : «عدم السماح 
لهذا الهجوم الجبان بعرقلة او منع التقدم نحو 

اكمال االصالحات المطلوبة»›.
ودانـــت فرنسا بشدة الهجوم االرهــابــي 
البغيض الذي استهدف ابناء القوات المسلحة 

واالمن والنجدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية 
برنار فاليرو في مؤتمر صحافي عقده اليوم 
في باريس : «ان فرنسا تدين بأشد العبارات 
الهجوم الــذي استهدف عرضاً عسكرياً في 
ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء 
وتعرب عن تعازيها للسلطات اليمنية وألسر 

الضحايا في هذا الحادث المأساوي».
وأكــد فاليرو مجدداً دعم ومساندة بالده 
لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية في التصدي لالرهاب ومواصلة 
عملية االنتقال السياسي وفقاً لتطلعات الشعب 

اليمن.

األسرة الدولية 
ودعمها لليمن

مطالبات بمحكمة دولية 
لجرائم اإلرهاب

من جديد يطل االرهــاب بوجهه القبيح وافعاله   
البغيضة وجــاء هذه المرة من تنظيم القاعدة 
االرهابي عشية العيد الوطني بالعمل االجرامي البشع 
الذي استهدف المئات من ابناء القوات المسلحة الباسلة 
ليؤكد في الوقت نفسه حقيقة العمليات البطولية التي 
قامت بها قواتنا المسلحة واألمن ضد تنظيم القاعدة 
بما يسمى بــ«أنصار الشريعة» والذي اسقط العشرات 
من عناصره االرهابية بينها عدد من القيادات الخطيرة 

والمطلوبة، وباعتراف التنظيم االرهابي نفسه.
لكن وكما قال فخامة االخ عبدربه منصور هادي ان هذه 
العملية الجبانة لن تفت من قوة وارادة القوات المسلحة 
اليمنية البطلة، بل ستزيدها صموداً ومنعة حتى القضاء 
على هذه اآلفة االجرامية والتي التهدد اليمن وحسب بل 

تهدد العالم بأجمعه.
ان محاربة االرهــاب والتطرف وعلى رأســه «تنظيم 
القاعدة» هو مسئولية دولية واقليمية وذلك بتأكيد االسرة 
الدولية وخاصة الدول الكبرى ودول الخليج العربي على 
رأسها الشقيقة المملكة العربية السعودية كونهم معنيين 
قبل غيرهم بمحاربة االرهــاب، ومن هنا جاء دعمهم 

الكبير لليمن في حربها على االرهاب.
وباالمس وبعيد وقوع هذا الحادث االجرامي البشع تابعنا 
االدانات الدولية والعربية والتي جاءت سريعة من أكثر 
األطراف تأثيراً على الساحة الدولية في هذا المجال وفي 
مقدمتها االمم المتحدة والواليات المتحدة االمريكية 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا وجامعة الدول العربية ومنظمة 
العالم االسالمي ومجلس التعاون الخليجي والمملكة 
العربية السعودية وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.
نعم االسرة الدولية خاصة األطراف المعنية بمحاربة 
االرهاب تساند اليمن وتدعمه.. لكن ورغم النجاحات 
التي حققتها قواتنا المسلحة واالمن في هذا االتجاه، إال 
ان حادث ميدان السبعين االجرامي البشع، جاء ليؤكد من 
جديد على ان الدعم الدولي واالقليمي لليمن في هذا 
الجانب ليس كافياً، ألن المهمة أكبر مما يتصور البعض، 
ويكفي ان دوالً كبرى مثل الواليات المتحدة ودول االتحاد 
االوروبي، ودول اقليمية مثل الشقيقة المملكة العربية 
السعودية وبما يمتلكون من امكانات كبيرة ومهولة 
التتوافر لدى اليمن مازالوا حتى اللحظة يعانون ويدفعون 
الثمن الباهظ والكبير في حربهم على «تنظيم القاعدة» 
ــرة الدولية  ومــن هنا تتضح الحاجة الملحة من االس
واالقليمية لتقديم المزيد من الدعم بمختلف اشكاله 
لليمن في حربها المقدسة على االرهاب الذي اليهددها 
وحدها بل -كما يعرف الجميع- يستطيع وانطالقاً من 
اليمن الوصول الى أي نقطة في العالم بما فيها الدول 

الكبرى أياً كان موقعها على خريطة الكرة االرضية.

دعا عدد من الحقوقيين واألكاديميين األخ المناضل عبدربه منصور هادي  اسامة الشرعبي
رئيس الجمهورية إلى سرعة محاسبة المتورطين بالجريمة اإلرهابية التي 
تعرض لها منتسبو األمن المركزي والنجدة والكلية الحربية يوم أمس في ميدان 

السبعين وادت إلى استشهاد حوالي (100) جندي وجرح 222 آخرين . 
وأكد الحقوقيون إلى أن هذه مأساة كبيرة تستوجب محاسبة كل المقصرين، 
متسائلين عن حقيقة استهداف وحدات األمن المركزي والنجدة فيما منتسبو 
الفرقة األولى مدرع وعلى مدى ما يزيد من عام لم يتعرضوا ألي عمل إرهابي.. فإلى 

الحصيلة.. 
استطالع / عبدالكريم محمد 

بداية قال الدكتور / عادل الشجاع - هذه 
مأساة كبيرة وعمل خطير يستوجب محاسبة 
ــري الدفاع والداخلية وإتخاذ خطوات  وزي
جادة من قبل الرئيس تجاه المقصرين كما 
يستوجب فتح محكمة دولية خاصة بجرائم 
اإلرهــاب في اليمن والتي سبق وأن دعونا 
لتشكيلها الفتاً إلى أن هذه الجريمة اإلرهابية 
يجب أال تمر مرور الكرام هي وغيرها من 
الجرائم التي تشبهها كجريمة تفجير مسجد 

دار الرئاسة في ٣ / يونيو / ٢٠١١م . 
وشدد الدكتور الشجاع على ضرورة قيام 
لمدني  ا لمجتمع  ا ومنظمات  مــؤســســات 
والمثقفين بدورهم ومسؤولياتهم األخالقية 
والوطنية حيال هذه الجريمة البشعة التي 
ترفضها كل الديانات والشرائع السماوية 

والوضعية . 
مؤامرة قذرة

من جانبه قال المحامي والحقوقي - محمد 
المسوري - أمين عام مؤسسة البيت القانوني: 
هذه جريمة تفوق قدرتنا على اإلستيعاب 
وتؤكد أن أمن البلد ومؤسساته العسكرية التي 
بنيت خالل عقود تتعرض منذ عام لمؤامرة 
قذرة وخطيرة , تحاول تدميرها وتحويل البلد 

إلى ساحة حرب .. 
وقال : المطلوب اليوم قبل الغد من األخ 
رئيس الجمهورية إصدار قرار عاجل بمحاسبة 

المتسببين والمقصرين.. 
وطالب بإعالن الحداد الرسمي على ضحايا 
هذه الجريمة البشعة كما يجب القبض على 

جميع من يقف وراء الحادث ومن ضمنهم 
أطــراف في تنظيم اإلخــوان المسلمين في 

اليمن..
موضحاً ان من قام بهذه الجريمة الدين منهم 
براء، فهؤالء مجرمون بدرجة إمتياز، يعتقدون 
بفعلتهم هذه البشعة والغادرة أنهم قتلوا 

جنوداً غير مسلمين، بل كفاراً.. 
ــى أن مؤسسة البيت القانوني  الفــتــاً إل
تدين هذه الجريمة البشعة وتطالب الجهات 
المختصة بالتحقيق الكامل مع مرتكبيها.. كما 
تشدد على ضرورة عدم إصدار قانون العدالة 
اإلنتقالية ألنه يعفو عن مرتكبي هذه الجرائم 

اإلرهابية البشعة .. 
وتساءل المحامي المسوري قائالً : هناك 
العديد من المالحظات والتساؤالت : ما مصلحة 
أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً اإلصالح من 
التعجيل في إصدار قانون العدالة اإلنتقالية 
في هــذا الظرف وبهذه الطريقة والمواد 
والصياغة التي اشتمل عليها ؟ ونأمل أن يتأمل 
األخوة القانونيون والمواطنون هدف قوى في 
اإلصالح والمشترك عموماً في إصدار قانون 

العدالة اإلنتقالية..
وقــال محمد المسوري : لماذا تستهدف 
العمليات اإلرهابية ومنها األخيرة قوات األمن 
المركزي والنجدة والحرس والكلية الحربية 
.. ولماذا لم تُـستهدف عناصر وقوات الفرقة 
المتمردة التي إلى اليوم وهي في منأى عن 

العمليات اإلرهابية ..
وطــالــب بالتحقيق الــفــوري والــجــاد حول 

الجريمة واإلستعانة بكادر محققين وفنيين 
وخبراء ذوي كفاءة عالية، كما طالب أن يكون 
مسرح الجريمة مزاراً لألجيال لكي يعرفوا 
العناصر اإلرهابية ونتائج أعمالها وأهدافها 
ومــا ترتكبه مــن جــرائــم بحق اليمنيين 
واإلنسانية وذلك كي تبقى ذكرى وعبرة 
لليمنيين ليتحدوا في مواجهة هذا الفكر 

الظالمي في كل زمان ومكان . 
إبادة جماعية

إلى ذلك قال المحامي / محمد علي عالو 
- رئيس رابطة المعونة والهجرة وحقوق 
اإلنسان : هذه جريمة بشعة ندينها بكل 
العبارات وقد أتت بسبب عدم الفصل في 
جرائم اإلرهاب البشعة السابقة التي حدثت 
في بالدنا كجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة 

في العاصمة صنعاء يوم أول جمعة رجب..
 وأضــاف: لقد حصلت جريمة أمــس التي 
استهدفت وحدات ومنتسبي األمن المركزي 
وقوات النجدة والكلية الحربية بسبب عدم 
تقديم المتهمين بحادث دار الرئاسة للعدالة..
مشيراً إلى أن جريمة السبعين تعد مجزرة 
كبيرة ال يجب السكوت عنها ألنها تعتبر جريمة 
إبادة جماعية بحق كل أبناء اليمن واإلنسانية .. 
الدولي بفتح تحقيقات  مطالباً المجتمع 
دولية حول هذه الجريمة التي راح ضحيتها 
العشرات من منتسبي األمن المركزي والنجدة 
والكلية الحربية.. فهذه الجريمة وجريمة دار 
الرئاسة تتطلب محكمة دولية وهبة واسعة 
من المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي ومن 
يتغاضى عن مثل هكذا جرائم أو يصمت أو 
يتواطأ عن محاسبة ومحاكمة منفذيها فهو 
إرهابي يجب على قوى العالم والمجتمع 
الدولي مالحقته وتقديمه للقضاء .. ودعا 
المحامي / محمد علي عالو القانونيين إلى 
تكثيف حملة مالحقة منفذي هذه الجرائم 
اإلرهابية والضغط في إتجاه دعم الحملة 
التي وجهوها والخاصة بتشكيل محكمة دولية 
خاصة بجرائم اإلرهاب في اليمن .. وهذا - كما 
قال - هو الحل السليم والتوجه الحقيقي والذي 
سيضع حداً لهذه الجرائم ويعمل على محاسبة 

القتلة ومن يدعمهم ويقف وراءهم..
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يجب التفكري بمستقبل واعد لشعب 
عبدربه منصور هاديواحد ووطن واحد

رئيس الجمهورية
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علي عبداهللا صالحالوحدة محمية بإرادة الجماهري
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

اإلرياني يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة 
العيد الوطني الثاني والعشرين

ـــور    ـــت ـــدك ـــث ال ـــع ب
عبدالكريم اإلرياني 
نائب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية تهنئة إلى فخامة 
المشير/ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بمناسبة 
احتفال شعبنا بالعيد الوطني 
الــثــانــي والــعــشــريــن لقيام 

الجمهورية اليمنية..
كما بعث برقيات تهاني 
ــوة رئيس  مماثلة إلــى األخ
مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس 

ــوزراء ورئيس مجلس الشورى  مجلس ال
ورئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس 
فظي  محا و ت  با نتخا لال لعليا  ا للجنة  ا
المحافظات ورؤساء فروع المؤتمر بأمانة 

الــعــاصــمــة والــمــحــافــظــات 
والجامعات وأمناء األحزاب 
سية  لسيا ا ت  لتنظيما ا و
وقيادات االتحادات والنقابات. 
بعث  الصعيد  ذات  وعلى 
األمناء العامون المساعدون 
ورئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة 
التنظيمية والتفتيش المالي 
ني  تها ت  قيا بر تمر  للمؤ
مماثلة تمنوا فيها لشعبنا 
المزيد من التقدم واالزدهار 
في ظل قيادة فخامة األخ 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..
سائلين المولى عز وجل  أن يعيد هذه 
المناسبة على شعبنا ووطننا وقد تحقق 

كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

قاسم سالّم لـ «الميثاق»: 

أي شروط مسبقة للحوار 
تعد انقالباً على المبادرة

شدد نائب رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف  
الوطني الديمقراطي الدكتور قاسم سالّم وزير 
السياحة على أن أي شروط للدخول في الحوار الوطني تعد 

انقالباً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
 وقال سالّم في حديث لـ «الميثاق» إننا إذا دخلنا الحوار وفق 
شروط وقناعات مسبقة فسوف تمر سنتا الفترة االنتقالية دون 

تحقيق أية نتيجة.
وأشار إلى أن كل األفكار واألطروحات من كافة األطراف 
يجب أن تناقش في الحوار عدا الوحدة اليمنية فال جدال وال 
نقاش حولها بأي حال من األحوال. واعتبر سالّم أن الحفاظ 
على الوحدة يتطلّب تصويب األخطاء بوعي حضاري ومسئولية 
تاريخية وقراءة فاحصة إلرادة الشعب وليس إلرادة أفراد 

معينين يسعون إلى القفز على اإلرادة الجمعية للشعب.
تفاصيل ص٥

ــواء محمد عبداهللا    ــل ــد ال أك
أول وزارة  القوسي وكيل 
الداخلية أن جريمة ميدان السبعين 
االرهابية لن تثني منتسبي وزارة 
الداخلية وكل أبناء الوطن الشرفاء 
عــن أداء واجباتهم الوطنية في 
ــاب واجتثاث جذوره  محاربة االره

وتجفيف منابعه ودك أوكاره.
وكشف اللواء القوسي في تصريح 
لـ«الميثاق» أن العملية االرهابية 
التي استهدفت وحــدات من قوات 
ــن المركزي وبقية الــوحــدات  األم
للعرض  لتدريب  ا في  المشاركة 
العسكري احتفاًء بالعيد الوطني 
الثاني والعشرين لقيام الجمهورية 
اليمنية .. وأوضح أن العملية تمت 
بحزامين ناسفين وضعهما االنتحاري 
على جسده بعد أن اندس بين أوساط 
السرايا التي كانت تسير أمام منصة 

السبعين للعرض.
ــال وكيل وزارة الداخلية إن  وق
المعلومات األولــيــة تشير إلــى أن 
االنتحاري كان يرتدي زياً عسكرياً 
مختلفاً عن بقية زمالئه في السرية 

وفق ما أفاد به شهود العيان.

 وقال القوسي: ان اللجنة األمنية 
للتحقيق  فريقاً  شكلت  قد  لعليا  ا

والتحري حول الجريمة.
مشيراً الى أن األجهزة األمنية قد 
تمكنت من إلقاء القبض على عدد 
من المتهمين المتورطين في تلك 

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

والبيضاء وشبوة وغيرها.
موكداً أن تلك الجريمة اإلرهابية 
تزيد ابطال الجيش واألمن اصراراً 
على اجتثاث هذه اآلفة الشريرة من 
أرض الوطن، ولن تؤثر أبــداً على 
معنويات أبطال الجيش واألمــن 
ولن تثنيهم عن تأدية واجبهم في 
الدفاع عن أمن واستقرار الوطن 
وسيواصلون خوضهم معركة الحرب 
ضد العناصر االرهابية ومطاردتها 

أينما وجدت.

تفاصيل ص٣
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اإلرهابي استخدم حزامين ناسفين لتنفيذ جريمته
قيادات اإلصالح وأحزاب في المشترك حاولوا توظيف الجريمة لخدمة أجندتهم المريضة

القبض على ثالثة أشخاص في 
السبعين.. و مطالبات بتحقيق دولي

مرتكبو جريمة النهدين يقفون 
وراء مجزرة السبعين


