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»الميثاق« تزور مسرح الجريمة وتنقل تفاصيل مهمة

اإلرهاب يذبح حراس الوطن

روايات ما قبل تنفيذ الجريمة 
ل����اط����اع ع����ن ك���ث���ب ع��ل��ى 
مقدمات تلك الجريمة اإلرهابية 
في تاريخ حضرموت، ذهبنا الى 
موقع الفاجعة، والتقينا عددًا 
م��ن الشباب المتواجدين هناك، 
سألناهم : كيف كان الوضع قبيل 
تنفيذ الجريمة.. وص��ف لنا شاب 
ي���دع���ى »ال���ع���س���ان���ي« م���ن س��ك��ان 
المنطقة بقوله: كان الوضع اعتياديًا 
ولم نلحظ شيئًا ما ينذر بخطر قادم 
ك��ان��ت ه��ن��اك ث���اث س���ي���ارات على 
متنها مسلحون مجهولون غرباء، 
كانوا يتواجدون امام محطة بنزين 
محروقات  شرق منطقة حضاتهم 
التي تبعد حوالي 5 لم شرق )نقطة 
المضي( التى تقع قبيل مدخل منطقة 
المصينعه وهذا قبل الحادث بساعات، 
مكثوا بجانب محطة المحروقات الى 
ما بعد الثانية ليًا صبيحة االثنين 
الماضي، بعد الثانية ليًا اختفوا من 
المكان، ولم نعلم الى اين اتجهوا، 
ول��م نصُح الصباح اال على وقع 

الخبر الفاجعة..
شاب آخر اكد لنا ان المهاجمين على 
ال��م��ض��ي( الجنود قدموا من اتجاه ال��وادي  )وادي 

القريب جدًا من موقع  النقطة االمنية، وأضاف أن العم 
)ابى محمد( قد قفز مذعورا جراء مرور السيارات الثاث 
المحملة بالمسلحين بجانب منزله وبسرعة فائقة، وذلك 
قبيل اذان الفجر ولم يتعرف  على احد منهم ولكنه بقي 
متسمرًا امام بوابة منزله متابعا حركة السيارات الثاث 
التى اتجهت جنوبًا الى خط االسلفت  باتجاه موقع النقطة 
، وبعد مرور اقل من 20 دقيقة تقريبًا سمع االنفجار 
واطاق الرصاص الكثيف واشتعال النيران في المدرعة 
ل مستغربًا: كيف عبر  التابعة للنقطة والطقم ، وتساء
هؤالء اإلرهابيين بسياراتهم واجتازوا النقاط االمنية 
سيما وان هناك نقطة امنية وعسكرية اخرى بمدخل 

مديرية الريدة وقصيعر من االتجاه الغربي؟
وواصلنا الحديث مع عدد من السكان بمنطقة المضي 
الساحلية حول وقائع االعتداء اإلرهابي الذي استهدف 
افراد النقطة االمنية في )المضي( وخلف ما ال يقل عن 23 
قتيًا في صفوف افراد النقطة الذين يتبعون قوات االمن 
الخاصة )االمن المركزي سابقًا( ولم ينُج اال قائد النقطة 
الذي لم يكن متواجدًا لحظة الجريمة التي تشارك الموت 
فيها جنود من األمن والجيش فجر االثنين الماضي 24 

م���������ارس 
الجاري ،اذ قال الشيخ )مبخوت(: إن الهجوم اإلرهابي تم 
باستخدام 3سيارات  وعلى متنها عدد من المسلحين 
)45( مسلحًا، حيث وصلت  والي��ق��ل ع��دده��م ع��ن ال�����
السيارة األولى وكانت من نوع هايلوكس إلى وسط النقطة  
وباشرالمسلحون الذين كانوا على متنها بإطاق النار 
بشكل مباشرعلى اثنين من الجنود كانا يقومان بمهمة 
الحراسة في النقطة والتفتيش واردياهما قتيلين على 

الفور. 
 بينما باشر مسلحون آخرون ممن كانوا على السيارة 
األخرى وكانت من نوع )شاص( إطاق النار الكثيف على 
سكن الجنود الذي كانوا جميعهم بداخله، ويغطون في 
نوم عميق وقتلوا كل من كان بداخل السكن، وهناك 
مسلحون آخرون اتجهوا الى المسجد الصغير التابع للنقطة 
وقتلوا من فيه، من بينهم واحد كان يصلي، واثنان من 
الجنود نائمان، مؤكدًا في حديثه ان إطاق النار الكثيف  
تخلله انفجارات عنيفة يعتقد أنها لقنابل يدوية تم 
استخدامها في الهجوم اإلرهابي استهدفت الطقم االمني 
»سيارة شاص« باالضافة الى عربة مدرعة تم تدميرها 

بقذائف )آربي جي(. 
 واستمرت فترة اط��اق النار لفترة ج��اوزت ال���20 

وهد بعدها حركة سيارات 
ُ

دقائق ش
ال��م��ه��اج��م��ي��ن وه���ي ت��غ��ادر ال��م��ك��ان  
باتجاة الريدة الشرقية، وذكر شهود 
عيان كانوا بجولة الريدة الشرقية ان 

المهاجمين عبروا من جولة الريدة 
عند الساعة ال�6 والربع صباحًا، 
متجهين ع��ب��ر ال��خ��ط ال��دول��ي 
ل��ى مدينة قصيعر الساحلية  ا
وم��ن��ه��ا ال����ى م��دي��ن��ة  ال��دي��س 
ال��ش��رق��ي��ة  وف��ي ه��ذه المدينة 
ت��ح��دي��دًا ت��وق��ف��ت س��ي��ارات��ه��م 
قبيل مدخلها الشرقي، إلصاح 
اح��دى سياراتهم التى اصيبت 
ب��ع��ط��ب، ك��م��ا أن��ه��م دخ��ل��وا ال��ى 

م���س���ت���ش���ف���ى ال����دي����س 
الشرقية لمعالجة أحد 
اإلرهابيين الذين اصيب 
أثناء الهجوم اإلرهابي 
وب���ح���س���ب رواي�������ات 
االه����ال����ي ب��ال��دي��س 
الشرقية إال ان اطباء 
المستشفى رفضوا 
لجريح  ا لجة  معا
رغ������م ت��ه��دي��د 

اإلرهابيين لهم.
 الى ذلك ق��ال  مواطن من أهالي 
ال��دي��س ال��ش��رق��ي��ة  أن س��ي��ارات 
المهاجمين توقفت على جانبي 

الطريق الكثر من نصف ساعة  في المدخل 
الشرقي للمدينة، ولم تتعقبهم أية قوة امنية 
او عسكرية عقب ارتكاب الجريمة إلى أن تّم 

اختفاؤهم تمامًا من الخط الدولي.
وكانت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت 
أدانت العمل االرهابي الغادر والجبان الذي أودى 
بحياة عشرين جنديًا من منتسبي ق��وات األمن 
الخاصة صباح االثنين الماضي وهم يؤدون واجبهم 
الوطني ف��ي النقطة األمنية بمنطقة )المضي( 

بمديرية الريدة وقصيعر.  
ووصفت في بيان لها مرتكبي تلك الجريمة البشعة 
بالعناصر اإلرهابية الحاقدة التي ال تقيم للنفس 

البشرية أي قيمة أو وزن ودون وازع من ضمير وال مراعاة 
لشرع الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله- صلى الله عليه 
وآله وسلم- وال للشرائع والكتب السماوية التي حرمت 

جميعها قتل النفس إال بالحق. 

فجعت حضرموت المحافظة واالنس��ان االثنين الماضي بخبر جريمة ش��نعاء ومذبحة جديدة راح ضحيتها اكثر من 23 جنديًا وصف  
ضابط في نقطة )المضي( في مديرية الريدة الشرقية )230( متر شرق المكال، الجميع تألم وأجهش بالبكاء واطلقوا عبارات التنديد 
واالستنكار والرفض  لهكذا جريمة لم يألفها أبناء حضرموت وأهلها، المسالمون المحبون للخير، والرافضون للشر وسفك الدماء والسيما دماء 

االبرياء من جنودنا ورجال قواتنا المسلحة الذين يسهرون على حماية امننا واستقرارنا .

المكال-»الميثاق«-  تقرير: أبو احمد الحمومي

الشهداء عشرون جنديًا وص��ف ضابط وزارة ال��داخ��ل��ي��ة  أعلنت أن حصيلة 
جندي/ طارق علي الخضر الوحيشيمساعد/ حمود علي أحمد عاطفجندي/ حسن عمر سالم المحمديرقيب/ جميل علي عبدالله مقبلرقيب/ أحمد محمد ناجي الصبريرقيب/ أحمد حسين صالح جياشوجندي مصاب وهم كما يلي :

ج��ن��دي/ عبالكريم عبدالله حسين جندي/ عبدالسام ناصر الزياديجندي/ عادل يوسف الوهيدي
جندي/ عبده عبدالله حسان مهيوبالدين

جندي/ علي أحمد ناجي الحيقي
جندي/ نعمان عبده علي مثنى
جندي/ ماجد أحمد صالح القم

ج��ن��دي/ محمد عبداللطيف محمد 
جندي/ هاشم عبده صغير الغيلجندي/ نجيب عبده أحمد المزلمالصهاري

جندي/ هاشم حسن الصيبي
جندي/ طال يحيى يحيى العماريجندي/ خالد أحمد الغويدي

وقتلوهم حسب افادة أحد الشهود.ال��غ��رب��ي اال ان اإلره��اب��ي��ي��ن الحقوهم ان هناك 3 جنودًا هربوا ركضًا باالتجاه يؤكد رواية احد المواطنين التى تقول من موقع النقطة االمنية , وهذا االمر جثث تم العثور عليها على بعد 15 كيلو شهيدًا.. مشيرين إلى ان هناك حوالى 3 بينما ذك���ر االه���ال���ي ان ال��ع��دد 23 والمصاب جندي/ محمد يحيى العفاريجندي/ طباخ المركز

أسماء الشهداء

فيما االصالح استنكر القرار 

ارتياح شعبي إلقالة القيادات األمنية االخوانية الفاشلة في حضرموت
> قرار وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب الذي 
قضى بإقالة مدير أم��ن حضرموت الساحل ومدير أمن 
حضرموت ال��وادي وغيرهما قوبل بارتياح شعبي كبير 
خصوصًا وقد مثل رسالة واضحة لبقية القيادات األمنية 
مفادها اما ان تظل عيونًا ساهرة لحماية األمن واالستقرار 
ومكافحة االرهاب وردع المخربين او مغادرة مواقعها غير 

مأسوِف عليها.
كان قرار االقالة لقيادات أمنية فاشلة حتميًا خصوصًا بعد 
سقوط حوالى 20 شهيدًا من أبناء األمن في اعتداء ارهابي 

غادر في منطقة سيحوت بحضرموت.
وك��ان��ت فاجعة ال��ش��ارع اليمني كبيرة لبشاعة العمل 
االره��اب��ي، وفي ذات الوقت كان القلق واضحًا ان يتراجع 

الوزير عن قراره او يقبل بالضغوط ويستسلم لبقاء تلك القيادات التي 
ألحقت كارثة بأهم مؤسسة في الباد، خصوصًا بعد ان خرج مدير األمن 
بحضرموت وأعلن انه يمارس عمله وفقًا لتوجيهات حزبية ورفض االمتثال 

للتحقيق معه من قبل اللجنة التي كلفها الوزير.
لكن الوزير الشاب الترب استطاع ان يوجه صفعة 
شديدة ألولئك الذين يستقوون بأحزابهم على حساب 
أمن واستقرار الوطن، بصدور ق��رار اقالتهم واعانه 

رسميًا.
القرار أع��اد االعتبار لكل منتسبي االجهزة االمنية، 
وك��ذل��ك أع���اد الثقة ألب��ن��اء الشعب اليمني بمنتسبي 
هل اولئك الذين يلعبون بالورقة 

ُ
أجهزتهم االمنية.. فذ

األمنية وادركوا انهم اصبحوا محاصرين.. وان أمن الوطن 
هو القضية المقدسة ألبنائه الشرفاء.

مراقبون اعتبروا قرار وزير الداخلية بإقالة قيادات 
امنية ايضًا رسالة موجهة ليس للقيادات االمنية وانما 
لاحزاب واالرهابيين والمخربين، فمثل هذا القرار احرج اولئك المسئولين 
والوزراء الفاشلين الذين يبحثون عن شماعات الخفاء عجزهم وفسادهم 

ورمي التهم على اآلخرين.

مؤكدين ان وزي��ر الداخلية استطاع ان يعيد األمل 
ه للوطن وللشعب وليس لاحزاب،  للشعب عندما أكد انتماء
اته الشجاعة اعادت للمواطن الثقة للتعاون مع هذه  واجراء
المؤسسة الوطنية في مكافحة االرهاب وأعمال التخريب 

واستتباب األمن واالستقرار في الباد.
الى ذلك رفض حزب التجمع اليمني لإلصاح )تنظيم 
اإلخوان( تغيير اثنين من القيادات األمنية الفاشلة على 
خلفية االعتداء اإلرهابي الذي استهدف حياة أفراد نقطة 
أمنية بحضرموت وأسفر عن استشهاد 24 جنديًا، وقد 

اعتبر االخوان قرار االقالة ب�"المستعجل جدًا". 
ورغ��م الفشل الكبير ال��ذي سجله مدير األم��ن السابق 
لمحافظة حضرموت والتي سجلت أكبر معدل في عمليات 

االغتياالت التي طالت قادة عسكريين وأمنيين ومسئولين في السلطة 
المحلية، إال أن موقع "الصحوة-التابع لحزب اإلصاح" سارع للدفاع عن 
قياداته االمنية التي دمرت االمن بحضرموت، حيث نقل عن مصدر مسؤول 

بفرع حزب اإلص��اح في محافظة حضرموت أن العميد 
فهمي م��ح��روس مدير أم��ن ساحل حضرموت السابق 
والعميد حسين هاشم مدير أمن الوادي بذال جهدًا كبيرا 
في إصاح أمن حضرموت ساحلها وواديها، رغم اإلمكانات 
البشرية والمادية الضعيفة والمنعدمة، وهذا بشهادة 

خصومهم قبل محبيهم.. 
وفي تناقض الفت واتهام صريح لوزير الداخلية السابق 
ع��ب��دال��ق��ادر قحطان-المحسوب على ح��زب اإلص���اح- 
بالتقصير، قال المصدر بإصاح حضرموت أن اإلمكانات 
البشرية والمادية ضعيفة ومنعدمة، وإن المفترض أن 
توفر اإلمكانات الازمة الستتباب األم��ن المنعدم في 

حضرموت- الثروة والمساحة الشاسعة.
ويكشف هذا التصريح حجم التدخات التي يمارسها حزب اإلصاح في 
أداء األجهزة األمنية وضغوطه التي يمارسها على وزراء في حكومة الوفاق 

لفرض محسوبين عليه في مفاصل األجهزة األمنية ومؤسسات الدولة.

¶ مدير األمن المقال ¶ الترب- وزير الداخلية


