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اليمن.. سقوط في دائرة الدم والفشل..!!
..والحصيلة مرجحة لالرتفاع

ً
مذبحة الجمعة تحصد أكثر من (١٥٥) قتيال

سلطنة عمان تعالج "٨٠" جريحًا..

ــك تــوالــت ردود األفــعــال الــمــنــددة بالهجمات  فــي غضون ذل
االنتحارية التي وقعت في صنعاء الجمعة وأسفرت عن سقوط 
أكثر من "١٥٠" شهيدًا على األقل.. ودانت المكونات السياسية 
واستنكرت بشدة الجرائم اإلرهابية التي استهدفت المصلين 
في مسجدي بدر والحشوش بأمانة العاصمة أثناء صالة الجمعة..

وارتفعت حصيلة التفجيرات اإلرهابية، إلى أكثر من ٥٠٠ 
شهيد ومصاب.. وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن حصيلة القتلى 
في تزايد مستمر نتيجة االصابات البالغة للبعض ممن كانوا في 
صفوف المصلين االولى.. حيث وصل عدد القتلى إلى أكثر من ١٥٠ 

إلى مساء السبت  وأكثر من٣٥٠ مصابًا..
ونتيجة الصابات البعض الحرجة خالفًا للوضعية المأساوية 
للمستشفيات الحكومية وافتقادها ألبسط االحتياجات إلنقاذ 
الجرحى.. يذكر أن المستشفيات في سلطنة عمان استقبلت٨٠ 
جريحًا مــن ضحايا التفجيرين اإلرهابيين اللذين استهدفا 

المصلين في مسجدي بدر والحشوش.. كما اعلنت السعودية 
استعدادها فتح باب استقبال الجرحى في صنعاء وعدن عقب 
مجازر االرهابيين ولجان هادي بحق الجنود والمواطنين في لحج.. 
بالتزامن مع ابشع جريمة في تاريخ اليمن ارتكبت في مساجد 

صنعاء..
مصادر طبية اكدت لـ"الميثاق" ان المستشفيات في العاصمة 
صنعاء امــتــألت بــعــدد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى، حيث ناشدت 
المواطنين التبرع بالدم، كما دعت األطباء للتوجه إلى كل من 
مستشفيات: الثورة، والمؤيد، والعسكري والجمهوري، إلنقاذ 
أرواح الجرحى، وكــذا مطالبة ســيــارات اإلســعــاف بالتوّجه إلى 
مستشفى المؤيد لنقل الجرحى إلى مستشفيات أخرى لكثرة عدد 

الجرحى.
ونقل موقع "٢٦ سبتمبر نت" عن مصدر خاص قوله: "إنه تم 
السبت نقل الحاالت الحرجة والعاجلة للعالج في سلطنة عمان، 

متوقعًا أن يتم ترحيل عدد من الحاالت األخرى للعالج في الخارج".
في غضون ذلك أكد مدير أمن أمانة العاصمة العقيد عبدالرزاق 
المؤيد إن األجهزة األمنية تبذل كل ما بوسعها إللقاء القبض على 
الممولين والمخططين وكل من يقف وراء هاتين الجريمتين 

اإلرهابيتين البشعتين..
فرق الموت تتوزع..

وعلى ذات الصعيد تمكنت السلطات األمنية بمحافظة صعدة 
من إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف المصلين في جامع 
الهادي.. وذكرت مصادر محلية، أن الحراسة األمنية المتواجدة 
أمام الجامع، ضبطت شخصًا اشتبهت به، وقامت بنقله إلى مبنى 
إدارة األمن، إال أنه قام بتفجير نفسه داخل المبنى، واستشهد 
الجندي الذي كان يقف إلى جواره. وفي تطور الحق اعلن تنظيم 
"داعش" تبنى عمليات التفجيرات في صنعاء.. وهو االعتداء األشد 
ات طبقًا لمحللين  دموية في اليمن، مهددًا بالمزيد من االعتداء

سياسيين..
بينما حاول تنظيم القاعدة في الجزيرة "وموطئه اليمن" النأي 
بنفسه عن هــذه الهجمات. عبر بيان اصــدره عبرموقعه في 

«تويتر» أعلن فيه أنه «يتجنب 
استهداف المساجد واألســـواق 
واألماكن المختلطة حفاظا على 

أرواح المسلمين األبرياء».
  تنازع بين القاعدة 

وداعش..
يــســعــى «داعــــــش» مـــن خــالل 
اته في اليمن إلى  تبني أول اعتداء
فرض وجود في البلد على حساب 

تنظيم القاعدة، مستفيدًا من حالة الفوضى ومن مشاعر مناهضة 
للحوثيين. 

ويقول مراقبون إن الصراع بين المسلحين الحوثيين والرئيس 
المستقيل «عبدربه منصور هادي» قدم فرصة فريدة لالرهابيين 
والمتعاطفين في اوساط القبائل في اليمن المضطرب لتأجيج 
صراع طائفي يترتب عليه زيادة نفوذ هذه الجماعات وتوسع 

سيطرتهم على حساب الدولة ومؤسساتها..
منوهين إلى انه يمكن للطائفية في نهاية المطاف أن تعطي 

ــهــذه  فـــرصـــة ل
ـــاعـــات  ـــجـــم ال
ـــــــس  ـــــــف ـــــــن ب
ــــطــــريــــقــــة  ال
ــــي الحــــت  ــــت ال
لــلــجــهــاديــيــن 
الــعــامــلــيــن في 

سوريا.

جمعة دامية.. ليســت هي االخيرة.. لكنها حملت شــكًال جديدًا من الرعب  
لــم تألفه صنعاء 'ولم تعتاده اليمن. وبالقياس على ســيناريوهات مماثلة 
بالمنطقة فإن ما حدث يوم الجمعة من تفجيرات ارهابية بصنعاء، بحســب مراقبين 

ومحللين، قد ال يكون أكثر من عنوان مختصر جدًا لمستقبل مصبوغ بلون الدم..
اإلرهــاب عاد ليضــرب مجددًا، وربما بلغ ذروة بشــاعته بقتل النــاس األبرياء في 
المســاجد وهم في أعلى لحظات االتصال بالله جل جالله.. في جريمة بشــعة اهتزت 
لهــا العاصمة صنعاء واليمن عمومًا والعالم.. وفيما ســارع مايســمى بـ"داعش" إلى 
تبنــي التفجيريــن االنتحارييــن بجامعي بدر والحشــوش.. اكتفت األحــزاب والقوى 
السياســية بإصدار بيانات اإلدانة واالســتنكار، دونما شعور بالمسؤولية الحقيقية 
تجــاه مخاطر ومآالت التأزم السياســي، والتغاضي عن مواجهــة القاعدة وجرائمها 

البشعة بحق اليمنيين لسنين طويلة..

أمن العاصمة: مازلنا نتتبع خيوط 
الجريمة وكشف المؤامرة

مراقبون: صراع المستقيل "هادي" 
قدم فرصة لتوغل االرهاب

«الميثاق» حذرت من سقوطها في يد داعش..

لحــج.. فوضــــى غيــر مسبوقــة

بصمات داعش..
 "داعــش" وقبل فرارها واختفائها او انهاء دورهــا في لحج تركت 
بصماتها في كل منطقة او موقع تمر به.. وقبل ذلك ارتكبت مجزرة 
التقل وحشية عن تلك التي ارتكبتها في صنعاء بحق المصلين والركع 

السجود في مسجدي بدر والحشوش الجمعة الماضية..
 عمليات نهب وتدمير منظم وانتهاك تفضح مزاعم وتدليسات 
ودجــل هــادي ولجانه الــذي استبق خــروج االرهابيون بقولهم انهم 
سيطروا على المدينة وطــردوا عناصر ومسلحي القاعدة الذين تم 
تحريكهم من "المعاشيق "وغرفة عملياتها ومطابخها في جامعة 

عدن ومقرات حزب االصالح..
وحسب مصادر محلية فإن لحج أصبحت تحت سيطرة اإلرهابيين بعد 
انهيار الوضع األمني في المدينة عقب خروج أفراد األمن الخاص (األمن 

المركزي سابقًا) من المعسكر وسيطرة لجان هادي عليه..
واكد المصدر أن "لجان هادي" التي تم انشاؤها مؤخرًا تمكنوا من 
الدخول والقيام بأعمال نهب واسعة شملت مختلف أنــواع األسلحة 
والذخائر والقذائف الصاروخية واألدوات المكتبية والكهربائية والمواد 
الغذائية.. واشار مواطنون الى ان القوات االمنية من ابناء المحافظة 
او غيرها لم تستطع السيطرة على االنفالت األمني، والذي تشهده 
المحافظة، كما سبق وحذر منه عدد من مسؤولي المحافظة وعلى 
رأسهم المحافظ احمد عبدالله المجيدي في حديثه للميثاق االسبوع 
الفائت، حيث باتت جميع الدوائر األمنية والعديد من المرافق الحكومية 

من بينها مكتب المحافظ معرضة لالقتحام والنهب..
وقال شهود عيان إن عددا من جثث  الجنود التزال منتشرة وملقاة 
على األرض وتحديدًا من قوات النجدة واألمن الخاصة والتي قاوم عدد 
منهم اللجان فيما مصادر أخرى تحدث عن استشهاد خمسة جنود 
من الجيش عقب كمين نصبه مسلحون على الطريق العام لطقم أثناء 

مروره الجمعة..
وأشــارت المصادر إلى انه عند اقتحام مبنى الشرطة في المدينة 
هرب العشرات من السجناء في السجن االحتياطي والذين هم على ذمة 

العديد من القضايا الجنائية بينهم متهمين بقضايا إرهابية..

وكان يوم الخميس شهد أشد مواجهات دموية سقط فيها عشرات 
القتلى والجرحى في صفوف قوات األمن الخاصة على أيدي لجان هادي 
المعززين بعناصر القاعدة وحزب االصالح عقب اشتباكات مسلحة 
جرت أحداثها في ضواحي الحوطة، حيث استمرت االشتباكات عدة 
ساعات استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والخفيفة كما تم أعطاب 

مدرعة وإحراقها أثناء االشتباكات.
إلى ذلك اختطفت اللجان العشرات من أفــراد قوات األمن الخاصة 

بينهم ضابط بمنطقة العند عقب فرارهم من عدن.
 احتمالية الحرب الشاملة..

وفي أخطر مؤشر على احتمالية قرب اندالع الحرب سحبت الواليات 
المتحدة االمريكية قواتها المتمركزة في قاعدة العند بلحج، حيث 
نقلت طائرة عمالقة الجنود ومعداتهم وغادرت القاعدة الجوية عصر 

الجمعة إلى جيبوتي.
وتفيد معلومات صحفية أن حامية امريكية كانت تتمركز في قاعدة 
العند الجوية بلحج حيث تدار من هناك الحرب الجوية على تنظيم 
القاعدة عبر طائرات "الدراونز".. وتعد خطوة سحب الجنود مؤشرا 

على قرب انفجار الحرب، كما قال المبعوث االممي جمال بن عمر الذي 
غادر هو ايضًا السبت الى السعودية..

ونقلت مصادر متطابقة معلومات تفيد عن تعزيزات من الجيش 
في المنطقة العسكرية الرابعة تضم دبابات ومدرعات عسكرية 
وعشرات الجنود المكلفين بمهمة التوجه إلى لحج لدعم لجان هادي 
واسقاط المعسكرات في ردفان والضالع والعند وغيرها، بعد نهبهم 
لمعسكرات الجيش، كما شملت أعمال النهب كافة المقرات الحكومية 
في المدينة، وحسب مصادر بالمحافظة، حيث شملت مبنى المالية 
واإلســكــان والغرفة التجارية، ومبنى المحافظة واألمــن السياسي 
والمركزي والشرطة والمجمع القضائي، كما تم نهب البنك المركزي، 
وقامت اللجان بتفجير خزانة البنك المركزي، وأخذ كل المبالغ المالية، 

والتي قالت بعض المصادر إنها تقدر بمئات الماليين.
وأصبحت الحوطة مدينة مفتوحة بعد انهيار الوضع األمني فيها.

تصفية مناطقية..
وقالت مصادر محلية في مدينة الحبيلين بردفان محافظة لحج ان 
اللواء المرابط في القطاع الغربي لمدينة الحبيلين قد يسلم القطاع للجان 
بعد مفاوضات تدخل فيها مشائخ وقيادات عسكرية من ردفان من 
قيادات هادي بعد اختطاف قيادته  منذ منتصف شهر فبراير الماضي، 
٤ ضباط، و٨ جنود يتبعون أحد القطاعات العسكرية في محافظة 

ات ممنهجة. لحج وبعد تعرضه لعدة اعتداء
ويعد القطاع الغربي من اكبر المعسكرات التابعة للجيش اليمني 
في ردفــان. وكانت اللجان قد سيطرت على كافة مواقع الجيش في 
المالح بردفان والنقاط العسكرية التي تنتشر على الخط الرابط بين 
مدينة المالح ومدينة الحبيلين بتواطؤ من قبل هادي وقيادة المنطقة 

العسكرية الرابعة..
هذا وحذرت مصادر سياسية وعسكرية من مواجهات عنيفة في 
ظل تواصل الحشود للسيطرة على قاعدة العند.. واعتبرت حشود 
اللجان يسير وفق خطة إلعادة تمركزها في الحدود الشطرية التي 

اسقطها الشعب اليمني يوم ٢٢ مايو ١٩٩٠م.

ــمــحــامــي محمد   قــــال ال
و رئيس رابطة  علي عالَّ
المعونة لحقوق االنسان في تصريح 
«الميثاق»: إن ما حصل في عدن  لـ
ولحج من جرائم ارهابية ضد جنود 
وضباط من أفــراد االمــن والجيش 
وهــم يـــؤدون واجباتهم مــن قبل 
عناصر ارهابية مشتركة مع لجان 
تتبع الرئيس المستقيل هــادي، 
ليثبت ان هناك شراكة تامة وكاملة 
فيما حصل من جرائم ارهابية بحق 
الجنود، ويتحمل المسؤولية عنها 

الرئيس المستقيل هادي والعناصر 
التي تتبعه وتقود تلك اللجان في عدن ولحج مع 

تنظيم القاعدة..
مشيرًا إلى أن حدوث هذه الجرائم ليثبت تعمد 
تلك القيادات السياسية والعسكرية ليس التخلي 
عن واجبها في حماية منشآت الدولة وممتلكات 
الشعب اليمني، بل وتخليها عن حفظ دماء الجنود 
االبرياء والمواطنين.. ويثبت في ذات الوقت ان 
تلك القيادات قد انقلبت صراحة على الدستور 
وعلى الشرعية الدستورية والتي تدعي انها تلتزم 
بها فيما هي تشارك مع التنظيمات االرهابية 
التي ارتكبت هذه الجرائم، وانقلبت على دستور 
الجمهورية اليمنية وعلى الــمــبــادرة الخليجية 
ومخرجات مؤتمر الحوار، وهو االمر الذي يعتبر 
تورط تلك القيادات وعلى رأسها الرئيس المستقيل 
هادي ومن معه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد االنسانية مبينًا أن هادي يمارس انتهاكًا صارخًا 
لكافة االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وفي 

مقدمتها حماية حقوق االنسان.
و أن استعانة قــيــادات سياسية  واعــتــبــر عـــالَّ
ــي المقدمة الــرئــيــس المستقيل  وعسكرية وف
هـــــادي  بــالــجــمــاعــات الــمــســلــحــة والــتــنــظــيــمــات 
االرهابية  لتحقيق أغــراض سياسية، هو بمثابة 
جريمة شراكة تامة مع االرهــاب وهو عمل مدان 
ويتناقض  مع طبيعة وظيفتها في حفظ األمن 

واالستقرار ومحاربة كافة أشكال 
االرهاب وفقا لمضامين المبادرة 
الخليجية وقــرارات مجلس االمن 
الدولي بهذا الخصوص ،وبالتالي 
يـــكـــون هــــــادي ومـــعـــه شـــركـــاء 
ومــتــورطــيــن فـــي دعـــم اعــمــال 
االرهـــاب وتنظيماته وجرائمه 
التي حصلت ضد الجنود في لحج 
وعدن ومواطنين.. وبين عالو ان 
هناك فريقًا يقوم بتجميع األدلة 
الــتــي تــديــن هـــادي واالســتــعــداد 
لرفع دعـــاوى قضائية لمالحقة 
هـــادي ومــن معه دولــيــا ومحليًا، 
والمطالبة بمحاكمتهم خصوصًا ولديهم سوابق 
قضائية بادانتهم في جرائم ارهاب وقتل جماعي 
سابقة وبحكم قضائي صادر من المحكمة العليا في 
جنوب اليمن سابقا قبل الوحدة بالمسؤولية عن 
ارتكاب مجزرة ١٣يناير ٨٦م وبالتالي فالمنظمات 
ستتولى تجميع البيانات والمعلومات واألدلة الكاملة 
التي تثبت هذه الجرائم وسوف يتم تقديمها لكل 
المحافل والهيئات الدولية لكشف هذه الحقائق 

للمأل وما ارتكبه هادي ضد الشعب اليمني..
و تــصــريــحــه قـــائـــًال: ان  واخــتــتــم الــمــحــامــي عــــالَّ
عمليات السطو الممنهج على معسكرات الدولة 
فــي محافظتي عـــدن ولــحــج ومــؤســســات الــدولــة 
والممتلكات الخاصة وبتواطؤ وتسهيل من هادي 
وتهريب السجناء بينهم عناصر إرهابية من السجون، 
فباالضافة لكونه جريمة خيانة عظمى للواجب 
الوطني والوظيفي وتفريط بأمانة الوظيفة العامة 
والمسئولية، فهو أيضًا دليل قاطع على قيام شراكة 
بين هــادي وعناصر إرهابية، وبالتالي فإننا نكرر 
الطلب من االمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية 
خاصة للتحقيق في كل الجرائم االرهابية التي حصلت 
في اليمن من عام ٢٠١١م وحتى االن، وتحت البند 
السابع من ميثاق االمم المتحدة بشان الحالة اليمنية" 
وذلك ضمانا الستقرار اليمن ووحدته وعدم إفالت 

هادي وشركائه من العقاب.

بلحــج   الحوطــة  مدينــة  شــهدت 
ونهــب  ســلب  أعمــال  الجمعــة  منــذ 
للمعســكرات وإدارات األمــن واألمــن السياســي 
في المدينة من قبل عشــرات المواطنين بعد أن 
سيطرت عناصر تنظيم القاعدة او من يطلقون 
على انفسهم "داعش" عبر بيانات سبق وأن تم 
توزيعها علــى المواطنين كانــت «الميثاق» قد 
ســلطت الضوء عليهــا قبل أربعة أعــداد عقب 
تصاعد التوتر الشديد في مدينة عدن، السيما 
مع استمرار الرئيس المستقيل واذرعه تحشيد 
كافة فصائل العمل المليشياتي، وحتى الجهادية 
الســتيطان أحيــاء بأكملهــا فــي مدينــة عــدن 
ومحافظــة لحــج، في إطــار "حرب غيــر معلنة" 
تتجاوز في رسائلها التهديدية لجماعة الحوثي، 
أو بلوغ مكاســب سياســية، إلى مهددات بنسف 

البالد وشرذمتها.

«الميثاق»: رئيس رابطة المعونة لـ

سنتحرك دوليًا لمالحقة هادي وأعوانه قضائيًا 
على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب

لجان هادي تحشد في لحج إلعادة 
براميل التشطير إلى كرش وقعطبة

أمريكا تسحب جنودها 
من قاعدة العند

المنطقة العسكرية الرابعة تنقل 
معدات ثقيلة وتسلمها للجان هادي


