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المسلحة   القوات  لم يكن استهداف منتسبي 
واألمن في مدينة تعز محض صدفة بقدر ما كان 
عمال مخططا له من قبل أحزاب المشترك  وخصوصًا  »حزب 
االصالح« منذ فترة ليست بالقريبة تواكبه حملة إعالمية 
تقوم بها القنوات الفضائية المشبوهة والمواقع االلكترونية 
المدعومة من المعارضة   في   إطار   الحملة   االنقالبية   لالستيالء  
 على   السلطة   عبر   االحتجاجات   وأعمال   الشغب   واإلرهــاب  
 كوسيلة   مفضلة   لهم   للحكم   بعيدا   عن   الطرق   الدستورية  

 والمشروعة . 

   376   شهيداً   ومصاباً   منالجيشواألمن..

حصادطاعوناملشرتك   يف   تعز
وك��ان   رج��ال   األم��ن   وال��ق��وات   المسلحة   األك��ث��ر   عرضة  
 لالستهداف   من   قبل   عناصر   اإلجرام    وهم   يؤدون   أعمالهم  
 في   حراسة   األمن   والسكينة   العامة   والحفاظ   على   المنشآت  

 والممتلكات   العامة   والخاصة .  
وحسب العميد عبداهلل قيران مدير أمن محافظة تعز فقد 
بلغ عدد الضحايا 26 شهيدا، وعدد الجرحى 350، وهناك 
أيضا خسائر مادية أخرى، منها حوالى 20 سيارة منهوبة، 
و6 سيارات محروقة، إضافة إلى عدد من حاالت إطالق النار 
على عدد من المواقع والمواطنين حصرت ب� 54 حالة، وترتب 

عليها   إصابات   وقتل . 
ويضيف قيران في مقابلته مع جريدة «ايالف» نشرت في 
اغسطس الفارط :أما المنشآت التي تم إتالفها واالعتداء 
عليها فهي 24 منشأة داخل المدينة غالبيتها في منطقة 
عصيفرة، إضافة إلى حاالت اعتداء على سيارات الخدمات من 
قمامة وصرف صحي وغيرها، ومحاوالت لتعطيل مؤسسات 

خدمية..
هذا التقرير يرصد ماتعرض له جنود األم��ن والقوات 
المسلحة طيلة فترة األزمة مع اإلشارة إلى أنه لم يتطرق إلى 
كافة األعمال اإلجرامية التي قامت بها عناصر المشترك ضد 

المرافق الحكومية والمنشآت العامة والخاصة. 

   ساعة   الصفر
كان يوم األحد الموافق 3 إبريل هو بدء ساعة الصفر 
الستهداف الجنود الذين يقومون بحراسة المنشآت العامة 
وكانت البداية استهداف مبنى المحافظة حيث أكد حينها 
مصدر مسؤول بمحافظة تعز أن مجموعة من الشباب 
المتهورين والخارجين عن النظام والقانون من المنتمين 
نظموا   مسيرة   غير   مرخصة   القتحام   مبنى   للمشترك 
 المحافظة،   وقاموا   باالعتداء   على   رجال   األمن   ورشقهم  
 باألحجار،   ما   أدى   إلى   إصابة   ثمانية   من   رجال   األمن   إصابة  

 أحدهم   ادخلته   العناية   المركزة .  

محاولة   أخرى
وبعد مرور خمسة ايام من انطالق مشروع االستهداف 
قامت عناصر تابعة ألحزاب  المشترك بعد ظهر الجمعة 8 
ابريل بإثارة الشغب والفوضى، وتسيير مظاهرة غير قانونية 
باتجاه مبنى محافظة تعز في محاولة منها القتحامه من 
عدة جهات. و قاموا باالعتداء على أفراد األمن والمواطنين 
الموجودين في محيط مبنى المحافظة بالرشق بالحجارة, 

فضال عن إطالق بعض المتظاهرين 
المسلحين ألعيرة نارية على الجنود 
وال��م��واط��ن��ي��ن؛ األم���ر ال���ذي أدى 
إل��ى إصابة 23 رج��ل أم��ن وأربعة 
مواطنين بإصابات مختلفة وخطيرة.

قطع   الشوارع   
و في يوم األحد 10 ابريل  قام 
المشترك بتسيير مظاهرات غير 
مرخصة ومخالفة للقانون باتجاه 
لة  و محا ف��ي  فظة  لمحا ا مبنى 
يائسة القتحامه, فضال عن قيام 
عناصر تلك األح��زاب بقطع بعض 
شوارع المدينة ورشق رجال األمن 
والمواطنين بالحجارة والقوارير 
الزجاجية ما ادى الى اصابة 10 من  
 افراد   مكافحة   الشغب   ثالثة   منهم  

 إصابتهم   بليغة . 

مهاجمة   النقاط  
 االمنية

وفي يوم الثالثاء 12 
ابريل تعرض عدد من 
أفراد األمن بالمحافظة 
ل��ك��م��ي��ن غ�����ادر عند 
الساعة الثالثة صباحًا 
ف��ي ش���ارع الخمسين 
جراء إطالق قذيفة » آر 
بي جي » على الطقم 
جد  ا لمتو ا ي  لعسكر ا
في النقطة األمنية مما 
أسفر عن إصابة 8 جنود 
منهم اثنين إصابتهما 
خطيرة وهما » الجندي 
بشير   القيسي   و   الجندي  

 عبداهلل   االصبحي  ».   
وف���ي ي���وم االثنين 

25 أبريل قامت أح���زاب  المشترك 
بتسيير مظاهرة غير مرخصة قانونا 
انطلقت من ساحة االعتصام  بمحطة 
صافر متجهة إلى جولة فندق السعيد 
وحاولت بعد ذلك التوجه إلى الشارع 
العام الرئيسي خط تعز - صنعاء بهدف 
إغالقه، عندها تدخل رجال مكافحة 
لتوجه   من   ا لمسيرة  ا بمنع  الشغب 
 إلى   الشارع   العام ,    وقام   المتظاهرون  
 باالعتداء   على   أف��راد   األمن   ورشقهم  
 بالحجارة،   وقد   نتج   عن   ذلك   إصابة 32    

 جنديا   4   منهم   إصاباتهم   خطيرة «. 

استهداف   حراسة  
 المجمعات

 وف��ي ي��وم السبت 7م��اي��و حاولت 
مجاميع من عناصر المشترك اقتحام 

المعافر  بمديرية  الحكومي  المجمع 
واالعتداء على موظفيه بعد محاصرتهم داخل المجمع.  كما 
قامت تلك العناصر بتهشيم نوافذ المجمع والسيارات التي 

كانت موجودة في ساحة المبنى.
وتزامنت تلك األعمال الخارجة عن القانون مع قيام 
مجموعة من العناصر المسلحة التابعة ألحزاب المشترك 
بإطالق النار عشوائيا على المجمع من التبة المقابلة للمبنى 
مما أدى إلى مقتل أحد المتجمهرين وإصابة أربعة آخرين 

فضال عن إصابة أحد أفراد أمن المديرية ». 

محاصرة   التربية
وفي يوم االح��د 8 مايو قامت مجاميع من المدرسين 
المنقطعين عن التدريس والتابعين ألح��زاب  المشترك 
والخارجين عن القانون بمحاصرة مكتب التربية والتعليم في 
مدينة تعز ومن ثم إغالق أبوابه بالسالسل الحديدية ومنع 
موظفي المكتب من الخروج أو تزويدهم بالغذاء والمياه منذ 

الساعة   ال�   8صباحا   وحتى   الساعة   ال�   4عصرا .  

كما قامت تلك المجاميع بقطع ش��ارع جمال - الذي 
يعد الشريان الرئيسي لمدينة تعز- باألحجار والسيارات 
والمخلفات، وقد اضطر رجال األمن عند الساعة الرابعة 
عصرا إلى التدخل لفك الحصار عن موظفي المكتب وفتح 
شارع جمال وإزال��ة المخلفات, بينما قامت تلك المجاميع 
الغوغائية بمقاومة رجال األمن والمواطنين الذين ساعدوا 
رجال األمن في إزالة المخلفات ورشقهم بالحجارة واستخدام 
األع���ي���رة ال��ن��اري��ة 
ض��ده��م م��م��ا أدى 
إل��ى وف��اة  مواطنين 
اث��ن��ي��ن م��ن مالكي 
ال��م��ح��الت التجارية 
ف��ي م��ك��ان ال��ح��ادث 
وإصابة سبعة أفراد 
من رجال األمن وعدد 

من المواطنين«.  

أحداث   مؤسفة
وفي يوم األربعاء 
11 م��اي��و ش��ه��دت 
أح��داث��ا  مدينة تعز 
وفوضوية  تخريبية 
بها  ق��ام��ت  مؤسفة 
عناصر مسلحة تابعة 
ل��ل��م��ش��ت��رك، حيث 
تهم  ميلشيا قدمت  أ
ع��ل��ى إغ����الق ش���وارع  
المدينة باألحجار وبراميل جمع 
المخلفات واألخ��ش��اب وتحطيم 
أع��م��دة اإلن����ارة وخ��ل��ع ال��ب��الط 
والبرادورات من األرصفة وإحراق 
اإلط����ارات ف��ي ال��ش��وارع وقطع 
الطرقات واقتحام المدارس وإخراج 
الطالب من قاعات االختبارات 
وتعطيل المصالح. وحاولت تلك 
النفط  اقتحام شركة  العناصر 
واالعتداء على موظفيها وقامت 
ب��االع��ت��داء على قسم شرطة 

الجديري بالقنابل الحارقة.
واضطر   رجال   األمن   الموجودون  
 في   القسم   إل��ى   التصدي   لتلك  
 العناصر   مما   أدى   إلى   إصابة   9   من  

 الجنود   و   3من   المهاجمين .  

   إعدام   جندي
وف��������ي ي����وم 
الجمعة 13 مايو 
أفرجت ميليشيات 
»طالبانية« بتعز 
عن جندي كانت 
قد اختطفته خالل 
م��ح��اول��ة اقتحام 
قسم الشرطة في 
المدينة، وقررت 
إعدامه في الساحة 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 
اتهامه بقتل أحد 
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ، 
وات���خ���ذت ق���رارًا 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ح��ك��م 
اإلع��دام عليه في 

ساحة الحرية لوال تدخل الشباب المستقلين   بسرعة   اإلفراج  
 عنه .. 

مصاصو   دماء
وفي يوم االحد 29 مايو قامت مجاميع من عناصر  المشترك 
والخارجين عن القانون بمهاجمة واقتحام مبنى السلطة 
المحلية لمديرية القاهرة ومبنى أمن المديرية، كما حاولوا 
اقتحام بعض المباني العامة المجاورة , واعتدوا على عدد 
من جنود األمن وأصيب 16 منهم وقاموا باختطاف الجنديين 
)عزت يحيى عمر المقداد وحمدي البدوي( واقتيادهما إلى 
ساحة االعتصام بصافر واعتبروهما » أسيرين » لديهم 
وكبلوهما بالحبال وحققوا معهما وعذبوهما ثم قاموا بشفط 
دمائهما بطريقة تنم عن عدائية مقيتة ووحشية لم يسبق أن 

شهد اليمن مثلها من قبل..
وما   قامت   به   تلك   العناصر   اإلجرامية   المتعطشة   للدماء  
 بحق   الجنديين  › قد   أثار   استياء   زمالئهما   فما   كان   منهم   إال  

 تحريرهما   من  »  األسر  ».  

مهاجمة   نقطة   الضباب
وفي يوم الثالثاء 31 مايو قامت مجاميع مسلحة تابعة 
ألحزاب  المشترك بمهاجمة النقطة األمنية بمنطقة الضباب 
واالعتداء على أفراد األمن مستخدمة في الهجوم األعيرة 
النارية والرشق بالحجارة األمر الذي دفع برجال األمن التصدي 
لتلك العصابة اإلجرامية لصدها عن تنفيذ أهدافها   في   اقتحام  
 النقطة   والدخول   بأسلحتهم   إلى   مدينة   تعز   مخالفة   بذلك  

 للنظام   والقانون . 
كما قامت عناصر أخرى في اللقاء المشترك  بقطع الطريق 
الرئيسي لمدينة تعز في جولة وادي القاضي وإحراق اإلطارات 
واالعتداء على رجال األمن والمواطنين وتعطيل حركة السير 
ومصالح الناس وإطالق األعيرة النارية عشوائيا على رجال 
األمن والمواطنين ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة   أربعة  

 آخرين   من   الطرفين .  

سلمية   األسلحة   الثقيلة !! 
وفي يوم الخميس 2 يونيو قامت مجاميع مسلحة تابعة 
ألحزاب  المشترك بمهاجمة عدد من النقاط األمنية وسط 
مدينة تعز ومداخلها وقامت بإطالق النار بشكل عشوائي 
على الجنود واألحياء السكنية مستخدمة بذلك األسلحة 
الثقيلة والخفيفة. واسفرت هذه االعتداءات اإلجرامية الغادرة 
عن   إصابة   أربعة   جنود   من   رجال   الحرس   الذين   كانوا   يؤدون  

 واجبهم   الوطني   في   حماية   األمن   واالستقرار .  

مهاجمة   المقرات   الحكومية
وفي يوم الجمعة 3 يونيو  قامت عصابات مسلحة تابعة 
للمشترك وخصوصًا حزب االصالح باعتداءات آثمة وإطالق 
نار وقذائف ضد جنود مكافحة الشغب والمقرات الحكومية 
في مدينة تعز مما أسفر عن استشهاد أربعة جنود وإصابة 26 
آخرين من قوات مكافحة الشغب باإلضافة إلى إتالف اثنين 
من   األطقم   األمنية .  حيث   اعتلى   مسلحو   االصالح   والمشترك  
 بعض   أسطح   المنازل   وانتشروا   في   الشوارع   وباشروا   بإطالق  
 النار   الكثيف   والعشوائي   والقذائف   باتجاه   جنود   مكافحة   الشغب  

 ومنازل   المواطنين .   

نهب   المؤسسات   
وفي يوم  السبت 4 يونيو واصلت تلك المجاميع نهبها 
للممتلكات العامة والسيارات العسكرية والحكومية حيث 
قامت مجاميع إرهابية مسلحة تابعة لحزب االصالح باالعتداء 
على النقاط األمنية والمؤسسات الحكومية في مدينة تعز 

ونهب طقمين عسكريين و3 سيارات حكومية وكنتر نقل 
مخلفات القمامة..  كما قامت تلك العصابات اإلرهابية 
باقتحام مبنى المجمع الحكومي لمديرية القاهرة وفرع 
اللجنة العليا لالنتخابات ونيابة صبر ونيابة شرق تعز ومبنى 
الهيئة العامة للموارد المائية ومحطة كهرباء الحوجلة ومبنى 
مكتب الزراعة وفرع وكالة األنباء اليمنية سبأ والجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة ونيابة األموال العامة وفرع االتحاد العام 

وقسم  ليمن  ا ء  لنسا
ش���رط���ة ع��ص��ي��ف��رة 
واالعتداء على مبنى 
األمن القومي،قبل ان 
تقوم تلك العصابات 
بنهب كل محتوياتها 
وإح������راق ال��وث��ائ��ق 
الموجودة  والملفات 
بها واالستيالء عليها. 

خرق   االتفاق
وف��ي ي��وم االثنين 
تفقت  ا ي��ون��ي��و   13
قيادة السلطة المحلية 
مع قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك بالمحافظة 
ع��ل��ى إن���ه���اء ك��اف��ة 
لمسلحة  ا هر  لمظا ا
تعز  تعيشها  ل��ت��ي  ا

والتي أثرت على أجواء 
األمن واالستقرار في عموم المحافظة 
وفي مدينة تعز بشكل خاص، ليؤكد 
ذلك االتفاق استشعار كل الفعاليات 
السياسية لخطورة عودة المظاهر 
المسلحة على أمن واستقرار محافظة 
تعز وأبنائها لكن ذلك الشعور تالشى 
بعد ان قامت أحزاب اللقاء المشترك 
في يوم الجمعة 17 يونيو بتسيير 
مسيرات غير مرخصة قانونًا ورافقتها 

مظاهر مسلحة«.
وأقدمت المجاميع المسلحة التابعة 
ألحزاب المشترك على محاولة نصب 
الخيام والتمركز في أحياء وشوارع 
منطقة ال��ه��ري��ش وق��ام��ت بقطع 
الطرقات بالمنطقة وإقالق السكينة 
العامة للمواطنين واالع��ت��داء على 

منية  أل ا لنقطة  ا
الستين  ب��ش��ارع 
لك  بذ مة  مستخد
الخفيفة  األسلحة 
والثقيلة ونتج عن 
ال���ح���ادث إص��اب��ة 
اثنين م��ن رج��ال 
األم���ن ب��إص��اب��ات 
بالغة، كما قامت 
ب��االع��ت��داء على 
المواطنين وإطالق 
ال����ن����ار ع��ل��ي��ه��م 
عشوائيا م��ا أدى 
إل��ى إص��اب��ة عدد 
منهم، كما قامت 
ميع  لمجا ا ت��ل��ك 
المسلحة باالعتداء 
على سائق إحدى 

الناقالت عندما حاول سحب ناقلة أخرى تم إحراقها من قبل 
تلك المجاميع بمنطقة   عصيفرة .  

التنصل   عن   التهدئة   
وفي   يوم   األحد   19   يونيو   تنصل   ممثلو    المشترك   بعد  
 ساعات   قليلة   من   توقيع   االتفاق   من   خالل   ارتكاب   العديد   من  

 الخروقات   واالنتهاكات   األخرى .  
كما واصلت يوم الثالثاء 21 يونيو عناصر أحزاب اللقاء 
المشترك ممارسة الخروقات األمنية التي تقوم بها خالفا 
التفاق التهدئة التي وقعتها مع السلطة المحلية. حيث قامت 
عصابة يتزعمها محمد مارش الملقب بالكوري بإطالق النار 
على المواطنين في منطقة المسبح بمدينة تعز ما أدى   إلى  

 مقتل   شخصين   وجرح   آخرين . 

   استهداف   الحرس   
وفي شهر يوليو برز اسم القيادي في حزب اإلصالح حمود 
سعيد المخالفي بترؤسه لعصابات التقطع والنهب للممتلكات 
العامة وتولى قيادة عصابات االعتداء على الجنود وكان شهر 

يوليو مخصصا الستهداف جنود الحرس الجمهوري.
ففي يوم االحد 3 يوليو وفي اعتداء غادر وجبان أقدمت 
عناصر تخريبية مسلحة من المشترك  تابعة لحمود سعيد 
المخالفي ومطلوبة أمنيًا على نصب كمين لدورية من الحرس 
الجمهوري عند مدخل شارع الستين بمدينة تعز وأطلقوا 
قذائف« آربي جي » وفجروا قنابل يدوية نتج عنها استشهاد 
أربعة   جنود   من   الحرس   الجمهوري   وإصابة   12   آخرين   جراح  

 بعضهم   خطيرة . 

   قائد   عصابة   
وفي يوم األربعاء 6 يوليو نفذت ميليشيات مسلحة تابعة 
ألحزاب المشترك يقودها المدعو صادق علي سرحان وهو 
قائد المدفعية في الفرقة االولى مدرع المنشقة نفذت عماًل 
إرهابيًا جبانًا ضد اللجنة األمنية الخاصة بحراسة المركز 
االمتحاني للشهادة األساسية بمدرسة سبأ بمنطقة المسبح   
 نتج   عنه   استشهاد   جنديين   وإصابة   خمسه   آخرين   وكذا   إصابة  

 ثالثة   مواطنين   كانوا   متواجدين   في   مكان   الحادث . 

اغتيال   مدير   أمن   الرونة   
وفي   فجر   الجمعة   15   يوليو   استشهد   مدير   أمن   مديرية  
 شرعب   الرونة   العقيد   أحمد   رزاز   المخالفي   وأصيب   أربعة   من  
 مرافقيه   في   كمين   غ��ادر   وجبان  
بعة   صر   مسلحة   تا  نصبته   عنا
 ألح���زاب   المشترك   ف��ي   منطقة  

 الدعيسة . 

مواصلة   النهب
وف��ي ي��وم الخميس 28 يوليو 
نصبت ميليشيات مسلحة تابعة 
للمشترك يقودها المدعو صادق 
المخالفي كمينًا  علي س��رح��ان 
غادرًا لسيارة نقل الوجبات الغذائية 
لرجال األمن بجولة المسبح بمدينة 
تعز حيث باشرت هذه الميليشيات 
المسلحة الجنود بإطالق النار مما 
أدى إلى استشهاد جندي وإصابة  
 ثالثة   آخ��ري��ن   ومدنيين   إصابة  

 بعضهم   خطرة . 

استقبال  
 رمضان

وفي  يوم االثنين 
1 أغسطس أقدمت 
مية  ا جر إ صر  عنا
من المشترك على 
مهاجمة ع��دد من 
ال��ن��ق��اط األم��ن��ي��ة 
الواقعة في الحزام 
األمني لمدينة تعز 
في ش��ارع الستين 
وإط���الق ال��ن��ار من 
أسلحة مختلفة على 
الجنود المرابطين 
فيها والذين تصدوا 
لهم وخاضوا معهم 
عنيفة  ت  كا شتبا ا
أدت إلى استشهاد 
جنديين   وإصابة 4    

 آخرين .  

   مربع   العنف    
وفي مساء الخميس 4 أغسطس 
هاجمت ميليشيات مسلحة  بقيادة  
حمود سعيد المخالفي وصادق علي 
سرحان المخالفي عقب صالة التراويح 
مبنى المركز الصحي ومكتب البريد 
بحي زيد الموشكي بمديرية القاهرة 
في تعز، ما أدى  إلى اصابة اثنين من 
رجال األمن أحدهما في حالة خطيرة 
كما تعرضت المباني   لبعض   األضرار . 

الدوريات   العسكرية   
وفي يوم السبت 6 اغسطس عاودت 
المليشيات اإلرهابية التابعة لحزب 
اإلصالح والتي يقودها المدعو حمود 
المدعو صادق  و  المخالفي  سعيد 
س��رح��ان االع��ت��داء على رج��ال األم��ن 
والمنشآت الحكومية في خرق واضح وصريح التفاق التهدئة 
، حيث هاجمت تلك الميليشيات اإلرهابية دورية أمنية في 
شارع   جمال   مما   أسفر   عن   استشهاد   مواطن   وإصابة   جندي  

 باإلضافة   إلى   إلحاق   أضرار   بسيارة   الدورية   األمنية .  
وفي عصر يوم األحد 7 أغسطس قامت مجاميع مسلحة 
تابعة لإلصالح باالعتداء على إحدى الدوريات األمنية بشارع 
جمال عبد الناصر  ما أدى إلى مقتل القيادي في حزب البعث 

علي صالح القميري وإصابة أحد رجال األمن. 

اإلصالح   والجنود
وشهد يوم الخميس 11 اغسطس إقدام عناصر مسلحة 
من مليشيا تحزب اإلصالح على خرق اتفاق التهدئة الذي تم 
اإلعالن عنه في محافظة تعز. حيث قامت قبل أذان المغرب  
باعتداء غادر على نقطة أمنية في منطقة حي« المسبح » 
بمدينة تعز › ونتج عن ذلك استشهاد أحد الجنود وإصابة 

جندي آخر   ومواطنين   اثنين .  

إعالمالمشتركيشنحملةقذرةضدحماةالوطن

استهدافالمشترك
لمنتسبيالقوات
المسلحةواألمن
عملخططلهمنذ

وقتمبكر


