
في شوارع عدن ينظر أبناء المدينة شزرا إلى   
تلك العناصر اإلرهابية التي اجتاحت سكينة 
مدينتهم.. في المقاهي وغيرها يتحدثون عن 
جنود وضباط القوات الخاصة الذين جسدوا حقيقة 
الدفاع وحب التضحية من أجل حماية المواطنين 

وسالمتهم وحفظ األمن واالستقرار في المدينة..
لم يتركوا األسلحة خوفًا أو جبنًا.. ألنهم ليسوا 
مرتزقة، بل جنودًا مجندين من أجل حماية عدن 

وأبنائها.
عندما هاجم ذلك القطيع المتوحش من البشر 
معسكر قوات األمن المركزي «القوات الخاصة».. 
ادرك الجنود والضباط ان الهدف من ذلك العدوان 
اإلرهابي هو محاولة احراق عدن وقتل أبنائها ونسائها 
وأطفالها.. لكن فوت أبطال القوات الخاصة المؤامرة 
وكان أحد خياراتهم ان يسقط المعسكر بيد القتلة 
ليشبعوا نهمهم من النهب والسلب مقابل الحفاظ 

على مدينة  عدن وأبنائها..
ثمة أكثر من ســؤال يطرح نفسه: لماذا أقدمت 
لجان هــادي وتنظيم القاعدة على قتل الضباط 
والجنود بعد ان سلموا أسلحتهم دون قتال.. لماذا 
تم اعدامهم وهم عزل بعد أن حرصوا أال يستخدموا 
ما لديهم من أسلحة حفاظًا على المدينة وأبنائها؟!.. 
الكل يتحدث بمرارة عن أولئك الجنود الذين وجدوا 
أنفسهم أمام خيارين إما احراق أطفال ومدينة عدن 

أو التضحية بأنفسهم مقابل سالمة عدن وأبنائها 
الغاليين.

أبناء عدن يعرفون القتلة.. ويعرفون أن قائد اللجان 
محكوم عليه باإلعدام لتورطه بارتكاب مذبحة في 
أحد معسكرات المدينة في ١٣ يناير ١٩٨٦م.. 
ويعرفون اليوم أن أحمد الميسري شارك في اعدام 

عدد من الجنود والضباط بطريقة وحشية وذهب 
يترنح في شوارع المدينة..

بفضل تضحيات جنود وضباط القوات الخاصة عدن 
ستظل مدينة السالم.. مدينة تعبق بروائح العطور 
والبخور.. وحديقة واسعة لطيور النورس وأطفال 

اليمن..

لقد نسج أولئك الشهداء بمواقفهم البطولية 
فجر االنتصار ورفضوا السماح للقتلة تحويل ليل 
ونهار عدن إلى مذابح ومعبد لعباد القتل على روائح 

الباروت ودوي انفجارات الموت والدمار..
كل القتلة الذين دخلوا عدن هاربين متنكرين 
«بمسكراد» اقنعة سيخرجون من عدن كما خرجوا 

هاربين مهزومين عام ١٩٨٦م..
أبناء عدن ينظرون شزرا وباحتقار للقتلة الذين 
ــيــوم، يــســخــرون مــن ادعــيــاء  يــجــوبــون شــوارعــه ال
البطوالت الذين ال يجيدون عرضها إّال في عدن.. 
ويــتــوعــدون بــطــرد لــجــان هـــادي عما قــريــب التي 

سيرافقها الذل والعار..
أبناء عــدن.. يسردون قصص اخفاء العديد من 
الضباط والجنود عن فرق القتل التي كان يقودها 
ناصر منصور والميسري وبن حبتور الذين مايزالون 
يقتحمون المنازل ويردعون سكانهم اآلمنين بحثًا 

عنهم..
أبناء عدن لن يسامحوا من حاولوا تقديمهم للعالم 
وكأنهم همج وقتلة.. أبناء عــدن شرفاء وليسوا 

لصوصًا أو نهابة أو عدوانيين..
أبناء عــدن متسامحون بالتأكيد.. أولئك الهمج 
والقتلة واللصوص ليسوا مــن أبــنــاء عــدن الوحدة 
والــحــضــارة والــعــراقــة.. بــل هــم وحــوش عـــادوا من 

قندهار والبوسنة والهرسك..

«هادي» يشعل فتــــــــنة الحرب األهليـة
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تصفية الرئيس الشرعي- حسب قوله..
وتفاوتت الردود المحلية والدولية لما شهدت محافظة عدن الخميس 
من حرب راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح إلى عملية نهب 
واسعة السلحة ومعدات وممتلكات القوات الخاصة وعدد من المعسكرات 

ومؤسسات الدولة بالمحافظة.
ففي الوقت الذي تخوف كثير من المواطنين في عموم محافظات 
الجمهورية من تفجر حرب أهلية، ذهبت بعض المكونات السياسية 
إلى توظيف ما جرى للمناكفة والمزايدة السياسية وتبادل االتهامات 

فيما بينها..
«الميثاق» جولة جديدة من الصراع العسكري  إلى ذلك توقع مراقبون لـ
في ظل استمرار لجان هادي بعمليات استهداف معسكرات الجيش 

واألمن في المحافظات الجنوبية ونهب معداتها..
محذرين بشدة من خطورة المعلومات التي كشفتها وزارة الداخلية 
التي تفيد بأن عناصر داعش تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع 
حكومية وحيوية بحضرموت وشــبــوة.. وأنــه تم رصــد تجمعات تلك 

العناصر «الداعشية» القادمة من الخارج في منطقة العبر الحدودية..
ولم يستبعد المراقبون أن يكون هناك عالقة بين ما شهدته صنعاء 

الجمعة من تفجيرات وما شهدته عدن الخميس من معارك، البعاد 
األنظار عن عمليات النهب الواسعة والمذابح التي ترتكبها لجان هادي 

بحق الجنود والمعسكرات في المحافظات الجنوبية..
وكان المبعوث األممي جمال بنعمر أدان استعمال القوة في االشتباكات 
التي اندلعت بين الطرفين.. معتبرًا في بيان صادر من مكتبه ارتفاع 
وتيرة العنف، بما فيه الضربات الجوية ضد القصر الرئاسي وانتقاله إلى 
مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أي وقت مضى بجر البالد إلى 
مواجهة شاملة سيدفع فاتورتها الباهظة المواطنون اليمنيون العزل..

«الميثاق» أن العميد  وفي ذات السياق أكد مصدر أمني بمحافظة عدن لـ
عبدالحافظ السقاف غادر محافظة عدن مساء الخميس- عبر وساطة قام 

بها اللواء محمود الصبيحي ومحافظ لحج أحمد المجيدي..
الفتًا إلى أن هناك ضباطًا وأفرادًا من قوات األمن الخاصة اليزالون في 

قبضة لجان هادي ولم يعرف مصيرهم حتى اآلن..
محذرًا لجان هادي من االقــدام على تصفيتهم أو تعذيبهم بتهمة 
التمرد العسكري والخروج على قرارات رئيس الجمهورية القائد األعلى 

للقوات المسلحة ومحاولة االنقالب على النظام الشرعي كما يزعمون.
٦ آالف متطرف

أكدت مصادر عسكرية بمحافظة عدن تعرض معسكر قوات االمن 
الخاصة لعمليات نهب واسعة من قبل مسلحي اللجان الشعبية (مليشيات 

الرئيس المستقيل هادي) وبعض المواطنين.
وذكــرت مصادر اعالمية متعددة ان عملية النهب للمعسكر تمت 
بعد سيطرة مسلحي اللجان الشعبية التابعة للرئيس المستقيل عبدربه 
منصور هــادي على معسكر قــوات االمــن الخاصة بعد معركة عنيفة 

استخدمت فيها الدبابات .
وذكرت مصادر ان نحو ستة آالف جندي ومسلح من اللجان الشعبية 
شاركوا في االعتداء على معسكر قــوات االمــن الخاصة، واستخدمت 

الدبابات والمدافع في قصف المعسكر .

مراقبون: نتوقع جولة جديدة من الصراع العسكري وتفجيرات صنعاء على عالقة باحداث عدن

٦ آالف متطرف شاركوا في االعتداء 
على معسكر القوات الخاصة

الداخلية: رصد مجاميع 
داعشية في منطقة العبر 

قادمة من الخارج 

أبناء عدن يشيدون بتضحيات جنود قوات األمن الخاصة وحرصهم على عدم تفجير حرب في المدينة

اقــدم مسلحون متطرفون مساء  
الجمعة على اعدام نحو ٢٩ جنديًا 

في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.
ونقل موقع لـ " براقش نت " عن مصدر 
أمني ان المسلحين اقتادوا نحو ٢٩ جنديًا 
من قوات األمن الخاصة واالمن العام الى منزل 
في مدينة الحوطة وقاموا بتصفية الجنود 

بطريقة بشعة .
ــك تــعــرض معسكرا قـــوات االمــن  ــى ذل إل
الخاصة وشرطة السير "النجدة " وقوات 
االمــن الــعــام فــي مدينة الحوطة عاصمة 
محافظة لحج الجمعة ألعمال نهب واسعة 
من قبل مسلحي ما يسمى باللجان الشعبية.

مصدر محلي أوضــح ان مسلحي اللجان 
الشعبية هاجموا معسكري قــوات االمن 
الخاصة  وقيادة شرطة السير "النجدة" في 
الحوطة، وإدارة االمن العام  وقاموا بنهبها.

وجــاءت عمليات نهب معسكرات األمن 
في لحج ، بعد يوم واحد من سقوط ونهب 
معسكر قوات االمن الخاصة في عدن من 
قبل لجان أبين الموالية للرئيس المستقيل 

هادي.
إلى ذلك قال مصدر أمني أنه تم العثور 
صــبــاح السبت على قــرابــة «١٦» جنديًا 
ــوحــًا بــطــريــقــة بــشــعــة عــلــى مــخــارج  مــذب

المحافظة..

عمليات نهب واسعة لمعسكرات 
ومؤسسات الدولة بعدن

تعرضت عــدد من المعسكرات ومؤسسات الدولة  
لعمليات نهب واسعة يوم الجمعة في مؤشر ينذر 
بسقوط عدن في الفوضى وسيطرة العناصر المتطرفة عليها ..
وبهذا الخصوص قام عدد من عناصر اللجان التابعة لهادي 
باعمال نهب وسلب لعدد من هذه المعسكرات والمؤسسات ، 
حيث تعرضت يوم الجمعة قاعدة بحرية للنهب من قبل اللجان.

اضافة الى نهب مقر جهاز االمن المركزي واعمال نهب اخرى 
تعرض لها السجن المركزي بالمنصورة.

لجان هادي والقاعدة يعدمون (٤٥) جنديًا في مدينة الحوطة لحج


