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»األمناء« تقرير/ موســى املليكي - 
خاص:

 عادت أفــام رعب طفل محور تعز 
املدينة  تعز  املشهد يف  املدلل إىل  اليمنية 
اشتباكات مسلحة  اندلعت  مجدًدا، حيث 
عنيفة ظهــر أمــس األول الجمعة يف 
حي الروضة وســط املدينــة، وتحديًدا 
للبنات بني غزوان  7 يوليو  أمام مدرسة 

املخايف وآخر يدعى املوت الجعشني.
االشــتباكات عن سقوط  وأسفرت 
قتيل وعــدد من الجرحــى بينهم صهر 
الجعشني الذي أصيب بطلقة باألذن، كام 
أصيب ســائق باص باإلضافة إىل إحراق 

طقم عسكري.
وطبًقا للمعلومات فإن الجعشــني 
170 دفاع جوي، وغزوان  باللواء  جندي 
املخايف جنــدي يف اللــواء 22 ميكا، 
وتســبب األخري باندالع معــارك داخل 
املدينة خال ســنوات الحــرب أدت إىل 

مقتل وجرح عرشات األشخاص.
ناشطون عىل مواقع التواصل أكدوا 
املخايف  املدلــل غزوان  الدولة  أن طفل 
ويقتل  بتعــز  يعبث  املحــور  وبحامية 
وينهب ويحرق ويقلق الســكينة العامة 
يوم  وكل  واألطفــال  النســاء  ويخيف 
مبصيبة جديــدة دون أي قوانني تحمي 

الناس البسطاء من بطشه.
وأوضحوا يف منشورات متطابقة أن 
وصفوها  التي  الجمعة،  ظهر  اشتباكات 
باملرعبة، أتــت عىل خلفية رفض غزوان 
إرجاع سيارة قات سابقه تابعة للمقوت 
الجعشني تم التقطع لها ونهبها من قبل 
غزوان وأصحابــه إال بعد أن يتم االلتزام 
بأن يتم اعتامد مبلغ خمسامئة ألف ريال 
القات، يف  له من عائدات رضيبة  يومًيا 
حني مل يصدر حتى اآلن عن الســلطات 
املحليــة بتعــز أي توضيح حــول هذه 

املواجهات.
يف  وعسكرية  أمنية  قيادات  وُتتهم 
املحافظة بالتواطؤ مع غزوان، والبعض 

يتحدث عن تقاسمها إتاوات مع غزوان.
وقالوا إن طفًا كـ«غزوان املخايف« 
يقود بعقليته البلطجية مدينة لها شأنها 
كتعز لهو عيــب بحق رجالها وعقائها، 
متســائلني: »أال يوجد رجل شجاع واحد 

يوقفه عند حده؟«.
ونرصد يف هــذا التقرير معلومات 
املخايف  الطفل غــزوان  توجز من هو 
وأرعب  األمنية،  األجهزة  تخشــاه  الذي 
ساكني تعز نســاء واألطفال والشيوخ، 

وهاكم الحصيلة:
 غــزوان املخايف طفــل عمره 19 
عامــًا ويتجول مبوكب من 5 ســيارات 
ُيدير  املراهق  هذا  منه،  تخىش  والرشطة 

مدينة عربية بالرتهيب والبلطجة!
يظهر غــزوان غالبًا وهــو يرتدي 
املعوز اليمنــي وقميصًا بأكامم قصرية، 

وهي الثياب املعتادة لدى سكان تعز.
فيــام يتدىل من عىل كتفه ســاح 
الكاشنكوف، وإذا غادر منزله، يسري يف 
صحبته موكب يتكون من 5 سيارات عىل 

األقل، ومتتلئ كل سيارة باملقاتلني.
غزوان املخــايف ترعرع مع الكبار 

وتاجر يف الساح مبكرًا.

يشــعر ســكان تعــز بالتوتر من 
مناقشة األمور املتعلقة باملخايف خوفًا 

من االستهداف.
أحد جريانه الســابقني - مل يرغب 
الحقيقي ألسباب تتعلق  أن يذكر اسمه 
بسامته الشخصية - يقول: »أعرفه قبل 
2015، فغزوان ترىب يف أرسة عسكرية، 
ومل يبِد أي اهتامم بالدراســة أو العمل 
القانوين، وكان يتاجر يف األسلحة منذ 

أن كان يبلغ من العمر 10 أعوام«.
وأضــاف: »عادة األطفــال يلهون 
باللعب يف وقت األصيل، لكنَّ هذا الطفل 
مل يرتعرع مع األطفــال بل ترعرع مع 

البالغني«.
وأوضح: »علموه عادات سيئة مثل 
أن كان يف  القات والقتال منــذ  مضغ 
العارشة من عمره«. مســتدال عىل ذلك 
أن من شــيم الرجولة بالنسبة للقبائل 

اليمنية أن يكون الطفل لديه نفوذ.
وتابــع: »مــا زال مراهقــًا، لكنه 
ه متهور،  يقود مئــات املقاتلني، ومع أنَّ
فإنه شــيٌخ أيضًا يستطيع التحكيم يف 
ه ال  النزاعات بــني البالغني. وصحيٌح أنَّ
ميلك وظيفة، لكنَّه جمع ثروة باالبتزاز، 

إنه غزوان املخايف«.
فيام قال مصــدر خاص يعمل يف 
مكتب غزوان املخايف - طلب عدم ذكر 
الشيخ  الناس  -: »يزور كثري من  اسمه 
غزوان لحل خافاتهــم، لكنَّه صار هو 
ومقاتلوه سيئي السمعة البتزاز األموال 
من أصحــاب األكشــاك واملحات يف 

املدينة«.

معاناة املواطنني
»يأيت  القــات:  بائعي  أحــد  وقال 
مقاتلــو املخايف إىل الســوق كل يوم 
ويجمعون ما ال يقل عن ألف ريال ميني 

)دوالر من كل بائع يف السوق(«.
وقال صاحب الكشك: »إن الباعة ال 
يتجرؤون عىل معارضة غزوان بســبب 
وحشيته ونفوذه، فيام فشلت السلطات 
املحلية يف توفــري أي نوٍع من الحامية 
رؤوس  وأصحاب  البســطاء  املواطنني 

األموال«.
وأضاف: »ال يستطيع أي شخص أن 
يتجرأ ويسأل هذا الطفل: أين ينفق املال؟ 

حتى الحكومة نفسها لن تسأله!«.
وتحظــى عائلة املخايف بشــهرة 
واســعة يف تعز إذ ينتمــي إىل العائلة 
أيضًا الشــيخ حمود املخايف، مؤسس 

جبهة املقاومة الشعبية يف املدينة.
األمنية  السلطات  أن  اإلشارة  تجدر 
ألقت  أنها   2020 أعلنت يف أغســطس 
القبض عىل غــزوان املخايف وأودعته 
الســجن املركزي لكن األخري أُفرج عنه 
يف يونيو املــايض، وها هو اليوم يعود 
من  املرعبة  العنــف  أحداث  واجهة  إىل 

جديد.

فظائــع اإلخــوان ال تقــل 
وحشية عن جرائم الحويث

ال تقل فظائع اإلخوان يف تعز عن 
وحشية حصار مليشيا الحويث، ال سيام 
يف إطاق يــد عصابات منفلتة لخوض 

معارك بينية تحصد أرواح املدنيني.
قتل مدين  أحــدث معركــة،  ففي 
وأصيــب آخــرون، الجمعــة، يف حي 
»الروضــة« يف مدينــة تعــز، عقب 
مسلحتني  عصابتني  بني  عنيفة  معارك 
مواليتــني للجناح العســكري لتنظيم 

اإلخوان اإلرهايب.
»اشتباكات  إن  محيل  مصدر  وقال 
عنيفــة اندلعــت بني زعيــم عصابة 
يدعى »غزوان املخــايف«، وآخر يكنى 
بـ«الجعشــني« عىل خلفيــة محاولة 
األول نهب سيارة محملة بنبتة »القات« 

يف املدينة املحارصة حوثيا.
وبحســب املصدر فإن االشتباكات 
أســفرت عن إحراق دورية تتبع غزوان 
املخــايف وإصابة عدد من املســلحني 
للطرفني فيام قتل مدين ظل عالقا بني 
نارية  أن تصيبه طلقة  االشتباكات قبل 

ويسقط مرضجا بدمائه.
مصورة  مقاطع  ناشــطون  ونرش 
وصورا تظهــر دورية تحرتق وتتصاعد 
منها أعمدة الدخان، فيام كان الناس تلوذ 
بالفرار خشية املوت إثر االشتباكات بني 
مسلحي عصابتي »غزوان والجعشني«.

وغزوان املخايف هو زعيم عصابة 
شــهري يف تعز مدعوم مع شقيقه من 
الجناح العسكري لتنظيم اإلخوان، حيث 
يتم اســتخدامهام كعصابــات منفلتة 
أوســاط  الذعر  وبث  الفــوىض  لنرش 
املدنيني كتكتيك للســيطرة عىل مدينة 

تعز.
زعامء  بــني  االشــتباكات  وتأيت 

 10 الفــوىض يف تعز عقب  عصابات 
أيام مــن معركة مامثلــة اندلعت بني 
عصابتــني أخريني يف حــي »الثورة« 
املحــارصة حوثيا منذ  املدينة  يف قلب 
سنوات، ما خلف 8 قتىل وجرحى بينهم 

مدنيون.

تنظيف الرؤوس الكبرية
الرئايس  املجلس  سياسيون  وحث 
للتدخــل لوقــف عبث اإلخــوان الذي 
يقف بشــكل كبري خلف الفوىض بتعز 
إىل جانــب هجــامت االنقابيني عىل 
األحياء السكنية خال الهدنة اإلنسانية 

املدعومة من األمم املتحدة.
خالد  والســيايس  الكاتب  وقــال 
ســلامن إن »حروب مافيا السلطة يف 
تعــز مل تنقطع يومًا، ويــوم الجمعة، 
عصابــات بزي رســمي تحرتب فيام 
بينها يف قلب املدينة، عىل مراكز بسط 
الدولة،  أماك  ونهب  والجبايات  النفوذ 

والتنازع عىل مجاالت السيطرة«.
وذكر ســلامن عىل حســابه يف 
التواصل االجتامعي »فيسبوك«،  موقع 
أنه »لن نقول من يحمــي زعران تعز؛ 
ألننا نعــرف جيًدا من يفعل ذلك، بل من 
يحمــي كل مافيات الحكم ومليشــيا 
املؤسسة  تنظيف  وقت  وحان  السلطة، 
العســكرية األمنية، ودحرجة الرؤوس 

الكبرية«.
أن  يجب  »املدينــة  هــذه  أن  وأكد 
حكم  ســلطة  تســتحق  تعز  تنظف.. 

أفضل«.

معاقبة تعز باالنفالت
من جهته، قالت الناشطة الحقوقية 
التي  »االشــتباكات  إن  البــدوي  وداد 
اندلعت يف حي الروضة مبدينة تعز بني 
غزوان والجعشني، برعاية وبتمويل من 
للمؤسسة  إشارة  العســكري«،  املحور 

العسكرية الذي تخضع لإلخوان.
يف  حســابها  عــىل  ونبهــت 
»فيسبوك« أن »السلطة مل تحرك ساكنا 
أمام هذا االنفــات األمني مبدينة تعز 
يوم  وكل  الجميع،  إلرهاب  يفتعل  الذي 
يعيش األطفال والنساء يف هذا الخوف 
الذي يتكرر بشــكل دائــم وبدعم من 
داللة  بتعز«، يف  الواقع  األمر  ســلطة 

عىل سياسة اإلخوان يف الحكم.
وأضافــت البــدوي أن اإلخــوان 
»يدمرون تعز من الداخل، والسيارة التي 
تحرتق دورية عســكرية، ملك للدولة.. 

هكذا يعاقبون تعز وهم حكامها«.
وتــرزح تعز تحت وطأة كامشــة 
اإلرهاب الحويث الذي يحارصها بشكل 
8 أعوام، وتحت سطوة عبث  جائر منذ 
داخل  اإلرهايب  اإلخــوان  تنظيم  أمراء 
انطاقا من ســيطرتهم عىل  املدينــة 

السلطات العسكرية واألمنية.
وخــال النصف األول مــن العام 
الجاري، وثقت تقارير حقوقية ارتكاب 
مليشيا الحويث وعصابات اإلخوان يف 
تعز نحو 430 انتهاكا بحق املدنيني، ما 
خلف نحــو 60 مدنيًا قتيا و149 حالة 

إصابة.

غزوان املخاليف.. مراهق ُيدير مدينة بالترهيب والبلطجة!

تقرير

اأفالم الرعب تعود اإىل واجهة امل�شهد بتعز اليمنية

الطفل املدلل غزوان املخاليف يعبث بتعز.. اإىل متى؟
نا�شطون: طفل الدولة املدلل يقتل وينهب ويحرق بحماية حمور تعز
فظائع االإخوان ال تقل وح�شية عن جرائم احلوثي


