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»األمناء« تقرير/ موسى املقري:
مسلسل االقتتال مســتمر خالل هذه األيام، ومل 
يغب عن املشهد رغم التوجيهات والتحذيرات من قبل 
السلطة املحلية واألمنية مبحافظة تعز اليمنية، حيث 
اندلعت أمس األول األحد اشتباكات بني الحملة األمنية 

ومجاميع املدعو غزوان املخاليف.
وإصابة  جندي  مقتل  عن  أســفرت  االشتباكات 
ثالثة آخرين بعد محاولة مجاميع املخاليف اختطاف 
قيادي أمنــي يف رشطة تعز اليمنيــة الذي يعد من 
املقربني من مدير األمن منصور األكحيل، وهو األمر 
الذي دفع األخــر إىل إخراج حملــة أمنية ملالحقة 
التحرير األسفل إىل  مجاميع املخاليف يف شــوارع 

حي الروضة.

فشل الحملة األمنية
كل يوم تتجدد االشتباكات بني مجاميع املخاليف 
وأخــرى، لكن اليوم يتكرر املشــهد بــني املخاليف 
والحملة األمنية طيلة األســابيع املاضية بعد فشــل 
الحملة األمنية يف وضع حــد لهيمنة ونفوذ غزوان 

املدعوم من قيادات عسكرية يف محور تعز.

تعز ساحة مفتوحة للمجاميع املسلحة
ويروي لـ«األمناء« أحد الشخصيات االجتامعية 
- الذي فضل عدم ذكر اسمه - بالقول: »تعز تحولت 
واملجاميع  املسلحة  للعصابات  مفتوحة  ساحة  إىل 
املسلحة وسط فشــل الجهات املختصة يف ضبط 

األمن وحامية املواطنني”.
وأضاف أن “مدينة تعز تشــهد من وقت آلخر 
اشــتباكات وتفجرات عىل يد عصابات مســلحة 

تسفر معظمها عن سقوط ضحايا مدنيني”.

جرائم أمام املحاكم
بدوره، قال محمد عيل إن “هناك قضايا كثرة 
يف املحاكــم وأغلبها قضايا قتــل وحرب وتهجم 
عىل منازل املواطنني، لكن بســبب االنفالت األمني 
الحاصل مبحافظة تعز يرتكون كل يشء خوفا من 

العصابات املسلحة”.
وأضاف: »حــدث يف تعز ارتــكاب العديد من 
الجرائم وســقط عــىل إثرها العديد مــن القتىل 

والجرحى وترضرت بعض املمتلكات الخاصة«.
وتابع: »أثناء تقديم املتهمني للمحاكمة وأثناء 

التحقيــق مل يحــرض أولياء الدم وال شــهودهم وال 
الجرحى وال شهودهم خوًفا من املتهمني لعدم وجود 
األمن القادر عــىل حاميتهم من بطش أتباع املتهمني 

ومن املتهمني أنفسهم”.
وأكمل: »عند عدم متكن املجني عليه من الوصول 
إىل حقه وبشــكل آمن فإن هذا الســبب يخضع ذلك 
للفعــل القاهر الــذي منعه من االدعــاء واملواجهة 
القضائية، أي أن األحكام الصادرة يف الرباءة تخضع 

لتلك القاعدة«.

اختفاء الفتيات
وتشــهد مدينة تعز اليمنية هــذه األيام اختفاء 
العديد من الفتيات من أجل جوانب عاطفية وليس كام 

يروج البعض أنها سياسية.

مؤمتر صحفي لرشطه تعز
اختفــاء أكرث مــن 20 فتاة يف تعــز ورشطة 
املحافظة تؤكد بأن سبب اختفائهم يعود إىل عالقات 

عاطفية.
وكشــفت رشطة تعز يف مؤمتر صحفي أمس 
األول األحد عن اختفاء أكرث من 20 فتاة يف محافظة 

تعز.
وقالت رشطة تعــز يف مؤمتر صحفي بحضور 
شقيق الطالبة نهى الجامعي التي اختفت يف ظروف 
غامضة منذ أكرث من عرشة أيــام “بأن إدارة رشطة 
املحافظــة اســتقبلت أكرث من 20 بالغــًا كلها تفيد 

باختفاء فتيات يف محافظة تعز”.

وزعمت إدارة أمن تعز بأن سبب اختفاء الفتيات 
يعود إىل ظروف نفسية وشخصية وعالقات عاطفية.

أما بخصوص قضيــة اختفاء الطالبة نهى فقال 
شقيقها إن أخته خرجت من تعز اليمنية إىل العاصمة 
الجنوبيــة عدن لدى أرسة من أقاربهم هناك بســبب 
وضعها النفيس، وقد عادت إليهم وهي بأفضل حال 
ومل تتعــرض ألي حادثة اختطــاف أو يشء من هذا 

القبيل.

انتقادات
وكتب الصحفي طيب رشاد عىل صفحته بالفيس 
بوك: “املؤمتر الصحفــي الخازوق، إذالل للمهنة عىل 

حساب الدواعي األمنية«.
وأضاف: »ما حدث اليــوم يف املؤمتر الصحفي 
ملدير أمن محافظة تعــز ويف قاعة كلية اآلداب التي 
يتواجد فيها قسم اإلعالم وعلوم االتصال حَدٌث يبعث 

عىل السخرية والسقوط”.
واكمل: »آملني كثرا مــا حدث، مل يكن الصحفي 
يوما تابعــا ألحد، هكذا تقول األعــراف يف املدارس 
الصحفيــة، وال ميكــن أن يدير املؤمتــر الصحفي 

املسؤول، هكذا تعلمنا يف أبجدية )أ ب( صحافة”.
وتابع: »صحفي يســأل، يقاطع.. يحتج إذا رأى 
أن املؤمتر سيديره املسؤول! إنه ملن املخزي أن يتجمع 
صحفيو تعز يف مؤمتر ملســؤول أمني قال إنه يريد 
اإلفصاح عن معلومات مهمة تخدم تعز وتوضح كثًرا 
من امللفات الشائكة، ثم بقدرة قادر يتحول هذا املؤمتر 
إىل محارضة يلقيها املســؤول ويكــون الصحفيون 
“مقعيني” مســتمعني بكل جوارحهــم لخطبة عن 

أخالقيات املهنة ومل ينبســوا ببنت شفة! إىل هنا مل 
يتغر األمر رغم فداحة الفعل ووقاحته، يتطور األمر 
الداعي للمؤمتر أمًرا بإغالق  إىل أن يصدر املســؤول 
البث املبارش للقناة التي يعمل بها أحد الزمالء ومل ترث 
حمية بقية الزمالء جراء هذا الترصف املشــني.. كنت 
أتوقع أن يثــور الجميع ويغادروا القاعة مع أمتعتهم 
تضامنا مع زميلهم، ويدعوا املســؤول وحده يخاطب 
الجدار، حينها ستكون لهم قيمة وهيبة، أما وقد حدث 

ما حدث فإنه االنبطاح والجنب والسقوط”.
وقال: »مــاذا تركتــم ملهنة الصحافــة؟! كيف 
سيحرتمكم العامل والرأي العام وأنتم تجارون املسؤول 
ومل تصنعــوا لكم موقف؟! نســفتم هيبة الصحافة 
وجردمتوها من أي ســلطة، بعد أن كانت الســلطة 

الرابعة، وإال ملاذا سمي مؤمترا صحفيا؟!”.
وأضاف: »أحد زعامء فنزويال يقول )إنني أرتعش 
من رصيــر قلم بيد محــرر يف جريــدة( هكذا هي 
الصحافة تدك عروش القيــارصة وتزلزل الحكومات 
وتغر أنظمة، إنه زمن السقوط واملجاراة عىل حساب 
قداسة املهنة لألسف، قداســة املهنة يجب أن تكون 
مبدأ مغــروس يف قلب كل صحفي.. بربكم هل كنتم 
تريدون من مدير األمن توجيها بأن متنتجوا له املؤمتر 

وقص ما ال يريد اإلفصاح به؟!”.
وأكمل: »مالحظات ملن هــم خارج إطار املهنة.. 
هناك من يتحجج دون دراية بصوابية قرار مدير األمن 
الداعي للمؤمتر الصحفي وإغالق البث املبارش ولألسف 
بعض مــن زمالء املهنة انجرف وراء هذا الرأي معللني 
ذلــك “لدواعي أمنية”.. ما حدث دعــوة تلقتها عديد 
من وسائل اإلعالم لحضور مؤمتر مهم سيديره مدير 

أمن تعز، ما يعني أن املكان والزمن معروفني وســبق 
اإلعالن عن ذلك، فعن أي احتياطات أمنية تتحدثون؟، 
ثم إننا يف فضاء مســتباح، ووسائل اإلعالم الحديثة 
لن يوقفها أي تيار أو نظام أو ديكتاتور.. إننا يف زمن 
تتناسون  ملاذا  املعلومة،  إرسال  الخاطفة يف  الرسعة 
أن الصحفي واملواطن بإمكانــه تحت بند عاجل يف 
الفيســبوك وغره )يحدث اآلن.. مؤمتر صحفي ملدير 
أمن تعــز يف قاعة كليــة اآلداب بجامعة تعز(، وهو 
داخل القاعــة، وبإمكانهم بث ما يحدث داخل القاعة 
مبارش بتلفوناتهم يف صفحاتهم بالفيس بوك، فعن 
أي احتياطات أمنية تتحدثون، ليتكم يا زمالء صنعتم 
لكم موقف تفاخرون به العامل، أما وقد انبطحتم فإنه 

السقوط والذل!(.
واختتــم بالقول: »املؤمتر الصحفي كشــف عن 
إنجــاز أمني مهم وهو يحســب إيجابا عىل األجهزة 
األمنيــة باملحافظة وهو عمل يشــكرون عليه، لكن 
ينبغي ترميم العالقة بني املسؤول والصحفي ومعرفة 
أن كل طرف يريد البناء ال الهدم، وأن مهمة الصحافة 

هي تقويم األخطاء وكشف الفساد”.

تفاصيل مقتل شقيق غزوان
بدوره، أكد مصدر أمني مقتل صهيب املخاليف، 
شــقيق غزوان املخاليف، أحد املطلوبني أمنيًا لدى 

السلطات يف تعز.
وقالت املصادر إن اشتباكات تجددت أمس األول 
يف منطقة زيد املوشيك وكالبة بني الحملة األمنية 
ومســلحني يتبعون غزوان املخــاليف قتل خاللها 
شقيق غزوان صهيب املخاليف وأصيب آخرون يف 

االشتباكات املستمرة.
وأغلقــت قوات األمن، صبــاح أمس، املنطقة 
ومنعــت تحرك املواطنــني، كام أوقفــت العملية 

التعليمية يف مدرسة زيد املوشيك.

إزاحة اإلصالح من تعز
املؤمتر  الفاصلة بــني  قليلة هــي  ســاعات 
الصحفي لرشطــة تعز صباح أمــس األول األحد 
الحملة  املدينة بني  التي شــهدتها  واالشــتباكات 
األمنية ومجاميع غزوان املخاليف والتي أســفرت 
عن مقتل جندي وإصابة آخرين، فام عالقة األحداث 
التي تشهدها مدينة تعز مؤخرا بإزاحة اإلصالح من 

سلطة املحافظة؟
بعد  االشــتباكات جاءت  إن  يقول مراقبــون 
قيادي  اختطاف  املخــاليف  غزوان  مجاميع  محاولة 
أمني برشطة تعز، األمر الذي دفع األخر إلرسال حملة 
أمنية قامت مبطاردة مجاميع يف عدة أحياء باملدينة 

ما تسبب بحالة من الذعر والهلع بني املواطنني.
االشتباكات التي اندلعت األحد تأيت ضمن سلسلة 
متواصلة من املناوشات بني األمن ومجاميع املخاليف 
خالل األيام واألســابيع املاضية التي وقع فيها أيضا 
العبوات  العديد من مظاهر االنفالت األمني كانفجار 
الناســفة واالختطافات والتوترات يف شــكل يظهر 
مدى تصاعد أعامل الفوىض وخروجها عن السيطرة.

ويرى مراقبون أن الفوىض التي تعيشــها مدينة 
تعز حاليا تأيت يف إطار منظم متهيًدا إلجراء تغرات 
أمنية مرتقبة واستثامر ورقة االنفالت األمني إلقصاء 
اإلصالح، وهو ما دفــع رشطة تعز بالخروج مبؤمتر 
صحفــي ملحاولة مللمــة ما ميكن مللمتــه من خالل 
اإلعالن عن ضبطها خاليا زرع املتفجرات التي اتهمت 

الحوثيني بالوقوف خلفها.
وقــال املراقبــون: »ما يــدع تلــك الظنون هو 
املعلومات التي تؤكد مغــادرة القائد الفعيل لإلصالح 
يف املحافظة ومستشــار قيادة املحور عبده فرحان 
املخاليف املعروف بـ”سامل”، إىل األردن بضغوط من 
مجلس القيادة الرئايس متهيدا إلجراء تغرات مرتقبة 

بقيادة املحافظة والجيش واألمن”.
وأضافوا: »غزوان املخاليف قائد عصابات شهر 

بدأ مسرته بدعم من قيادات عسكرية لإلصالح”.
وأشاروا إىل أن مســألة إزاحته اإلصالح من تعز 
مســألة وقت إذا مل تحدث مستجدات ومتغرات غر 

متوقعة.

تقرير

• مواجهات دموية بتعز ُتسفر عن مقتل جندي وإصابة )3(

• ما سبب تفشي ظاهرة اختفاء الفتيات؟

• كيف أصبحت تعز ساحة مفتوحة للمجاميع المسلحة؟

• مجاميع المخالفي تحاول اختطاف قيادي أمني بشرطة تعز

• الطالبة نهى.. خرجت من تعز إلى عدن وعادت بسالمة لُتختطف بتعز!

غزوان املخاليف م�سنوًدا بقيادة كبرية من �سلطة تعز اليمنية يواجه احلملة الأمنية
بعد صراعه الدموي مع اجلعشني..


