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عــــــاء  تقريــر/  »األمنــاء« 
عـــادل حـــنش:

يعيش املواطنون يف الشامل - الخاضع 

لسيطرة ميليشيا الحويث املدعومة إيرانًيا - 

مامرسات  بسبب  نظريه  قل  وتعسًفا  ظلاًم 

ميليشيا إيران الحوثية، يقابله صمت ُمطبق 

من قبل الشعب الشاميل، يف داللة واضحة 

عىل الخضوع لتلك املامرسات الحوثية التي 

ال يرتضيها أي حر رشيــف، وال تقبلها كل 

األديان والرشائع الساموية.

املامرسات  الحديث عن كل  وبعيًدا عن 

الحوثية ضد املواطنني يف الشامل، لكرثتها 

وقســاوتها وُقبحها، ســنتحدث عن آخر 

حادثة حصلت يف مناطق الشامل الخاضعة 

لسيطرة ميليشيا الحويث، والتي تؤكد مدى 

فظاعة مامرســات تلك الجامعة املتسلطة 

تحت  بالعيش  ارتىض  شــاميل  شعب  ضد 

الحوثية  إيران  ميليشــيا  مامرسات  وطأة 

التعسفية.

تفاصيل دوس مرشف حويث ملواطن 

بإب اليمنية
ويف آخر مامرسات الحويث العنجهية 

ضد املواطنني يف الشامل، فقد قام ُمرشف 

حويث ُيلقــب بـ«الربادعي« يف الســاعة 

الثانيــة ظهر يــوم أمــس األول الجمعة 

بقدمه يف  رأســه  بـ«دوس« مواطن عىل 

ســوق القات مبنطقة الظهار يف محافظة 

إب اليمنية أمام مرأى ومسمع الجميع دون 

أن يحرك أحد ساكًنا.

وتوضــح الصــورة وقــوف املرُشف 

الحويث املُلقب بـ«الربادعي«، الذي ُيعد أحد 

أكرب بالطجة الحويث بإب اليمنية، يف سوق 

القات واضًعا قدمه بــكل تبجح عىل رأس 

مواطن، ومل يتحرك أحــد أو يتدخل إلنقاذ 

ذلكم املواطن املسكني من تحت قدم املرُشف 

الحويث.

ويقول نشــطاء إن »املواطن الذي قام 

بـ«الربادعي«،  املُلقــب  الحــويث  املرُشف 

القات  بوضع قدمه عىل رأســه يف سوق 

مبنطقة الظهــار يف محافظة إب اليمنية، 

أو مستضعف  يبدو وكأنه مريض نفســًيا 

ممن ألقى بهم الزمان عىل قارعة الطريق«، 

حد قولهم.

أبشع صورة يف التاريخ
بدورهــم وصف سياســيون الصورة 

املُلقب  الحــويث  املرُشف  قيــام  تبني  التي 

رأس  عىل  قدمــه  بوضع  بـ«الربادعــي«، 

إب  القــات مبحافظة  مواطن يف ســوق 

اليمنية، بـ«أبشع صورة يف التاريخ«.

وقالــوا إن »هذه األفعال تربهن الحكم 

املواطنني  ضد  العنجهــي  اإلمامي  الحويث 

يف الشامل الخاضع لسيطرة ميليشيا إيران 

الحوثية«.

متفرقــة  أحاديــث  يف  وأكــدوا، 

لـ«األمناء«، أن استمرار صمت أبناء الشعب 

الشــاميل ضد مامرســات الحوثية املُذلة 

الخضوع واالستسالم ألفعال  نوًعا من  ُيعد 

الحويث التي ال يقبلها أي شــعب عىل وجه 

األرض.

ملاذا تجاهل اإلخوان هذه الصورة؟
السياسيون عن سبب تجاهل  وتساءل 

جامعــة اإلخوان للصورة التــي تبني قيام 

بـ«الربادعي«  املُلقــب  الحــويث  املرُشف 

بوضع قدمه عىل رأس مواطن يف محافظة 

إب اليمنية.

اإلخــوان تربهن  أن جامعة  وأكــدوا 

يوًما بعد يوم قبولهــا بحكم الحويث عىل 

الشــامل، يف حني توجه سهامها الخبيثة 

ضد الجنوب املحرر من الحويث.

وأشــاروا إىل أن حزب اإلصالح، ذراع 

اإلخوان يف اليمن، يتجاهل أي مامرســات 

تعسفية من قبل الحويث ضد املواطنني يف 

الشــامل، يف حني يدقق عىل كل صغرية 

وكبرية تحــدث يف الجنوب، يف تأكيد عىل 

من هو العدو الذي تواجهه جامعة اإلخوان 

التي تدعي كذًبا مواجهة الحويث.

دعوات باالنتفاض
من جانبهم، قال نشــطاء عىل مواقع 

التواصــل االجتامعي إن “مــا يحدث يف 

الشامل ليس بغريب«، مؤكدين أن “الشامل 

لن يتحرر من ميليشــيا إيران الحوثية إذ ما 

استمر صمت الشــامليني عىل مامرسات 

الحويث«.

وأضافــوا: »صورة )دعــس( ُمرشف 

حــويث بقدمه عــىل رأس مواطن يف إب 

الثورة، ولكن  اليمنية تكفي إلشعال رشارة 

عند الشعوب التي يهمها كرامة املواطن، أما 

يف اليمن حدث وال حرج، وما حدث يف إب 

جرمية بحق اإلنسان اليمني«.

وتابعوا: »ليســت الجرميــة فقط أنه 

وطأ عىل رأســه بحذائه، بــل الجرمية أنه 

وسط ســوق قات وال أحد حرك ساكًنا أو 

تدخل لينقذ املواطن املسكني من تحت قدم 

البلطجي الحويث«- حد وصفهم.

وعرب النشطاء عن غضبهم وسخطهم 

الواســع، معتربيــن أن الصورة تكشــف 

الصورة الحقيقية ملرشوع ميليشيا الحويث 

االنقالبية، وأنها كفيلة بإشعال ثورة عارمة 

يف مناطق الحويث.

فيام قال أحد أبناء منطقة الظهار عن 

الصورة: »هذا الفعل قذر وقبيح ومقزز بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى ويجب محاكمة 

هذا الشخص محاكمة علنية وتكون الصورة 

بجواره وقت املحاكمة. بعض الناس يستغل 

نفوذه فوق الضعفاء«.

مجتمع ميت
التواصل  مواقع  عىل  النشــطاء  وأكد 

االجتامعي أن »املجتمع الذي يتقبل بصمت 

وخنوع مثل هذه املامرسات الظاملة ويصمت 

يف مواجهة امثال هذا املستكرب واملتغطرس 

هو مجتمع ميت ال حياة فيه.. فأين األحرار 

يك يردوا اعتبار هذا املستضعف املسكني؟«.

ماذا لو حصل ما حصل يف الجنوب؟
بدورهــم، كان ألبناء الجنوب رأي عام 

اليمنية، حيــث قالوا: »فقط  حدث يف إب 

تخيلوا إذا حصل هــذا االنتهاك يف مناطق 

الجنوب من قبل جنــدي من جنود القوات 

املســلحة الجنوبية؟ سيشــعلون القنوات 

الفضائية واملواقع اإللكرتونية، ويستدعون 

أذناب  مع  اإلنســانية  الحقوقية  املنظامت 

املحتل اليمني مــن أبناء جلدتنا تهاجم بكل 

ما تستطيع الجنوب وشعبه وممثليه”.

وأكدوا أن »مثل تلك املامرسات الحويث 

لن تحصــل يف محافظــات الجنوب، ولن 

يسمح شعب الجنوب بحصوله، ألننا شعب 

يعشق الحرية والكرامة والعدالة”.

وأضافوا: »الحــويث مل يرتك للمواطن 

ادفع ُخُمس  اليمنية كرامة،  املحافظات  يف 

من مالك وأنت صاغر ذليــل وإال قتلك بدم 

متطرف،  عنــري  الحويث  ففكــر  بارد، 

يف  املجتمع  ضــد  عدوانية  ومامرســاته 

محافظات العربية اليمنية”.

وتابعوا: »نحمد الله ونشــكره أن من 

بيننا رجــال جاهدوا واستشــهدوا دفاًعا 

عن العقيــدة والوطن والكرامــة، فادعوا 

الله أن ينر املرابطني عــىل حدود بالدنا 

الجنوب من ظلم واعتداء هذه الفئة الباغية 

)الحوثية(”.

فيام قال األكادميي الجنويب د. حسني 

لقور عرب صفحتــه يف )تويرت(: “والله لو 

أن مثل هذا الفعل الشــنيع واملهني لكرامة 

اإلنســان حصــل يف الجنوب لشــاهدت 

قنواتهم وسياســييهم ومغرديهم ميلؤون 

الفضاء اإلعالمي بالحلقات واملنشورات”.

وأضــاف: »لكن ألن األمــر جرى يف 

اليمن األســفل )إب( من قبــل الحوثة فلم 

يتجرؤوا التلفظ ببنت شفة.. إنه الذل املزمن 

الذي أصاب هؤالء القوم«.

أما املحلل الســيايس والعسكري خالد 

النيس فقد رأى عرب صفحته يف )تويرت( أن 

صورة )دعــس( ُمرشف حويث بقدمه عىل 

أنها »صورة  اليمنيــة  رأس مواطن يف إب 

تعطينــا أكرث مــن داللة منهــا أن األخوة 

اليمنيني قبلوا عىل أنفسهم الذل والخضوع 

لجامعة الحــويث ومل يعد يعنيهم ما تفعله 

هذه الجامعــة عىل أرضهــم ويف أهلهم 

عىل  السيطرة  هو  الوحيد  شاغلهم  وأصبح 

الجنوب«.

”األمناء” تسرد ظلم وتعسف ميليشيا إيران احلوثية ضد مواطني الشمال وصمتهم عن أفعال امليليشيا..

اليمن الكبري..!
 • مشرف حوثي يدوس بقدمه مواطًنا بإب اليمنية )تفاصيل(

 •  لماذا تجاهل اإلخوان هذه الصورة؟

 •  جماعة اإلخوان تبرهن قبولها بحكم الحوثي للشمال وتوجه سهامها الخبيثة نحو الجنوب المحرر!

 •  دعوات ألبناء الشمال لالنتفاض ضد تعسفات الحوثي.. فهل تحدث؟

 • سياسيون: صورة المشرف الحوثي وهو يدوس مواطًنا أبشع صورة بالتاريخ

 • ماذا لو حصل ما حصل في الجنوب؟.. وجنوبيون يردون

 • نشطاء: المجتمع الذي يقبل الممارسات الظالمة بصمت وخنوع مجتمع ميت


