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تقارير

تعز اليمنية »األمناء« موسى املليكي:

أطلق مسلحون مجهولون النار، أمس األول األحد، 
عىل منزل الصحفي فخر العزب، يف مدينة تعز اليمنية.

وأفاد العزب، عىل حســابه يف )فيس بوك(، بأن 
مجهولني اســتهدفوا منزله بشــكل مبارش يف حي 
»صينة« جنويب املدينــة، مضيفا إن رصاصة اخرتقت 

نافذة املنزل ونجت زوجته منها بأعجوبة.
وذكر حقوقيــون ومهتمــون يف محافظة تعز 
اليمنيــة إن انتهاكات وتجــاوزات، ال مثيل لها، تحدث 
بحق الصحفيــني يف تعز، وبانها ُتنفذ »ومع ســبق 
اإلرصار والرتصد” من قبل جميع أطراف النزاع املسلح، 

ومبشاركة ومؤازرة هوامري الفساد.
ووصفوا يف لقــاءات صحفية أن العمل كصحفي 
يف تعز بأنه مغامــرة، وقد تكون حياة املرء هي الثمن 

لخوضها.
وذكروا أن “العــدد الكبري النتهاكات الحقوق ضد 
الصحفيني، يف تعز التي مزقتها الحرب تشمل عمليات 
القتل واالختطاف، والســجن، وإرعابهم وأرسهم يف 
الــدويل لحقوق  انتهاك للقانون  منازلهم وذلــك يف 

اإلنسان”.
وتابعــوا أن “األطراف املتنازعــة، وبعض ممثيل 
السلطات الناهية الفاسدة ال يزالون ينظرون للصحفيني 
واإلعالميني عىل أنهم معارضني أو أعداًء لهم وبالتايل 

ال يوجد يف تعز منوذج مثايل ملنطقة آمنة”.
وقالوا عــن الصحفيني يف تعز بأنهــم »ُيقتلون 
وُيرضبون ويختفون، ويتعرّضون للمضايقة والتهديد، 
وُيسجنون ملجرد محاولتهم تسليط الضوء عىل وحشية 

هذه الحرب القذرة، وتجارها السفلة«.
وأردفوا: “إن الوضع يف تعز ينزلق من ســيئ إىل 
أسوأ”، مضيفني بأنه بعد سنوات من القتال بني القوات 
املوالية للحكومة والحوثيني للســيطرة عىل املدينة، ال 

تزال تعز تعيش أكرب أزمة إنسانية يف العامل.
وأشاروا إىل أن املسؤولني عن اإلبالغ عن الفظائع 
التي ارتكبت خالل النزاع املسلح يف تعز وما يصاحبها 

من أمل ومعاناة املدنيني، هم أنفسهم مستهدفون.
وأكدوا »أن ســالمة الصحفيني أمر أســايس يك 
يؤدوا دوًرا حيوًيا يف الكشــف عن الحقيقة ومساءلة 
هوامري الفســاد وأطراف النزاع علًنا، وبأنهم يتمتعون 
الدويل كمدنيني،  اإلنساين  القانون  مبوجب  بالحامية 
وأن استهدافهم بالقتل، أو االعتقال قد ترقى إىل جرائم 

حرب”.
ودعوا املجلــس الرئايس إىل إلزام ســلطات تعز 
بـ”اإلفراج عن الصحفيــني املحتجزين، والتحقيق يف 
االعتداءات والتهديدات التي طالت عددا منهم ومعاقبة 

املسؤولني عنها«.
دعوتهم  الصحفيــني  مــن  عدٌد  جــدد  بدورهم 
برسعة التحقيق يف كل االنتهــاكات التي يتعرض لها 
الصحفيون، وإسقاط كل القيود املفروضة عىل العمل 

الصحفي يف تعز اليمنية.

وأكدوا يف منشــورات متطابقــة بأنه ال تتوقف 
واالختطاف،  القتــل  جرائم  عنــد  الصحفيني  معاناة 
والســجن والتعذيب واملالحقة وإغالق وسائل اإلعالم 
وترشيد الصحفيني داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد 
اعتامد سياســة التجويع بإيقاف رواتب العاملني يف 
وسائل اإلعالم الرســمية منذ العام 2016م، وتضييق 
الخناق عىل فرص العمل املحدودة، األمر الذي أنعكس 
ســلبا عىل األمان االجتامعي واملعييش لكثري من أرس 

العاملني يف مجال اإلعالم.
وأضافــوا: »كــام مل يتوقــف تقييــد الحريات 

الصحافية عىل منطقة بعينها«.
وعربوا عن أسفهم »لهذه السياسات القمعية التي 
والصحفيني،  الصحافة  تجاه  الرصاع  أطراف  متارسها 
وحالة العداء غري املســبوقة تجاه العاملني يف وسائل 
اإلعالم، لتدعوا هذه األطراف إىل رفع يدها عن الصحافة 
وتحييدها عن رصاعاتها فالصحافة ليست جرمية، كام 
أن الصحفيني رسل نقل الحقيقة واملعلومة الصحيحة.

كام جــددوا مطالبتهم كافة األطــراف املتناحرة 
إيقاف حالة العداء تجاه وسائل اإلعالم والعاملني فيها، 
وإعالن موقف أخالقي إيجايب بتوفري بيئة آمنة للعمل 

الصحفي، وإطالق حقوق الصحفيني وحرياتهم.
كام أكدوا أن هذه الجرائم املرتكبة بحق الصحافة 
والصحفيني لن تسقط بالتقادم، وبانهم سيعملون عرب 
الصحفيني” مع كل رشكائهم  النقايب »نقابة  اطارهم 
اإلقليميني والدوليــني يف مالحقة كل منتهيك حرية 

الرأي والتعبري يف تعز.
تجدر اإلشــارة اىل أن الصحفي فخر العزب، يعمل 
عضو يف اللجنة املركزية للتنظيم الوحدوي الشــعبي 

النارصي.

”األمناء” متابعات:

مدينة  غرقت  ساعة   48 من  ألكرث 
اليمنيــة يف ظــالم دامس،  مــأرب 
جــراء انقطاع خطوط نقــل الطاقة 
صافر  الغازية  املحطة  من  الكهربائية 
املدينة،  يف  التحويليــة  املحطات  إىل 
شهدتها  التي  االشــتباكات  بســبب 

الدماشقة.
واندلعت االشتباكات عقب محاولة 
الخامســة  الكتيبة  لقائد  تابعة  قوات 
بألويــة الحامية الرئاســية اإلخواين 

سعيد بن معييل عىل استحداث موقع 
عسكري يف أرض خاصة تابعة لقبيلة 

الدماشقة.
ونجحت وســاطة قبلية يف وقف 
االشــتباكات العنيفــة التــي خلفت 
نحو 30 قتيــال وجريحا، بالتزامن مع 
توجيهات من رئيــس مجلس القيادة 
الرئــايس إىل وزير الدفاع بتشــكيل 
لجنة تحقيق باألحداث، مع قرار بنقل 

مقر كتيبة بن معييل إىل موقع آخر.
هذه التوجهــات القت ترحيبًا من 

قبيلة الدماشــقة يف بيان لها رشحت 
فيه خلفيــات القضيــة، مؤكدة بأن 
األرض تعد من أمالك القبيلة وســبق 
وأن صدرت فيه أحكام قبلية نافذة عىل 

يد الشيخ عيل بن حسني بن غريب.
أبدى اســتغرابه من سعي  البيان 
اإلخــواين بن معييل إىل اســتحداث 
تقدر  املنطقة مبساحة  معســكر يف 
بـ36 ألف مــرت مربع ومبــان تقدر 
مبئات الوحدات السكنية »بحجة إيواء 
كتيبة تابعة للحرس الرئايس ال يتجاوز 

قوامها 100 فــرد وبجوار أكرب مخيم 
آالف  عرشة  من  أكرث  تقطنه  للنازحني 

أرسة نازحة«، وفق البيان.
مشــرية إىل أن أمــالك اإلخواين 
املنطقة  من  بالقــرب  تقع  معييل  بن 
التي كان ينوي إقامة املعســكر فيها 
»واألوىل إقامته يف أمالكه ال يف أمالك 
الغــري لو كانت نواياه ســليمة، وهذا 
التساؤالت«،  الكثري من  ذاته يثري  بحد 
يف تلميح إىل كون األمر عملية بسط 
أسلحة  باستخدام  القبيلة  أرايض  عىل 

الجيش.
له  يلمح  الــذي  التوصيف،  هــذا 
بيــان القبيلــة، يذكرنــا باملواجهات 
العنيفة التي شهدتها محافظة الجوف 
األسبوع املايض بني مليشيات الحويث 
املليشيات  محاولة  عقب  دهم،  وقبائل 
السطو عىل أراض تابعة للقبيلة تقدر 
مساحتها بـ70 ألف مرت مربع بالقرب 
من عاصمــة املحافظــة الجوف، ما 
يعكس حجم التطابق يف السلوك بني 

الجامعتني.

مجهولون يطلقون النار على منزل صحفي بتعز اليمنية وجناة زوجته بأعجوبة

�لو�سع يف تعز ينزلق من �سيئ �إىل �أ�سو�أ
دعو�ت للمجل�س �لرئا�سي باإلز�م �سلطات تعز بالإفر�ج عن �ل�سحفيني �ملحتجزين

من �جلوف �إىل ماأرب.. �لقبيلة يف مو�جهة �أطماع �حلوثي و�لإخو�ن

حقوقيون: �لعمل �سحفًيا يف تعز �ليمنية مغامرة!


