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»األمناء« تقرير/ موسى املقري:

يعود ملف جرحى تعز اليمنية إىل الواجهة من 
جديد بعد غيابه لفرتة طويلة بعد هروب الطفل املدلل 
الحوثيني رغم  املخاليف إىل مناطق سيطرة  غزوان 
ما تعانيه املدينة من انفالت أمني غري مســبوق يف 
ظل سلطة اإلخوان لها مام جعل سكانها يستغيثون 

مبن سينقذهم من بلطجية الجامعة.

إغالق مقرات حكومية
وقال مواطنون أن ورقة ملف جرحى تعز صارت 
أكرب من مجرد قضية حقوقية، بل اصبحت معضلة 
سياســية وتنموية وشــامعة يعلــق عليها حزب 

اإلصالح مشاكله مع اآلخرين«.
ودعوا إىل ســحب ملف الجرحى من يد محور 
تعز الخاضع لحزب اإلصالح لكون االخري استخدمه 
اليوم البتزاز مدير عــام مديرية املظفر ماديآ، ومن 
الحايل والســابق ماديآ وسياسيآ  املحافظني  قبله 
واخرى  حزبيه  مكاســب  عىل  للحصــول  رخيصآ 

مادية«.
وأضافوا: »ومل يكتف حــزب اإلصالح بذلك بل 
إنــه روج بهذه الورقة ضد األحزاب السياســية يف 
املحافظة التــي تختلف مع وجهــات نظره، ودفع 
برابطة جرحى تعز إىل اقتحام مقرات هذه األحزاب 
وأماكن إقامة احتفاالتها وتســبب يف إلغاءها أكرث 
من مرة بدون أي مربر سواء حب التسلط ومامرسة 

اإلقصاء بحق هذه األحزاب«.
وتابعــوا: »نقول لجرحى تعز نحــن معكم يا 
هــؤالء يف املطالبة يف كافــة حقوقكم املرشوعة 
والقانونية ولكن عليكم ان تعلموا ان قائد املحور هو 
املسؤول عن ملفكم وليس مدير عام مديرية املظفر، 
وان املحــور ينفذ خصميات مببالــغ مهولة تحت 
بند عالج جرحى الحــرب، غري أن تلك الخصميات ال 
تصلكم وتذهب لقيادات الحزب العســكرية واملدنية 

ومتويل حروب خاصة بالحزب«.
واكملوا: »عملية هدر كبرية وفســاد مبليارات 
الــدوالرات متارس تحت بند عــالج الجرحى، حيث 
ينتظــر الجريح عامًا كاماًل للحصــول عىل عملية 
جراحية أو طــرف صناعي بينام كلفــة العالج ال 
تســاوي ربع كلفة اإلقامة يف الخارج التي تستمر 
طوياًل بســبب فســاد وعشــوائية عمــل اللجان 

اإلخوانية«.
وكان قد اقدم جرحى الحرب يف محافظة تعز 
اليمنية عىل اغــالق مبنى مديريــة املظفر الكائن 
مبنطقة املسبح، غضبًا من عدم رصف مستحقاتهم، 

حد تعبريهم.

اتهامات لجماعة
ويتهم العديــد من جرحى الحرب الســلطات 
امللف لصالح  بتجاهل مطالبهــم، والتالعب بهــذا 

آخرين ليس لهم عالقة بالحرب العتبارات حزبية.
وذكر عدد مــن موظفي املديريــة أن: »الدفع 
بالجرحى إلغالق مبنــي املديرية جاء تحت املطالب 
املعتادة بالعالج واملستحقات وتوفري الرعاية الطبية 
غري أن الهدف الخفي هو الضغــط عىل مدير عام 
املديرية لتخصيــص ايرادات احد اســواق املديرية 
اعتامد  الجرحــى، مؤكدين عــىل رضورة  لصالح 
الذين ضحوا  الجرحــى  لهؤالء  مخصص شــهري 

بنصف اجسامهم من اجل تعز وكرامة أبنائها.
لالهتامم  تعز  ومحور  املحافظة  قياديت  ودعوا 
بهؤالء الجرحى وكذلك دعــم االبطال املرابطني يف 

الجبهات الذين لوالهم ملا وصلوا اىل مناصبهم.
تجدر االشــارة اىل ان حــزب اإلصالح يف تعز 
ميارس كل ما يراه يخدم مشــاريعه الخاصة مهام 
تجاوزت مامرساته القذرة القوانني واألخالق وحتى 

السلوكيات السوية.

اعتداءات عىل بائعي القات
وينظم بائعــو القات يف مديريات املواســط 
للتنديد  تعز تظاهرة غاضبة  والشاميتني مبحافظة 
باالعتداءات املتكررة عليهم من قبل متحصل رضيبة 

القات يف نقطة السمرسة.
وقال ســكان محليني أن: »بائعــو القات يف 

يوم  واملواســط يخرجون كل  الشاميتني  مديريات 
يف تظاهرة غاضبة عىل خلفية االعتداءات املتكررة 
عليهم ونهب قاتهم من قبــل متعهد رضيبة القات 

يف نقطة السمرسة«.
وذكروا أن التظاهرة ســتتحرك إىل أمام منزل 
محافظ محافظــة تعز نبيل شمســان يف مدخل 
مدينة الرتبة مبديرية الشــاميتني للمطالبة بوقف 
االعتداءات التي يتعرض لهــا بائعو القات من قبل 
متهــد رضيبة القات هــالل الدغيــش وعصابته 

املسلحة.
وأضافوا: »أن متعهد رضيبة القات يســتخدم 
نفوذه وعالقته بقائد اللــواء 35 مدرع عبدالرحمن 
الشمســاين والقيادات األمنية لالعتداء عىل بائعو 
القات وإهانتهم ورفع أسعار الرضيبة مببالغ كبرية 

دون قطع سندات رسمية«.
ودعــوا بائعو القات للمشــاركة يف التظاهرة 
والظلم  الفســاد  ملواجهــة ومقارعــة  الكبــرية 
التي يتعرضون لها عىل مرى ومسمع  والتعسفات 
الســلمي يف  بالتصعيد  القيادات متوعدين  جميع 

حال مل يتم االستجابة ملطالبهم.
تطالب  وشــعارات  الفتات  املتظاهرون  ورفع 

البلطجة والفوىض  القانون ووقــف  بفرض هيبة 
واالعتداءات املتكررة عىل بائعو القات.

ورددوا هتافــات ضد بلطجــة متعهد رضيبة 
القات هالل الدغيش وعصابته املســلحة يف نقطة 
الســمرسة مطالبــني بإنصافهــم وحاميتهم من 
االعتداءات والتعســفات التي تطالهم بشكل متكرر 
بحامية قائد اللواء 35 مدرع عبدالرحمن الشمساين 

وقيادات عسكرية وأمنية آخرى.
ويف بيان صادر عن املتظاهرين اشتىك بائعو 
القات من قيام نقطة تحصيــل رضيبة القات يف 
منطقة السمرسة بقيادة هالل الدغيش باالعتداءات 
املتكررة عليهم واســتخدام الســالح لفرض مبالغ 
مالية عىل »القات« دون وجه حق ودون أي سندات 
رســمية، بالرغم من صدور قرارات تقيض بإيقافه 

عن العمل.

إحراق سيارة إعالمية بتعز
وأقدم مجهولــون عىل إحراق ســيارة إحدى 

اإلعالميات مبديرية جبل حبيش غريب مدينة تعز.
وقالت اإلعالمية ســايل املخاليف، يف منشور 
لها عىل “فيسبوك”، “إن مجهولني أحرقوا سيارتها 
يف منطقة مفــرق جبل حبيش، مطالبة الجهات 

األمنية بالتحقيق يف القضية وضبط املتهمني.
وأدان الصحفي نبيل األســيدي إحراق سيارة 
واإلدارية  األمنيــة  الجهات  داعيــا  “املخاليف”، 
مبحافظة تعز للقيام بواجبهــا وحامية الزميلة 
ســايل املخاليف وارستها ومتابعة الجناة لينالوا 

عقابهم الرادع.
وتأيت الحادثة يف اطار حالة االنفالت األمني 

التي تشهدها املحافظة خالل سنوات الحرب.

ي كب�ي
انفالت أم�ن

فيام أفادوا مواطنون عن اندالع اشــتباكات 
بني مسلحني منضويني يف الجيش مبدينة الرتبة 
بريف تعز اسفرت عن جرح ثالثة أشخاص بينهم 

امرأة.
أحد  إن: »اشــتباكات نشــبت بني  وقالــوا 
املســلحني التابع للقيادي العســكري عبده سعيد 
الزريقي، واألخر مرافق للقيادي العســكري، مبارك 
املساح، أمام مستشــفى الصحة يف الشارع العام 

ملدينة الرتبة.
وأشاروا إىل أن تبادل اطالق النار بني الطرفني 
أســفر عن إصابة ثالثة أشــخاص، بينهــم امرأة، 
الهلــع والذعر يف أوســاط  وتســبب بحالة من 

املواطنني.
وأكدوا أن االشــتباكات تأيت يف ظل استمرار 
املسلحة  املجاميع  وانتشــار  األمني  االنفالت  حالة 
التي تشــهدها املدينة، وســط متاهي أمن املديرية 
مع تلك املجاميع ومشاركته هو األخر يف انتهاكات 

وجرائم بحق املواطنني.

ما السر الذي يحمله ملف جرحى تعز اليمنية رغم معاجلته؟
من وراء النفالت الأمني الكبري؟ وماهي  اأهدافه؟
مواطنون: ملف اجلرحى صار شماعة حزب اإلصالح

كيف اأ�سبح ملف جرحى تعز ورقة ابتزاز اإخوانية �سد ال�سلطة املحلية واحلكومة؟
بعد االنفالت األمني الذي تشهده املدينة..


