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بني سعد أكبر موجة جوع ومعاناة إنسانية بالمحويت

أمام المجلس السياسي.. مظالم في تعز تنشد اإلنصاف
عبداهللا محمد االرياني

عندما يضيع األمن وتغيب الدولة ويتحول رجل الدولة 
وحامي الحقوق العامة والخاصة الى طرف في عصابة تتألف 
من سلطة قضائية ومأمور الضبط القضائي وثلة مشائخ 
ومتنفذين وسماسرة ورجال دولة استغلوا ظروف الحرب 
وغياب اصحاب الحقوق عن حقوقهم نتيجة النزوح على 
الرغم من ان هذه الحقوق الخاصة تقع في الجزء الذي 
يقع تحت سيطرة الدولة إال انه يتم االعتداء عليها ليًال 
وبقوة السالح وتقاسم هذا الحق حصصًا بين من ذكرتهم 
آنفًا مستغلين غياب صاحب الحق الذي تعود ملكيته لها 
لما يزيد عن أربعين عامًا إال أن كل هذا يضرب به ظهر 
الحائط في حضرة القاضي الفاسد والشيخ السارق والمسئول 
المتمصلح ومأمور الضبط القضائي المترزق والسمسار 
المنتفع والضابط الذي خالف قسم الشرف الذي أقسمه 

على نفسه لحظة تخرجه.
هذا الحق الذي تعود ملكيته لمواطن لطالما احترم ذاته 
واحترم حقوق الناس وخدم الوطن في السلك العسكري  
لـ٤٥ عامًا حافلة بالعطاء ملتزم بشرفه العسكري ومعتمد 
الوطنية والنزاهة  كمبادئ أساسية له وسيرته الذاتية ال 
تخفى عنكم إذا تم تتبعها وهي شاهدة على هذا المواطن 
الذي كان آخر عمل له في العام ٢٠١٢م رئيس اركان حرب 
محور تعز وبرتبة لواء ركن.. تعز التي خدم بها لما يزيد 
عن الثالثين عامًا يملؤها التفاني واالخالص محافظًا على 
شرفه العسكري وحريصًا على الحقوق العامة والخاصة هي 

نفسها تعز التي يقع فيها ملكه الخاص في منطقة الحوبان، 
هذا الملك الخاص الذي تعرض لمحاوالت عدة لالعتداء 
والسيطرة عليه وسلبه قبل ظروف الحرب وبعدها، وكان 
آخر اعتداء عليها قبل أسبوع ومن نفس االشخاص ونفس 

العصابة ومازال االعتداء مستمرًا دون أي رادع .
المجلس السياسي..

هذا المواطن اليمني الذي خدم الوطن وقدم سنوات 
عمره رخيصة في سبيل رفعة الوطن وقيمه ومبادئه 
هل يستحق المزيد من األلم والحسرة عندما ُينهب منزله 
الكائن في االحياء التي سيطرت عليها مؤخرًا ما تسمي 
غتصب أرضه 

ُ
نفسها بالمقاومة كي تزداد حسرته عندما ت

ليًال وامام ناظره وبقوة السالح، هذه االرض التي يفترض 
انها محمية لكونها تقع في منطقة الحوبان والتي هي تحت 

سيطرة الدولة هذه الدولة التي ال تعير أي اهتمام  بإنصاف 
من أفنى ُجل سنوات عمره في خدمتها ولـ٤٥ عامًا.

المجلس السياسي..
تعز ال تنقصها بلبلة وال تنقصها دمــاء، ولكن في ظل 
قانون حاميها حراميها فال ضير من المزيد من التوترات 
والبلبلة وال ضير من المزيد من الدماء في سبيل حماية حق 

عجزت الدولة عن حمايته.
المجلس السياسي..

في محافظة تعز أصبحت الحقوق الخاصة تحت رحمة 
وتجاذب طرفي الصراع الذين ال يألون جهدًا في تعظيم 
مكاسبهم الشخصية على حساب حقوق اآلخرين الخاصة 
فالمقاومة تنهب في مناطقها بحجة الدفاع عن النفس 
والطرف اآلخر يتقاسم أمالك اآلخرين في مناطقه بحجة 

 لديه عصابة تنفذ مشروع النهب 
ٌّ

االنفالت األمني، وكل
فعصابة الحوبان كما ذكرت سابقًا هم حماة الحمى بالتعاون 

مع أذنابهم ..

المجلس السياسي..
آخر اليوم أقدمت على منع غرمائي المغتصبين ألرضي 
من البناء حتى يتم حل الخالف بيننا إال ان الوسيط يدعي أنه 
يريد الحل ويماطل ويغض الطرف عن كل ما يستحدثه 
غرمائي واليوم تأجج الخالف فــوق األرض وبعد ان تم 
فض االشتباك بيننا، والذي كان يقف على افواه البنادق 
قال لي الطرف المغتصب: يا إرياني حقك بإب أما تعز 
والله ماعد تشموها.. قالها بلكنة تعصبية مناطقية فهل 
وصلت الكراهية والحقد الــى درجــة السطو على حقوق 
الناس الخاصة تحت مصطلح المناطقية.. فخامتكم، ننشد 

إنصافكم لنا بعد إنصاف رب العزة..
أخيرًا..السؤال الذي يطرح نفسه كيف لصاحب أي مشروع 
وطني أن ينجح في مشروعه الوطني بين أوساط شعب 
خسر حقوقه وأمالكه الخاصة نتيجة لعبث من يقود هذا 
المشروع الوطني، والذي استغل ظروف الحرب للتأميم 
واغتصاب ومصادرة حقوق وملكيات المواطنين الخاصة.

* المجد والخلود للشهداء..
* الشفاء العاجل للجرحى..

* النصر لقضية أمتنا..
* ال نامت أعين الجبناء واللصوص..

المحويت- سعد الحفاشي

< نداء استغاثة أطلقه ١٦٠ ألف مواطن يعيشون في مديرية بني سعد 
بمحافظة المحويت إلنقاذهم من خطر المجاعة وانتشار األمراض واألوبئة 

التي تفتك بهم.
السلطة المحلية أعلنت عجزها في ظل الظروف الراهنة عن إغاثة أبناء 
المديرية التي يواجه ٨٠٪ من سكانها وضعًا إنسانيًا صعبًا، وأشارت الى 
ف المرافق الصحية عن تقديم خدماتها بسبب نفاد مخزون األدوية 

ُّ
توق

والمستلزمات الطبية، ناهيك عن تفشي الفقر والبطالة في المديرية 
المنكوبة.

وتكشف التقارير الميدانية عن تزايد انتشار أمــراض المالريا وحمى 
الضنك وأمراض سوء التغذية لدى األطفال واألمهات واالسهاالت وغيرها 

من األمراض.
وحذر وكيل محافظة المحويت فاروق مطهر الروحاني من مغبة التساهل 
إزاء كارثة إنسانية محتملة الوقوع.. داعيًا رجال المال واألعمال والمنظمات 
الدولية واإلنسانية إلى الوقوف في إنقاذ سكان مديرية بني سعد الذين هم 

اليوم في أمّس الحاجة للمساعدات العاجلة.
وكان قد أكد وكيل محافظة المحويت فاروق مطهر الروحاني خطورة 
الوضع االنساني والصحي الذي يعيشه أبناء مديرية بني سعد والذي ال يحتمل 
التأخير والمماطلة لتالفي تفشي المجاعة وانتشار االمراض واالوبئة الخطيرة 
التي قد تفتك بأكثر من ٦٠ الف نسمة يعيشون تحت خط الفقر في ظروف 

صعبة..

وقال الروحاني: ان السلطة المحلية بمحافظة المحويت 
ــداء استغاثة وجهته إلــى رجــال المال واألعمال  أطلقت ن
والمنظمات الدولية واالنسانية للوقوف معها إزاء ما تتعرض 
له مديرية بني سعد من انعدام لألمن الغذائي وسوء تغذية 

وتفشي لألمراض..
وأعلن الروحاني في تصريح لوسائل اإلعــالم عن عجز 
السلطة المحلية في ظل الظروف الراهنة عن القيام بدورها 
االنساني في اغاثة ابناء هذه المديرية خصوصًا في ظل تعطل 
المرافق الصحية عن تقديم خدماتها الطبية والعالجية 
بسبب نفاد مخزونها من االدوية والمستلزمات الطبية وتفشي 

البطالة والفقر..
محذرًا من مغبة التساهل إزاء كارثة إنسانية محتملة الوقوع 
تستهدف سكان هذه المديرية بشكل عام والذين هم اليوم 

في امس الحاجة للمساعدات العاجلة..
مبينًا ان التقارير الميدانية تكشف عن تزايد انتشار 

امراض المالريا وحمى الضنك وامراض سوء التغذية لدى االطفال واالمهات 
واالسهاالت وغيرها من االمراض االخرى..

مؤكدًا ان مؤشرات الوضع في بني سعد توجب المسارعة في مساعدة 
سكانها غذائيًا وصحيًا لتالفي كارثة انسانية محتملة الوقوع..

مطالبًا جميع وسائل االعالم والقنوات الفضائية والمواقع االخبارية ومواقع 
التواصل االجتماعي بالتفاعل مع حملة المناشدة االعالمية التي اطلقتها 
المحافظة للتعريف بمأساة بني سعد التي تعيش أكبر موجة جوع ومعاناة 

انسانية..الفتًا إلى ان مناطق الجمعة وبني محمد وبني الشويشي وبني الحمادي 
والشويع وبني قراط والخميس وســارع على وجه الخصوص والتي يشكل 
سكانها اكثر من ٨٠٪ من سكان المديرية تعيش وضعًا انسانيًا صعبًا جدًا..
مهيبًا بكافة القنوات الفضائية والمواقع االخبارية والناشطين في مواقع 
التواصل االجتماعي التفاعل مع الحملة وكشف مايسببه حصار العدوان 
من عرقلة وصول المساعدات االنسانية وافتعال العوائق امام المنظمات 

والمؤسسات الفاعلة في مجال االغاثة.

 الصالة رقم ٣ التي يقصفها العدوان..!
كــــان بــــودي ان أكــتــب: 
الصالة ٣ التي لــم تزرها 
حــكــومــة بــن حــبــتــور  وال 
منظمات اإلغاثة الدولية 
واإلنسانية  وال المبعوث 

الدولي ولد الشيخ..
ــــــــد ان  لـــكـــنـــنـــي ال اري
ــصــدمــوا لــلــمــرة الثالثة  ُي
ــى  بعد أن صدمتهم االول
جــريــمــة قــصــف "الــصــالــة 
الكبرى" و"الثانية تهامة 
الـــجـــريـــحـــة".. وهـــــا هــي 
الثالثة "بني سعد المنكوبة 

السقيمة"! 
ال أريدهم أن ُيصدموا.. 

بمعنى أدق اليهمني أن يزورها اي مندوب بقدر زيارتها من 
حكومتنا والمنظمات والتجار وفاعلون الخير.

ربت بحقدهم...
ُ

ضرب بصواريخ العدوان لكنها ض
ُ
الصالة ٣ لم ت

بحصارهم..وبتضييقهم لمعيشة الناس..
إنها مديرية "بني سعد" التي لم نبِك عليها كما بكينا على 

شهداء الصالة..
شهداء الصالة الكبرى قضوا إلى بارئهم وربما يرتاحون من دنيانا 
"الملعونة"، لكن أهلنا وأبناء جلدتنا في بني سعد يموتون موتًا 

بطيئًا  إلى اليوم مهملون من الجميع؟!
وهذا في نظري أسوأ قصف.. عندما ترى هذه األجساد النحيلة 
تعيش حياةً  أســوأ من الموت نفسه!! تتألم...تفتقد للغذاء 

والدواء..وألبسط مقومات الحياة..
هؤالء ليسوا من بورما وال من أدغال افريقيا..

ا، من اليمن السعيد.. يمن الكرامة والشهامة!  إنهم منَّ
من يمن التعاضد والتراحم الذي لم يلمسه أبناء مديرية بني 

سعد المنكوبة والصالة ٣بعد!!
رى أي سعادة بقيت لنا ونحن نشاهد هذه الصور؟!

ُ
يات

يا الله!!
ارحمهم وارحمنا.. ال نريد من المنظمات المحلية أن تستغل 
قّدم الفتات وتلتقط مع 

ُ
الوضع .. وتنتقل لمثل هكذا منطقة، وت

الضحايا صورًا تذكارية ال أكثر.. لتحصد المعونات..
البعض يعتبرها تجارة جديدة..رابحة..

بئست التجارة وبئست النفوس المنحطة!!
اليوم مديرية بني سعد بالمحويت أصبحت منطقة منكوبة..

الدولة عليها مسؤوليات قانونية وانسانية واخالقية تجاه هذا 
الموت المجهول الذي يطارد فقراء بني سعد.. 
كل من يمثل الدولة يتحمل جزءًا من الذنب..

وفي المقدمة المجلس السياسي والحكومة واألحزاب والتجار 
ومنظمات االغاثة واتحاد الغرفة التجارية  والصناعية وغيرهم، 

أما مغول العدوان فعليهم الذنب كله.. والخزي كله..
واللعنة كلها.

استغاثة من بني سعد
ــدًا مـــا يعانيه  نــــدرك جــي
وطننا المكلوم من عــدوان 
سافر ،وحــصــار جائر أهلك 

الحرث والنسل..
ونعلم مــدى الحقد الــذي 
صبه آل ســعــود ومــن يقف 
ـــن االمـــريـــكـــان  هـــــــم م وراء

والصهاينة طيلة عامين..
ــــوا الــفــقــر  إلـــــى أن أوصــــل
والمجاعة والقتل والتدمير  
إلى كل بيت من بيوت اليمن.
فاليمن بأسره يستغيث 
ــحــصــار الــجــائــر  مـــن هــــذا ال
والقصف المستمر للمصانع 
والمتاجر واالســواق وقطع 

جميع مصادر الرزق وآخرها قطع رواتب الموظفين!!
لكن تلك االضرار الفادحة والمجاعة تتفاوت نسبها من مديرية 

إلى أخرى..
وأكثر هذه المديريات تأثرًا هي "مديرية بني سعد -محافظة 

المحويت"
هذه المديرية التي كان يعاني أهلها أصًال من الفقر قبل العدوان 
،وتم تصنيفها من قبل المنظمات االنسانية- آنذاك- بأنها أفقر 

مديرية على مستوى الجمهورية اليمنية..
فكيف إذًا سيتم تصنيفها في ظل هذا العدوان والحصار..

وإن قلت إن نسبتها في المجاعة وصلت إلى حد الصفر ،فالصفر 
قليل!

هذه المديرية تم تصنيفها قبل أسبوع من قبل المجلس المحلي 
في محافظة المحويت "بالمديرية المنكوبة"لشدة الجوع والفقر 
الذي وصل إليه أهلها حتى وصل بها األمر الى مخالفة مقولة: "ال 
أحد يموت من الجوع" وفي بني سعد هنالك بالفعل من ماتوا جوعا 

وموجودون باالسم والصورة!!
فإن قلنا إن اليمن تعاني من مجاعة وتطلق نداء استغاثة، ففي 

بني سعد كارثة المجاعة واستغاثة االستغاثة!
إن مررت بعزلها وقراها فستجد من القصص والمآسي مايشيب 

له رأسك ويتوقف له قلبك!
ر  ولو علم "سعد" أن بنيه سيعانون كل هذه المجاعة والفقر لغيَّ

اسمه إلى "بؤس أو شقاء أو جحيم أو نكال".
لهذا ندعو جميع القائمين على الدولة وكافة المنظمات االنسانية 
ورجــال االعــمــال وفاعلي الخير والقنوات االعالمية والصحف 
والمجالت ومواقع التواصل االجتماعي إلى تسليط الضوء على 

هذه المديرية وإنقاذها من موت محتوم بسبب المجاعة.
ونعد هذا االمر فرض عين على جميع من عرف إلبالغ من ال 
يعرف غير مبرئ للذمة كل من تجاهله.. "والله في عون العبد 

ماكان العبد في عون أخيه"..

نداء استغاثة من ١٦٠ ألف مواطن

ناشد المواطن علي احمد يحيى الوشلي احد ساكني شارع خوالن بالعاصمة 
صنعاء قيادة وزارة الداخلية, بتنفيذ قرارات وأوامر محكمة بني الحارث, والتي 
قضى الحكم الصادر عنها بتاريخ ١٩٩٨/٨/٩م, بتسليم األرض المتفق عليها 
والمحكوم بها لطالب التنفيذ وهي في حي مذبح موضع الحظيرة السفلى على 

شارع الستين وشارع الثالثين..
وجاء في الحكم أن طالب التنفيذ قد استلم مساحة ٢٨لبنة عشاري بعد تحديدها 
من المنفذ ضدهما على الواقع ويبقى لطالب التنفيذ تسع لبن عشاري التزم المنفذ 
ضدها بتعويضه عنها بثمن الزمان والمكان كما نص عليه الحكم سند التنفيذ.. 

وكما هو في محضر االنتقال المؤرخ بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١١م..
وكان قد تم تشكيل لجنة قضائية للبت في جميع األحكام الصادرة كما وجه 
مدير أمن أمانة العاصمة مدير أمن منطقة الكرامة لالطالع على قضية المذكور 

والتنسيق مع المحكمة من أجل إنصافه..
وعليه يناشد المواطن الوشلي قيادة الداخلية, بإصدار توجيهاتها إلى جهات 
االختصاص من أجل تنفيذ القرارات القضائية وفقًا للقانون, وإزالة االستحداثات 

في أرضه المشار إلى موقعها سلفًا.

مطالبًا بتنفيذ القرارات القضائية..
الوشلي يناشد قيادة الداخلية والعدل بتمكينه من أرضه

مرتزقة العدوان في مارب 
يعتقلون الطالب جحاف

هــذه الــصــور للطالب امــيــر الــديــن عبد 
الملك جحاف، طالب يدرس في كلية الطب 
بالقاهرة سنة ثالثة خرج لقضاء االجازة في 
اليمن وبعد قضاء اجازته اجبرته الظروف 
على ان يسافر الى القاهرة عبر طريق مارب 
ومطار سيئون واثناء سفره وصل الى مارب 
وتم توقيفه واعتقاله من بين زمالئه، وهو 
معتقل في سجون االخـــوان منذ اكثر من 
ثالثة اشهر وتم قطع االتصال عنه، ورغم 
بذل الكثير من الجهود لالفراج عنه اال ان 
ميليشيات االصــالح رفضت االفـــراج عنه 
رغم انه طالب وليس عليه اي تهمة سوى 
انه ينتمي الى بيت جحاف.. وهناك َمْن تم 
اعتقالهم اثناء سفرهم من مارب دون اي 

تهمة سوى انهم من ابناء محافظة حجة!

د.محمد الشدادي

أبو وضاح حسن العتمي


