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استغّل عسكريون منتسبون أللوية الحكومة اليمنية الشرعية نزوح أهالي مدينة تعز عقب اشتداد المعارك في عام 
2015، لالستيالء على ممتلكاتهم وإسكان أسرهم فيها، وابتزازهم لمنعهم من استعادتها

عسكريون من الحكومة الشرعية 
يبتزون اليمنيين

ممتلكات 
تعز المنهوبة

تعز ـ عماد أبوطاهر

إلى  منتسبون  عسكريون  فض  ر ي
قوات محور تعز العسكري التابع 
للحكومة اليمنية الشرعية تسليم 
عــمــارة الــقــاضــي عبد الــكــريــم مــحــبــوب، عضو 
في  العليا  باملحكمة  واإلقــــرار  النقض  ة  ب ا ي ن
مدينة عدن، بعدما استولوا عليها في فبراير/ 

شباط 2018، وجلبوا عوائلهم للسكن فيها. 
ــأن مــنــطــقــة  ــ ــكـــريـــون بــ ويـــــتـــــذرع هـــــــؤالء الـــعـــسـ
العرضي شرق مدينة تعز حيث تقع العمارة 
تــصــنــف بــاعــتــبــارهــا »مــوقــعــًا عــســكــريــًا«، لكن 
املــواقــع العسكرية يــفــتــرض أن يــتــم إخــاؤهــا 
مــن املــدنــيــني، وال يسكنها األطــفــال والــنــســاء، 
ــقـــاضـــي  بـــحـــســـب الــــشــــكــــوى الــــتــــي قــــدمــــهــــا الـ
محبوب إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، في 
23 مارس/ آذار 2020، مطالبًا بتسليم منزله 
ودفع إيجار عن مدة االستياء بواقع 150 ألف 

ريال يمني )172 دوالرًا أميركيًا( شهريًا. 
وحـــتـــى الـــيـــوم، يـــقـــول مــحــبــوب إن املــســلــحــني 
يـــرفـــضـــون تــســلــيــم مـــنـــزلـــه املــــكــــون مــــن ثــاثــة 
طوابق، رغم توجيه املحافظ بإخائه، مؤكدًا 
»العربي الجديد« أنه سعى إلى وساطة مع  لـ
ــشــدادي قائد كتيبة  العسكريني عبر حمزة ال
فــي مــحــور تــعــز ثــم قــائــد املــحــور الــلــواء خالد 
فاضل وطلب تسليم منزله، لكنهم مصّرون 

على البقاء بالقوة. 
ويــعــد بــيــت الــقــاضــي مــحــبــوب واحــــدًا مــن بني 
200 منزل تم االستياء عليها في مدينة تعز 
جنوب غربي اليمن، بحسب توثيق املحامي 
ــكـــي، والــــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الـــرصـــد  ــيـ ــلـ يــــاســــر املـ
امليداني بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حقوق اإلنسان )تحالف رصد(، وقد أشار إلى 
أن مسلحني يتبعون ألوية تخضع لسيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ومــنــهــا الـــلـــواء 22 ميكا 
واللواء 17 واللواء 170 دفاع جوي، ضالعون 
في قضايا االستياء على ممتلكات املواطنني.

واســتــغــل املــســلــحــون مــغــادرة الــســكــان مدينة 
ــــني مــلــيــشــيــات  ــارك بـ ــ ــعــ ــ ــداد املــ ــ ــتــ ــ ــع اشــ ــ تـــعـــز مـ
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح من جهة، واملقاومة الشعبية والقوات 

لــم تصل إليها الــحــرب شــمــال ووســـط مدينة 
تعز، ويرفضون تسليمها إلى أصحابها، رغم 
مطالباتهم املتكررة بذلك، ومنهم املواطن عز 
الدين الصغير، الذي تم االستياء على شقته 
السكنية فــي شــارع العواضي وســط تعز من 
قبل سبعة مسلحني كما يــقــول، مــؤكــدًا أنهم 
استغلوا سفره مع أسرته إلى قريته الواقعة 
بريف تعز الجنوبي في سبتمبر/ أيلول 2020، 
وكـــســـروا قــفــل املــنــزل واســتــولــوا عــلــيــه. ورغــم 
تقدم الصغير بباغ إلى الجهات األمنية في 
مدينة تعز، والتي أحالت قضيته إلى النيابة 
العامة التي أصدرت بدورها أمر قبض قهري 
في القضية رقم 266 لعام 2020 ضد املتهمني 
بنهب منزله، وإحضارهم لسماع أقوالهم في 
ــم يتم  التهم املــوجــهــة إلــيــهــم، لكن حتى اآلن ل

»العربي الجديد«.  توقيفهم، كما يقول لـ
وتـــكـــررت حـــــوادث االســتــيــاء عــلــى ممتلكات 
ــالـــة مــحــمــد مـــهـــدي قشعة  املـــواطـــنـــني، لــكــن حـ
تكشف عــن مـــدى خــطــورة األمــــر، إذ ظــل على 
مــدار خمس سنوات يطلب ممن استولوا في 
عام 2015 على منزله الواقع غرب مدينة تعز 
الرحيل عنه دون فائدة، كما يفيد قريبه منير 
»العربي الجديد« أن قشعة  الشعري، مضيفًا لـ
قتل في سبتمبر/ أيلول عام 2020 على خلفية 
مطالبته باستعادة املنزل، دون أن يتم القبض 
على الجناة، رغم صدور توجيهات عسكرية 

وقضائية بتسليم املتورطني في قتله.

اعتراف رسمي بالظاهرة
ــبــــحــــر، نـــائـــب  ــبــــاســــط الــ ــّر الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الــ ــقــ يــ
رئيس شعبة التوجيه املعنوي بمحور تعز 
الـــعـــســـكـــري، بـــوجـــود مـــنـــازل مـــواطـــنـــني تحت 
»العربي الجديد«  سيطرة عسكريني، مؤكدًا لـ
أن بعض املنازل واملنشآت التي دخلها أفراد 
من الجيش خال فترة الحرب تقع في خطوط 
التماس مع مليشيات الحوثي، واضطر أفراد 
الجيش إلى الوجود فيها مع املحافظة عليها 
على أن يتم إخــاؤهــا حــال عــودة أصحابها، 
مشيرًا إلى وجود تحرك جاد في هذا امللف من 
قبل السلطة املحلية بمحافظة تعز وتعاون 
من قبل قيادة الجيش واأللوية العسكرية مع 
السلطة املحلية إلعادة أماك املواطنني ووقف 

أي تصرف شاذ أو فردي هنا أو هناك.
وفـــي الـــواحـــد والــعــشــريــن مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي 2020 اعــتــرفــت الــســلــطــة املــحــلــيــة في 
محافظة تعز باالستياء على منازل مواطنني، 
إذ أصدر محافظ تعز نبيل شمسان القرار رقم 
14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة عارف 
جامل وكيل محافظة تعز وعضوية العميد 
منصور األكحلي، مدير شرطة تعز، والعميد 
ــان حــــرب املــحــور  ــ عــبــد الــعــزيــز املـــجـــيـــدي، أركــ
وقــائــد الــلــواء 170 دفـــاع جـــوي، وأنـــور سعيد 
قاسم القاضي ممثل عن األحــزاب السياسية، 
لحصر وتسليم املمتلكات العامة والخاصة 
وإخــائــهــا، حــســب قــاســم إبــراهــيــم البحيري، 
املدير العام للعاقات العامة بديوان محافظة 
تعز، الــذي أّكــد أن اللجنة تلقت 40 باغًا من 

مواطنني عن نهب منازلهم. 
ـم تتمكن إال مــن تسليم 7  نــة لـ لــجــ يــر أن الــ غــ
منازل فقط ألصحابها حتى أكتوبر/ تشرين 
لــكــيــتــهــم لــتــلــك  ــات مــ ـ ـبـ ـ ـ األول 2020، بـــعـــد إثـ
العقارات، وصحة شكواهم التي تقدموا بها 
للسلطة املحلية واألجهزة األمنية من خال 

وثائق امللكية، بحسب تأكيد قاسم إبراهيم 
»العربي الجديد«. البحيري لـ

ومن بني املنازل التي تمت إعادتها ألصحابها 
عــمــارة عــبــد املــلــك سعيد الــكــائــنــة فــي منطقة 
التحرير األســفــل والــتــي تــم االســتــيــاء عليها 
في 28 أغسطس/ آب 2015 من قبل مسلحني 
يــنــتــمــي مــعــظــمــهــم إلــــى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
واألمــنــيــة بمحافظة تــعــز، وفــق بــاغ تــقــدم به 
وكيل مالك العمارة منصور محمد إلى املدير 
ــادة  ــام لــشــرطــة مــحــافــظــة تـــعـــز. وتـــمـــت إعــ ــعـ الـ
العمارة إلى مالكها في يونيو/حزيران 2020 
بعد متابعة مع الجهات املختصة وتوجيهات 
مـــن قــبــل مــحــافــظ تــعــز نــبــيــل شــمــســان وقــائــد 
املــحــور العسكري الــلــواء خالد فاضل ووكيل 
املحافظة السابق للشؤون األمنية والعسكرية 
اللواء عبد الكريم الصبري ومدير شرطة تعز 
العميد منصور األكحلي، حسبما يقول وكيل 

»العربي الجديد«. املالك لـ

لماذا توقف عمل لجنة 
حصر وإعادة الممتلكات؟

ــيـــري إن  ــبـــحـ ــه الـ ــيـ ــول فـ ــقــ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــ
الــلــجــنــة املــكــلــفــة بــحــصــر املـــنـــازل مــاضــيــة في 
عــمــلــهــا بــحــصــر املـــنـــازل املــنــهــوبــة وإعــادتــهــا 
إلى أصحابها، وأنهم لن يتهاونوا في إعادة 
ممتلكات املواطنني وتحقيق األمن واالستقرار 
في ربوع املحافظة، يؤكد أحد أعضاء اللجنة 
ل عدم ذكر اسمه للموافقة على الحديث( 

ّ
)فض

أن عمل اللجنة متوقف بعد فشلها في تحقيق 
نــتــائــج مــرضــيــة فــي هـــذا املــلــف الــشــائــك وعــدم 
قدرتها على إجبار املسلحني الذين ينتمون 
إلـــى وحــــدات عــســكــريــة وأمــنــيــة فــي املحافظة 
عــلــى إخــــاء املـــنـــازل املــنــهــوبــة، حسبما يقول 

»العربي الجديد«.  لـ
وهو ما تؤكده واقعة رفض مسلحني إعادة 
ــة املــتــوفــي  عــقــار مــكــون مـــن 5 شــقــق إلـــى ورثــ
ــــذي يــقــع بــجــوار  شــمــســان ســعــيــد حــســن والــ
مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري وســــط املـــديـــنـــة، رغــم 
تسليمهم إشــعــارًا مــن لجنة الحصر فــي 21 
مــن سبتمبر/ أيــلــول 2020، بــضــرورة إخــاء 
ــق تــأكــيــد  ــة، وفــ ــورثــ ــى الــ ــنـــزل وتــســلــيــمــه إلــ املـ
أحـــدهـــم والـــــذي يــخــشــى الــكــشــف عـــن هويته 
حتى ال يتم استهدافه، مشيرًا إلى أنهم سبق 
أن تقدموا بشكوى إلى وكيل محافظة تعز، 
عبد القوي املخافي، في السادس عشر من 
ـــددوا فيها املسلحني املنتمني  سبتمبر، وحـ
إلــى اللواء 170 دفــاع جــوي والذين استولوا 
عــلــى مــنــزلــهــم فــي عـــام 2016، رغـــم بــعــده عن 
جبهات القتال، لكن األمر لم  يسفر عن شيء، 
ــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي  بــحــســب الـــشـــكـــوى الـ

الجديد« على نسخة منها.  
ــيـــاء عــلــى املـــنـــازل  ــتـ وتـــرتـــبـــط بــعــمــلــيــة االسـ
ــــاك مــــن قـــبـــل املــســلــحــني  ــ ــزاز املـ ــ ــتـ ــ ظــــاهــــرة ابـ
ــن يـــطـــلـــبـــون مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــذيــ الــ
مقابل الــخــروج مــن املــنــازل، حسب املحامي 
الحميدي. وهو ما حدث مع مالك أحد املنازل 
املــنــهــوبــة بــمــديــنــة تــعــز )رفــــض الــكــشــف عن 
هويته خوفًا من املسلحني(، إذ يقول إنه دفع 
مليوني ريــال )2350 دوالرًا( ثمن استعادة 
مــنــزلــه الـــواقـــع شـــرق مــديــنــة تــعــز مــن قبضة 
ــدى آخــريــن  ــا ال يــتــوفــر لــ ــو مـ املــســلــحــني، وهــ
يــشــعــرون بــالــخــوف مــن ضــيــاع مــنــازلــهــم أو 

حياتهم على يد قوات الشرعية.

الــحــكــومــيــة مــن جــهــة أخـــرى فــي مــــارس/ آذار 
2015، لــيــنــهــبــوا تــلــك املــــواقــــع، بــحــســب إفــــادة 

»العربي الجديد«. املليكي لـ

نهب ممتلكات 
العسكريين والمدنيين 

بــــــدأت ظــــاهــــرة املــــنــــازل املـــنـــهـــوبـــة بــالــتــكــشــف 
ــــوات الــحــكــومــيــة  ــقـ ــ ـــع تـــحـــريـــر الـ ــوازي مـ ـــتــ ــالـ بــ
مــنــاطــق شـــرق مــديــنــة تــعــز مــن قبضة جماعة 
الــحــوثــي فــي عـــام 2016، وفـــق إفــــادة املحامي 
توفيق الحميدي، مدير منظمة سام للحقوق 
والحريات، )غير ربحية مقرها جنيف تعنى 
ــان(، والــــــذي أكــد  ــ ــسـ ــ ــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق اإلنـ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد« رصــد 30 مــنــزاًل منهوبًا  لـــ
تعود ملكية بعضها إلــى عسكريني سابقني 
انضموا إلى مليشيات الحوثي عقب انقابها 
على الحكومة الشرعية، وأخرى لتجار تركوا 
منازلهم بــدايــة الــحــرب فــي مطلع عــام 2015، 
وخــاصــة تلك الواقعة ضمن مناطق التماس 
شرق وغرب املدينة أو قرب مناطق مهمة من 
الناحية العسكرية، لكن الحميدي يتوقع أن 
الــعــدد الحقيقي لــلــمــنــازل املــنــهــوبــة أكــثــر من 
ذلــــك، خــاصــة وأن بــعــض الــضــحــايــا يخشون 
من الحديث إلى املنظمات الحقوقية أو حتى 

اإلباغ بعد ابتزاز وقتل بعضهم.
وتــتــوزع خريطة املــنــازل املنهوبة على أحياء 
»الجحملية، النقطة الرابعة، الجمهوري، صالة 
واملجلية« شــرق مدينة تعز، وأحــيــاء »املطار 
القديم، بئر باشا، الحصب، عمد والدحي« في 
املنطقة الغربية ومــنــاطــق فــي وســط وشمال 
املدينة تضم أحــيــاء »التحرير األســفــل، وتبة 
األخــوة، والضبوعة، وعصيفرة، وجبل جرة، 
ــكــــي«، وفـــق  ــــوج، وكــــابــــة واملــــوشــ ــزنـ ــ ــبـــل الـ وجـ
مصادر التحقيق ومنهم املحامي الحميدي، 
والــذي قال إن معظم من استولوا على منازل 
املــواطــنــني فــي تعز محسوبون على املقاومة 
الــشــعــبــيــة والـــتـــي انـــدمـــج بــعــض أفــــرادهــــا في 

وحدات الجيش الوطني نهاية عام 2015.
ــيـــاء مــســلــحــني  ــتـ ورصــــــد مـــعـــّد الــتــحــقــيــق اسـ
ــة عــســكــريــة تــابــعــة لــلــحــكــومــة  يــنــتــمــون أللـــويـ
الشرعية على ثاثة منازل تقع في أحياء آمنة 

200 منزل 
لنازحين من تعز 

نهبتها قوات 
»الشرعية«

فشلت لجنة حصر 
وإعادة الممتلكات 

في القيام 
بمهامها
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)Getty( أهالي تعز محاصرون بين مليشيات الحوثي وعناصر الشرعية


