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كيف �أ�صبحت �ألغام احلوثي فتاكة بالب�سطاء؟

ما وراء االقتتال الداخلي بني احلوثيني؟ وهل اقرتبت نهايتهم؟
"األمناء" تقرير خاص:

"مــن أمن العقاب مل يســئ ــ فقط
ــ األدب ،بــل يخرق القوانني ويعيث يف
األرض قت ًال وإرهاب ًا" ...هذه االسرتاتيجية
اتبعتها مليشيا الحويث االنقالبية ،ل ُتك ِّبد
املدنيني حيا ًة مأســاوية مل يســلم منها
أحد.
تقاريــر عســكرية رصــدت انتزاع
عرشات األلغــام الفردية من مخلفات ما
زرعته مليشــيا الحويث يف مديرية باقم
مبحافظة صعدة.
االنقالبيون اســتحدثوا ألغام ًا فردية
مغطاة بالبالستيك املق ّوى ،حيث يصعب
اكتشــافها ،وهــو ما يتســبب بتأخري
عمليات املســح امليداين لأللغــام التي
تزرعها املليشيات املوالية إليران.
وزرعت املليشــيات الحوثية أكرث من
مليــون لغم يف مختلــف املحافظات ــ
بحســب تقارير محليــة ودولية ــ راح
ضحيتها مئات األشــخاص أغلبهم من
النساء واألطفال.
وكانت دراســة اقتصادية قد ب َّينت أنَّ
األلغام الحوثية يف ســهل تهامة تس َّببت
يف انخفاض املســاحة املزروعة بنسبة
 38%خالل العــام املايض ،وفقدان آالف
السكان مصادر عيشهم.
ّ
وأكدت الدراســة التي أعدها باحثون
دوليون بعنوان "تأثري الحرب عىل التنمية
يف اليمــن" ،أن عائــدات املزارعني يف
منطقة تهامة انخفضت بنحو  42%عن
مســتويات ما قبل الحرب التي أشعلتها
مليشيا الحويث.
وأشــارت إىل أنَّ
تعــرض املحاصيل
ُّ
والحقــول للتفخيخ والهجــوم املبارش
من ِقبل مليشــيا الحويث أجرب املزارعني
عىل التخيل عــن األرض وتهجري العامل
الزراعيني ،كام تســبب نقــص الوقود
وزيادة تكلفة اإلنتاج والنقل يف انخفاض
اإلنتاج الزراعي يف ســهل تهامة بشكل
كبري.
يف ســياق متصل ،طالب السيناتور
الدميقراطي مبجلس الشــيوخ األمرييك
باتريك ليهي ،وزارة الخارجية األمريكية
بزيادة املوازنة املخصصــة لربامج نزع
األلغام يف اليمن ،مشــدد ًا عىل رضورة
التصدي لكارثة زراعــة األلغام الحوثية
التي قتلت وجرحت آالف اليمنيني.
وقال "ليهــي" الذي قــى معظم
حياته املهنية مهت ً
ام بقضية إزالة األلغام
بــدء ًا بحرب فيتنام ووصــو ًال إىل حرب
بيــان أصدره قبل أيام ،إ َّنه
الحوثيني ،يف
ٍ
يجب توقف زراعة املليشــيات الحوثية
لأللغام ،مشــر ًا إىل أنّ الجهات املختصة
ّ
متكنت مبســاعدة خــراء وبتمويل من
املانحني من نزع  ٣٠٠ألف لغم ،وأنّ العدد
املتوقع ملا تبقــى منها هو ضعف األلغام
املنزوعة.
وأضاف أنّ أطفال اليمن الذين ميثلون
الجزء األكــر من الضحايــا لهم الحق
وف بيئة
يف أن يحيوا بصــورة طبيعية ِ
آمنة خالية من مخاطــر األلغام ،واصف ًا
األلغام بأنها ســاح دموي غري مرشوع
اســتخدامه ويهدف الحوثيون من خالله
إىل ترهيب وترويع املدنيني.

مقتل طفل وشقيقته

متكن فريق الهندســة التابع لكتيبة
املهام الخاصة ،من انتزاع عرشات األلغام
املصنعة يدوي ًا من قبل امليليشيات الحوثية
يف مديرية باقم.
ونقل موقع الجيش عــن ركن فريق
الهندسة الرائد هارون الصويف ،قوله إن
«فريق الهندســة متكن من نزع  20لغ ً
ام
فردي ًا» ،وإن «امليليشيا الحوثية استحدثت
ألغام ًا فردية مغطاة بالبالستيك املق ّوى،
حيث يصعب اكتشافها ،وهو ما يتسبب
بتأخري عمليات املســح امليداين لأللغام

التي تزرعها امليليشــيا الحوثية املدعومة
من إيران».
وباالنتقــال إىل الحديدة حيث تصعيد
امليليشيات لعملياتها العسكرية من خالل
القصف املســتمر عىل مواقــع القوات
املشــركة من الجيــش الوطني والقرى
السكنية وارتكاب املزيد من املجازر بحق
املدنيــن العُ زلُ ،قتل طفالن شــقيقان
فيام نجا والدهــا جراء انفجار لغم من
مخلفات ميليشــيات الحويث ،األحد ،يف
مديرية الدريهمي ،جنوب ًا.
وقالت مصــادر محليــة ،نقل عنها
مركز إعالم «العاملقــة» الحكومي ،يف
جبهة الســاحل الغريب ،إن «لغ ً
ام أرضي ًا
من مخلفــات ميليشــيات الحويث التي
زرعتها قبل فرارها مــن املنطقة انفجر
يف قريــة القضبة باألطــراف الجنوبية
ملديرية الدريهمي ،وأودى بحياة الطفلني
الشــقيقني يحيى محمد عيل عمر (10
أعوام) وشقيقته نجوى ( 11عام ًا) عىل
الفــور ،ونجا والدهام الذي كان يســر
خلفهام مبسافات قليلة من االنفجار».
وتضــاف هذه الجرمية إىل سلســلة
جرائم امليليشيات الحوثية بحق املدنيني
األبرياء يف الحديدة والساحل الغريب بعد
تحويل املدن والقرى واملزارع والطرقات
العامة والفرعية إىل حقــول ألغام قبل

فرارها منها ،والتي يروح ضحيتها بشكل
يومي ضحايــا مدنيــن معظمهم من
النساء واألطفال.
يأيت ذلك بعد يوم واحد من مقتل امرأة
وإصابــة آخرين مــن أرسة واحدة جراء
قصف حويث عىل أحد األحياء الســكنية
يف مديرية حيس ،جنوب ًا ،حسبام أفادت
مصادر محليــة قالت إن «ميليشــيات
الحــويث أطلقت قذائــف مدفعية ثقيلة
عىل منازل املواطنــن يف مدينة حيس
ســقطت إحداهــا عىل منــزل املواطن
محمد ناجي حميد ،ما أســفر عن مقتل
وفاء أحمد غالب جامل ،وإصابة سالمة
حسن حامدي ،والشــاب منري عبد الله
سامل ،إضافة إىل الطفلني قابوس محمد
ناجي ورعــد محمد ناجي ،حيث ُوصفت
إصابتهم بالخطرية».

انهيار احلوثيني

يوم ًا بعد يومُ ،تظهر مليشــيا الحويث
االنقالبيــة النقاب عــن وجهها الدموي
الذي ال يستهدف خصومها فقط بل يصل
أيض ًا إىل صفوفها الداخلية.
وكرثت يف اآلونة األخرية االشتباكات
املســلحة التي تندلع بــن االنقالبيني
فيام بينهم والتي تســقط قتىل كثريين،

وتكشــف حجم تصــارع األجنحة الذي
يحكم هذا املعسكر اإلرهايب.
أحدث هذه الوقائــع مت ّثل فيام جرى
مبحافظة إب ،حيــث اندلعت مواجهات
عنيفة فيام بــن قوات حوثيةُ ،قتل عىل
إثرها قيادي باملليشيات ،وأصيب آخرون
بجروح.
مصادر مطلعة ذكــرت :إنَّ املواجهات
أســفرت عن مقتــل القيــادي الحويث
إســاعيل ســفيان ،املعني مــن قبل
ً
وكيل ملحافظة إب ،إىل جانب
املليشيات
عدد من املصابني.
وب ّينت املصــادر أنَّ املواجهات اندلعت
بشكل مفاجئ قرب مبنى أمن املحافظة
تتوســع إىل قسم رشطة
القديم ،قبل أن
ّ
الحايف وصو ًال إىل شارع تعز باملدينة.
يأيت هذا فيام أوضحت مصادر أخرى
أنّ مسلحني حوثيني حاولوا اقتحام إدارة
أمن املحافظة بالقوة ،وهو ما تسبب يف
اندالع املواجهات املسلحة.
ني وآخر ،تطفو عىل الســطح
وبني ح ٍ
خالفات داخل معســكر مليشيا الحويث
االنقالبية ،أشبه ما يكون برصاع أجنحة،
ينذر بانهيار املليشيات عن بكرة أبيها.
ففي مطلــع يونيو الجاري ،وبعد أيا ٍم
من نرش غسيل فســاد مليشيا الحويث،
دخل الرصاع بــن الجناحني املتصارعني

عىل النفــوذ مرحلة جديدة بني رئيس ما
يسمى املجلس الســيايس األعىل مهدي
املشاط ،ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية
العليا محمد عيل الحويث ،وذلك لخالفات
عىل النفوذ.
ويف مســعى من زعيم املليشــيات
وجه
عبد امللك الحــويث الحتواء الرصاعّ ،
بتعيني عمه عبد الكريــم الحويث ،وهو
صاحب الســلطة الفعليــة يف صنعاء
وزير ًا للداخليــة يف حكومة االنقالبيني
غري املعرتف بهــا ،بعد رصاع طويل عىل
النفوذ مع جناح مكتب قائد املليشــيات
الذي ميثله املشاط ،والجناح اآلخر للجنة
الثورية.
وبناء عىل ذلك ،انحرص الرصاع مرحلي ًا
بني جناحي املشاط ومحمد عيل الحويث،
ً
وخاصة بعــد تصعيد األخري إىل عضوية
املجلس السيايس األعىل ،اإلطار الشكيل
لحكم مناطق سيطرة االنقالبيني.
واع ُتربت هذه الخطوة ،متهيد ًا إلزاحة
املشــاط الذي ميثل واحد ًا من العساكر
املطيعني لزعيــم املليشــيات ،إال أنه ال
ينتمي ألرسة الحــويث ،فقد خرج عضو
املجلس الســيايس ســلطان السامعي،
ليكشــف عن جزء من فساد هذا الجناح،
بإيراد تفاصيل ما يســتحوذ عليه أحمد
حامد (أبو محفوظ ) ،من أموال ونفوذ،
من خالل موقعه كمدير ملكتب ما يسمى
رئاسة الجمهورية ،وهي الفضائح التي
توقع الكثريون أن تؤدي إىل إزاحة حامد
من موقعه ،أو تصفية السامعي ،استناد ًا
إىل ســجل دمــوي حافل عرفــت بهذه
املليشيات منذ ظهورها.
وبينام يحتفظ زعيم املليشيات لنفسه
بخيوط اللعبــة كاملة ،إال أنَّ وجود ثالثة
أجنحة تتصارع عىل النفــوذ واألموال،
قــد انعكس عــى مواقــف االنقالبيني
من اســتمرار الحرب وااللتزام باتفاقات
الســام ،إذ أنّ املتحدث الرســمي باسم
هذه املليشيات ،ومعه مقرب من زعيمها،
ميســكان مبلــف العالقــات الخارجية
ومحادثات السالم.
كام يديران شبكة إعالمية تضم ثالث
محطــات فضائية ،ومحطــات إذاعية
محليــة ،ومواقــع إخباريــة ،ومكاتب
خدمــات إعالمية ،تحتكــر حقوق البث
من مناطق ســيطرتهم ،وتقدم الخدمات
لعدد من وســائل اإلعالم ووكاالت األنباء
اإلقليمية والدوليــة ،وتدار من الضاحية
الجنوبية يف العاصمة اللبنانية.

