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هل ينقلب السحر على الساحر؟

رغبة حوثية يف إطالة أمد الحرب

• "األمناء" القسم السياسي:
يف جميع املامرســات اإلجرامية التي
تقدم عليهــا املليشــيات الحوثية يكون
هدفها األســايس إطالة أمد الحرب أطول
فــرة ممكنة مبا يســاعدها عىل فرض
سيطرتها وتقوية نفوذها يف املناطق التي
تسيطر عليها من جانب ،وسعيها للتوسع
أفقي ًا ورأســي ًا من جانب آخر ،غري أن هذا
الرس يبدو أنه انقلب عىل الســاحر بعد أن
وصلت األوضاع يف املناطق التي تسيطر
عليها املليشــيات إىل مرحلة ال يتحملها
أحد.
دامئا ما تقدم املليشيات الحوثية عىل
جرائم مــن نوعية تفجري املنازل وتفخيخ
األرايض ،وتخريب التعليم واملؤسســات
الصحية واإلدارية ،وتركز يف األغلب عىل
أن تكون املناطق التي تستهدفها من دون
قوات أمن قادرة عىل ضبط األمور داخلها،
لتســهل من مهمة املرتزقة التي تقودهم
لعملية السيطرة عىل تلك املناطق.
ولكــن تلــك العمليــات يف كثري من
األحيــان ترتبط برفض األهــايل الذين ال
تعوضهم املليشــيات عن خســائرهم بل
ترتكهم ومصريهم يف مواجهة املوت ويف
كثري من األحيان متنع املســاعدات واملنح
الخارجيــة املقدمة إليهــم ،وتعمل عىل
اتهام األطراف الخارجية بعرقلة وصولها،
لتظهر أمامهم يف دور املدافع عنهم ،غري
أن تلك املامرســات انكشــفت بعد توايل
التقاريــر الدولية التــي حملت الحوثيني
مســؤولية عرقلة مساعيهم للوصول إىل
الفئات املحرومة.
وبالطبــع مل تتحمل املليشــيات أي
نقد موجه إليهــا من قبل املواطنني الذين
يواجهون املوت يف كل يوم ،وشلت حملة
إليقاف عدد من املنارصين والناشــطني
عىل مواقــع التواصــل االجتامعي ممن
ينتقدون مامرســاتها ،وكشفت مصادر
إعالمية من صنعاء يف ترصيحات سابقة
أن وزير اإلعالم الحويث املدعو ضيف الله
الشــامي ،طالب يف اجتــاع مؤخرا مع
إعالميــن حوثيني بضبط ما أســاهم
الناشطني املنفلتني عىل مواقع التواصل
االجتامعي مشــرا إىل أن رضرهم أصبح
أكرث من نفعهم .
وحســب املصادر فأن الوزير الحويث
هدد بإحالة كل من يــيء إىل القيادات
الحوثية ويعمل عىل ما أسامه إثارة البلبلة
بإحالته إىل نيابة الصحافة .
وأضافت املصادر أن مليشــيا الحويث
أوقفت عدد من الناشــطني عىل مواقع
التواصل االجتامعي عن النرش ،بســبب
انتقادهم للقيــادات الحوثية ،وبررت هذا
التــرف بأنهم خرجوا عــن الخط ،وأن
منشوراتهم تثري الفتنة وتشق الصف.
وتأيت تلــك اإلجراءات بعــد أيام من
إصابة عدد من الصيادين وقواربهم جراء
اشــتباكات عنيفة اندلعت بني الحوثيني
داخل ســوق ســمك يف مدينة الحديدة،
وقالت مصادر محليــة مبدينة الحديدة،
الخميس ،بأن اشتباكات مسلحة اندلعت
بني عنارص حوثية ومتحوثني يف ســوق
السمك باملدينة.
وأضافــت املصــادر أن أحــد عنارص
مليشيا الحويث من خارج الحديدة اعرتض
عليه احد الصيادين لــدى قيامه بإطالق
الرصــاص داخل الســوق لكــن الحويث
املسلح بارش الصياد بإطالق الرصاص من
سالحه ليصيبه بجروح يف قدمية.
وأكــدت أنه وعــى أثر ذلــك حاولت

هجمات حوثية

وهمية لكسب
ثقة طهران
بعض العنارص املتحوثة االمساك باملسلح
الحويث لتندلع اشتباكات بالرصاص الحي
استمرت نصف ساعة وتسببت يف اصابة
قــوارب الصيد وكذا عدد مــن الصيادين
اضافــة اىل حالة الرعــب التي دبت يف
صفوف املتسوقني.
وال ميكن الفصل بــن عمليات القمع
التي متارسها املليشــيات الحوثية بحق
منارصيهــا ،وبــن حالة الغليــان التي
تعانيها يف الداخل عــى إثر وقوع أكرث
مــن حالة اقتتال داخيل خالل األســبوع
املنقيض ،والتي كان من نتائجها انسحاب
املئات من ميليشــيات الحويث االنقالبية
مــن جبهات الســاحل الغريب ،بســبب
خالفات بني قياداتهم عىل اقتطاع مبالغ
من مخصصاتهم.
وأشــارت مصــادر يف الحديدة إىل
انســحاب  480عنرصا حوثيا من جبهة
الســاحل الغريب نتيجــة رصاع حاد بني
قيادات تنتمي إىل منطقة الحيمتني غريب
صنعاء ،وتطور الخالف بني قادة حوثيني
إىل اشتباكات مسلحة دفعت بأحدهم إىل
ســحب أنصاره الذين ينتمي غالبيتهم اىل
مديريتي الحيمتني يف صنعاء.
ونشــبت الخالفات بــن القيادي أبو
عيل فاضل قائد املحور الشــايل الغريب
للميليشــيات الحوثيــة وبــن املرشف
العســكري ملربع الحيمتــن املدعو "أبو
يحيى الجريدي" وعــى إثرها أمر األخري
بانســحاب أنصاره من جبهات الحوثيني
بالحديدة.
وعن أسباب الخالف ،بحسب املصادر،
قيام عيل فاضــل بخصم مبالغ مالية من
التمويل الخــاص باملحور ،الذي يبلغ عدد
أفــراده  3600عنرص ،وملدة ثالثة أشــهر
عىل التوايل ،ليستثمرها يف رشاء عقارات
بصنعاء.
وتطور الرصاع بني القياديني الحوثيني
عىل نهب األموال إىل اشــتباكات مسلحة
بعد قيــام قائد املحور الشــايل الغريب
للمتمرديــن ،بتحريك حملة عســكرية
بقيادة قائد املشاة يف املحور محمد مجمل
لضبط أبو يحيى الجريــدي يف منطقته
ببني منصور.
وعقــب الحملة نشــبت اشــتباكات
مسلحة بني الطرفني قبل أن يقوم املسؤول
الحــويث ملربع الحيمتني بإصــدار أوامر
النصاره باالنســحاب من جبهة الساحل
الغريب بالتوازي مع قيام مسؤول الدفاع
الجوي بالحديدة املدعو أبو فتح الكندحي
باإلنسحاب هو اآلخر.

كسب ثقة طهران

لجأت املليشــيات الحوثيــة إىل حيلة
جديدة من شــأنها أن تكسب من خاللها
ود طهران التي تدعمها باستمرار ،ويبدو
أنها قد اشرتطت استكامل الدعم باستمرار
استهداف اململكة العربية السعودية ودول
التحالف العريب ،األمر الذي زاد من وترية
ما ميكن تسميته بـ"الهجامت الوهمية"،
إذ تعلن املليشيات استهدافها ألحد املواقع

الســعودية غري أن الواقع يكون مخالف
متاما لذلــك ،ما يدفــع التحالف العريب
لرسعة نفي وقوع تلك الهجامت.
ويرى مراقبــون أن وجــود الخرباء
اإليرانيــن يف صنعاء يضع املليشــيات
الحوثية يف مــأزق أمام ممولها الرئييس
طهــران ،ألن الدعــم اإليراين الســخي
يستهدف أساســ ًا أن يكون هناك رسائل
للواليات املتحدة األمريكية ودول التحالف
العريب بإن أذرع إيران قادرة عىل الوصول
إىل مناطــق مدنية خارج نطــاق الدولة
اليمنيــة ،وبالتــايل فإنه ســواء تعامل
الدفاعــات الجوية الســعودية مع تلك
الطائرات وفشــل املليشيات يف الوصول
إىل األهداف التي تعلن باســتمرار قدرتها
عــى الوصول إليها يربهــن عىل ضعف
أدوات إيران.
وبالرغــم من أن إيــران ال تتوقف عن
ارتكاب جرائم بعيدة عن نطاقها ســواء
يف البحــر األحمر أو غريهــا من املواقع
والعمليــات التي تعلن قيامهــا بها بني
الحني واألخر ،غري أنهــا غري قادرة عىل
االستمرار يف ارتكاب مثل هذه العمليات
التي تكون وقتيــة ،وبالتايل فإنها تعول
عىل طائرات املليشيات املسرية ألن تكون
بدي ًال عن قدرتها االســتمرار يف مواجهة
املجتمع الدويل بأكمله الذي لن يســمح
بتهديد املالحة البحرية.
األمر الذي انعكس عىل تزايد الحوادث
التي نفتها قــوات التحالف العريب ،ويف
ظهر األحد ،أكد املتحدث الرســمي باسم
تحالف دعم الرشعيــة يف اليمن العقيد
الركن تريك املاليك ،أنه ال صحة ملا نرشته

ميليشــيات الحويث عن استهداف مطار
(نجران) وأنها محاوالت زائفة للحوثيني
لرفع الروح املعنوية لعنارصها.
وقــال املاليك  -يف مداخلــة هاتفية
لقنــاة (ســكاي نيوز عربيــة)" :إن كل
محــاوالت الحوثيــن لتهديــد األمــن
واالستقرار ســيكون مصريها الفشل"،
مشريا إىل اســتمرار قوات التحالف يف
عمليات القصــف للمواقع العســكرية
للميليشيات يف صنعاء.
وأوضــح أن قوات التحالف أســقطت
طائرة مســرة مليليشيات الحويث حاولت
استهداف (نجران) ،حيث تم رصد انطالق
الطائرة بدون طيار من العاصمة (صنعاء)
والتعامل معها قبل الوصول إىل أهدافها،
مستنكرا العمليات املمنهجة من الحوثيني
الستهداف املطارات املدنية.
وأضــاف" :أن اســتهداف امليليشــيا
الحوثية للمطــارات يعد مخالفة للقانون
الدويل واإلنساين ،ومحاوالتها استخدام
الطائــرات بــدون طيار هو اســتهداف
للمدنيني بالدرجة األوىل ،ولدينا الحق يف
الدفاع عن مواطنينا واملواطنني املقيمني
عىل األرايض السعودية ،حيث أن املطارات
بحســب القانون الدويل واإلنساين هي
منشآت مدنية يستخدمها آالف املواطنني".
وأكــد املتحــدث باســم تحالف دعم
الرشعية أن قــوات التحالف تتعامل بحزم
مــع املواقع التي تنطلق منهــا الطائرات
املسرية التابعة مليليشيات الحويث بحسب
القانــون الــدويل واإلنســاين وقواعد
االشتباك ،مشددا عىل أن التحالف يسعى
للقضــاء عــى اإلرهاب الذي متارســه

امليليشــيات ،والتي متارس عمليات القتل
خارج إطار القانون.
وأشــار املاليك إىل أن جهود التحالف
منذ بداية العمليات العسكرية وحتى اآلن
تأيت ضمن الجهــود الدولية للقضاء عىل
اإلرهاب ،مؤكدا تواصل قــوات التحالف
تصديها ملا تشــكله امليليشــيا الحوثية
من تهديد للمواطنــن يف الداخل اليمني
وانتهاكات لألمن الدويل.
وقبل ثالثة أيام نفى املتحدث باســم
قــوات التحالف العريب أيضا اســتهداف
قاعدة امللك خالد الجوية يف عسري جنوب
غرب اململكــة من قبــل الحوثيني اليوم
الخميس.
وقال املاليك يف بيــان نرشته وكالة
األنباء الســعودية الرســمية “واس” إن
القــوات املشــركة للتحالــف اعرتضت
وأســقطت فجر اليوم طائرة بدون طيار
أطلقتها جامعة الحوثيني اإلرهابية” من
محافظة صنعاء يف محاولة الســتهداف
األعيان املدنيــة واملدنيني مبدينة خميس
مشيط يف عسري.
وأضاف بأنه ال صحة ملا تبثه وســائل
إعالم امليليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا
مواقع حساسة بقاعدة امللك خالد الجوية،
واصف ًا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس
التي يعيشونها.
وأكد أن طائرة مسرية تحمل متفجرات
تابعة للحوثيني ،حاولت استهداف منشأة
مدنية يف نجران ،لكــن تم التعامل معها
قبل الوصول إىل أهدافها.
ويف  21يوليو الجــاري أيض ًا ،أعلنت
املليشيات استهداف مطار نجران.

