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بعد الخسائر الفادحة التي ُمني بها..

انتهاكات حوثية كبرية يف ال�ضالع
“األمناء” قسم الرصد:

يف الوقت الذي أشارت فيه إحصاءات
رســمية بأن املليشيات الحوثية خرست
 2312مقاتــ ًا باإلضافــة إىل  300آلية
عسكرية فقط خالل شهر مايو املايض،
كان هناك تقريــر حقوقي يوثق آلالف
الجرائــم واالنتهاكات التي أقدمت عليها
العنارص املدعومــة من إيران منذ مطلع
العام الجاري.
وطبقــا للتقرير الــذي أطلقه املركز
اإلعالمي لجبهة الضالــع مؤخرا ،فقد
بلغــت جرائــم وانتهاكات املليشــيات
الحوثية منذ  1يناير  2019وحتى إطالق
هذا التقرير نهاية يوليو 2019م ()183
جرمية ،شــملت ( )42حالة قتل ملدنيني
بينهم ( )10نســاء ( )12طفال وإصابة
( )82بينهم ( )21طفال ( )15امرأة.
ووثق املركز اإلعالمــي وفق تقريره
تعرض ( )81مدنيا لالختطاف واإلخفاء
القرسي ومــن بــن املختطفني ()11
طف ًال ،وخــال ذات الفرتة رصد التقرير
( )712منزال ومنشأة دمرتها املليشيات
الحوثية اإلرهابيــة ،منها ( )115منزال
بشكل كيل و( )562منزال بشكل جزيئ،
وتفجــر  31منزال وتدمري  4جســور،
وكذا اعتــداء املليشــيات الحوثية عىل
( )9مســاجد والتي حولتها إىل ثكنات
عسكرية ومجالس للقات.
كــا وثــق التقرير نهــب وإتالف

مزرعــة
()1320
للمواطنــن ،وتدمري
( )17مضخة مياه ،كام
اســتهدفت املليشيات
الحوثيــة املــدارس
واملؤسسات التعليمية
حيث بلغ عدد انتهاكات
القطاع التعليمي)49( ،
حالة انتهاك ،منها ()3
مدارس بشــكل كيل،
و( )6بشــكل جزيئ،
وكليتــان ومعهــدان
تقنيــان ،وتحويل ()8
مــدارس إىل ثكنــات
عســكرية ومخــازن
لألسلحة.
التقرير وثق يف ذات
الفرتة قيام املليشــيات
الحوثية بقتل صحفي
ومحاولــة قتــل اثنني
آخرين بشــكل مبارش،
كام وثــق تدمري ()11
مركــز ًا صحيــ ًا ونهب
محتوياتهــا وســيارة
إســعاف التابعــة لها
كام اختطفت ثالثة من
املسعفني الذين كانوا عىل منت السيارة.
إىل ذلك ،رصد التقرير قيام املليشيات
الحوثية بطرد وتهجري ( )5095أرسة من
منازلهم وقراهــم ،وزرعت آالف األلغام
والعبوات الناســفة يف الطرقات العامة

وبالقرب من املنازل بشكل عشوايئ أدت
إىل مقتل وجرح ( )39مواطن.
ونــوه التقرير إىل أن هــذه الجرائم
التــي ارتكبتهــا املليشــيات الحوثية
مســتدلة بالوقائع والقرائــن موثقة
باألدلة ،مضيف ًا بأنه مل يتم توثيق كافة

االنتهاكات التي أقدمت عليها املليشيات
الحوثية بســبب عدم القدرة عىل النزول
امليداين إىل بعض املناطق التي تســيطر
عليها املليشيات.
ومل تأيت هــذه الجرائم املرتكبة بحق
املدنيني من فراغ ،إذ دفعت املليشيا مث ًنا

ً
باهظا يف عتادهــا ومقاتليها،
ومل تســتطع التعزيــزات التي
أرسلتها امليليشيات إىل جبهات
الضالع والقادمة من محافظات
”إب ،ذمار ،عمــران ،البيضاء،
صعدة ،صنعاء“ أن توقف زحف
القــوات الجنوبيــة ،فاضطرت
لالســتعانة برجال القبائل يف
مناطــق خاضعة لســيطرتها
ومحاذيــة للخطــوط األمامية
لجبهــات الضالــع ،إلخــراج
مقاتليها من مناطق املواجهات
بخسائر أقل ،وهو ما ساهم يف
ارتكاب العديد من الجرائم بحق
املدنيني.
وبحســب مصادر عسكرية
فإن عملية صمــود الجبال هي
املرحلة الثانية بعد عملية قطع
النفس التي حققت كل أهدافها،
حيث تواصــل القوات الجنوبية
معركة صمــود الجبال تحقيق
أهدافها بكل قوة.
وأشــارت املصادر ذاتها إىل
أن القوات الجنوبية استطاعت
أن تحــرر الكثري مــن املواقع
اإلســراتيجية مــن قبضــة
مليشــيات الحويث تحديدًا شامل وغرب
الضالع ،ومتكنت القــوات من االقرتاب
بشــكل كبري مــن تحقيــق األهداف
اإلســراتيجية الكربى التي رسمت قبل
انطالق املعركة.

انتهازيو الإ�صالح بربملان ال�شرعية يتاجرون مب�شكالت ح�ضرموت
“األمناء» غرفة األخبار:

لجأ نــواب اإلصالح يف برملــان الرشعية إىل
انتهازيتهم املعتادة يف التعامل مع املشكالت التي
تحارصهم ،بعد أن أقدم  50نائب ًا منتمني إىل الحزب
عىل اتخاذ خطوة شكلية وهددوا باالنسحاب من
الربملان ما مل تتحســن األوضاع األمنية واملعيشية
واالقتصادية يف حرضموت ،يف الوقت الذي تعاين
فيه محافظات الجنوب كلها من نفس املشــكالت.
وبالتدقيــق يف تلــك الخطوة فإنها تســتهدف
باألســاس مغازلة أبناء حرضموت الذين خرجوا
خــال األســبوع املــايض يف
مظاهرات عدة اعرتاض ًا عىل تردي
األوضاع يف محافظتهم ،وطالبوا
بإبعاد املنطقة العســكرية األوىل
التابعة لإلصالح بعد أن تســببت
يف نرش الفــوىض بد ًال من حفظ
األمن.
وبالتــايل فــإن اإلصالح هنا
يســعى لرضب أكرث من عصفور
بحجر واحــد ،فهو مــن ناحية
يحاول أن يستجدي أبناء الجنوب
مــن أجل مترير انعقاد جلســات
الربملان مرة أخرى يف املكال عقب
إجازة عيــد األضحى ،ومن ناحية
أخرى يحاول أن ييش بأن القيادات
التابعة للحزب ليســت سبب تلك
األزمــات باعتبار أنهــا تعارضها
معارضة علنية وتهدد باالنسحاب
من الربملان.
ويــرى مراقبــون أن اإلصالح

يخىش الغضب الشــعبي الجنويب جراء محاوالت
الرشعيــة عقــد جلســات الربملان مــرة أخرى،
وأن الحزب ســعى يف البداية ألن يكــون انعقاد
الربملــان يف العاصمــة عدن ،غــر أن ذلك واجه
رفض ًا شــعبي ًا كبري ًا ،وبالتايل لجــأ إىل املكال مرة
أخرى بعد أن عقد فيها جلســاته قبل أشهر قليلة.
ويحظى اإلصالح برفض شعبي واسع يف حرضموت
إذ أنه يعد سبب ًا أساسي ًا يف تردي األوضاع املعيشية
هناك ،يف وقــت يقوض فيه أي محاوالت من أبناء
الجنوب لالرتقــاء بأوضاع محافظتهم وتشــكل
قياداتهــم حجز عرثة أمام أي محاولــة للتقدم أو

تحسني األوضاع املعيشــية هناك تحديدا يف ظل
وجود املنطقة العســكرية األوىل التي تعمل بدعم
مبارش من عيل محسن األحمر.
وكان “ ”54برملانيــ ًا مــن أعضــاء مجلس
النواب التابــع لـ”الرشعية” قد هــددوا بتعليق
عضويتهم ،احتجاج ًا عىل ســوء الخدمات والتي
يأيت عىل رأســها الكهربــاء ،وتــردي أوضاع
األمن ،بالرغم من أن هــؤالء النواب ينتمون إىل
حزب اإلصالح املســيطر عىل قيــادات الرشعية،
وبإمكانهــم أن يقومــوا بحل هذه املشــكالت
مــن دون اللجوء إىل تلــك الخطوة الشــكلية.

وقــام محتجون ،أمس األربعــاء ،بإغالق جميع
الشــوارع الرئيســية يف مدينة املكال بســاحل
حرضموت ،احتجاجا منهم عــى انقطاع التيار
الكهربايئ املتكرر.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املحتجني
يف املــكال بســاحل حرضمــوت قامــوا بقطع
الشــوارع والطرقــات الرئيســية باألحجــار
وإرضام النريان يف إطارات الســيارات احتجاجا
منهــم عىل تــردي خدمــة التيــار الكهربايئ.
كــا أصدر شــباب الغضب بــوادي حرضموت،
أمس األربعاء ،بيانا ناريــ ًا أدانوا فيه تزايد أعامل
القتــل واالنفــات األمنــي
بالوادي وســط صمت السلطة
املحليــة بالــوادي والصحراء.
وأشــار البيان ،إىل أن األعامل
اإلرهابية واإلجرامية من سفك
الدمــاء يف وادي حرضمــوت
هــي أعــال خسيســة من
مجرمني انتهكــوا محارم الله.
وشــدد البيان ،برضورة إقالة
رئيــس اللجنــة األمنية بوادي
حرضموت وإحالته “للتحقيق»
مع مســاعديه ،مــع رضورة
اســتبدال املنطقة العســكرية
األوىل بقوات النخبة الحرضمية
إلعادة االستقرار واألمان مجددا.
وشــهدت مدينة املــكال خالل
األيام القليلــة املاضية ،خروج
عــددا من املحتجــن اعرتاضا
منهم عىل ســوء وتردي خدمة
التيار الكهربايئ.

