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يف انتهاك صارخ للقوانني الدولية..
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بو�صلة التجنيد احلوثية تتجه �صوب الن�ساء!

السياسي :
«األمناء» القسم
ّ
أعلنــت الحكومــة اليمنية ،أن ميليشــيات
الحويث االنقالبية ،دمرت حياة أكرث من  4ماليني
طفل ،ودفعت معظمهم إىل البحث عن عمل ج ّراء
ظروف الحرب التي شــنتها مســتغلة األوضاع
االقتصادية واإلنســانية املرتدية لألرس اليمنية،
والدفع بهم إىل جبهات القتــال وإغرائهم مالي ًا
إلعالة أرسهم وااللتحاق بصفوف امليليشــيات
والزج بهم إىل محارق املوت...
وجــددت ،التأكيد أن حل الرصاع يف اليمن لن
يكون إال بح ّل جذور هذا الرصاع املتمثل يف إنهاء
االنقالب واســتعادة مؤسسات الدولة املختطفة
وتحقيق الســام املستدام وإنهاء معاناة الشعب
اليمني ،وتحقيق السالم...
وأفاد املندوب الدائم لليمن لدى منظمة األمم
املتحدة يف نيويورك الســفري عبدالله السعدي،
يف جلســة النقاش املفتوحة يف مجلس األمن
الدويل ،الجمعة ،حول األطفال والنزاع املســلح،
أن ميليشيات الحويث املسلحة جندت أكرث من 30
ألف طفل ميني واستخدمتهم يف الرصاع ،مؤكدا
ً
طفــا وطفلة ،يف انتهاك
مقتل  3آالف و 279
صارخ للقانون الدويل اإلنساين...
وأضــاف أن عمليات التجنيد شــملت طالبا
وطالبات املدارس ودور األيتام ومالجئ األحداث
واملجتمعــات املحليــة ،كام عملت املليشــيات
الحوثية االنقالبية عــى حرمانهم من التعليم،
حيث حرمت مليونا و 600ألف طفل من االلتحاق
باملدارس خالل العامني املاضيني فقط ،وأقدمت
عىل قصف وتدمري ألفني و 372مدرســة جزئي ًا
وكلي ًا ،واســتخدام أكرث من ألف و 600مدرسة
كسجون وثكنات عسكرية! .

تجنيد وحرمان!

ولفت السعدي إىل أن أطفال اليمن يتعرضون
ألبشــع أنواع القتل واملعاناة والتجنيد والحرمان
من حقوقهم األساســية التعليميــة والصحية
واالجتامعية بسبب امليليشيات الحوثية ،وفق ما
نقلته عنه وكالة األنباء اليمنية الرسمية
كام لفت إىل أنه يتم تأهيل األطفال الذين يتم
احتجازهم أو اعتقالهــم كمقاتلني يف صفوف
امليليشــيات الحوثية وإعادة تأهيلهم يف مركز

مأرب إلعــادة التأهيل واملدعــوم من مركز امللك
سلامن لإلغاثة اإلنسانية ،والتواصل مع الصليب
األحمر الدويل وتسليم هؤالء األطفال إىل أرسهم
.
وحذر من قيام امليليشــيات الحوثية املسلحة
بإنشاء مخيامت صيفية الســتقطاب األطفال
وتدريبهم وإلحاقهم بصفوفها استمرار ًا لنهجها
يف استغالل األطفال اليمنيني ويف انتهاك صارخ
لكل األعــراف والقوانني الدولية وقوانني حقوق
الطفل.

بوصلة التجنيد الحوثية تتجه صوب النساء

عملت امليليشــيات الحوثية منذ بدء العطلة
الصيفية بجميع الســبل والوسائل الستقطاب
عدد من النساء ،وعىل رأسهن رشيحة املعلامت،
وإخضاعهن بطــرق مختلفة للمشــاركة يف
دوراتها الطائفية .
وأكد عدد من املعلــات يف صنعاء توجيه
امليليشيات دعوات رسمية للمعلامت عىل شكل
مجموعــات للحضور واملشــاركة يف دوراتها
الطائفية.
وأفادت املعلــات بأن الجامعــة الحوثية،
وعقب بدء العطلة الصيفيــة ،ألزمت كثري ًا من
املعلامت يف صنعاء ومناطــق أخرى خاضعة
لسيطرتها ،عرب توجيهات رسمية ،باملشاركة يف
دورات عىل أســاس أنها ثقافية ،بينام تفاجأت
بعض من املعلامت مبحتوى تلك الدورات ،وأكدن
أنها تشمل دروس ًا وبرامج ومحارضات وخطب ًا
طائفية وتحريضية .
وقالت مديرة إحــدى املدارس الحكومية يف
صنعاء :إن امليليشــيات ــ عــر وزارة الرتبية
الخاضعة لســيطرتها ــ ألزمت ،قبل شــهر،
مديرات املدارس يف صنعاء بإعداد كشــوفات
خاصة تحوي معلومــات وعدد املعلامت الاليت
يعملن يف تلك املدارس بهدف إخضاعهن بشكل
إجبــاري للمشــاركة يف برامجهــا ودوراتها
الثقافية.
وتحدثت املســؤولة الرتبوية عن اســتياء
ســخط كبريين يف صفوف املعلــات الاليت
تم إخضاعهن مــن قبل الجامعة للمشــاركة
يف الــدورات الطائفية .وأشــارت إىل التعبئة
الطائفية الخطرية التي متارســها امليليشيات

يف حق املعلامت الاليئ شاركن يف تلك الدورات
التحريضية.
«من شاركن يف دورات امليليشيات
وقال :إن َ
تم إجبارهن عىل االستامع لخطب ومحارضات
زعيم امليليشــيات عبد امللك الحويث التي حملت
يف مضامينها جميع أســاليب التحريض عىل
العنف واالقتتال والطائفية والساللية».
معلمة يف صنعاء شــاركت بــدورة ثقافة
استياء
حوثية تذكر  :إن أسلوب امليليشيات القى
ً
واسع ًا من قبل زميالتها املعلامت الاليت شاركن
معهــا يف دورة ثقافيــة ،مضيفة« :لألســف
الشديد ،يت ّم تعليمنا يف هذه الدورات من َمالزم
مؤســس امليليشيات حســن الحويث ،وتركز
امليليشيات جهودها عىل تعبئة املشاركات تعبئة
طائفية خطرية» .وأضافــت :إن «األغلبية من
املعلامت يرفضن امليليشــيات الحوثية وجميع
برامجها الطائفية».
ومضــت قائلة« :لوال عدم معرفتنا بســبب
الدعوة التــي ُو ّجهت لنا كمعلامت ملا حرضنا أو
شاركنا يف مثل هذه الدورات الخطرية».
كام عربت وكيلة إحدى املدارس يف صنعاء ــ
شاركت هي األخرى بدورة حوثية ــ عن ندمها
وأسفها الشــديدين لحضور مثل تلك الدورات،
التي وصفتها بـ«املشــبوهة» .وقالت« :مل أكن
أعــرف أن الــدورة الحوثية ســتتضمن أفكار ًا
وثقافات خاطئة ومغلوطة ،ولو ُ
كنت أعرف هذا
ُ
شاركت فيها عىل اإلطالق».
من قبل ملا
وفيام يتعلق باألسباب التي جعلت امليليشيات
تكثف منذ بدء العطلــة الصيفية تنظيم دورات
طائفية تستهدف فيها بالدرجة األوىل رشيحة
املعلامت وطالب املدارس ،أرجع مسؤول تربوي
يف صنعاء سعي امليليشيات إىل تلك الدورات إىل
«تعبئة املعلامت وتغيري معتقداتهن حتى يسهل
من خاللهن خدمة املنهــج اإليراين ،باإلضافة
الســتهداف عقول طلبة املدارس عرب برامجها
إلخضاعهم من أجل اعتنــاق أفكارها الضاللية
املشــبعة بالعنف والكراهية والحقد من جهة،
والتحشيد لجبهاتها القتالية من جهة أخرى».
ومل تكن النساء ممن خارج العملية التعليمية
بعيدات عن هذا املخطط ،فقد واصلت امليليشيات
خطاها يف اســتهداف رشيحة النساء بشكل
مكثف يف صنعــاء ومناطق أخــرى خاضعة
لسيطرتها ،عرب إقامة دورات مغلقة ومحارضات

طائفية .وكشف سكان يف صنعاء عن استمرار
امليليشيات يف إرسال ما ُيسمي بـ«الزينبيات»
للقاء عدد من ُ
األ َس ور ّبــات البيوت يف أحياء
ّ
متفرقة من صنعاء لحثهن ودعوتهن للمشاركة
مع بناتهن وأقربائهن من النســاء يف دورات
وبرامج امليليشيات اإليرانية.
وتطرق عدد من السكان إىل إقامة امليليشيات
حالي ًا عــدد ًا من املحــارضات الطائفية لبعض
النســاء .وأكدوا أن معظمها ُيقــام يف منازل
تابعة لقيــادات ومرشفني حوثيــن بعدد من
أحياء صنعاء.
وأشار الســكان إىل وجود عمليات مراقبة
ومتابعة حثيثة تقوم بها ما تسمى «الزينبيات»
للنســاء املتغيبــات عــن دورات امليليشــيات
الثقافية ،باإلضافة إىل قيامهن بعمليات ابتزاز
وتهديد ضد النساء الاليئ يقررن عدم مواصلة
مشاركتهن يف تلك الدورات الطائفية.
وعزا مراقبــون توجه الجامعــة الحوثية
الســتقطاب رشيحتي النســاء واألطفال يف
برامجها الطائفيــة إىل الفشــل الذريع الذي
ُم ِن َيت به وعدم قدرتها عىل حشــد املقاتلني يف
مناطق سيطرتها .وهو األمر الذي جعل ،بحسب
املراقبــن ،الجامعة تكثف مــن تحركاتها يف
األوساط النسائية.
ومنذ إحكام امليليشيات الحوثية قبضتها عىل
صنعاء ومناطق مينية أخرى ،تواصل الجامعة
املدعومــة من إيران بــث أفكارهــا الطائفية
وخطابات الكراهية وثقافة العنف يف أوســاط
اليمنيني مبختلف رشائحهم ،خصوص ًا رشيحتي
النساء واألطفال ،يف محاولة منها إلقناع أكرب
عدد منهم مبرشوعها الطائفي املســتورد من
الحــوزات اإليرانية عىل حســاب مصالح أبناء
الشعب اليمني وأمنهم واستقرارهم.
ووفق ًا للمراقبني؛ تتضمن الدورات الطائفية
الحوثية إلقــاء دروس ومحارضات تحريضية
وانتقامية وفئوية لزعيم امليليشــيات عبد امللك
الحــويث ،وقراءات ملالزم الرصيع حســن بدر
الدين الحويث التي تدعو للعنف والتحريض عىل
القتل ،وتشــدد عىل أهميــة الرصخة الحوثية،
وتدعو ملقاطعة البضائــع التجارية التابعة ملن
وصفوهم باألعداء ،إىل جانب حث املشــاركني
(ذكور ًا وإناثــ ًا) عىل االنخراط يف ماســموه
«الجهاد يف جبهاتها القتالية».

