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بحزام مفخخ من األلغام
يطوق اليمن
احلوثي
ٍ
ّ
ّ

ويحول «�صنعاء» مل�ستودع متفجرات قابل لال�شتعال!
“األمناء” القسم السياسي:
إذا نظرنــا إىل األرقام التــي تعلنها جهات
نزع األلغام يف اليمن فإننا نكون أمام حقيقة
واضحة ،وهــي أن املليشــيات الحوثية عملت
منذ انقالبها عىل السلطة يف العام  ٢٠١٤عىل
تطويق اليمن بحزام مفخخ من األلغام ،يهدف
أساســا لحصار األبرياء يف بقــاع جغرافية
بعينها لتسهيل استهدافهم.
وأعلن مرشوع “مســام” الســعودي لنزع
األلغــام يف اليمن أمس األول األحد ،أنه تم نزع
ما يقرب من  80ألف لغم وذخرية غري منفجرة
وعبوة ناسفة يف البالد منذ يونيو .2018
وأوضح مدير عام املرشوع أسامة القصيبي،
يف بيان نرش عىل املوقع اإللكرتوين للمرشوع،
“أن الفرق امليدانية نزعت األسبوع املايض 1673
ً
لغم وذخرية غري منفجرة وعبوة ناسفة ،منها
 1350لغام مضادا للدبابــات و 4ألغام مضادة
لألفراد و 305ذخائر غــر منفجرة و 14عبوة
ناسفة.
وأكــد القصيبــي “أن مجموع مــا نزعته
الفرق امليدانية منذ انطالق املرشوع وحتى أول
أغسطس الجاري بلغ  79986لغام تنوعت بني
ألغام ،ذخائر غري منفجرة ،وعبوات ناسفة”.
ويهدف مرشوع “مســام” ،الــذي وقعت
عليه الحكومة اليمنية مــع عدد من الرشكات
املتخصصة يف نــزع األلغــام يف يونيو عام
 ،2018إىل تطهــر األرايض
اليمنيــة ،التــي تقــع تحت
ســيطرة القوات الحكومية،
من األلغام األرضية والذخائر
غري املنفجــرة ،وتدريب كوادر
وطنية مينية عىل نزع األلغام،
إضافة إىل وضع آلية تســاعد
اليمنيني عــى امتالك خربات
مستدامة لنزع األلغام.
وبشكل شبه يومي يسقط
قتــى وجرحى مــن املدنيني
يف عدة مناطــق مينية ،بفعل
األلغام التي زرعت بكثافة من
قبل مليشيا الحويث يف أحياء
مدنية وطرقــات وأماكن تعد
مقصدا مهام للسكان.
وعىل الرغــم من مطالبات
حقوقيــة وأمميــة متكررة
ملليشــيا الحــويث بوقف زرع
األلغــام ،إال أن االنقالبيــن
واصلــوا جرامئهــم يف هذا

االتجاه ،منتهكني القوانني الدولية واإلنسانية
التي تجرم اســتخدام األلغــام يف الرصاعات
املسلحة.
ومؤخرا؛ أكد تقرير أمرييك صادر عن معهد
واشنطن لسياسة الرشق األدىن ،أن األلغام التي
زرعتها مليشيا الحويث بشكل ال ميكن تصوره
يف معظم أرايض اليمن ،تشكل تهديد ًا يفوق أي
سالم ممكن.
وأفاد التقرير بــأن مخاطر األلغام األرضية
من املحتمل أن تستمر لفرتة طويلة.
ولفت التقرير إىل أن الحوثيني زرعوا األلغام
عىل طول الساحل الغريب لليمن ،وعىل الحدود
مع الســعودية ،وحول املدن الرئيســة وعىل
طول طرق النقل ،تسببت بقتل وجرح وترشيد
اليمنيني مــن منازلهم وأعاقــت الوصول إىل
الطرق واملياه واألرايض الزراعية.
وتقول مصادر مينية حقوقية وعســكرية،
إن ألغام مليشيا الحويث تسببت مبأساة كبرية
وأدت إىل مقتــل وإصابة وإعاقــة العديد من
السكان املدنيني بينهم أطفال ونساء .
وأضافت املصادر أن «مليشيا الحويث تقوم
بزراعة هذه األلغام ،ملنع تقدم القوات الرشعية
عىل األرض ،وإعاقة حركة السكان يف املناطق
التي يتــم تحريرها منها ،كنــوع من االنتقام
الشــامل ضد كل ما هو ميني رافض لتوســع
مرشوع االنقالبيني».
واســتخدمت مليشــيا الحويث العديد من

الوســائل يف نرش ألغامها وعبواتها الناسفة
التي يتم وضعها أحيانا يف أحجار أو عىل أجساد
حيوانــات نافقة ،وغريها من الوســائل التي
تهدف إىل حصد أرواح عدد أكرب من اليمنيني.
كام يســتخدم الحوثيون ألغاما عىل شكل
صخور ملونة وأســطوانية وألعــاب األطفال
ومواد البناء واملجسامت.
وتشري تقارير مينية حكومية إىل أن مليشيا
الحويث زرعت منذ انقالبها عىل السلطة نهاية
العام  ،2014أكرث من مليون لغم وعبوة ناسفة
وذخائر غري منفجرة ،تســببت يف قتل وجرح
آالف املدنيني.

صنعاء تتحول ملستودع متفجرات!
كلام ضاقت حلقات الرصاع حول املليشــيات
الحوثية لجأت من جديد إىل تخزين األســلحة
واملتفجرات يف مناطــق متاخمة للمدنيني؛ ما
تسبب يف انتشــار مخازن السالح واملتفجرات
التي دشــنتها يف صنعاء ،وانعكســت بشكل
مبارش عىل الحــوادث والتفجريات التي تحدث
بــن الحني واآلخر وتثري الذعــر بني املواطنني
هناك.
وهزت انفجارات عنيفــة ،أمس األول األحد،
األحياء الشاملية الغربية يف صنعاء ،وذلك بفعل
مامرسة العنارص االنقالبية تدريباتها باألسلحة
الثقيلة والصواريخ ،وذلك يف معســكر «الفرقة
األوىل مدرع» الذي تبلغ مساحته مليوين
و 200ألف مرت مربع ،ما أدى إىل ترضر
منازل ونوافذ منطقيتي ســواد وحنش
القريبتني من املعسكر.
هذا ليس الحادث األول الذي يقع يف
مناطق متاخمة للمدنيني ،إذ أن االنفجار
الذي وقع يف حس ســعوان يف شهر
إبريل وخلف جــراءه ضحايا وإصابات
عدة يف صفوف املدنيني ،كان ناتجا عن
انفجار مواد قابلة لالشــتعال خزنتها
املليشــيات الحوثية بالقــرب من أحد
املدارس هناك.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش،
مطلع الشهر الجاري ،إن االنفجار الذي
وقع يف حي سعوان بصنعاء يف السابع
من أبريل املايض ،كان ناتجا عن انفجار
مواد قابلة لالشتعال خزنتها ميليشيات
الحويث.
ودعــت هيومــن رايتــس ووتش،
ومنظمة مواطنة لحقوق اإلنســان يف
تقرير مشرتك ،جامعة الحويث املسلحة

إىل التوقف عــن تخزين كميات كبرية من املواد
املتطايرة يف املناطق املكتظة بالسكان.
وقال التقرير :إن جامعة الحويث لعبت دورا
يف املأســاة الدائرة يف اليمن ،وعليها محاسبة
املسؤولني وتقديم التعويض للضحايا.
وأفاد التقرير :إن مســتودعا تســيطر عليه
مليشــيا الحــويثُ ،خزنت فيه مــواد متطايرة
بالقرب من املنازل واملدارس ،اشتعلت فيه النريان
وانفجر يف صنعاء ،ما تســبب مبقتل  15طفال
عىل األقل.
وأضاف :إن االنفجــار الهائل أدى إىل إصابة
أكــر من  100طفــل وبالغ يف حي ســعوان
السكني ،الفتا إىل أن عدد القتىل الفعيل قد يكون
أعــى ،حيث تم إجالء بعــض ضحايا االنفجار
الذين كانوا يف حالة حرجة إىل مستشــفيات
عامة تديرها السلطات الحوثية .
وحدّد الطالب واملدرسون يف مدرسة الراعي
الحكومية ،وتقع عىل بعد حوايل  250مرتا إىل
الغــرب من االنفجار 9 ،طالبــات توفني هناك،
وقال شهود :إن االنفجار تسبب يف فرار العديد
من الفتيات املذعــورات عرب الرشفات املوجودة
خارج الصفوف الدراســية إىل الســامل ،حيث
سقط بعضهن وتعرضن للدعس عندما أصبحت
الســامل مســدودة ،وماتت بعض الفتيات يف
الطابق العلوي من املبنــى املكون من  3طوابق
عندما قفزن أو سقطن من املبنى .
وقال بيل فان :إســفلد ،باحث أول يف مجال
حقوق الطفــل يف هيومن رايتس ووتش« :أدى
قرار الحوثيني بتخزين مواد متطايرة بالقرب من
املنازل واملدارس عــى الرغم من الخطر املتوقع
للمدنيني ،إىل مقتل وإصابة العرشات من أطفال
املدارس والبالغني».
انفجارات املستودع الحويث ليست األوىل من
نوعها يف صنعاء ،ففي أكتوبر املايض ،شــهد
حي «دارس» شــال املحافظة ،انفجارا مامثال
يف مســتودع حولته املليشيا إىل معمل لتطوير
رؤوس الصواريخ واملتفجــرات ،وخلف أرضارا
بالغة بحق املدنيني .
وبحسب مراقبني فإن مليشيا الحويث تسعى
لرفع الكلفة اإلنســانية عن طريــق االحتامء
باملدنيني واملتاجرة بدمائهم لتمرير أجندة إيران
اإلرهابية ،وأنها تستخدم املدنيني دروعا برشية
بشــكل مبارشة وغري مبارش بدأ من الحديدة،
حيث تطــوق وتحتل منازل ســكان املدينة إىل
صنعاء واملناطق الخاضعة لسيطرتها باستحداث
مســتودعات ورش األلغام واملتفجرات وسط
األحياء الســكنية وتخزين األسلحة يف املدارس
والجامعات ودور العبادة.

