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ما وراء انفالت األمن يف صنعاء؟

تزامنا مع الأحداث لراهنة ..احلوثي يرتبك يف �صنعاء
“األمناء” القسم السياسي:

تشــهد صنعاء حالة مــن االنفالت
األمني غري املســبوق ،بعــد أن تأثرت
املليشــيات الحوثية املســيطرة عليها
باالنقسامات الداخلية التي انتهت مبقتل
شقيق زعيم املليشيات ،باإلضافة إىل بدء
التحالف العريب عملية نوعية تستهدف
مواقع عسكرية عدة يف مناطق متفرقة
لشل قدرات املليشــيات التي تستخدمها
إلطالق الطائرات املســرة عىل مواقع
سعودية عدة من دون أن تصيبها.
شــنت مقاتالت التحالــف العريب،
مســاء اليوم االثنني ،غارات عنيفة عىل
مواقع مليشــيات الحويث يف صنعاء،
وسط تحليق مكثف ومنخفض.
وأفادت مصــادر محلية ،أن مقاتالت
التحالف العريب شــنت منذ قليل عدد من
الغارات الجوية عىل مواقع املليشــيات
الحوثية يف صنعاء ،وقال شــهود عيان
أن الغارات الجوية استهدفت مخازن يف
معسكر الصواريخ مبنطقة عطان.
وأضاف شــهود العيــان ،أن غارات
أخرى للتحالف استهدفت مخازن ملليشيا
الحويث يف الجبل األسود مبنطقة عرص
غرب صنعــاء ،مشــرين إىل أن تحليق
طائرات التحالف مازال مستمرا حتى هذه
اللحظة.
وكان التحالف العريب قد أعلن قيامه
باســتهداف مواقــع حوثية عســكرية
حيوية يف صنعاء ،نبه التحالف املدنيني
لالبتعاد عن املواقع العسكرية الحوثية.
وتأيت غارات مقاتالت التحالف العريب
بعــد أن دكت يف وقت ســابق منتصف
األســبوع الجاري ،معسكرا تابعا ملليشيا
الحويث املدعومــة إيرانيا رشق محافظة
صعدة شاميل اليمن.
وبحســب مصــادر عســكرية« :إن
مقاتالت التحالف العريب استهدفت بـ5
غارات معســكرا تدريبيا ملليشيا الحويث
يف مركــز مديرية كتاف» ،واســتهدفت
الغارات مقاتلني كانت مليشــيا الحويث
تستعد للدفع بهم إىل الجبهات الحدودية،
قبيل أن تباغتهم إحدى مقاتالت التحالف
وتدكهــم؛ ما خلــف عــرات القتىل
والجرحى.
وبالتزامن مع غــارات التحالف عىل
مواقــع عســكرية هامة للمليشــيات
الحوثية ،شكا العديد من املواطنني بسبب
انتشــار عصابات تقطع ونهب وســلب
يف كافة أحياء صنعاء ،وشددوا عىل أن
هناك عصابات مدعومة من قبل قيادات
يف مليشيا الحويث ،وأنها تقوم بالسطو
املســلح عىل أصحاب املحــات ،ورسقة
سيارات املواطنني تحت تهديد السالح.
ونفذ أفراد تلــك العصابات املئات من
العمليــات اإلجرامية تنوعت بني الرسقة
والســطو املســلح ورسقــة املمتلكات
تحت تهديد الســاح ،وبحسب أحد تجار
بيع املواد الغذائيــة بالجملة يف منطقة
الخمســن ،جنوب صنعاء ،فإن عصابة
مكونة مــن ثالثة أفــراد اقتحموا محله
وأشهروا عليه السالح ورسقوا ما بحوزته
من أموال وسجائر.
ودفعت املليشــيات الحوثية أنصارها
إىل امليادين والشوارع لنرش الطائفية من
خالل حضها عىل االحتفال مبا يســمى
بيوم «الوالية» ،وهدفــت من خالل تلك
التظاهرات محاولــة اإليهام بأنها لديها
شعبية يف الوقت الذي تعاين فيه تفتت
داخيل انعكس عىل ترصفاتها يف املناطق

«اليونيسف» تمول الحوثي لنشر الطائفي الحوثي
املسيطرة عليها ،وأدى إىل ارتباكها.

أم ٌم متحد ٌة عىل قتل األبرياء!

دون أن تعبث بالتقارير الرقابية التي
فضحــت دورها املريــب ،أو تكرتث مبا
عقاب ،واصلت منظامت
ميكن أن يطالها
ٌ
إغاثية دولية دعم املامرســات الطائفية
للمليشيات الحوثية االنقالبية.
يف محافظة حجــةّ ،
نظمت منظمة
إغاثية تدعى «إيواء» ،أنشــطة طائفية
تحــت مســمى «فعاليــات ترفيهية»
استهدفت غسل عقول األطفال وبخاصة
األيتام الذين لقى ذووهم حتفهم بالقتال
مع املليشــيات الحوثية ،وتجنيد الكثري
منهــم والدفع بهم لجبهــات القتال يف
صفوف االنقالبيني.
الالفــت أنّ هذه األنشــطة شــديدة
التطــرف ،تــ ّم تنظيمها بدعــ ٍم مبارش
ومتوصل من ِقبل منظمة «اليونيســف»
التابعة لألمم املتحدة ،لتفرض مزيد ًا من
الريبة حول الدور الذي تلعبه املنظمة يف
اليمن عىل مدار السنوات املاضية.
هــذه املامرســات اإلرهابيــة القت
احتفاء كبري ًا من ِقبل وسائل إعالم تابعة
ً
لالنقالبيني ،التي قالت إنّ عدد األرس التي
شملتها هذه األنشطة تخطى الـ 60أرسة،
وذلك مبناسبة «يوم الغدير».
وادعت منظمة «إيواء» أنّ هذا النشاط
جــاء للتخفيف مــن معانــاة األطفال
وإحساسهم بأن آباءهم ال زالوا موجودين
فيــا بينهم ،بينام هــي الحقيقة تخدم
الطائفية الحوثية ،وتحشد نحو مزي ٍد من
روع صفوف االتقالبيني.
التجنيد املُ ِّ
وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي
يتم الكشــف فيها عن تواطــؤ منظمة
«اليونيســف» ودعمهــا للمليشــيات
الحوثية ،فقبل نحو عرشة أيام كشــفت

مصادر مطلعــة أنَّ االنقالبيني حصلوا
عىل متوي ٍل من املنظمــة لتحويل مبنى
تابع لجامعة إب إىل مدرسة تحمل اسم
رئيس مجلس حكــم الجامعة االنقاليب
السابق صالح الصامد.
وتتأهّ ب املليشــيات الفتتاح املدرسة
التي زعموا أ ّنهم سيجعلون منها مدرسة
منوذجيــة للمتفوقني ،بعد اســتكامل
التجهيــزات التي تكفلت «يونيســيف»
بتمويلها.
كام أنّ منظمة «اليونيســف» متهم ٌة
بدعــم ومتويــل املراكــز الصيفية التي
تقيمها املليشــيات يف صنعــاء وبقية
املناطــق الخاضعة لســيطرتها ،والتي
تســتهدف من خاللهــا تطييف املجتمع
واستقطاب األطفال للجبهات.
ُّ
بالتكفل بجميع
وا ُتهمت «اليونيسف»
تكاليــف املراكز الصيفيــة التي تقيمها
املليشــيات للطالب ،وذلــك عرب منظمة
«الرشاكة العاملية من أجل التعليم» التابعة
لوزارة الرتبيــة والتعليــم يف حكومة
االنقالبيني غري املعرتف بها.
املنظمــة قدّمــت الكثري مــن الدعم
للحوثيني مــن خالل تســليمها الحافز
املايل للمئات من التابعني للمليشــيات
بعد إســقاط املدرســن من الكشوفات
واســتبدالهم بعنارصهــا ،إضافــة إىل
االســتقطاعات الكبــرة التــي نفذتها
بالتنســيق مع املنظمــة ،متجاوزة بذلك
االتفاق مع وزارة الرتبيــة والتعليم يف
الحكومــة الرشعية ،عــاو ًة عىل الدعم
املقدم للمليشيا عرب برامج مختلفة.
ويف  ،2016سلّمت «اليونيسف» مبلغ
 40مليون دوالر ملنظمة الرشاكة العاملية،
الخاضعة ملليشــيا الحويث بغرض إنشاء
معامل يف مدارس صنعاء ،إال أنها مل تنفذ
أي ًا من هذه املرشوعات.

استهداف املعلمني

تركز املليشيات الحوثية يف اليمن عىل
استهداف املعلمني باعتباره أقرص الطرق
نحو نــر طائفيتها التي تــروج إليها
لتجنيد الصغار والدفــع بهم إىل ميادين
القتــال ،إذ أن التخلص من املعلمني الذين
يعلمون األطفال القيــم اليمنية ميكنها
من الدفع بغريهــم تابعني إليها لتوصيل
أفكارها.
كشــفت نقابة املعلمني اليمنيني ،أن
أكرث مــن  1500معلم ومعلمة قتلوا عىل
يد ميليشيات الحويث ،منذ انقالبها عىل
السلطة الرشعية وإشــعال الحرب قبل
أكرث من  4سنوات ،وأشارت إىل أن قرابة
 2400من العاملني يف القطاع التعليمي
باليمن تعرضوا إلصابات نارية مختلفة،
نتج عن بعضها إعاقات مستدمية.
بدوره ،أكد املسؤول اإلعالمي للنقابة
يحيى اليناعي ،يف ترصيحات صحافية،
أن االشــتباكات املســلحة يف القــرى
واملدن ،والقصف العشوايئ عىل املدارس
واملناطق اآلهلة باملواطنني ،والتعذيب يف
أقبية الســجون ،وزرع األلغام والعبوات
املتفجرة يف األحياء الســكنية واملزارع
والطرقــات من قبل عنارص ميليشــيات
الحويث ،نجم عنه هــذا العدد الكبري من
الضحايا يف صفوف املعلمني.
وأوضح اليناعي ،أن النقابة وثقت 32
حالة اختفاء قرسي ملعلمني اختطفتهم
ميليشــيات الحــويث مــن منازلهــم
ومدارسهم ومل يشاهد أي فرد منهم بعد
ذلك ،كــا مل تتلق عائالتهم أي إجابة من
الحوثيني بشأن مصريهم.
وقــال اليناعي إن ميليشــيا الحويث
قامت بهدم  44منزال من منازل املعلمني
وســوتها باألرض باســتخدام األلغام،
يف محافظات «صعــدة ،عمران ،حجة،
وصنعاء» ،موضح ًا أن  60%من إجاميل
العاملــن يف القطــاع التعليمي باليمن
البالغ عددهم  290ألف موظف مل يحصلوا
عىل مرتباتهم بشكل منتظم منذ  3أعوام،
وأن أكرث مــن  9آالف تربوي من املعلمني
النازحني ال يتقاضون مرتباتهم شهريا،
ما جعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم
األساسية يف املعيشة والحياة.
إىل ذلك دعا املسؤول اإلعالمي لنقابة
املعلمــن اليمنيني ،الجهــات املختصة
واملجتمع الــدويل لحامية الرتبويني يف
اليمن وإجــراء تحقيقــات موثوقة يف
كافة وقائع القتــل واالختفاء واالعتقال

ومختلــف االنتهاكات اإلنســانية بحق
املعلمني ،وتقديــم توضيحات علنية مبا
تم إنجازه من التحقيق يف هذه الجرائم،
وضبط ومحاكمة الجناة.
وكشفت النقابة عن تعرض أكرث من
 300معلم لالعتقــال واإلخفاء القرسي
والتعذيب يف ســجون ميليشيا الحويث،
منذ انقالبها عىل الســلطة الرشعية يف
سبتمرب  ،2014وبحســب اليناعي فإن
ما يقــارب من  4000معلــم فصلوا من
وظائفهم واستبدلوا بعنارص من جامعة
الحــويث ،بعضهــا متــورط يف جرائم
وأعامل عنف.
واعتــر اليناعي أن «قطــاع التعليم
بات جزء ًا من الحرب وأحد أهم ســاحات
التحشيد للقتال» ،الفت ًا إىل تحول الكثري
من املــدارس يف صنعــاء وغريها إىل
معســكرات تعبئة وتدريب ،مشري ًا إىل
أن مراجعة للكتب املدرســية يف املناطق
الخاضعــة لســيطرة جامعــة الحويث
كشفت عن محتوى يحض عىل الكراهية
والتمييز والعنف» ،مبينــ ًا أن التعديالت
التي أجرتهــا جامعة الحويث عىل املنهج
الدرايس يتأثر بهــا نحو  3ماليني طالب
وطالبة يتوزعون عــى مرحلتي التعليم
األسايس والتعليم الثانوي.
وخالل األشــهر املاضيــة ،ضاعف
الحوثيــون من أنشــطتهم التحريضية
الهدامة وباألخص لــدى طالب املدارس
ورياض األطفــال ،بهدف تلغيم عقولهم
وتزييف هويتهــم ومعتقداتهم عىل أمل
أن يصنعوا منهم قنابــل موقوتة ،تهدد
حارض ومســتقبل البلد واملنطقة بشكل
عام.
وركزت املليشيات بشــكل أكرب عىل
األطفــال ،طمعــ ًا يف تشــكيل هويات
ومعتقدات ال تؤمن سوى بالعنف والقتل،
لدى هذا الجيل الذي ميثل نواة املستقبل،
ومبــا يخــدم أجنداتهم ومشــاريعهم
التخريبيــة ،ما يؤكد حقيقــة نواياهم
يف تهديد الســلم االجتامعي ونســف
كل الجهود الرامية لتحقيق االســتقرار
والسالم ،وفقا ملراقبني.
وباإلضافــة إىل التعديالت الخطرية
التــي أدخلتهــا يف املناهج الدراســية،
فرضت مليشيا الحويث اإلرهابية مؤخرا
عىل جميع املدارس مبناطق ســيطرتها
إقامة فعاليات وإذاعات مدرسية بالتزامن
مع إحياء ما تسميه «يوم الشهيد» ،الذي
تحتفي فيه بقتالها يف جبهات القتال.

