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التعليم يف زمن الحوثيين..

ق�صف لعقول الطالب وتدمري مل�ستقبلهم

كيف متول أموال املنظمات حرب احلوثي العبثية؟
«ااألمناء” القسم السياسي:
متر العمليــة التعليميــة يف املناطق
الخاضعة لسيطرة مليشيا الحويث بأوضاع
مر ّوعة ،يف ظل تصاعــد االنتهاكات التي
يرتكبها االنقالبيون ضد املعلمني.
العــام الــدرايس الجديد اســتقبله
تعسف وإقصاء من ِقبل
املعلمون بإجراءات ُّ
املليشيات ،حيث كشفت مصادر مطلعة عن
قيام الحوثيني بإقصاء أكرث من  15مدرسة
و 60معلــ ً
ا ومعلمة مــن وظائفهم يف
صنعاء وإب.
الكثري من املعلمني كشــفوا أ ّنه بسبب
رفضهــم لتوجيهات املليشــيات لالنخراط
والقبول مبعتقداتهــم وأفكارهم الطائفية
تــم إقصاؤهم من وظائفهم واســتبدالهم
مبعلمني موالني لهــم ،لتنفيذ مرشوعهم
الطائفي الساعي لحوثنة التعليم.
وعــى الرغم من وقــف رصف رواتب
املعلمني املنقطعة منذ أكرث من أربعة أعوام،
إال أنّ املليشــيات الحوثية أصدرت تعليامت
تشدّد فيها عىل منع غياب أي معلم ومعلمة،
وهــو ما اعتربتــه قيادات تربويــة إجرا ًء
ُمجحف ًا بحق املعلمني.
وتشــر تقارير تربوية إىل أنّ مليشيا
الحــويث قامــت بتحريف مواد أساســية
وأدخلت عــى الكتب املدرســية إضافات
وتعديــات يف محاولة لتمريــر أفكارها
الطائفية ومسخ عقول الطالب عرب املناهج
الدراسية.
قطاع التعليــم يف مناطق ســيطرة
املليشيات الحوثية كان أبرز القطاعات الذي
ّ
ركــز عليه االنقالبيون من أجل اســتهدافه
وتحريفه باألفكار الطائفية
يأيت هذا فيام كشفت تقارير حقوقية
أنَّ هناك  ٪٢٠من املعلمني تحولوا من مريب
أجيــال إىل مقاتلني مرتزقة لدى مليشــيا
الحويث ،نتيجة توقف مرتبات أكرث من ١٧٠
ألف معلم ملا يزيد عىل العامني ،كام أنّ هناك
ما يقارب  ٣.٧مليون طالب بحاجة ماســة
للمساعدة ليتمكنوا من العودة ملدارسهم.
وأوضــح املجلــس الرنويجي لالجئني
أنَّ عدد ًا كبري ًا من األطفــال مل يتمكنوا من
العودة إىل املدارس يف اليمن ،وقال« :هناك
ما يقارب مليــوين طفل خارج املدارس وما
يقــارب  ٣.٧مليون طفل بحاجة ماســة
للمســاعدة ليتمكنوا من العودة ملدارسهم..

وهناك  ٢٠٠٠مدرسة ترضرت بسبب الحرب
أو تستخدم إليواء العوائل النازحة».
وأشــار املجلس الرنويجي إلی أنَّ آالف
املعلمني مل يتلقوا رواتبهم منذ توقفها يف
أكتوبر ّ ،٢٠١٦
مؤكــد ًا أنَّ عدم دفع رواتب
املعلمني يؤثر عىل نحو  ١٠آالف مدرسة وما
يقرب من  ٤ماليني طالب.
وبحسب خطة االســتجابة اإلنسانية
للعــام  ،٢٠١٨فإن  ٤.٥مليــون طفل يف
ســن التعليم ،خارج املدارس ،باإلضافة إىل
أنّ  ٪٢١من املدارس غــر صالحة للعملية
التعليمية ،وال يزال الوضع مرشح ًا للتدهور
خــال األعوام القادمة يف حال اســتمرت
الحرب.
وب ّينت تقاريــر أممية حول التعليم يف
اليمــن أنَّ عدد الطالب الذيــن مل يحرضوا
املدارس يف عــام  ٢٠١٥بلــغ  ٩.٢مليون
طالب ،يف حني أن  ٨.١مليون طالب ترسبوا
من املدارس ألســباب اقتصادية واجتامعية
مختلفة.
متول حرب الحويث العبثية
أموال دولية ِّ
ال تتو ّقف مليشيا الحويث االنقالبية عن
اتخاذ خطوات عىل األرض ،تســتهدف نهب
املنظامت الدولية ،وذلك بغية متويل حربها
العبثية التي أشعلتها يف صيف .2014
مصادر مطلعة قالت ،إنّ مليشيا الحويث
تعتزم مطالبة املنظامت الدولية العاملة يف
صنعــاء ومناطق ســيطرتها بتقديم إقرار
مايل حول أنشــطتها واملرشوعــات التي
تن ّفذهــا وإتاحة ســجالتها املالية أمامها
للتدقيق يف حساباتها.
اإلجراء الحويث الجديد يأيت  -بحســب
املصادر  -يف إطــار التنافس بني القيادات
الحوثية عىل أموال املنظامت الدولية.
وأوضحت املصادر أنّ القيادي الحويث
ً
رئيســا للجهاز املركزي
عيل العامد املعني
للرقابة واملحاســبة ،وبدعم مــن القيادي
الحويث مهدي املشــاط رئيس ما يســمى
املجلس الســيايس يعتزم مطالبة املنظامت
الدوليــة بفتــح ســجالتها للتدقيــق يف
حساباتها املالية.
وتهدف هذه املطالبة ،ســحب البساط
من ما يسمى الهيئة الوطنية إلدارة وتنسيق
الشؤون اإلنســانية التي أنشاها الحوثيون
لإلرشاف عىل عمل املنظامت الدولية.
هــذه الهيئة يديرها القيــادي الحويث
عبد املحســن الطاووس ،ويــرأس مجلس
إداراتها القيادي الحويث أحمد حامد املعني

من املليشيا مدير ًا ملكتب رئاسة الجمهورية
واملحســوبني ضمن جناح القيادي الحويث
النافذ محمد عيل الحويث عضو ما يســمى
املجلس السيايس األعىل.
ويسعى املشــاط ،بحسب املصادر ،من
خالل «العامد» ،الدخول يف قطاع املنظامت
للحصــول عىل حصته ،بعــد أن أصبح هذا
الجانب حكرا عىل جناح محمد الحويث .
وب َّينــت املصادر أنَّ ما ُتســمى الهيئة
الوطنية إلدارة وتنســيق الشؤون اإلنسانية
غري قانونية ،ويهدف الحوثيون من خاللها
ابتزاز املنظامت الدولية.
ولفتت املصــادر إىل أنَّ الجهاز املركزي
للرقابة واملحاســبة هو املعنــي بالتدقيق
ّ
مؤكد ًة
بحسابات الوحدات اإلدارية للدولة،
أنَّ كل طرف يســتخدم نفوذه للوصول إىل
أمــوال املنظامت التي ترضــخ عىل تقديم
رشــاوى للقيادات الحوثية تحت مسميات
التنسيق والتسهيل وغريها من املسميات.
إقدام املليشــيات الحوثيــة عىل هذه
املامرســات تكشــف عن الوجه اإلرهايب
لهذا املعسكر ،الذي يستهدف تأزيم الوضع
اإلنساين إلطالة أمد األزمة وتكبيد املدنيني
أعبا ًء ثقيلة.
وكان برنامــج األغذيــة العاملي التابع
لألمم املتحدة ،قد اتهم مليشيا الحويث بنهب
املساعدات اإلنســانية ،وقال يف تقرير له،
إنّ املليشــيات تنهب املســاعدات من أفواه
الجائعني ،يف وقتٍ يعــاين املواطنون يف
صنعاء القابعة تحت ســيطرتها من أوضاع
قاســية وظروف اقتصاديــة صعبة ،يف
ظل انعدام فــرص العمل وانقطاع الرواتب،
باإلضافة إىل ارتفاع أسعار السلع والخدمات
األساسية.
ويف واقعة أخرى ،أقدمت املليشــيات
الحوثية ،عــى إتالف مــواد غذائية تابعة
لربنامج األغذيــة العاملي ،قالوا إ ّنها منتهية
الصالحية ،وذلك بعدما صادرها االنقالبيون
لفرتات طويلــة وتع ّمدوا عدم توزيعها عىل
املحتاجني بغية إطالة أمد األزمة اإلنسانية.
وتولت جرافات إتالف كميات من املواد
التي حملت شــعار برنامج األغذية العاملي،
وذلك بعدما أصبحت مالذ ًا للحرشات الكثرية،
وذلك باعرتاف املليشيات نفسها.
مصادر أممية أوضحت أنّ املســاعدات
التــي أتلفت يف صنعــاء كان من املفرتض
توزيعها يف نوفمــر  ،2018وانتهى األمر
بهذا الطعام عالق ًا عىل حاجز ألشهر.

وأضافــت أنّ برنامــج األغذية العاملي
يوفر شــهري ًا الطعــام لنحــو  11مليون
شخصّ ،
مؤكد ًا رضورة الوصول دون عوائق
إىل جميع املناطق ملن هم يف أشــد الحاجة
إليها ،وأشار إىل أنّ الربنامج ُيوزِّ ع أكرث من
 130ألف طن من األغذية.
إتالف املساعدات اإلنسانية مي ّثل الجزء
األخري من سلسلة الجرائم الحوثية الهائلة
يف هذا امللف تحديد ًا ،حيث تتع ّمد املليشيات
املواليــة إليــران عــدم الســاح لتوزيع
املســاعدات عىل املحتاجــن يف مناطق
سيطرتها ،بغية العمل عىل إطالة أمد األزمة،
وقد أدّى عرقلة توزيــع هذه األغذية إىل أن
أصابها التلف وبالتايل ُحرم منها املاليني.
جرمية اإلصالح والحويث املشرتكة
يقــع األطفــال ضحية للمليشــيات
والتنظيــات اإلرهابيــة التــي تســعى
الســتخدامهم كوقــود يف املعــارك التي
يخوضونها ،ويتجىل ذلك واضحا يف اليمن
بفعل التجنيد املســتمر من قبل املليشيات
الحوثية لألطفال ،وانتقل األمر إىل مليشيات
اإلصالح التي تهيمن عىل الرشعية مؤخر ًا،
بعد أن تلقت هي األخرى هزائم عدة عىل يد
القوات الجنوبية.
ودفعت مليشــيات الرشعية بكل ثقلها
لإلقــدام عىل ارتكاب جرائــم إرهابية بحق
أبنــاء الجنــوب ،فبدأت بعمليات الحشــد
والتجييش يف مأرب ،ثم انتقل األمر إىل تعز،
غري أنها واجهت مشكالت جمة بسبب عدم
االســتجابة لها ،يف ظل إدراك الجميع أنها
تخوض معارك خارسة أمــام أبناء الجنوب
الذين يؤمنون بقضيتهم العادلة.
وقبــل أيام أعــرف صحفــي موايل
للرشعيــة بعجــز القوات التي حشــدتها
املليشــيات من مأرب عن تأمني مدينة عتق
عاصمة محافظة شــبوة والتي ال تتجاوز
مساحتها  20كيلو ،وقال الصحفي عدي بن
رسيع« :قرابة اسبوع منذ سيطرة الرشعية
عىل مدينة عتق والزالت الحشود والجيوش
الكبرية عاجزة عــن تأمني مدينة صغرية ال
تتجاوز  20كيلو.
ولعل ذلك كان دافع ًا الستغالل حكومة
الرشعيــة اســتغالل حاجــة بعض األرس
لألموال وتعمــل عىل تجنيــد أبنائهم يف
صفوفها مقابل الحصول عىل تلك األموال.
وأشارت مصادر محلية إىل أن حكومة
الرشعيــة أطلقت دعــوات لتجنيد دفعات

جديدة تحت مســمى «إلحاقهــم بالجيش
واألمــن مقابل دفع أمــوال ألرس املجندين
الجدد» ،وأوضحت املصادر أن الهدف من تلك
الدعوات هو تجنيد  5آالف جندي من مدينة
عتق وتحديد ًا مــن األرس الفقرية من أبناء
املحافظات الشاملية.
ومل يكن التجنيد هي الجرمية الوحيدة
التي يقدم اإلصــاح عــى ارتكابها بحق
األطفال ،إذ كشــفت ّ
منظمة العفو الدول ّية،
يف تقرير لها ،يف شهر مارس املايض ،عن
تعرض أطفــا ًال يف اليمن لعمليات اغتصاب
يف مدينة تعــز جنوب غريب اليمن ،عىل يد
عنارص من مليشيات تابعة لحزب اإلصالح.
وأكدت العفو الدوليــة أن بحث ًا أجرته
املنظمة مؤخــر ًا ،ونرشته عــى موقعها
اإللكــروين ،و ّثق اغتصــاب ثالثة صبية
ترتاوح أعامرهم بني  8و 16عام ًا ومحاولة
االعتداء الجنيس عىل رابع يبلغ  12عام ًا يف
مدينة تعز التي ُتســيطر عليها ،و ُتحارصها
مليشيا الحويث.
وقالــت املنظمــة ،إن أُرس أربعة من
الصبيــة أبلغت فــرق ّ
منظمــة العفو بأنّ
أبناءها تع ّرضوا لالعتداء خالل العام املايض،
خصوص ًا داخل مســجد ،مشــر ًة إىل أن
أرس هؤالء الصبيــة أبلغت إدارة التحقيقات
الجنائ ّيــة يف تعز بتلك االعتــداءات ،لكنّ
السلطات املحلّية مل ت ّتخذ أيّ إجراء قانوين.
وتتالقى جرائم اإلصالح مع املليشيات
الحوثية ،وكشــفت إحصائيــة حديثة عن
تجنيد مليشــيا الحــويث االنقالبية ،نحو
 2500طفل دون ســن الـ ،15خالل النصف
األول مــن العام الجــاري ،وتوزيعهم عىل
الجبهات املشتعلة ،للمشاركة بشكل مبارش
يف العمليات القتالية ،معظمهم من :صنعاء
وذمار وعمران واملحويــت وحجة ،بصورة
مخالفة لالتفاقيات الدولية ،وقوانني حامية
حقوق الطفل.
وأشــارت تقارير أممية ،ســابقا ،إىل
تجنيد املليشــيات الحوثيــة املدعومة من
إيــران نحو  9آالف طفــل ميني يف حربها
عىل السلطة الرشعية خالل السنوات الثالث
األوىل من الحرب ،التي أشعلتها املليشيات،
وانقالبها عىل السلطة الرشعية يف سبتمرب
.2014
غري أن تقارير منظامت الرصد املحلية
يف اليمن تشــر إىل أضعاف هــذا الرقم،
وتؤكد أن عدد األطفال الذين جندتهم مليشيا
الحويث يناهز  25ألف طفل عىل أقل تقدير.

