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تقريـــر

عـــــــاء   / تقريــر  ”األمنــاء” 
عــــادل حـــــنش:

هجــوٌم ملفــت ذلــك الذي 

تعــّرض لــه القيــادي الحــويث 

حسن زيد املعني وزيًرا للشباب 

والرياضــة يف حكومة الحوثيني 

غــر املعرتف بها، الــذي اغتيل 

أمس األول الثالثاء وسط صنعاء.

مــن  الكثــر  تعــرف  ومل 

التفاصيــل بشــأن الحادثة، وما 

ُيعرف إىل اآلن هو أّن مســلحني 

ســيارة  اســتهدفوا  مجهولــني 

حســن زيد يف جرس مدينة حدة 

بصنعاء.

وتحدثــت مصــادر مطلعة عن 
إىل  ونقل  خطرية  بجروح  زيد  إصابة 
املستشــفى قبل أن يلقى حتفه فيام 
املليشــيات  بعد، فيام انترشت قوات 
اإلرهابية يف املنطقة بشــكل كثيف 
وفرضــت طوًقــا موســًعا ومنعت 

االقرتاب.
ويفتــح اغتيــال الوزير الحويث 
الكثــري مــن التكهنات بشــأن هذه 
الواقعة املثرية، وهــي إما تندرج يف 
إطار رصاعات أجنحة وما أكرثها يف 
للغاية،  كبري  بشكل  الحويث  املعسكر 
والتي تندلع أغلبها حول التصارع عىل 

األموال والنفوذ.
غري  فمن  نفســه،  الوقــت  يف 
املستبعد متاًما أّن الواقعة رمبا تكون 
يف إطــار غضبة من نــوع آخر، قد 
تندلع يف وجه الحوثيني بعدما تفاقم 
اإلرهاب الذي متارســه املليشــيات 
الفرتة  طــوال  للغاية  كبري  بشــكل 

املاضية.
ودفع السكان كلفة باهظة لألزمة 
اإلنسانية الناجمة عن الحرب العبثية 
الحوثية  املليشــيات  أشــعلتها  التي 
املوالية إليران عىل صعيد واسع، وهي 
ا بأّنها األشد بشاعة  أزمة ُتصنف أمميًّ

عىل مستوى العامل.
وتعيــش املليشــيات يف هــذه 

الفرتة، أياًما شــديدة الصعوبة وذلك 
بالنظر إىل حجم األزمات والرصاعات 
الداخلية التــي تنهش يف عظام هذا 

الفصيل.
يعيشــها  التي  الرعــب  حالــة 
الحوثيون، عّبت عنها خطوة أقدمت 
املخابرات  املليشيات وهي نرش  عليها 
واملسلحة  الرسية  عنارصها  الحوثية 
يف شــوارع مدينة صنعاء بشــكل 

مفاجئ.
وصــدرت تعليامت، مؤخــًرا، ملا 
التابع  يسمى جهاز األمن واملخابرات 
باالستنفار  اإلرهابية  الحويث  ملليشيا 
إنَّ  قال  مطلــع  مصدر  وفق  األمني، 
عنــارص املخابــرات الحوثية أقامت 
نقاط تفتيش مشــددة يف شــوارع 

رئيسية وفرعية يف صنعاء.
يشــهد كل ذلك، بأّن املليشــيات 
للغاية  صعبة  أياًمــا  تعيش  الحوثية 
بالنظــر إىل حجــم األزمــات التي 
تحارص هذا الفصيــل اإلرهايب عىل 
صعيد واســع، وهو أمٌر يبرشِّ بتفكك 

هذا املعسكر.

تفاصيل االغتيال
يف السياق، اكدت مصادر اغتيال 
والرياضة  الشــباب  زيد وزير  حسن 

بحكومة الحويث غري املعرتف بها.
 وأفادت ان مســلحني مجهولني 
اثناء  عليه  الرصاص  وابل من  إطلقوا 
اعرتاض سيارته بدراجة نارية وأردوه 
قتيال فيام أصيبت ابنته بجروح، ومات 

زيد خالل اسعافه إىل املستشفى.
وقالــت املصــادر إن القيــادي 
إليران  املوالية  الحــويث  جامعة  يف 
تعرض للتصفية الجسدية امس األول 
الثالثاء وسط صنعاء برصاص أطلقه 

مسلحون عىل منت دراجة نارية.
وأشــارت املصادر إىل أن تصفية 
القيادي يف جامعة الحويث حســن 
زيد جاءت بعد خالفــات كبرية عىل 
مستوى الصف األول والثاين لجامعة 
الحويث بدأت مطلع ســبتمب املايض 
بــني جامعة اللــواء الركــن يحيى 

الشامي وأخرى محسوبة عىل محمد 
عيل الحويث.

وأكد مقربون من زيد، أن حســن 
اللواء  من  هاتفيــا  اتصاال  تلقى  زيد 
برقم مجهول  الشــامي  يحيى  الركن 
مســاء أمس األول اإلثنــني قال فيه 
يا بن  الشامي حرفًيا لســانك طويل 
البقرة  زيد.. قدك متجاوز ومتامدي.. 

السمينة ما بتنفعك(.
ولفتــت املصادر إىل أن حســن 
زيد كان قد شــتم اللواء الركن يحيى 
الشــامي يف جلســة مقيل بحضور 

الحاكم ومحمد الحويث.

متأثــرة  الوزيــر  ابنــة  وفــاة 
بجراحها

الشــباب يف  ابنة وزير  وتوفيت 
املعرتف  الحويث غري  مليشيا  حكومة 
بها، حســن زيد، بعد ســاعات من 

اغتيال والدها متأثرة بجراحها.
ولحقــت الضحيــة بوالدها بعد 
تعرضهام لكمني مسلح، أودى بحياة 

بدورها  ونقلت  فوري،  بشــكل  األب 
لتلقي اإلسعافات بالعناية املركزة، إال 

أنها فارقت الحياة بعد ساعات.

أبــرز قيــادات احلوثــي ضحية 
صراع األجنحة باملليشيا

بدوره، كشــف الكاتــب واملحلل 
أبرز  التميمــي عن  أنور  الســيايس 
القيادات الذيــن تم تصفيتهم مؤخًرا 
ضمن رصاع األجنحة يف مليشــيات 

الحويث اإلرهابية.
وقال يف تغريــدة عب )تويرت(: 
الذين  »أبرز منتسبي الحركة الحوثية 
تم تصفيتهــم ضمن رصاع األجنحة، 
أو ألن ثقلهــم الســيايس واملذهبي 
يفوق ثقل عبد امللك الحويث وحاشيته 
عبد   – الدين  رشف  أحمــد  املقربني: 
الكريم جدبان – عبد الكريم الخيواين 
- املرتىض املحطــوري - محمد عبد 
امللك املتوكل - يحيى موىس - حسن 
زيد الذي اغتيل أمس األول بصنعاء«.

ميليشــيا  لتــورط  أدلــة 
احلوثي مبقتل زيد

فيام كشفت صحيفة »عكاظ« 
مسلحني  تورط  عن  الســعودية، 
حوثيني يف واقعة اغتيال القيادي 

الحويث حسن زيد.
تقرير  يف  الصحيفــة  وقالت 
لها أمس األربعــاء، إن تلك الواقعة 
لها خلفيات أخــرى بدأت مع قيام 
عبدامللــك الحــويث، باتهام األرس 
بالفساد  لصنعاء  املنتمية  الحوثية 
وإفشال إدارة مؤسسات الدولة، ما 
محمد  إىل  توجيهات  إلصدار  دفعه 

عيل الحويث بإقصائهم.
وأضافت أن: »هــذا األمر فجر 
رصاًعا مع مهدي املشــاط، ووصل 
إىل حد التهديــدات املتبادلة، وهو 
األمر الذي يشري لوجود دالالت يف 

مسلسل االغتياالت األخرية«.
ولفتــت إىل أن توجيهات عبد 
امللــك الحويث نجحــت يف بعض 
املحافظــات لكنهــا فشــلت يف 
الحوثية  األرس  متتلك  التي  صنعاء، 
املؤسسات  فيها سلطة ونفوًذا يف 

الحكومية«.

 !!لهذا السبب جرى اغتيال قيادي حوثي وابنته وسط صنعاء

ما عالقة يحيى ال�سامي مبقتل ح�سن زيد؟ وما اأبرز الأدلة لتورط احلوثي مبقتله ؟

ماذا الذي يحدث يف مع�سكر ملي�سيا احلوثي؟
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