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تقارير

  »األمناء« القسم السياسي:
قدم الخــراء املعنيون باليمــن تقريًرا 
مطــوًل ملجلس األمن نهايــة يناير 2021م، 
املنرصم، كشف فيها تفاصيل وخفايا وفساد 
الرشعيــة اليمنية، والبنك املركــزي اليمني، 
ودعم إيران للحويث باألســلحة، وغريها من 

الخفايا.
وتواصل »األمناء« بنرش أهم ما جاء يف 
تقريــر فريق خراء األمم املتحــدة البارزين 
اليمن يف عدة  واإلقليميني بشــأن  الدوليني 

حلقات.

تسلسل عهدة األسلحة واملكونات
وقال التقرير: »يواصل الفريق يف إطار 
وليته التحقيق يف تسلســل العهدة ملا ضبط 
من األســلحة واملعدات ذات الصلة واملكونات 
التي انتشــلت من حطام القذائف والطائرات 
املســرية من دون طيار واألجهــزة املتفجرة 
بالفقرة  باملاء وعمال  املنقولة  الصنع  اليدوية 
8 مــن القــرار 2511 – 2020 أعــد الفريق 
املوجودة  تجارية  املتاحــة  باملكونات  قامئة 
يف منظومات األسلحة التي يستخدمها أفراد 
حددتهم اللجنة والغرض من القامئة مساعدة 
الــدول األعضاء يف تنفيــذ التدابري املتعلقة 

باألسلحة عمال بالقرار -2216 2015«.

القذائف االنسيابية للهجوم الربي
التحقيق  الفريق  »يواصل  وأضاف: 
يف تسلســل العهدة لعــدة مكونات تم 
انتشالها من حطام القذائف املستخدمة 
يف الهجــات عــى اململكــة العربية 
السعودية وتلك التي عرث عليها عى منت 

املركب الرشاعي الرحيب«.
وجود  الفريــق  »ولحظ  وتابــع: 
  G OEM أجهــزة أصلية لنقــل الضغط
BD Sen- 30.600 مــن إنتاج رشكــة

sors  يف أملانيــا وهي جــزء من نظام 
تغذية الوقود يف القذيفة وتتبع الفريق 
أجهزة نقل الضغط إىل شــحنتني جرى 

تصديرهــا إىل رشكة يف تركيــا يف عام 
2016م، وأخرى يف جمهورية إيران يف عام 
الفريق بأن  إيران  2018م، وأبلغت جمهورية 
املستورد هو رشكة تجارية خاصة مل تشارك 

يف أي عمل مخالف للقرار -2216 2015«.
وأكمــل: »يالحظ الفريــق أيضا وجود 
أسطح  لتشغيل  تســتخدم  معززة  مشغالت 
التحكم يف القذيفة وتتمتع بخصائص تقنية 
 GP32C والجهاز   RE30 للمحرك  مشــابهة 
اللذين تصنعها رشكــة Maxon Motor يف 
سويرسا، وكانت املشغالت املعززة املفحوصة 
قد صدرت عام 2017م، إىل رشكة يف هونج 
كونج الصــني، وعلم الفريق أن الســلطات 
الســويرسية منعت صــادرات إضافية إىل 

بالنتشار،  تتعلق  العميل بسبب مخاوف  هذا 
وأبلغت الصــني بأن الرشكة املنســوبة إىل 
هونج كونج الصني غري موجودة يف العنوان 
املذكور، وأنه ل يوجد أي ســجل للرشكة التي 
2017م،  عام  املعززة يف  املشغالت  استوردت 

ويواصل الفريق التحقيق يف األمر«.

قذائف أرض – جو
وقال التقرير: »يحقق الفريق يف تسلسل 
العهد ملكونات قذائف أرض – جو ضبطت من 
 1  – والقناص  الرحيــب  الرشاعيني  املركبني 
وحتى اآلن ليس مثة ما يشــري إىل أن قوات 
الحوثيني قد اســتخدمت منظومة األسلحة 
هذه عى اإلطــالق واملحرك الرئييس للقذيفة 
هو عنفــة غازية من نــوع Titan من إنتاج 

رشكــة AMT Netherlands  وعلم الفريق أن 
املحركات كانت جزءا من شحنتني أرسلتا يف 
عامي -2017 2019 وتسلمتها رشكات يف 
هونج كونج الصني وتنــص رخصة تصدير 
املحركات الصادرة عــن هولندا رصاحة عى 
أنه ل يجوز بيعها أو إعادة تصديرها، وأبلغت 
الصني بأن الرشكة التي اســتخدم اســمها 
لســترياد املحركات مل تعد موجودة يف عام 
2014م، ويواصــل الفريق التحقيق يف األمر 
وتلقى الفريق أدلة عى أن وحدات الستشعار 
التي تعمــل بالقصور الذايت من السلســلة 
Xsens Tech- التي تصنعها رشكة MTI-100

nologies قد صدرت بني عام 2015 و 2016 
اىل رشكة يف الصني واتصل الفريق بالصني 
لطلب معلومات عن تسلسل العهدة ومل يتلق 

ردا بعد«.

الطائرات املسرية
وأضاف: »يواصــل الفريق التحقيق 
يف تسلســل العهــدة للمكونــات التي 
أنشــئت من الطائرات املســرية من دون 
التي اســتخدمتها قوات الحوثيني  طيار 
ملهاجمــة أهــداف يف اململكــة العربية 
السعودية واليمن، وتلقى معلومات تفيد 
AM7  التي تصنعها  بأن ملفات الشعال 
 Swedish Electro Magnets رشكــة 
استخدامها كجزء من  الفريق  والتي وثق 
نظام محركات الطائرات املسرية من دون 
طيار ذات األجنحة عى شكل دلتا وقد جرى 
تصديرهــا يف عــام 2016م، إىل رشكة يف 
جمهورية إيران عن طريق وسيط يف الهند«.

وتابــع: »ويف ترشيــن األول/أكتوبر 
2020م، فحــص الفريــق حطــام عدد من 
الطائرات املســرية من دون طيار يف اليمن 
ووثق محركا مــن نوع 3w-110Ib2 صنعته 
 3w-Modellmotoren 2018م  عــام  يف 
وقد وثق الفريق يف وقت ســابق استخدام 
محركات من هذا النوع يف الطائرات املسرية 
من دون طيــار من طراز صمــد ولكن هذا 
املحرك بعينه كان جزءا من شــحنة مختلفة 

تتبعها الفريق إىل رشكة يف أملانيا«.

 »األمناء« كتب/ د. عيدروس النقيب:
مع اشــتداد رضاوة الحرب يف مأرب وســيطرة 

الجاعــة الحوثية عى معظــم املديريات 
الغربية والشــالية والجنوبية للمحافظة 
وأغلب املعســكرات والنقاط السرتاتيجية 
الســاللية  الفئة  هــذه  ومحاولة  فيهــا، 
العنرصيــة احتالل املدينة والســتعداد ملا 
حملًة  إســطنبول«  »رشعيو  يشن  بعدها، 
إعالمية تضليلية مسعورة عى أوسع نطاق 
ضد التحالف العريب وبالتحديد ضد اململكة 
العربية السعودية متهمني إياها بالتقصري 
يف الحسم مع الحوثيني وتخليص الرشعية 

منهم.
هنــاك حقيقتــان مؤملتــان لكل من 
يحرص عى انتصار رشعية الرئيس عبد ربه 
منصور هادي عــى النقالب والنقالبيني 

مخططات  من  واليمنيــني  اليمن  وتخليص 
أتباع إيران، وهاتان الحقيقتان تقولن:

إن التحالف العريب ممثال يف الشــقيقتني العربية 
التصدي  الســعودية واإلمارات املتحدة هو من دشــن 
للمرشوع النقاليب منــذ 16 مارس 2015م حينا كان 
هؤلء املتقولون إما يرددون الرصخة يف ميدان السبعني، 
َدهم به  أو يتدبرون أقرب املنافذ للفرار بجلودهم ما َتَهدَّ
التحالف النقاليب، وإن الشــقيقتني قدمتا من األرواح 
والدماء ومن العتاد والعدة ومــن املال والتموين املادي 
واللوجستي، ما كان يكفي لخوض أكرث من حرب يف آن 
واحد وهزمية أكرث من جيش يف نفس الوقت لو وجدتا  
الرشيك الصادق والويف للرشاكة يف هذه املواجهة، لكن 
األزمة ليست يف التحالف العريب بل يف مكاٍن آخر وهذا 
ما ســنتوقف عنده لحقًا، بيد إن الســؤال هو ما الذي 
تبقى للتحالف العريب ما ينبغي أن يقدمه ومل يقدمه؟ 
خصوصا وإن من بني أتباع هؤلِء الرشعيني ومراكزهم 
أرقامًا مزيفة ويقدم  )الحقوقية( واإلعالمية من يرصد 

بيانات مغشوشة ويســتنجد بها عند املنظات الدولية 
متحدثا عا يسميه بــ«جرايم التحالف العريب يف حرب 
اليمن« وهو ما يعني أن هؤلء النائحني إما يريدون من 
التحالف العــريب أن يقدم لهم املزيد مــن مواد البتزاز 
والفرتاء ليقدموها للمنظات الدولية ويرفعوا منسوب 
نقاطهــم لدى تلك املنظات التــي تعتمد كل قول يصل 
إليها حقًا كان أم باطاًل أو إنهم يعانون من الشيزوفرينيا 
السياســية بحيث يدينون موقفــا عندما ل يعجبهم ثم 

يطالبون به حينا تعييهم الحيلة.
الرشعية،  املتباكــني عى مأرب وعــى  إن هؤلء 
واملتحاملني عى دولتي السعودية واإلمارات الشقيقتني، 
مســتهدفني تحميلها خيبــات قادتهم وجيوشــهم 
الوهميــة، هؤلء هم من ســموا ول يزالون يســمون 
الدولتني الشــقيقتني بـ«دولتي الحتالل«، ومبعنى آخر 
فإنهم يطلبون ممن يسمونهم بـ«املحتلني« أو يحرروهم 
من الحوثيني، فأين املنطق يف ما يقولون وأين الحقيقة 

يف هذه األقاويل الخرقاء التي ينقض بعضها بعضًا؟
ولنأِت للسؤال األسايس يف هذه القضية املحورية، 

وهو: من الســبب يف ما يحصــل يف مأرب وكل 
ما جرى يف مســارات الحــرب املتعرجة منذ عام 

2015م؟
التقهقــرات  كل  الرئيــيس يف  الســبب  إن 
والرتاجعات والنتكاســات والهزائم التي تعرضت 
لها القوات املحســوبة عى الرشعيــة عى أيدي 
للمرشوع  املنفذة  املارقــة  الحوثية  الجاعة  أتباع 
اإليراين يف جنوب غرب الجزيرة العربية، ليســت 
الســعودية ول اإلمارات، فالقوات الســعودية ما 
تزال حتى لحظة كتابة هذا املنشور تواصل قصفها 
ملناطق انتشــار الجاعة الحوثية، وتالحق هؤلء 
من تبــة إىل أخرى ومــن واٍد إىل آخر ومن مخبأ 
إىل مخبأ، ولن ينــى اليمنيون أن الدولتني قدمتا 
عرشات الشــهداء، ويف مأرب نفسها غري الذين سقطوا 
يف مناطق أخرى، ومل متن السعودية ول اإلمارات عى 
الشــعب اليمني ول عى الرشعية يف مــا قدمتاه وما 
تقدمانه، يف حني ظل »رشعيو إسطنبول« وأتباعهم وما 
انفكوا يطالبون بطــرد قوات التحالف باعتبارها »قوات 

احتالل«.
إن ســبب النتكاســات والهزائم التي تتعرض لها 
قوات الرشعية منذ يوم تأسيســها يكمــن يف أن من 
يقودون هذه القوات ل يفكرون بالنرص عى العدو بقدر 
ما يفكرون بإطالــة أمد الحرب ليواصلوا عمليات اإلثراء 

عى حساب دماء اليمنيني ومعاناتهم.
إن الوزير الذي يعرتف بأن %70 من قواته أســاء 
وهمية، وبعدها بأســابيع تســقط بأيــدي العدو أهم 
معســكراته وأهم نقاط متركزه ومعهــا عرشات آلف 
الكيلومــرتات املربعة من األرض، ل يفرتض فقط إقالته 
مــن منصبه بــل كان ينبغي محاكمتــه وإنزال أقىص 
العقوبــات بحقه، لكــن عجائب املعادلت السياســية 

اليمنية تقوم عــى ترقية الفاشــلني ومكافأة الخونة 
وتعزيز مواقع الفاســدين، وتلك هي الطامة الكرى يف 

حروب اليمن وكل مآسيها.
إن السبب يف كل هزائم الرشعية، أن التحالف العريب 
اعتمد عى رشكاء إخالصهم ليس ملرشوع التحالف وإمنا 

ملشاريع أعداء التحالف.
إن التحالف العريب يعتمد يف مرشوعه عى حلفاء 
يصنفهم العامل كله بالجاعات اإلرهابية وهؤلء الحلفاء 
يهيمنــون عى الرشعية تحت ســمع ونظــر التحالف 
العريب، وميكــن أن يكون ذلك هو الخطــأ الذي ميكن 
معاتبة التحالــف عليه، وليس عدم هزمية الحوثيني ألن 
مهمة هزمية الحوثيني مناطة باليمنيني وليس بسواهم.

إن الســبب الرئييس يف ما تتعرض له مدينة مأرب 
تكمن يف أن »رشعيي إسطنبول« ومعهم كل املختطفني 
للرشعيــة ينتظرون مــن جيــوش دول التحالف )التي 
يســمونها قوات الحتالل( أن تدخل اليمن وتقاتل نيابة 
عنهم وتدحر لهم الحوثيني وتحرر لهم األرض وتسلمهم 
إياها »باردًة مردًة« كا يقول العامة، ليعودوا إليها بعد 

السرتخاء الذي بدأ منذ ست سنوات.
مأساة محافظة مأرب مثل كل املحافظات املحررة أن 
أبناءها األبطال هم من حموها من أنصار إيران وردوهم 
عى أعقابهم خاســن منذ العام 2015م، لكنهم سلموا 
زمام محافظتهم لـ«الرشعيني الخاطفني« ليخوَن هؤلء 
انتصار أبناء مأرب العظيم ويسلموا نتائج هذا النتصار 
للجاعة الحوثية، وهذا ما كان »الرشعيون الخاطفون« 
يخططون له وما يزالون يريدونه أن يحصل مع ما  تبقى 
من تعز ومحافظات الجنوب كــا حصل مع محافظة 
الجوف والبيضاء وفرضة نهم ومديريات محافظة مأرب 
التي سلموها بأمانة واقتدار إىل جاعة صاحب الكهف 

دومنا أي استنقاص.

"األمناء" تستعرض يف عدة حلقات أهم ما جاء يف تقرير فريق خبراء األمم املتحدة )احللقة السابعة(..

تفاصيل مشروع »شرعيي إسطنبول« وشركائهم

تفا�سيل مهمة ملكونات الطائرات امل�سرية احلوثية

ما احلقيقتان املوؤملتان لأن�سار ال�سرعية اليمنية؟
هذا ال�سبب الرئي�سي لكل تقهقرات وانتكا�سات ال�سرعية مباأرب


