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»األمناء« قسم التقارير:
حصلت »األمناء« عىل تقرير حقوقي 
يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب األمم 
املتحــدة باليمن يف دعــم زراعة األلغام 
واملشــاركة مع جامعة الحويث يف   قتل 
وإصابــة آالف املواطنــن، وهو ما يؤكد 
رشاكة األمم املتحدة يف قتل الشــعب من 
خالل هذا الدعم الذي يستخدمه الحوثيون 

يف عملياتهم العسكرية ضد املواطنن.
وتنــر »األمناء« يف عــدة حلقات 
»دعم  وان  ن ع حمل  الذي  التقرير  تفاصيل 
املوت.. رشاكة يف الجرمية« الجزء األول.

ويوضح التقريــر قيام األمم املتحدة 
عرب وكاالتهــا ومكاتبهــا بتقديم الدعم 
والسيارات  واللوجســتي  والتقني  املايل 
للمراكــز التي تســيطر عليها مليشــيا 
الحويث تحت غطاء »نزع األلغام« والعامل 
جميًعا يعلم بأن مليشــيا الحويث هي من 
تقوم بزراعة األلغام وهي الجهة املتفردة 

بهذه الجرمية.
“مائة  مبلغ  تقديــم  التقرير  ورصد 

وسبعة وســتن مليون دوالر”، أي برصف 
مائة وخمسة ومثانن مليار ميني، و)٤٢٠( 
ســيارة، كام شــمل التقرير قامئــة العار 
االممية لعدد من مسئويل الوكاالت واملكاتب 
التي قدمت دعاًم ملليشيا الحويث بهذا الشأن.

ووثــق التقريــر الصادر عــن الهيئة 
والحريات  الحقــوق  عن  للدفــاع  الوطنية 
»هود«، بالراكة مع منظمة شاهد للحقوق 
والتنمية  للحقوق  رايتــس  ومين  والتنمية، 

ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق اإلنسان، 
ومنظمة عن لحقوق اإلنســان، 15 منحة 
مالية قدمتها األمم املتحدة عرب “برنامجها 
اإلمنــايئ وبعثة أومنهــا ووكاالت أخرى 
تابعة لألمم املتحدة« لجامعة الحويث تحت 
غطاء إنســاين عنوانه )إزالــة ومكافحة 
قدرها  إجاملية  وبقيمة  اليمن(  األلغام يف 

167.221.136 $ بن 2016م – 2022م.
وشــملت املنح إجاميل تكلفة املرحلة 

األوىل من مروع مكافحة األلغام الطارئ 
وكذا الدعم الســنوي الثابت والدعم العاجل 
الذي يقدمه الربنامج بــن الفينة واألخرى 

للجامعة تحت ذات الغطاء.
املتحدة  األمــم  تقديم  التقريــر  ووّثق 
 UNMHA)( الحديدة  اتفــاق  لدعم  وبعثتها 
420 سيارة حديثة لجامعة الحويث بالحديدة 
منها 20 ســيارة دفع رباعي نوع )بيك آب( 
بحجة  للجامعة  اإلمنايئ  الربنامج  ســلمها 
دعم جهود نزع ومكافحــة األلغام، إضافة 
إىل 400 ســيارة دفع رباعــي نوع )جيب( 
منها  مختلفة  مســميات  تحت  تقدميها  تم 

»الخدمات اإلسعافية” و”خدمات الرش”.
وفعالية  نشــاطا   60 التقريــر  ورصد 
نفذتهــا جامعــة الحــويث بتمويــل من 
اليونسيف وجهات أممية أخرى خالل الفرتة 
التي يغطيها التقرير، وتوزعت بن 46 دورة 
تدريبية لعنارص حوثية تحت مسمى حمالت 
التوعية مبخاطر األلغام، و14 حملة توعوية 
يف 12 محافظة هي )صعدة، حجة، الحديدة، 
امانة العاصمة، صنعاء، تعز، رمية، املحويت، 

البيضاء، مأرب، عمران، الجوف(.
وقال إن ثالثة من املحافظات املستفيدة 
من هذه األنشطة مل تكن ساحة للمواجهات 
ومل تشــهد أي عملية زراعــة لأللغام خالل 
رمية،  العاصمة،  )أمانة  وهي  الدائرة  الحرب 

املحويت(.
وأضــاف أن هذا يــأيت يف الوقت الذي 
وثقــت منظمة هود، قيــام الحويث بزراعة 
مليــوين لغم وعبوة ناســفة خــالل الـ8 
سنوات املاضية وتسببت مبقتل 3024 مدنيا 
بينهم 647 طفال و202 امرأة و160 مســنا 
و2015 رجــال بــن -18 50 عاما، وإصابة 
جسدية  وتشــوهات  بجروح  آخرين   4231

وإعاقــات دامئة بينهــم 1032 طفال و285 
امرأة و181 مسنا و2733 رجال بن -18 50 
عاما، وألحقت أرضارا كلية وجزئية بـ5620 
و320  منزال   1543 منهــا  ممتلكات خاصة 
نقل  تجارية وصناعية و923 وسيلة  منشأة 
2500 رأس ماشــية،  و334 مزرعة ونفوق 
إضافــة إىل ترضر 565 منشــأة عامة كليا 
وجزئيا بينها 101 مرافق تعليمية و32 مرفقا 
صحيا و64 مقًرا حكومًيا و15 مقرا لهيئات 
ومنظامت أهلية و77 دور عبادة و38 معلام 
أثريا، وتدمري 135 طريق وجرس و103 خزان 

مياه.
واتخذ التقرير من قرارات مجلس األمن 
الخاصة باليمن واتفاقية أوتاوا لسنة 1997م 
بشأن حظر األلغام املضادة لألفراد- مرجعن 
أساسين يف توصيفه الدقيق لجرمية زراعة 
األلغام والعبوات الناسفة باليمن وكذا الدعم 
األممي املشــبوه الذي ساهم بشكل أو بأخر 
يف متويل هــذه الجرائم وانعكاســات هذا 
الدعم عىل حياة وســالمة املدنين يف املدى 

القريب واملتوسط والبعيد.

دعم املوت.. رشاكة يف الجرمية
وجاء يف مقدمــة التقرير: »من ينتظر 
نزع األلغام والعبوات الناسفة يف اليمن عىل 
أيادي زارعيها هو أشــبه بائــع وهم يتاجر 
مبعاناة اليمنين، بل ويسرتزق منها ورشيك 
أسايس يف سفك دماء األبرياء الذين سقطوا 
سـنوات  طيلة  والعبوات  األلغام  تلك  ضحايا 
الحرب التي مرت، وهـــذا حال برنامج األمم 
املتحـدة اإلمنايئ)UNDP( الذي صنف كداعم 
رئيس لجامعة الحويث رغم إدراكه املســبق 
بأنها تحمل مروع موت لليمنين وال عالقة 

لها مطلقا مبروع السالم”.
وأضاف: »فــوق الـ)160( مليون دوالر 

إجاميل الدعم املايل املقدم من األمم املتحدة 
)نزع  يافطة  املسلحة تحت  الحويث  لجامعة 
ومكافحــة األلغام يف اليمــن خالل الفرتة 
املمتــدة بــن )أكتوبــر 2016م – أكتوبر 
السنوي،  )املخصص  فقط  شاملة  2022م(، 
تكلفة املرحلــة األوىل من مروع مكافحة 
األلغــام، الدعم الطارئ( ناهيــك عن الدعم 
الفني والتقني عرب متويل عديد من الربامج 
ذات  تحت  والتأهيــل  والتدريب  التوعويــة 
املتمثل  والعيني  املادي  الدعم  اليافطة وكذلك 

يف األجهزة واملعدات”.
وتابع: »األمر الــذي يضعنا وكل العامل 
أمــام معادلة غاية يف الصعوبــة والتعقيد 
خصوصا إذا ما أخذنا بعن االعتبار القاعدة 
النظرية والحســابية الثابتة )من كان جزء 
من املشكلة ال ميكن أن يكون جزء من الحل( 
والتي تقودنا إىل التساؤل عن وضع من ميثل 
املشكلة بكاملها وليس فقط جزء منها كام 
هو حال جامعة الحويث األلغام يف اليمن؟! 
وكيف ميكــن التعاطي معها عىل ضوء هذه 
القاعدة؟ وهل مــن العقل والحكمة واملنطق 
أن يعول عىل »زارعي املوت« يف إنقاذ حياة 

مالين البشـر املهددين باملوت ذاته”.
وأكمــل: »ويف حــال أخضعنا الوضع 
ألحكام القاعدة رقم )83( من قواعد القانون 
الدويل العريف التي تلزم طرف النزاع املسؤول 
عن اســتخدم ألغامًا أرضية بإزالتها وإبطال 
رضرها عىل املدنين فلامذا ال يشرتط تحمل 
النزع  تكاليــف عملية  الطرف جميــع  هذا 
واالزالة كإجراء عقــايب رادع ملا أقدم عليه، 
وليس مكافئته ومنحة مالين الدوالرات التي 
قد ينفقها يف متويل أغراض عسكرية أخرى 
مثل زراعة االلغام عوضا عن نزعها.. لكن ما 
يحدث باليمن أشبه بحالة شاذة تتجاوز كل 
القواعد وتتعارض مع كافة القوانن فام يراه 

الجميع ويلمســه هو أن األمم املتحدة بكل 
الجرمية ومرتكبيها  مكاتبه ووكاالتها تدعم 
الحرب تحت  فتيل  باسم مكافحتها، وتشعل 
غطاء تحقيق الســالم، وترف عىل زراعة 
األلغام بحجة نزعها، وتعمــل ليل نهار من 
البالد وأبنائه متذرعة  أجل تدمري مســتقبل 
ببناء وترميم حاضـره، وتتخذ من تسويقها 
ملعاناة شعب طحنته الحرب وسيلة للتكسب 

وتحقيق مزيد من األرباح”.

منهجية التقرير
التقرير يستمد معلوماته  أن  وأشار إىل 
من قاعــدة بينات شــاملة وكاملة تتضمن 
حجم الخســائر البريــة واألرضار املادية 
التي خلفتها جرمية زراعة األلغام والعبوات 
الحويث املسلحة  الناســفة من قبل جامعة 
باليمن عىل مدى )8( سنوات من عمر الحرب 
الدائرة، مدعمة باألدلة والرباهن املســتمدة 
من وقائــع وأحداث تم توثيقهــا والتحقق 
منها عرب نزوالت ميدانية ومقابالت مسجلة 
مــع الضحايا املترضريــن وذويهم وبعض 
الشهود عىل تلك الوقائع، كام يعتمد التقرير 
عىل عملية رصد وتتبع دقيق تكشــف حجم 
الدعم واألمــوال التي تلقتها جامعة الحويث 
الهيئات  ذاتهــا من بعــض  الفــرتة  خالل 
برنامج  املتحدة ويف مقدمتها  لألمم  التابعة 
األمــم املتحدة اإلمنــايئ )UNDP( ومكتب 
أومنهــا )UNMHA( ومنظمة اليونيســف 
الســامية  مفوضيتها  ومكتب   )UNICEF)
لشــؤون الالجئــن )UNHCR( ورشيكتها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC( تحت 
امللوثة  األرايض  األلغام وتطهري  إزالة  ذريعة 
مبخلفات الحرب وغريها من دورات التدريب 
والتأهيل وبرامج التوعية التي تصب يف ذات 

اإلطار”.

وتابع: »يتخذ التقرير من قرارات مجلس 
األمن الخاصة باليمــن واتفاقية أوتاوا لعام 
1997م بشــأن حظر األلغام املضادة لألفراد 
الدقيق  مرجعن أساســين يف توصيفــه 
لجرميــة زراعة األلغام والعبوات الناســفة 
باليمن وكــذا الدعم األممي املشــبوه الذي 
ساهم بشــكل أو بأخر بتمويل هذه الجرائم 
وانعكاســات هذا الدعم عىل حياة وسالمة 

املدنين باملدى القريب واملتوسط والبعيد”.
ويســتند التقرير لعملية بحث وتقيص 
بشــأن الجهود املزعومة للحويث يف مجال 
نزع األلغام وتطهــري األرايض امللوثة خالل 
املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن مروع 
برنامج  قبل  املمول مــن  األلغام(  )مكافحة 
املتحــدة اإلمنــايئ )UNDP( واملنفذ  األمم 
عرب ما تســمى بالهيئة الوطنيــة للتعامل 
التنفيــذي بصنعاء  األلغــام، ومركزها  مع 
الحويث، وكشف زيف كل  التابعتن لجامعة 
االدعــاءات وحجم املغالطــات والتناقضات 
يف األرقام واإلحصائيــات املتعلقة بكميات 
االلغام املنزوعة واملتلفة عىل ضواء التقارير 
املرفوعة من الجهــة املنفذة مقارنة مبا هو 
حاصل عــىل أرض الواقع، أضــف إىل ذلك 
التي  والشواهد  الوقائع  ببعض  االســتدالل 
تكشف الدور املشبوه لألمم املتحدة يف تأجيج 
الدائر وعالقــة الراكة بينها وبن  الرصاع 
جامعة الحويث، ســواء فيام يتعلق بصناعة 
ومتويل املوت الذي يتجرعها األبرياء من أبناء 
الشعب او الراكة األممية مع الجامعة يف 
قضايا الفساد املايل وغسل الجرائم الذي يعد 
أكرث خطورة من غسل األموال عرب التامهي 
والجرائم  االنتهاكات  إزاء  الالمحدود  األممي 

الحوثية الالمتناهية.
الثانية  الحلقة  »األمنــاء« يف  وتواصل 

نر تفاصيل التقرير.

)األمناء( تكشف يف عدة حلقات حقيقة تورط األمم املتحدة بدعم ميليشيا إيران احلوثية وتسرد كل احلقائق )1(..

 •  »األمناء« تنشر باألرقام خفايا وأسرار دعم وشراكة أممية حوثية

 •  كيف أصبح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي داعًما رئيًسا للحوثي؟

 • دعم أممي مالًيا وتقنًيا ولوجستًيا لمراكز يسيطر عليها الحوثي

ال�شراكة بني احلوثيني والأمم املتحدة


