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تقرير

"األمناء" قسم التقارير:
تقرير حقوقي  "األمناء" عــى  حصلت 
يحمــل عنوان "دعــم املــوت.. رشاكة يف 
الجرمية" الجــزء األول، يرصد ويوثق تورط 
هيئات ومكاتب األمم املتحدة باليمن يف دعم 
الحويث  األلغام واملشاركة مع جامعة  زراعة 
يف   قتــل وإصابة آالف املواطنــن، وهو ما 
يؤكد رشاكة األمم املتحدة يف قتل الشعب من 
خالل هذا الدعم الذي يستخدمه الحوثين يف 

عملياتهم العسكرية ضد املواطنن.
وبعــد أن نرشت "األمنــاء" يف الحلقة 
الثانية عن )15( منحــة مالية قدمتها األمم 
املتحدة للحويث تحت غطاء إنســاين، وعن  
املامرسات تطلب إزالة األلغام ممن يزرعونها 
القرن العرشي، إىل  القليلة يف تســعينيات 
جانب أن الحوثين زرعوا مليوين لغم وعبوة 
"األمناء"  تواصل  8 ســنوات،  ناسفة خالل 
نرش باقي تفاصيــل التقرير يف حلقة اليوم 

الثالثة.

تأريخ ومراحل زراعة األلغام
زراعة  لعمليــة  األوىل  البدايــات  تعود 
أثناء  1962م  العام  األلغام باليمن إىل مطلع 
الرصاع بــن الجمهورين واإلمامين، حيث 
البدر بن أحمد  بارشت القوات املوالية لإلمام 
حميد الدين بزراعة حقول ألغام شــملت كل 
من محافظة الجوف شامل اليمن ومديريتي 
"رصواح" و"أرحــب" رشق صنعــاء، ثــم 
تكررت العملية كمرحلة ثانية إبان الرصاعات 
الشــطرية بن الشامل والجنوب املمتدة بن 
الغام  )1973 )1983( حيث شــملت زراعة 
وتحديدا  الشــطرين  بن  الحدودية  املناطق 
بيحان  العــود، حريــب  قعطبــة، مريس، 

مكرياس.
وعــادت زراعــة األلغــام األرضية إىل 
94م  الواجهة من جديد خــالل حرب صيف 
حيث تركــزت يف محافظات الجنوب واجزاء 
من املناطق الشــاملية التــي كانت مرسحا 
للرئيس  التابعــة  القوات  بــن  للمواجهات 
السابق عيل عبدالله ونائبه عيل سامل البيض 
عقب إعالن األخري فك ارتباطه بدولة الوحدة 
اليمنية، لتــأيت بعدها املرحلــة الرابعة من 
زراعة األلغام يف اليمــن والتي تخللت فرتة 
ســتة حروب خاضها النظام الســابق ضد 
املتمردين الحوثين مبحافظة صعدة واملمتدة 

بن )2009-2004م(.
 )2012  ،2011( العامــن  غضون  ويف 
قوات  بن  متقطعة  مواجهات  اليمن  شهدت 
مواليــة لعيل عبد الله صالــح ووحدات من 
الجيــش والقبائل املســاندين لالحتجاجات 
السلمية املطالبة بإسقاط النظام آنذاك والتي 
رافقتهــا مرحلة جديدة مــن زراعة األلغام 
وباقي مخلفات الحرب انحرصت عى مناطق 
محدودة وســط وشــامل العاصمة صنعاء 
ومديــريت )نهم أرحب( رشقــا واجزاء من 

مدينة تعز ومحافظة الجوف.
تزامن ذلك مــع مواجهات متقطعة بن 
قبائل حجــور مبديرية كرش محافظة حجة 
وبعض أنصــار جامعة الحويث الوافدين إىل 
2012م ثــم تلتها مواجهات  املنطقة مطلع 
مامثلة بن جامعة الحويث وبعض منتسبي 
التيار الســلفي يف منطقة دماج مبحافظة 
صعــدة مطلع 2013م والتــي مل تخلوا هي 
األلغام رمبا من  األخرى من عملية زراعــة 
الحويث كونها  طرف واحد يتمثل بجامعــة 
النوع من  الوحيدة مــن كانت متتلك هــذا 

السالح حينها.
ثم جاءت بعد ذلك املرحلة األوسع واألكرب 
والتي  باليمن  األلغــام  لزراعة  اإلطالق  عى 
رافقــت مســرية اجتياح جامعــة الحويث 
عمران  محافظة  مــن  ابتداء  للمحافظــات 

عدن  الجنوبية  العاصمــة  وحتــى  اليمنية 
وال زالت مســتمرة حتــى اللحظة وتتحمل 
جامعة الحويث بالدرجة الرئيسية املسؤولية 
األلغام وباقي مخلفات  القانونية عن زراعة 

الحرب خالل هذه املرحلة.

طرق حصول احلوثي على األلغام 
ومكوناتها

وتفيــد معلومــات مؤكــدة أن جامعة 
الحويث خالل حروبها الســتة يف محافظة 
صعدة )املعقل الرئيس( لها كانت تحصل عى 
األلغام عرب تجار ســالح وقيادات عسكرية 
تدين لهــا بالــوالء، إضافة إىل مــا قامت 
بدائية عرب بعض  بتصنيعه محليا وبطــرق 
عنارصها املدربن وخرباء ايرانين ولبنانين 
استقدمتهم الجامعة لهذا الغرض، فضال عن 
كميات االلغام والعبــوات التي أخذتها كفيد 
خالل مواجهاتها مع الجيش النظامي حينها.
وبحسب معلومات أدىل بها بعض قيادات 
وافراد الجيش املشاركن خالل حروب صعدة 
فقد تم العثور عى أنــواع وأحجام مختلفة 
والذخائر  الناســفة  والعبوات  األلغــام  من 
املتفجــرة بحوزة الحوثين آنــذاك معظمها 
مصنوعة محليا من أنابيب واسطوانات الغاز 
املنزيل وقدور وأواين الطهي وتضم صواعق 
بدائية صنعت من صفائح األملنيوم وحامالت 

الستائر املجوفة.
تعزيز  يف  الحــويث  جامعة  اســتمرت 
من  مستفيدة  الفتاك  الســالح  هذا  وتطوير 
مخزونها الرتاكمي لبقايا املقذوفات املتفجرة 
التي قامت بتجميعهــا طيلة حروب صعدة 
الســتة ثم حولتها إىل عبوات ناسفة شديدة 
االنفجار عــى غرار تلك التي اســتخدمتها 
الجامعــة يف تفخيــخ مبنــى دار الحديث 
للعلوم الرشعية التابع ملنتسبي التيار السلفي 
مبنطقة دماج يف 28 ديســمرب 2013م مع 
محافظة  خــارج  التوســعية  حربها  بداية 
الحــويث وبدعم من  صعدة رشعت جامعة 
الله  اإليــراين وحزب  الثوري  الحرس  خرباء 
مصانع  بإنشاء  عراقيون  وأخرون  لبنان  يف 
ومعامل خاصة بصناعــة األلغام والعبوات 
املتفجرة مبختلف أنواعها وأشــكالها والتي 
بدأت كمرحلــة أوىل داخل النطاق الجغرايف 
لــذات املحافظة التي متثــل املعقل الرئيس 
لزعيم الجامعة ويف ظل حالة تكتم وتعتيم 

شديدين.
وخالل الفرتة ذاتها لوحظ امتالك جامعة 
الناسفة  العبوات  من  متطورة  أنواع  الحويث 
استخدمت  التي  االنفجار  شــديدة  واأللغام 
بعض منها لتفجري املنازل واملساجد واملنشآت 
الحكوميــة وتفخيخ الطرق والجســور يف 
محافظتــي )الجــوف، عمــران( ومديرية 
كــرش مبحافظة حجة ومديــريت "أرحب" 
الرشقية  الشاملية  األطراف  عى  و"همدان" 
ملحافظة صنعاء ما بــن النصف الثاين من 

2013م والنصف األول من 2014م.

عمليات التهريب
لعبت عملية التهريــب دورا محوريا يف 
تزويــد جامعة الحويث املســلحة بصفقات 
وكميات هائلة ســواء من األلغام والعبوات 
الجاهزة  املتفجرة  الذخائر  وباقي  الناســفة 
من  وغريها  واملبيــدات  والرتكيبات  املواد  أو 
صواعــق وأجهــزة تفجري واســالك متديد 
وتوصيل تستخدم كمكونات أساسية لتصنيع 
حرص  والتي  والعبوات،  األلغام  تلك  وتطوير 
النظام اإليراين وبعــض رشكات ومنظامت 
اإلتجار باألســلحة إيصالها لجامعة الحويث 
عرب خطــوط تهريب برية وأخــرى بحرية 
وجوية تخضع جميعها أو معظمها إلرشاف 
مبارش من األمم املتحدة وهيئاتها ومكاتبها 

العاملة باليمن.

خط التهريب البحري
هي  البحر  عرب  التهريب  شــبكات  وتعد 
األنشــط عى اإلطالق والتي تتخذ من مهنة 
الصيد غطاء للتخفي وراءه حيث تعمل عى 
نقل تلك األلغــام والعبوات وخرباء تصنيعها 
وكــذا املكونــات الالزمة لذلك مــن املوانئ 
اإليرانية مبــارشة إىل بعض املناطق اليمنية 
املمتدة عى طول الرشيط الســاحيل الرابط 
بن البحر العريب وخليــج عدن وصوال إىل 
الخاضعة  الربية  املناطق  األحمر حيث  البحر 

كليا لسيطرة جامعة الحويث االنقالبية.
خلية التهريب الحوثية بقيادة املدعو عيل 
محمد حلحيل مع )4( أعضاء أخرين جميعهم 
من منطقة )أبو زهر( مبديرية الخوخة، والتي 
وقعت يف قبضة الرشعية أواخر عام 2021م 
التهريب  أبرز معامل خط سري  كشــفت عن 
البحري انطالقا من محطة الشحن الرئيسية 
مبيناء )بندر عباس( اإليراين ومرورا ببعض 
)صاللة(  سواحل  من  بدءا  الساحلية  النقاط 
العامنية باتجــاه مضيق هرمز كأول محطة 
اســتقبال، ثم مينايئ )بربرة( و)بوصاصو( 
الصومالين ثــاين محطة وصوال إىل ميناء 
الغربية  اليمنية  الســواحل  وبعض  الحديدة 

الواقعة تحت اإلرشاف األممي.
يعــود تاريخ أول عمليــة تهريب بحرية 
أرادت عربها "طهران" تزويد وكالئها باليمن 
ببعــض مكونــات تصنيع االلغــام واملواد 
2013م عندما قبضت  23 يناير  املتفجرة إىل 
محافظة  ســواحل  قبالة  اليمنية  السلطات 
املهرة عى السفينة اإليرانية الشهرية )جيهان 
)1( املحملة بشــحنة أسلحة تحوي )2660( 
كيلو جراما من )RDX( و)199( صندوق من 
السور بيتول( تزن )1250( كجم، و)2786( 
عبوة من مادة الســيفور )C4( تحتوي كل 
عبوة عى )16606( رشيطا متفجرا، وكلها 
عبارة عن مركبــات كيميائية وكحلية تدخل 

يف صناعة األلغام والقنابل املتفجرة.
وذكر بيــان صادر عــن وزارة الداخلية 
التابعــة لحكومة الوفــاق الوطني آنذاك أن 

للحوثين  التي كانت يف طريقها  الشــحنة 
عرب مينــاء ميدي مبحافظة حجة شــملت 
العبوات  لتفجري  صاعــق   )800( أيضا عى 
وترانستورات  كبســوالت  و)800(  الناسفة 
تفجــري و)400( حقيبة تفجــري متكاملة 
للمتفجرات و)200(  تعريفي  و)310( جهاز 
جهاز تفجري كهربايئ و)200( وحدة تحكم 
كهربــايئ بالتفجري عن بعــد، و)186( من 
أجهــزة التفجري النافــذة و)132( توصيلة 
لألجهــزة املفجــرة و)50( منظومة تفجري 

)دوائر كهربائية(.
ويف يوم السبت 2 فرباير 2013م تحدثت 
وزارة الداخليــة يف حكومة الوفاق الوطني 
عن ضبط شــحنة أســلحة إيرانية محملة 
مبعــدات تصنيع ألغام ومتفجــرات مبيناء 
عدن من بينهــا "حاويتن" تضامن قضبان 
وأنابيب أملونيوم وألواح نحاســية مبقاسات 
مختلفة ومكابس تستخدم لكبس املقذوفات 
املتفجرة واأللغام املضادة للدروع والتي أثناء 
اليمنية قادمة  االرايض  إدخالها إىل  محاولة 

من العاصمة اإليرانية طهران.
ويف يــوم الخميــس 7 نوفمرب 2019م 
ضبطت قوات خفر الســواحل شحنة أسمدة 
تزن حوايل )100( طن تشكل مادة )اليوريا( 
ما نســبته %46 منها والتي كانت عى منت 
زورق يرفع علــم دولة أفريقية أثناء محاولة 

تهريبها إىل الحوثين.
ويف يــوم األربعــاء 19 فرباير 2020م 
لقطاع  التابعة  السواحل  ضبطت قوات خفر 
البحر األحمر قاربــا كان يبحر باتجاه ميناء 
الحديدة وعى متنه شــحنة تزن )200( طنا 
من ســامد )اليوريا( الذي يستخدم لصناعة 
املتفجرات كانت يف طريقها لجامعة الحويث 
االنقالبيــة، ويف 24 يونيو 2020م أحبطت 
القوات البحرية التابعة لدول التحالف العريب 
إيرانية قبالة  عملية تهريب شحنة أســلحة 
ســواحل حرضموت تحوي كمية كبرية من 
تســتخدم  التي  الكهربائية  والدوائر  القطع 

لتفجري األلغام والعبوات الناسفة عن بعد.
ويف 22 ينايــر 2022م أعلنــت القوات 
البحرية األمريكية اعرتاض ســفن االسطول 
الخامس التابع لها ســفينة عدمية الجنسية 
بخليج عامن تحمل عى متنها ما يزن )40( 
طنا من ســامد يحتوي عى مركب كيميايئ 
إبحارها  أثناء  املتفجرات  لصناعة  ويستخدم 
مــن إيران متجهــة صوب مينــاء الحديدة 
الخاضــع إلدارة جامعة الحــويث بإرشاف 

أممي.
ويف 30 مــارس 2015م دشــنت األمم 
املتحــدة عــرب مفوضيتها العليا للشــؤون 
اإلنسانية أول جرس جوي عرب رحالت يومية 
لطائراتهــا التي ربطت بــن مطار صنعاء 
وجيبويت تحت مســمى "الدواعي اإلنسانية 
الجوي  الحظر  بالتزامن مع حالــة  والطبية 
الذي فرضتــه قوات التحالــف العريب عى 
األجواء اليمنية واســتثنت منه فقط رحالت 

األخرية عدم  املتحــدة رغم اشــرتاط  األمم 
خضوع رحالتها ألي عمليــة تفتيش، وهو 
مــا جعله من أكرث طرق التهريب اســتمرت 
الرحالت الجويــة األممية مبعدل )14( رحلة 
اســبوعيا ورحلتــن يوميا عــرب )الجرس 
الجوي( الــذي رسعان مــا حولته جامعة 
الحويث إىل ثاين أنشــط خــط تهريب بعد 
الخط البحــري حيث متكنت عربه خالل عام 
واحد من تهريب نحو )160( خبريا يحملون 
الجنســيات الثالث )إيرانية لبنانية عراقية( 
غالبيتهــم متخصصــن بصناعــة األلغام 
اســتقدمتهم  والذين  وزراعتها  واملتفجرات 
الجامعة لتدريب وتأهيل كوادرها املحلية يف 

ذات املجال.
ويف 27 ينايــر 2020م أعلنــت األمــم 
املتحدة تدشــن الجرس الطبــي الجوي بن 
صنعــاء وعامن األردن يف إطار اســتئناف 
الجرس الجوي الذي قالــت أنه يعد جزء من 
عملياتها اإلنسانية باليمن بعد توقف دام 42 
شــهرا أي قرابة 3 سنوات ونصف، باستثناء 
تسيري بعض الرحالت املتقطعة لنقل عدد من 
الحاالت املرضية الصعبة خالل الفرتة املمتدة 

بن أغسطس 2018م ونوفمرب 2019م.
وتواصل "األمنــاء" يف الحلقة الرابعة 

نرش تفاصيل التقرير.

"األمناء" تكشف في عدة حلقات حقيقة تورط األمم المتحدة في دعم ميليشيا إيران الحوثية وتسرد كل الحقائق )3(..

ال�شراكة بني احلوثيني والأمم املتحدة..!ال�شراكة بني احلوثيني والأمم املتحدة..!
¿ أوصلت إيران وشركات 
ومنظمات السالح للحوثي 
بريــة  تهريــب  عبــر خطــوط 
وبحرية وجوية تخضع لألمم 

المتحدة

زراعــة  بدايــات  تعــود   ¿
1962م  إلــى  األلغــام 
الجمهورييــن  صــراع  أثنــاء 

واإلماميين

الحوثــي  يتحمــل   ¿
المســؤولية  رئيســة  بدرجة 

القانونية عن زراعة األلغام

خبــراء إيرانيــون ولبنانيون 
األلغــام  بتصنيــع  قامــوا 

للحوثي

¿ لعبــت عملية التهريب 
دوًرا محورًيا بتزويد الحوثي 
باأللغام والعبوات الناسفة

أنشــأ الحوثي بدعم خبراء 
الحــرس الثــوري وحــزب الله 
وعراقييــن مصانــع ومعامل 
لصناعــة األلغــام والعبوات 

المتفجرة


