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تقرير

»األمناء« قسم التقارير:
حصلــت »األمناء« عىل تقريــر حقوقي يحمل 
عنوان »دعــم املوت.. رشاكــة يف الجرمية« الجزء 
األول، يرصــد ويوثق تورط هيئــات ومكاتب األمم 
املتحدة باليمن يف دعم زراعة األلغام واملشــاركة مع 
جامعة الحــويث يف   قتل وإصابــة آالف املواطنني، 
وهو ما يؤكد رشاكة األمم املتحدة يف قتل الشــعب 
من خالل هذا الدعم الذي يســتخدمه الحوثيني يف 

عملياتهم العسكرية ضد املواطنني.
وبعد أن نــرت »األمناء« يف الحلقة الثالثة عن 
إيصال إيران ورشكات ومنظامت السالح للحويث عرب 
خطوط تهريب بريــة وبحرية وجوية تخضع لألمم 
املتحــدة، وإىل متى تعود بدايــات زراعة األلغام إىل 
1962م أثنــاء رصاع الجمهوريني واإلماميني، وكيف 
يتحمل الحويث بدرجة رئيســية املسؤولية القانونية 
عن زراعة األلغام، والخــرباء االيرانيون واللبنانيون 
الذين قاموا بتصنيع األلغام للحويث، وكذا كيف لعبت 
عملية التهريب دوًرا محورًيا بتزويد الحويث باأللغام 
والعبوات الناســفة، إىل جانب إنشاء الحويث بدعم 
خرباء الحرس الثــوري وحزب الله وعراقيني مصانع 
ومعامل لصناعة األلغام والعبوات املتفجرة، تواصل 
»األمناء« نر باقي تفاصيل التقرير يف حلقة اليوم 

الرابعة.

التهريب البحري
ويف 15 أكتوبر 2020م وصل الســفري اإليراين 
لــدى حكومة االنقالب الحوثية »حســن إيرلو« إىل 
صنعاء عىل منت إحدى طائرات األمم املتحدة وبرفقته 
)8( أشــخاص آخرين يحملون الجنســية اإليرانية 
واللبنانية بينهــم )4( خرباء متفجرات متخصصون 
يف صناعة األلغام واألرشاك البحرية التي تســتهدف 
الســفن إىل جانب متفجرات مموهة وحديثة تعمل 
بنظام آيل كاأللغام الفردية التي يتم ربطها بكامريات 

حرارية.
واقترصت عمليــة التهريب الحويث اإليراين عرب 
الجرس الجوي التابع لألمم املتحدة عىل خرباء تصنيع 
وتطويــر وزراعة األلغام واملتفجــرات، إذ مل يتمكن 
الفريق من توثيــق أي واقعة تهريب لكميات منها أو 
حتى املواد واملكونات التي تستخدم لتصنيعها أو حتى 
تفعيلها مثل األسمدة واملركبات الكيميائية وصواعق 
وارشطة التفجــري وكابالت التوصيل كام يحدث عرب 
عمليــات التهريب البحرية والربية املســتمرة حتى 

لحظة إعداد هذا التقرير.

خط التهريب الربي
وخالل الســنوات الثامنية التــي مرت من عمر 
الحرب سجل فريق البحث امليداين )21( عملية ضبط 
نفذتها قوات أمنية وعسكرية لشحنات ألغام وعبوات 
ناســفة ومكونــات تكنولوجية ومــواد كيميائية 
تســتخدم لصناعتها وذلك أثناء محاولة تهريبها بًرا 
عرب األرايض اليمنية إىل مناطق ســيطرة الحوثيني 

والتي ميكن رسدها عىل النحو التايل:

2018م ضبطت  13 مــارس  الثالثــاء  يف يوم 
اليمنية شحنة  قوات األمن الخاصة مبحافظة مأرب 
أســلحة تحتوي عىل كميات كبرية مــن املتفجرات 
مخفية داخل شاحنة نقل كبرية )دينا( أثناء مرورها 
عند إحدى نقاط التفتيش عــىل مدخل مدينة مارب 
قادمة من جهة مجهولة والتي كانت يف طريقها إىل 

جامعة الحويث بالعاصمة اليمنية صنعاء.
2019م  أغســطس   28 الخميــس  يــوم  ويف 
أعلنت الرطة العســكرية مبناطق الساحل الغريب 
مبحافظة الحديدة اليمنية إتــالف حوايل )15( ألف 
كيس سامد وكميات من البرينجات )كريات حديدية 
صلبة صغرية الحجم وذات شــكل دائري تدخل يف 
صناعة املتفجــرات( بعد ضبطهــا يف مناطق عدة 
منها منطقة الحنيشــية الواقعة بني مديرية موزع 
وكهبــوب، وجبال النار مبديرية مــوزع ومنطقتي 
الســقية )رأس العارة( أثناء محاولــة تهريبها إىل 

الحوثيني قادمة من جيبويت.
2020م ضبطت  25 مــارس  االربعاء  ويف يوم 
القوات املشرتكة شــاحنتني تحمال سامد )اليوريا( 
أثناء الذي يستخدم لصناعة االلغام واملتفجرات أثناء 
مرورهــام من منطقة »الزهــاري« مبديرية »املخا« 
الســاحلية غريب تعز اليمنية متجهة صوب مناطق 

سيطرة جامعة الحويث جنوب الحديدة.
ويف يــوم االحــد 29 مــارس 2020م ضبطت 
الغريب سيارة تحمل  العسكرية بالســاحل  الرطة 
شحنة سامد تحتوي مواد كيميائية تستخدم لصناعة 
املتفجرات وسط إحدى مزارع مديرية املخا غرب تعز 

كانت يف طريقها إىل جامعة الحويث بالحديدة.
ويف يــوم االثنني 30 مــارس 2020م ضبطت 
رشطة الســاحل الغريب شــاحنه محملة بـ)340( 
كيسا من الســامد الذي يستخدم لصناعة املتفجرات 
اثناء مرورها عىل مشارف منطقة الزهاري مبديرية 
املخاء غريب تعــز متجهة صوب مناطق ســيطرة 

جامعة الحويث جنويب الحديدة.
ويف يوم الســبت 19 يونيــو 2021م ضبطت 
القوات املشــرتكة مبديرية موزع غريب تعز )149( 
صندوًقــا تحوي بداخلها قرابــة املليون )400( الف 
صاعق تفجري للعبوات الناســفة، والتي كانت عىل 
مــنت شــاحنات يف طريقها إىل مناطق ســيطرة 
الحوثيني شامل املحافظة قادمة من القرن اإلفريقي 

عرب سواحل رأس العارة وباب املندب.

السيطرة عىل مخزون الدولة من األلغام
اليمنيــة صنعاء يف  بعد اجتياحهــا للعاصمة 

21 ســبتمرب 2014م وفرض سيطرتها الكاملة عىل 
مؤسـســـات الدولة مبا فيها املؤسستان العسكرية 
واألمنية ونهبها كافة مســتودعات االسلحة التابعة 
لهــام متكنت جامعة الحويث مــن وضع يدها عىل 
كل مقدرات الجيش واألمن وبالتايل مضاعفة حجم 
ترســانتها من األلغام والعبوات الناسفة التي تراوح 
عددها مطلع عام 2015م بــني )3-2( مليون لغام 
وعبوة وذخائر متفجرة، طبقا إلحصائيات ومعلومات 

موثقة نتحفظ عىل ذكر مصادرها لدواعي أمنية.
ورغم إعالن الحكومة اليمنية يف إبريل / نيسان 
2002م تدمري مخزونها مــن األلغام املضادة لألفراد 
وكذا إتالف كميــة إضافية ســنة 2007م قالت انه 
التزاما بتعهداتها ضمن  تم اكتشــافها الحقا، وذلك 
التــي صادقت عليها مطلع  1997م  )أتاوا(  اتفاقية 
سبتمرب 1998م، غري أن منظامت حقوقية استبعدت 
أن يكون ذلك اإلعالن صحيحا الســيام بعض ظهور 
أدلة جديدة اثبتت استخدام جامعة الحويث وحليفها 
صالح خالل 2015م الغاما مــن نفس النوعية التي 

يفرتض أنها أتلفت وفقا لإلعالن الحكومي السابق.

تسخري إمكانات وكوادر نزع األلغام 
لزراعتها

ومل يتوقف األمر عند ذلك الحد بل قامت جامعة 
الحويث بفرض هيمنتها عىل اللجنة الوطنية لتعامل 
مع األلغام ومركزها التنفيذي بصنعاء وباقي فروعه 
باملحافظــات الواقعة تحت قبضتها وســخرت كل 
إمكانياته من معدات وكوادر لصالح عمليات زراعتها 
واسعة النطاق لأللغام بكل إشكالها وأحجامها خالل 
حروبهــا األخرية التي امتدت مــن العاصمة صنعاء 
وصوال إىل الحديدة وتعز غربا، والعاصمة الجنوبية 
عدن ولحج والضالع وابني وشــبوة جنوبا ومأرب، 

البيضاء، حجة رشقا والجوف صعدة شامال.
وكان أول قرار تتخــذه الجامعة يف هذا اإلطار 
استبعاد قيادات وكوادر الهيئة الوطنية العليا للتعامل 
مع االلغام ومراكزها التنفيذية املحسوبة عىل النظام 
السابق واســتبدالها، بقيادات وكوادر اخرى ساللية 
تابعة لها حيــث بارشت مطلع مايو 2015م بإقصاء 
اللواء عيل محمد القادري، من منصبه كمدير للمركز 
بالعاصمة صنعاء  األلغــام  للتعامــل مع  التنفيذي 
وإحالل املنتحل رتبة عميد يحيى مطهر حسن الحويث 

مكانه، ثم توالت قرارات التعيني بنفس املنوال.

ورش ومعامل تصنيع األلغام
وتؤكد كل الشــواهد ان جامعة الحويث سخرت 
الدعم املــايل املقدم لها عرب هيئــات ومكاتب األمم 
املتحدة باليمن خالل سنوات الحرب املاضية، لتقوية 
وتطوير قدراتها العســكرية ومنها إنشاء أكرب عدد 
ممكن من معامــل وورش تصنيع األلغام والعبوات 
الناســفة واملتفجرات التي تعتمد عليها بشكل رئيس 
الجنوبية(  املســلحة  )القوات  خالل معاركها ضــد 
وقوات لرعيــة يف مختلف جبهات القتال، فعمدت 
إىل إنشاء )100( ورشة ومعمل ومصنع لهذا الغرض 

توزعت عىل )16( محافظات مينية.
وبعــد أن كان انتشــار معامل 
املتفجــرات  تصنيــع  وورش 
مبحافظة  محصــور  الحوثيــة 
صعــدة والعاصمة صنعاء وحجة 
بني  ما  الفــرتة  خــالل  وعمران 
-2013 2015م وبأعداد محدودة، 
قررت الجامعة عقب تلقيها دعام 
أمميا باسم نزع ومكافحة األلغام 
توســيع دائرة انتشار تلك املعامل 
املحافظات  باقي  لتشمل  والورش 
واملناطــق الخاضعة لســيطرتها 
لتشمل الحديدة، ذمار، تعز، مارب 
وصوال إىل جبال رمية البعيدة عن 

رادار الرصد والتتبع.
وتواصل »األمناء« يف الحلقة 

الخامسة نر تفاصيل التقرير.

ال�شراكة بني احلوثيني والأمم املتحدة..!
“األمناء” تكشف يف عدة حلقات حقيقة تورط األمم املتحدة يف دعم ميليشيا إيران احلوثية وتسرد كل احلقائق )4(..

• الحوثيون سخروا الدعم المالي األممي لتقوية وتطوير قدراتهم العسكرية
• على ماذا اقتصرت عملية التهريب الحوثي اإليراني عبر الجسر الجوي التابع لألمم المتحدة؟
• وصول »إيرلو« صنعاء كان على متن طائرة أممية وبرفقته خبراء متفجرات متخصصون


