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أطفال يف حرب مفتوحة..

�إرهاب حوثي و�إنقاذ �إماراتي ...من ينت�صر؟

محارق موت حوثية تحول حياة األطفال إلى جحيم!
“األمناء” قسم الرصد:
تتعمد فيه مليشيا الحويث
يف الوقت الذي
َّ
االنقالبية مامرسة أبشــع صنوف االنتهاكات
ضد األطفــال يف اليمن ،عىل مدار ســنوات
الحــرب الراهنةّ ،
تؤكد دولة اإلمــارات العربية
املتحدة عملها عىل حامية األطفال يف النزاعات
يب .
املسلحة بصفتها عضو ًا يف التحالف العر ّ
أمــرة الحفيتــي نائبة املندوبــة الدامئة
لإلمارات لدى األمم املتحدة تحدَّثت أمام املناقشة
املفتوحة التي عقدها مجلس األمن الدويل بشأن
األطفال والنزاع املســلح ،حيث َّ
أكدت مواصلة
العمل بشــكل وثيق مع األمم املتحدة والرشكاء
الدوليني اآلخرين من أجل تعزيز حامية األطفال
يف اليمن ،وهو األمر الذي انعكس عىل توقيع
التحالف عىل مذكــرة تفاهم مع مكتب املمثلة
الخاصة يف مارس املايض .
وأعربــت الحفيتي عن قلقهــا البالغ إزاء
اســتغالل األطفال واملدارس واملراكز التعليمية
من قبل الحوثيني إلحداث أرضار وتدمري املباين،
ً
وبخاصة قيام املليشــيات باســتغالل املدارس
كمراكز لتخزين األســلحة وتجنيــد األطفال
وتدريبهــم واحتجازهم ،وهــي أفعال تعكس
تجاهلهم التام اللتزاماتهــم مبوجب القانون
الدويل ،وحثت يف هذا الصدد مجلس األمن عىل
محاسبة الحوثيني عىل انتهاكاتهم الجسيمة .
وأكدت التزام دولة اإلمــارات بالعمل عىل
تخفيف معاناة األطفال يف النزاعات عرب تقديم
كل الدعم املمكن واملساعدات اإلنسانية الالزمة،
وذكرت مبســاهمة الدولة يف تلبية احتياجات
األطفال بأكرث من خمســة مليارات دوالر عىل
مدى الســنوات األربع املاضيــة ،مبا يف ذلك
تعهدها بتقديم حزمة مســاعدات مشرتكة مع
اململكة العربية الســعودية ،تبلغ  240مليون
دوالر ًا إضافية لتمويل عمليات برنامج األغذية
العاملي .
وأشــارت إىل جهود اإلمارات اإلنســانية
الرامية إىل الحفاظ عىل مصالح األطفال عىل
املدى البعيد واملهدديــن يف مناطق النزاع ،من
خالل توفري التعليم لهم ،إميان ًا منها بأن التعليم

ليس فقط حق ًا أساسي ًا لكل طفل ،بل أيض ًا أداة
أساسية للنهوض باملجتمعات بشكل شامل من
أجل تقليل الرصاعات واســتغالل األطفال يف
النزاعات ،ولتحقيق هــذه الغاية ،قدمت دولة
اإلمارات مساعدات تعليمية ألكرث من  270ألف
طالب عرب برنامج األغذية العاملي ،باإلضافة إىل
تقدميها مبلغ  35مليون دوالر إىل اليونيسيف
لدفع رواتب املعلمني .
وتحدثت الحفيتي عن إميان دولة اإلمارات
الراســخ بأن أفضل سبيل لحامية أطفال اليمن
يف نهاية املطاف هو من خالل تحقيق الســام
واالســتقرار يف اليمن ،وأكدت دعمها التفاق
ستوكهومل وللعملية السياســية التي تقودها
األمم املتحدة .
ودعت الدول األعضاء إىل استثامر املنصات
ذات العالقة لبحث ومناقشة التحديات املستجدة
ومتطلبــات إعادة دمج األطفــال عىل املديني
القصري والبعيد ،ووضع توصيات تهدف إىل سد
فجوات التمويل ،وحثــت املجتمع الدويل عىل
دراسة واعتامد استجابة مبتكرة ملواجهة العنف
القائم عىل نــوع الجنس يف النزاع املســلح،
من خالل تعزيز مشــاركة النساء والفتيات يف
املجتمعات املحلية كرشكاء فاعلني يف تصميم
وتنفيذ األعامل اإلنسانية .
وعىل مدار خمس سنوات متواصلة ،يدفع
ً
كلفة للحرب العبثية التي
األطفال الثمن األكرث
اكرتاثٍ
بالقانون
أشعلتها مليشيا الحويث ،دون
العرف اإلنســاين الذي يحمي «مالئكة
دويل أو ُ
الله».
الجرائــم الحوثية ضد األطفــال تتم ّثل يف
تعبئتهم باألفــكار اإلرهابية املتطرفة؛ ليكونوا
وقودًا لحروب عبثية ،واســتقطابهم للتجنيد
والزج بهم يف العمليات القتالية وعرقلة جهود
منظامت املجتمع املدين يف حامية األطفال .
مليشــيا الحويث قامت بتجنيد أكرث من 24
ألف طفل وقتلت أكرث من  2000آخرين ،وتبقى
هذه األرقام غري نهائيــة؛ إذ يقول مراقبون إنّ
هناك ضحايا مجهولني كثريين ال ُيعرف عنهم
شيئ ًا يف ظل جرائم الحو ّ
يث .

جحيم حياة األطفال!
عىل مدار خمــس ســنوات متواصلة ،مل
تتو ّقف مليشــيا الحويث االنقالبية عن ارتكاب
أبشع صنوف االنتهاكات ضد األطفالُ ،مخ ِّل ً
فة
مأساة إنسانية مل يشهد لها العامل مثي ًال .
تقارير حكومية تقول إنَّ مليشــيا الحويث
دمــرت حياة أكــر من أربعــة ماليني طفل،
ّ
ودفعــت معظمهم إىل البحث عــن عمل ج ّراء
ظروف الحرب التي شــنتها مستغلة األوضاع
االقتصادية واإلنســانية املرتدية لألرس ،والدفع
بهم إىل جبهات القتــال وإغرائهم مالي ًا إلعالة
أرسهم وااللتحاق بصفوف املليشــيات والزج
بهم إىل محارق املوت.
املليشــيات ج َّندت أكرث مــن  30ألف طفل
واستخدمتهم يف الرصاع ،كام أسفرت الجرائم
الحوثية عــن ُ
مقتل ثالثــة آالف و 279طف ًال
وطفلة .
عمليات التجنيد شــملت طــاب وطالبات
املــدارس ودور األيتــام ومالجــئ األحــداث
واملجتمعات املحلية ،كام عملت املليشيات عىل
حرمانهم من التعليم ،حيث حرمت مليون ًا و600
ألف طفل من االلتحاق باملدارس خالل العامني
املاضيني فقط ،وأقدمت عــى قصف وتدمري
ألفني و 372مدرســة جزئي ًا وكلي ًا ،واستخدام
أكرث من ألف و 600مدرســة كسجون وثكنات
عسكرية .
وكان تقريــر لألمم املتحدة صدر يف أواخر
شهر يوليو املايض قد كشف أنَّ أكرث من  12ألف
طفل قتلوا أو شــوهوا خالل رصاعات مسلحة
العام املايض ،أي بشــكل غري مسبوق منذ أن
بدأت األمم املتحدة تجمــع بيانات عن ضحايا
الرصاعات املسلحة بني األطفال .
وعــرض التقرير أكرث من  24ألف إســاءة
لألطفال ،من بينها العنــف الجنيس واالعتداء
عىل مدارس ومستشفيات أو تجنيد األطفال .
يف املقابل ،أثبــت التحالف العريب حرصه
عىل حامية األطفال يف خضــم الرصاع الدائر
منذ سنوات ،حيث ّ
أكدت السعودية واإلمارات،
جناحا التحالف ،التزامهام بحامية األطفال يف
اليمن واتخاذهام اإلجــراءات الالزمة يف هذا

اإلطار ،واســتنكرتا االنتهــاكات التي يرتكبها
الحوثيون يف حق األطفال.
ّ
أكدت الســعودية عزمها وتصميمها عىل
اتخاذ كل اإلجــراءات الكفيلة بحامية األطفال
يف النزاع املســلح يف اليمن ،وفق ما ورد يف
كلمة مندوب السعودية الدائم لدى األمم املتحدة
الســفري عبدالله بن يحيى املعلمي خالل جلسة
مجلس األمن الدويل األخرية التي عقدت تحت
بند األطفال والنزاع املسلح.
وأوضــح أنَّ الســعودية تعمــل مع دول
التحالــف عىل تكوين وحــدة حامية األطفال
التي أنشئت مبوجب التفاهم مع األمم املتحدة
وضمن قيادة التحالف التي تعد منوذج ًا يقتدى
به يف كل أنحاء العامل ،ومركز ًا للخربة واملعرفة
تستفيد منه الدول املجاورة.
بدورها ،جدّدت دولة اإلمارات تأكيدها عىل
االمتثال اللتزاماتها مبوجب القانون اإلنساين
الدويل ،وعىل التعامل الجدي للتحالف العريب
مع مســؤوليته املتعلقة بحامية كافة املدنيني
يف النزاع املسلح ،وخصوصًا األطفال ،بصفتها
عضو ًا يف هذا التحالف .
وشدّدت أمرية الحفيتي نائب املندوب الدائم
لإلمــارات العربية املتحدة لــدى األمم املتحدة،
خالل جلسة مجلس األمن الدويل بشأن األطفال
والنزاع املسلح ،عىل مواصلة العمل بشكل وثيق
مع األمم املتحدة والرشكاء الدوليني اآلخرين من
أجل تعزيز حامية األطفال يف اليمن ،وهو األمر
الذي انعكس عــى توقيع التحالف عىل مذكرة
تفاهم مع مكتب املمثلــة الخاصة يف مارس
املايض.
وأعربــت الحفيتي عن قلقهــا البالغ إزاء
اســتغالل األطفال واملدارس واملراكز التعليمية
من قبل امليليشــيات إلحــداث أرضار وتدمري
املباين ،خاصة قيام ميليشيات الحويث يف اليمن
باســتغالل املدارس كمراكز لتخزين األسلحة
وتجنيد األطفــال وتدريبهم واحتجازهم ،وهي
أفعــال تعكس تجاهلهــم التــام اللتزاماتهم
مبوجب القانون الدويل ،وحثت يف هذا الصدد
مجلس األمــن عىل محاســبة الحوثيني عىل
انتهاكاتهم الجسيمة.

