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متى توقف األمم املتحدة سرقة الحوثيين للمساعدات؟

«سياسة الصراخ والعويل» لألمم املتحدة ..إلى متى؟
“األمناء” قسم الرصد:
واصلت األمم املتحدة اتباع ما ميكن
وصفها بـ»سياســة الرصاخ والعويل»
ج ّراء مامرسات مليشــيا الحويث فيام
يتعلق مبلف املســاعدات ،التي تتع ّرض
للرسقة من ِقبل االنقالبيني ،دون ُّ
تدخل
حازم حاسم .
وقالت األمم املتحــدة :إنّ اليمنيني
ّ
تتلــق برامجها التي
ســيموتون إذا مل
تنفذها يف اليمن التمويل من املانحني،
يف وقت تؤكــد تقارير وكاالتها العاملة
يف اليمن أنّ املساعدات اإلغاثية ينهبها
الحوثيون ،وال تصل للمحتاجني ،وتورط
موظفي األمم املتحدة مبامرسة الفساد
واإلثــراء غري املرشوع مــن اإلغاثة يف
اليمن.
وأوضح مكتب املنسق املقيم ومنسق
بيان له،
الشؤون اإلنسانية يف اليمن يف ٍ
أ ّنه حتى اآلن تم اســتالم أقل من نصف
املبلغ الذي تعهدت بهــا البلدان املانحة
يف 20فربايــر املايض لتمويــل األزمة
اإلنســانية يف اليمن ،بتقديم  2.6مليار
دوالر.
وأضاف البيان أنّ ثالثة برامج فقط
من أصل  34برنامج ًا إنســاني ًا رئيســيا
لألمم املتحــدة يف اليمن تــم متويلها
كام ًال ،مؤكد ًا أنّ العديد من هذه الربامج
أجــرت عىل اإلغــاق يف األســابيع
األخرية ،وسيتم إغالق  22برنامج ًا منقذ ًا
لألرواح يف الشهرين املقبلني ما مل يتم
تلقي التمويل.
وتراجع زخم دعــم املانحني خالل
العام الجاري 201لتمويل متطلبات خطة
االستجابة اإلنسانية لليمن التي تتبانها
األمم املتحدة ،يف ظــل تأكيدات تقارير
أممية أن غالبية املســاعدات التي تدخل
اليمن تذهب لتمويل مليشيا الحويث وال
تصل للجياع ،باإلضافــة إىل تحقيقات
تجريهــا األمم املتحدة مــع منظامتها
العاملة يف اليمن تثبت استرشاء الفساد
بني مسؤوليها .
جانب كبري من املساعدات اإلغاثية
يطا ُلها النهب والفساد من ِقبل املليشيات
الحوثيــة ،لكن يف الوقت نفســه فإنّ
موظفني تابعــن لألمم املتحدة تو ّرطوا
يف جرائم فســاد كشــفتها العديد من
التقارير.
وعىل الرغم من «افتضاح» أمر هذه
املامرســات إال أنّ
تحرك ًا دولي ًا مل يحدث
ُّ
إىل اآلن ،ما ُف ِّس بأ ّنه تواطؤ عرب صمتٍ
قاتــل ُمر ّوع ال يقل خطــر ًا عام يرتكبه
االنقالبيون.
وقبل أيام ،كشــفت
وثائــق نرشتهــا وكالة
«أسوشــيتد بــرس» ،عن
أطنان من األغذية
فقــدان
ٍ
واألدويــة والوقود املتربع
بها دوليــ ًا ،وتوظيف غري
مؤهلني برواتب مرتفعة،
والســاح لقيادي حويث
بالتنقل يف مركبات تابعة
لألمم املتحدة ما يقيه من
الرضبات الجوية املحتملة
من ِقبل قــوات التحالف
العريب .
الوكالــة تحدَّثت عن
أنَّ أكرث مــن عرشة عامل
من اإلغاثة التابعني لألمم
املتحدة ،ت ّم نرشهم للتعامل
مــع األزمة اإلنســانية،

متهمون بالكســب غري املرشوع إلثراء
أنفســهم من املواد الغذائيــة واألدوية
والوقود واألموال املتربع بها دولي ًا.
ويجري مدققون من منظمة الصحة
العاملية تحقيق ًا يف تقارير تتحدَّث عن أنَّ
تم توظيفهم يف
أشخاص ًا غري مؤهلني َّ
وظائــف ذات رواتب عالية ،كام ت ّم إيداع
مئات اآلالف من الدوالرات يف حسابات
مرصفية شــخصية للعاملني ،واملوافقة
عىل إبرام عرشات العقود املشبوهة من
دون توفر املســتندات املناسبة ،وفقدان
أطنان األدوية والوقود املتربع بها.
ِّ
ٌ
ثــان أجرته منظمة
تحقيق
ويركز
ٍ
تابعة لألمم املتحدة ،عىل موظف سمح
لقيادي حــويث بالتنقــل يف مركبات
تابعة للوكالة ما يقيه الرضبات الجوية
املحتملة من قبل قوات التحالف.
هذا الفســاد يهدد رشيــان الحياة
الدويل الذي يعتمد عليه غالبية ســكان
اليمن البالغ عددهم  30مليون نســمة،
ويف العام املايض قالت األمم املتحدة إنَّ
املانحني الدوليني تعهدوا بتقديم ملياري
دوالر إىل الجهود اإلنسانية.
َّ
ويرتكــز تحقيق منظمــة الصحة

العاملية يف عملياتها باليمن عىل نيفيو
زاجاريا ،وهو طبيب إيطايل كان يشغل
منصب رئيس مكتب املنظمة يف صنعاء
من  2016حتى ســبتمرب  ،2018طبق ًا
لثالثة أفراد لديهــم معرفة مبارشة يف
التحقيق.
وجاء اإلعــان الوحيد عن التحقيق
يف جملة مدفونــة يف  37صفحة من
التقرير الســنوي للمدقق الداخيل لعام
 2018لألنشطة يف جميع أنحاء العامل،
فيام مل يذكر التقرير زاجاريا باالسم .
ووجد التقرير الصادر يف أول مايو
املــايض ،أنَّ الضوابط املاليــة واإلدارية
يف مكتــب اليمن كانت غــر مرضية،
وهو أدىن تصنيف لها ،وأشار إىل وجود
مخالفــات يف التوظيــف وعقــود تم
إبرامها دون منافسة ونقص يف الرقابة
عىل املشرتيات .
كام ذكر أربعــة موظفون حاليون
وســابقون :إنَّ مكتــب منظمة الصحة
العاملية يف اليمن تحــت قيادة زاجاريا،
يعج بالفساد واملحسوبية ،وإنَّ زاجاريا
استعان مبوظفني مبتدئني ،عملوا معه
يف الفلبني ،ورقاهــم إىل وظائف ذات

رواتب مرتفعة رغم أنهم غري مؤهلني.
مــن بني هــؤالء؛ طالــب جامعي
فلبيني وآخر متدرب ســابق حصال عىل
منصبني مرموقني؛ لكنّ دورهام الوحيد
كان ينحرص يف االهتــام برعاية كلب
زاجاريا.
كام ّ
أكد مســؤول إغايث ســابق أنّ
املوظفني غري املؤهلني الذين يتقاضون
رواتب مرتفعــة يقوضون نوعية العمل
ومراقبة املرشوعــات ،ويخلقون ثغرات
كثرية من أجل الفساد.
ووفق ًا للوثائق الداخلية ،ت ّم االتفاق
مع رشكات محليــة لتقديم خدمات يف
مكتب عدن التابع ملنظمة الصحة العاملية
َّ
أصدقــاء وأفرادًا عائالت
تبي أ ّنها تضم
ً
موظفي منظمة الصحة العاملية وبتكلفة
إضافية مقابل الخدمات .
ومبوجــب قواعد منظمــة الصحة
العاملية؛ ميكن تحويل أموال املســاعدات
مبارشة إىل حســابات املوظفني ،وهو
إجــراء يهدف إىل ترسيع رشاء الســلع
والخدمات وسط األزمة.
وتقــول املنظمة :إنَّ هــذا اإلجراء
رضوري ملواصلــة العمليات يف املناطق
النائية ألن القطاع املرصيف يف اليمن
ال يعمل بشــكل كامل ،ونظــر ًا أل َّنه
من املفرتض أن تكــون هذه العملية
مقصورة عىل حاالت الطوارئ ،فليس
هناك رشط بأن يتــم تحديد اإلنفاق
عىل هــذه التحويــات املبارشة فقد
وافق زاجاريا عــى التحويل املبارش
لألموال بقيمة إجامليها مليون دوالر
لبعض املوظفني ،كام نصت الوثائق.
وتنظر «اليونيسف» ،وهي وكالة
أخرى تابعة لألمــم املتحدة تعمل يف
اليمن ،يف مزاعــم ارتكاب موظفيها
مخالفات يف اليمن ،وبحســب ثالثة
أشخاص عىل دراية بالتحقيق ،يجري
مراقبون يف اليونيســف تحقيق ًا مع
خــورام جاويد ،مواطن باكســتاين
يشتبه يف ســاحه ملسؤول حويث
كبري باستخدام مركبة تابعة للوكالة،

حيث منح ذلك الحويث حامية رســمية
من الغارات الجوية التي يشنها التحالف.
وتراجع اليونيسف تحركات سياراتها
مع التحالف لضامن سالمتهم ،وقد عرب
املســؤولون عن مخاوفهم من إمكانية
استهداف مركبات الوكالة يف حال ظنت
قــوات التحالف أنها تســتخدم لحامية
املتمردين الحوثيني.
كان جاويد معروف ًا بصالته الوثيقة
مع أجهزة األمن التابعة للحوثيني .وقال
زميل سابق له ومسؤول إغاثة :إنه تفاخر
باستخدام عالقته ملنع مراقبي اليونيسف
من دخول البــاد ،حتــى إن املتمردين
الحوثيني أقاموا لوحة كبرية له يف أحد
شوارع صنعاء ،لشكره عىل خدماته.
وارتكبت املليشــيات الحوثية الكثري
من جرائم رسقة املساعدات؛ ماكشف عن
الوجه الحقيقي لالنقالبيني الذين تس ّببوا
يف أزمة إنســانية يشــهدها اليمن ،وال
مثيل لها عىل مستوى العامل.
وكانت مليشــيا الحويث قد أوقفت
توصل إىل فســاد
تحقيق ًا داخلي ًا بعد أن ّ
عدد مــن قادتهــا ونهب املســاعدات
اإلنسانية ،حسبام كشفت مصادر حزبية
ً
قائلــة إنَّ رئيس حكومة
يف صنعــاء،
االنقالبيني (غري املعرتف بها) عبد العزيز
بن حبتــور كان قد اتفق مع املنســقة
األممية للشؤون اإلنسانية ليز جراندي،
عىل تشكيل لجنة للتحقيق يف اتهامات
رسقة املساعدات الغذائية.
إال أنّ قياديــ ًا رفيع ًا يف املليشــيات
ســارع إىل وقف عمل اللجنة ومصادرة
وثائقها بعد أن أثبتت تورط قادة حوثيني
كبار يف عمليــات رسقة املســاعدات
الغذائية.
وسبق أن كشــف سكانٌ يف صنعاء
عن استخدام املليشيات قاعات وفصو ًال
ومكاتب يف عدد من املدارس واملؤسسات
الحكومية مخازن إلخفاء املســاعدات
الغذائية ،حيث تقوم املليشــيات بإخفاء
هذه املساعدات ثم تبيعها بشكل تدريجي
يف األسواق.

