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كيف يخرق احلوثيني اتفاقية «�أوتاوا» كل يوم؟
( األمناء ) القسم السياسي :

ال تتوقــف مليشــيا الحــويث
االنقالبية عــن الزج باملواطنني يف
أزمة إنسانية خانقة ،مهدِّدين بحرق
األخرض واليابس ،يف جرائم الحرب
تستدعي محاسبة دولية حازمة.
القيــادي الحــويث ورئيس ما
تســمى «اللجنة الثوريــة العليا»
هــدد بتفريغ
محمد عيل الحويث
َّ
نحو مليون برميــل نفط خام يف
مياه البحر األحمــر ،وقد جاء ذلك
ضمن ًا يف تغريدة عرب حسابه عىل
«تويرت» ،زعــم خاللهــا أنَّ كمية
النفط املخزونة يف سفينة «صافر»
العامئة يف ميناء رأس عيىس بدأت
الترسب ،وقال :إنَّ املســؤولية
يف
ُّ
ســتتحملها الحكومــة والتحالف
العريب لعدم سامحهام للمليشيات
ببيع النفط املخــزن وتحويله إىل
جزء مام يسميه «املجهود الحريب»
للمليشــيات ،وإذا نفذت املليشيات
تهديدها بتفريغ حمولة الســفينة
النفطية يف البحر.
ويحمل هــذا التهديــد الحويث
مخاوف من كارثة بيئية مر ّوعة يف
البحر األحمر ســتكون لها تبعاتها
عىل األحياء البحرية لسنوات بسبب
التلوث الذي سينجم عن ذلك.
وكان تقري ٌر للجنة خرباء يف األمم
املتحدة ،قد كشف  -قبل أسابيع  -أنَّ
وقود ًا ت ّم تحميله يف مرافئ إيران در
عائدات سمحت للمليشيات الحوثية
بتمويل جهود الحرب ،وقالت اللجنة
يف تقريرها األخــر للعام ،2018
إ ّنها كشفت عدد ًا قلي ًال من الرشكات
داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة
لهذه العمليات مســتخدمة وثائق
مزورة تؤكــد أن كميات الوقود هي
تربعات.
وأضافــت اللجنــة يف تقريرها
الذي يقع يف  85صفحة وأرسل إىل
مجلس األمن الدويل ،أن الوقود كان
لحساب شخص مدرج عىل الالئحة،
يف إشــارة إىل قامئة األمم املتحدة
للعقوبات ،مشــر ًة إىل أنّ عائدات
بيع هذا الوقود اســتخدمت لتمويل
جهد الحرب للحوثيني.
وقــال التقريــر  :إنّ الوقود يتم
تحميله يف مرافئ جمهورية إيران
اإلســامية مبوجب وثائق مزورة
لتجنــب عمليات تفتيــش الحمولة
التي تقوم بها األمم املتحدة ،وأشار
إىل احتــال وجود عالقــة إليران
بالصواريــخ التي أطلقها الحوثيون
عىل السعودية.
وأوضــح الخــراء يف التقرير
أ ّنه خالل العــام  ،2018الفرتة التي
يغطيها التقرير ،واصل اليمن انزالقه
باتجاه كارثة إنســانية واقتصادية،
ووصفوا اليمــن إنه بلــد «ممزق
بشدة» ومنهار اقتصادي ًا ،وال توجد
مؤرشات حتى اآلن عــى إمكانية
ّ
طريف
تحقيق النرص من قبل أي من
الحرب يف اليمن.
املليشــيات الحوثية بالتزامن مع
ذلك ،ص ّعدت مــن انتهاكاتها للهدنة

• وماذا عن استغالل الحوثي المهاجرين األفارقة ألعمال قتالية؟
ووقــف إطالق النــار يف محافظة
الحديدة ،ويحدث ذلك اســتغال ًال ملا
ميكــن اعتبارها حالــة جمود يف
شأن اســتمرار املســاعي األممية
لتنفيذ اتفاق السويد وانسحابها من
الحديدة وموانئها.
يف هذا السياق ،كشفت مصادر
عســكرية يف الحديدة أنَّ املليشيات
الحوثية حاولت تنفيذ عملية واسعة
جنــوب الحديدة الســتعادة املطار
شــارك فيها املئات مــن عنارصها،
وأنّ القوات املشرتكة املرابطة جنوب
مدينــة الحديدة ورشقهــا أحبطت
املحاولة الحوثية وأجربت املهاجمني
عىل االنسحاب بعدما تكبدوا عرشات
القتىل والجرحى يف صفوفهم.
اتفاقية أوتاوا وخرق الحوثيني
تفــرض اتفاقية حظــر األلغام
املضادة لألفراد ,التي تســمى أيض ًا
اتفاقية أوتاوا ،ويســميها البعض
معاهدة حظر األلغام ,حظر ًا شام ًال
عىل األلغام املضــادة لألفراد ،وهي
تحظر اســتعامل وتخزيــن وإنتاج
وتطويــر ونقــل األلغــام املضادة
لألفراد ,وتقيض بتدمري هذه األلغام,
سواء أكانت مخزنة أم مزروعة يف
األرض.
مل تلتزم مليشــيا الحــويث بهذا
النــص الواضــح والرصيــح من
االتفاقية الدولية املح ِّرمة لهذا الخطر
الف ّتاك ،وبحســب تقارير حقوقية
حديثة ،فإنّ اســتخدام االنقالبيني
بشــكل كبري لأللغام األرضية عىل
طول الســاحل الغــريب لليمن منذ
منتصــف  ،2017تســ َّبب يف مقتل
وجرح مئات املدنيني ومنع منظامت
اإلغاثة مــن الوصول إىل املجتمعات
املحلية.
وأسفرت األلغام األرضية املزروعة
يف األرايض الزراعية والقرى واآلبار
والطرق عن مقتــل  140مدني ًا عىل
األقل ،بينهم  19طف ًال ،يف محافظتي
الحديدة وتعز منذ عام .2018
وزرعت املليشيات الحوثية كميات
كبرية من األلغام يف الساحل الغريب
والحديــدة ،وحتى الشــواطئ غري
املأهولة ،كام تشري بيانات مرشوع

«مســام» إىل نزع أكرث من  61ألف ًا
و 398لغ ً
ام وذخرية زُرعت يف أوقات
سابقة من ِقبل مليشيا الحويث وذلك
حتى  18أبريل الجاري ،مشــر ًة إىل
أنَّ من بني هذه األلغام التي زرعتها
مليشيا الحويث 8621 ،لغ ً
ام وذخرية
غري منفجرة وعبوة ناسفة تم نزعها
خالل هذا الشهر.
وتتســ ّبب األلغــام األرضيــة
واألجهزة املتفجــرة اليدوية الصنع
يف منــع املنظامت اإلنســانية من
الوصــول إىل الســكان املحتاجني،
والوصول إىل املزارع وآبار املياه ،كام
ألحقت األلغام األذى باملدنيني الذين
يحاولون العودة إىل ديارهم.
كــا أنّ األلغام األرضيــة التي
زرعهــا الحوثيون مل تقتل وتشــوه
العديد من املدنيني فحسب ؛ بل منعت
املســتضعفني من حصاد املحاصيل
وجلب املياه النظيفــة التي هم يف
أمس الحاجة إليهــا للبقاء عىل قيد
ّ
الحياة ،كــا منعت األلغام منظامت
اإلغاثــة من جلب الغــذاء والرعاية
الصحيــة للمدنيــن اليمنيني الذين
يعانون من الجوع واملرض بشــكل
متزايد.
وباإلضافــة إىل زرع األلغــام
األرضيــة املضادة لألفــراد ،زرعت
املليشــيات الحوثية األلغام املضادة
للمركبات يف املناطق املدنية ،واأللغام
املضادة للمركبات املعدلة ليك تنفجر
تأثر ًا بــوزن الشــخص ،واألجهزة
املتفجرة يدوية الصنع املموهة عىل
شــكل صخور أو أجــزاء من جذوع
األشجار.
يف هذا السياق ،رصح املدير العام
للمرشوع الســعودي لنــزع األلغام
يف اليمن «مسام» أسامة القصيبي،
لصحيفــة «الرشق األوســط» بأنّ
املليشيات الحوثية تزرع األلغام يف
الطرق الرئيسية والفرعية ،والبساتني
وداخل املنازل ،ويف مدارس األطفال.
وأضــاف« :من خــال عملنا يف
نزع األلغــام ،رصدنا أعداد ًا أكرب مام
يتم إعالنــه ...املشــكلة يف اليمن
ليست األلغام الفردية فقط بل ألغام
اآلليــات التي عدلت لتصبــح ألغام

أفراد...لألسف وجدناها يف كل محل
مأهول بالسكان الذين ال يستطيعون
استخدام الطرق للوصول إىل قراهم،
كام أوقفت األلغام وصول املساعدات
اإلنسانية».
وأوضــح أنَّ املليشــيات الحوثية
مســتمرة يف زرع األلغام حتى يف
الطــرق التي يتــم تنظيفها من قبل
مرشوع «مســام» ،متابعً ا« :فتحنا
العديد من الطــرق كانت مغلقة منذ
ســنوات بســبب األلغام ،ولألسف
هناك محاوالت جديدة إلعادة زرعها
باأللغام ،منها طريق قمنا بتنظيفه
وبعــد ثالثة أيام متــت زراعته مرة
أخرى بألغام حديثة».
الحــويث واســتغالل األفارقــة
ألعامل قتالية
ويف أمر سافر يواصل الحوثيني
مامرســة كل الطرائق إلطالة الحرب
املستعرة منذ خمسة أعوام.
حيــث أكــدت مصلحــة خفر
الســواحل ،أن غالبية املهاجرين غري
الرشعيني مؤخر ًا الذين تســللوا من
دول القرن اإلفريقــي إىل األرايض
اليمنيــة ال تنطبــق عليهم رشوط
اللجــوء كونهم قادمــن من بلدان
مســتقرة ويف مقدمتهــا إثيوبيا،
مشــرة إىل أن ميليشــيا الحويث
تستغلهم يف أعاملها القتالية.
وقال رئيــس املصلحة اللواء خالد
القميل ،يف بيان« ،إن ظاهرة الهجرة
غري الرشعية من القرن اإلفريقي إىل
السواحل اليمنية ،مؤخر ًا ،قد أصبحت
مصدر قلــق يهدد األمــن القومي
للجمهورية اليمنيــة ،خصوص ًا بعد
وصول هذه األعداد الهائلة».
وأضاف« ،إن معظــم املهاجرين
يف الفرتة األخــرة من دولة إثيوبيا
(األورمــو) يصلون بأعــداد كبرية
وبشــكل يومي عرب سواحل منطقة
بلحــاف مبحافظة شــبوة ،وكذلك
ساحل خور عمرية مبحافظة لحج،
ومؤخر ًا عرب سواحل محافظة أبني».
وأشــار اللواء القمــي ،إىل أن
املهاجريــن ينطلقــون راجلني إىل
حدود اململكة العربية الســعودية،
ومنها إىل بعض الــدول الخليجية،

وآخــرون يتجهــون إىل رداع يف
محافظة البيضاء ومنها إىل شامل
الشــال للعمل يف مجــال الزراعة
وغريها.
وكشــف رئيس مصلحــة خفر
السواحل أن ميليشيا الحويث تستغل
املهاجرين غــر الرشعيني األفارقة
يف شــق الطرقات وبناء الحواجز
والقتــال يف الجبهات ،وآخرون يتم
نقلهم من خالل سواحل لحج وعرب
ُمهَ ّربني إىل جزيرة الزهرة بالسودان
ثــم إىل الســواحل الليبية قاصدين
الوصول إىل أوروبا.
واســتطرد قائــا« ،نبهنا عىل
خطورة هــذه الظاهــرة يف مايو
 2017وعن ما يرافقها من استغالل
النازحني بعمليات تهريب املخدرات
والسالح من القرن األفريقي إىل دول
الجوار وبعض الدول األوروبية.
وتابع« :كام تم عقد عدة لقاءات،
بهذا الخصوص ،مع منظمة الهجرة
الدولية ،واقرتحنا اســتكامل إنشاء
مركز االســتقبال يف خــور عمرية
بلحج ،ليتم حرصهم وفرزالوافدين
من قبل مكتــب منظمــة الهجرة
الدوليــة يف محافظة عدن ،وتحديد
من تنطبق عليهــم رشوط اللجوء،
والبقاء تحت مســؤولية املفوضية
السامية لشؤون الالجئني وهم أقل
عدد ًا ،وترحيل مــن ال تنطبق عليه
رشوط اللجــوء إىل بلدهم مبارش ًة
من مراكــز االســتقبال التي وجب
إنشاؤها».
وشدد عىل أهمية متكني مصلحة
خفر الســواحل مــن أداء مهامها
بشكل كامل مع توفري الدعم الالزم
لها ،مشدد ًا عىل رضورة التنسيق مع
التحالف لوقف إنشاء ودعم وحدات
غري رسمية.
يذكر  :إنّ األجهزة األمنية يف عدن
ضبطت خالل األيام القليلة املاضية
مئات األفارقة بعد تسللهم بطرق غري
مرشوعة ،يف حني قــدرت منظمة
الهجرة الدولية عدد املهاجرين الذين
وصلوا إىل سواحل اليمن خالل العام
املايض  2018بنحو مائة وخمسني
ألف شخص.

