
البنتاجون" بصورة  الدفاع األمريكية"  * طلبت وزارة 
رسمية من اإلدارة األمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب 
السابق  الرئيس  إدارة  فرضتها  التي  املحدودة  القيود  رفع 
بارك اوباما عىل املساعدات العسكرية التي تقدمها الواليات 
املتحدة األمريكية يف حرب اإلبادة الجماعية التي يقودها 
أشارت  حيث  اليمن,  فقراء  ضد  السعودي  امللكي  النظام 
صحيفة واشنطن بوست األمريكية إىل أن وزير الخارجية 
األمريكي الجرنال جيمس ماتيس امللقب " بالكلب املسعور" 
- الذي أحيل إىل التقاعد يف اآلونة األخرية بعد أن عمل ضمن 
األمريكية  املتحدة  للواليات  التابعة  البحرية  مشاة  قوات 
إىل  املنرصم  مارس  شهر  خالل  مذكرة  قدم  جرنال-  برتبة 
مستشار األمن القومي األمريكي ومساعد الرئيس دونالد 
عىل  املوافقة  أجل  من  مكماسرت,  رايموند  هربرت  ترامب, 
زيادة الدعم للعمليات العسكرية يف اليمن والتي يقودها 
هذه  يف  له  الرئييس  العربي  والحليف  السعودي  النظام 

الحرب دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ووفقا ملا أوردته صحيفة واشنطن بوست فقد وصفت 
هذه املذكرة أن هذه املساعدة العسكرية األمريكية تسعى 
إىل مكافحة ما أسماه التهديد املشرتك, وهذا عىل حد زعمهم 
تهديد من قبل جمهورية إيران اإلسالمية املنافس اإلقليمي 
الرئييس لالمربيالية األمريكية املهيمنة عىل منطقة الرشق 

األوسط الغنية بالذهب األسود.
بتصعيد  ينذر  األمريكية  املتحدة  الواليات  تدخل  إن 
املواجهة  إثــارة  يعني  مما  اليمن,  يف  العسكري  الوضع 
العسكرية مع جمهورية إيران اإلسالمية من أجل إضعاف 

نفوذها يف املنطقة.
ندد دونالد ترامب منذ بدء حملته االنتخابية يف العام 
الرئيس باراك اوباما  املنرصم, بالنهج الذي تنتهجه إدارة 
لكونها "لينة جدا مع طهران", كما ندد أيضا بانضمام القوى 
الكربى األخرى إىل طاولة املفاوضات مع طهران والتي نتج 
عنها االتفاق النووي حول الربنامج النووي اإليراني الذي 

وصفه بأنه "كارثي" عىل مجال الطاقة النووية.
فيهم  بمن  األمريكي  الرئيس  مستشارو  أعرب  كما 
مستشار األمن القومي الجرنال مايكل فلني ووزير الدفاع 
تجاه  يكنونه  الــذي  العداء  مــدى  عن  ماتيس  جميس 

جمهورية إيران اإلسالمية.
إن الدافع الحايل من الدعوة إىل زيادة الدعم العسكري 
األمريكي للحرب التي تشنها اململكة السعودية واملقرتحة 
يف  يكمن  اليمن  عىل  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  من 
السعى إىل السيطرة عىل مرفأ الحديدة املطل عىل البحر 
األحمر, كما أن الهدف الذي يكمن وراء شن هذا الهجوم 
هو عزل جزء كبري من البلد وسكانها الخاضعني لسيطرة 
الحوثيني من أي خط إمداد مع العالم الخارجي, إذ يعتمد 
اليمن عىل ما يقارب من 70 % من الواردات التي تمر اآلن 
من خالل هذا امليناء وحتى قبل شن الحرب فإن اليمن كان 

يعتمد عىل استرياد 90 % من احتياجاته الغذائية الالزمة.
من جانبها حذرت وكاالت اإلغاثة إن أي هجوم عسكري 

عىل امليناء قد يجر البلد نحو موت جماعي محقق.
إن التصعيد األمريكي املقرتح يف اليمن يتزامن اآلن مع 
صدر  التي  البلد  عىل  السعودية  للحرب  الثانية  الذكرى 
شكل  يف   2015 العام  من  مارس  شهر  من   26 يف  مرسومها 
موجهة  الحملة  فهذه  نهاية,  لها  يعرف  ال  قصف  حملة 
بشكل أسايس ضد أهداف مدنية، فضال عن أن العمليات 

القتالية الربية لم تؤت ثمارها.
املدن  من  والعديد  صنعاء  اليمنية  العاصمة  وأحيت 
اليمنية األخرى الذكرى الثانية لشن الحرب عليها, حيث 
تقودها  التي  العسكرية  بالحملة  الناس  من  آالف  ندد 

السعودية عىل اليمن.
ويمتد الدعم الذي يتلقاه الحوثيون إىل ما هو أبعد من 
يف  الشيعية  الزيدية  األقلية  ضمن  االجتماعية  قاعدتهم 
البلد, وذلك بسبب الكراهية الشعبية التي يكنونها لنظام 

حكم آل سعود وجرائمها.
أصبحت اليمن عىل شفا ُجرف هار مع دخول الحرب 
واسعة  أجــزاء  عىل  خيم  املجاعة  فشبح  الثالث,  عامها 
يف  اإلنسانية  األزمة  أصبحت  وبالتايل  البلد,  من  النطاق 

اليمن من أسوأ األزمات عىل مستوى العالم.
تقود هذه الحرب العائالت امللكية يف املمالك النفطية 
يف منطقة الخليج والتي تتمتع بالرثاء الفاحش عىل األمة 
التي تعترب بالفعل من أفقر دول العالم العربي, إذ أدت هذه 
من  معظمهم  شخص   12000 حوايل   سقوط   إىل  الحرب 

املدنيني وجرح ما ال يقل عن 40000 آخرين.
من  السعودية  الجوية  الــغــارات  هــذه  جعلت  فقد 

املستشفيات واملرافق الصحية, املدارس, املصانع, مخازن 
األغذية يف مرمى نريانها, كما انها لم تستنث حتى الحقول 

ومزارع تربية املوايش من عملياتها.
ولم تكتف هذه القوات بهذا الحد فحسب, بل عملت 
هذه  تهدف  إذ  البلد,  هذا  عىل  بحري  حصار  فرض  عىل 
الحرب الشاملة عىل السكان املدنيني يف اليمن إىل تجويع 

املدنيني حتى املوت وذلك إلجبارهم عىل االستسالم.
إن هذه الحملة السعودية التي تتلقى الدعم من جانب 
الواليات املتحدة األمريكية تهدف أيضا إىل االستيالء عىل 
ميناء الحديدة, وإحكام قبضتها عليه من خالل هذا الهدف 

الذي يمكن وصفه بـ "الرذيلة القاتلة".
الثالث,  عامها  اليمن  عىل  الحرب  دخول  إعالن  ومع 
أشار منسق اإلغاثة الطارئة يف األمم املتحدة لدى اليمن:" 
السكان  ثلثي  من  أكرث  أي  يمني  مليون   19 قرابة  أن  إىل 
 7 يصارع   حني  يف  اإلنسانية,  للمساعدات  ماسة  بحاجة 

ماليني شخص شبح املجاعة".
 " للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  أيضا  أشــارت  كما 
اليونيسيف" إىل أن تداعيات هذه الحرب كانت سلبية عىل 
األطفال يف اليمن, حيث اشارت إىل أن ما يقارب من 500000 
طفال،   1546 ومقتل  حاد،  تغذية  سوء  من  يعانون  طفل 

وتعرض 2450 طفال إلعاقة دائمة.
وأضافت املنظمة أيضا أن معدالت الوفيات بني األطفال 
ارتفعت بنسبة 70 % خالل العام املايض، يف حني ارتفع معدل 

سوء التغذية الحاد منذ  2014 إىل 200 %.
عىل  السعودية  تشنها  التي  الطوعية  الغارات  إن 

املستشفيات واملرافق الصحية جعلت من 15 مليون شخص 
يفتقرون للرعاية الصحية، يف حني أدى تدمري مرافق املياه 
الكولريا واإلسهال, كما تشري  والرصف الصحي إىل تفيش 
توفوا  طفل   10000 من  يقارب  ما  أن  إىل  أيضا  التقديرات 
العام   الطبية منذ  والخدمات  النظيفة  املياه  بسبب شحة 

2015م.
إدارة  ظل  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  أصبحت 
الرئيس السابق باراك اوباما والرئيس الحايل دونالد ترامب 
متواطئة بشكل كامل يف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام 
السعودي وحلفائه ضد الشعب اليمني, إذ عملت واشنطن 
عىل ضخ كمية مذهلة من األسلحة للرياض والتي بلغت 
قيمتها 115 مليار دوالر يف ظل إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما، كما عملت اإلدارة الجديدة عىل ضمان تجديد عقود 
بيع القنابل والقذائف التي تمطرها السعودية عىل املنازل 

واملستشفيات واملدارس يف اليمن.
للخدمات  مركزاً  األمريكية  املتحدة  الواليات  أنشأت 
اللوجستية واالستخباراتية األمريكية / السعودية املشرتكة 
وذلك بغرض االسرتشاد به يف الحرب, كما عملت الطائرات 
التابعة  الحربية  الطائرات  تزويد  عىل  أيضا  األمريكية 
لسالح الجوي السعودي بالوقود الجوي لضمان استمرار 

القصف عىل اليمن عىل مدى 24 ساعة.
تم خفض جزء من هذه املساعدات العسكرية الحاسمة 
جوية  غارة  شن  عىل  السعودية  اململكة  أقدمت  أن  بعد 
استهدفت مراسم عزاء يف شهر أكتوبر من العام املنرصم يف 
العاصمة صنعاء, حيث أسفرت هذه الغارة عن مقتل أكرث 

من 150 شخصا.
كما دخلت البحرية األمريكية بشكل مبارش يف حيثيات 
هذا الرصاع الدائر يف اليمن يف نفس الشهر، حيث أطلقت 
وابًال من صواريخ توماهوك عىل أهداف داخل اليمن وذلك 
رداً عىل الصواريخ التي أطلقها الحوثيني عىل سفن حربية 

أمريكية ولكن هذه االدعاءات عارية عن الصحة.
الخارجية  الذي تقدم به وزير  الطلب  ومع ذلك، فإن 
حول  يتمحور  والذي  ماتيس  جيمس  الجرنال  األمريكي 
والتي  اليمن  يف  العسكرية  للعمليات  الدعم  زيادة  قضية 
يقودها النظام السعودي والحليف العربي الرئييس له يف 
هذه الحرب دولة اإلمارات العربية املتحدة سيمثل تصعيداً 

نوعياً لتدخل الواليات املتحدة األمريكية.
حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن دولة اإلمارات 
املشاركة  األمريكية  الخاصة  العمليات  قوات  من  طلبت 
بشكل مبارش يف حصار ميناء الحديدة يف حني أن هذا لم 
إذ  الذي تقدم به جيمس ماتيس,  يكن جزءا من االقرتاح 
حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن جيوش دول الخليج 
قد ال تكون قادرة عىل خوض غمار مثل هذه العملية ذات 
األبعاد الكبرية من دون تدخل القوات األمريكية، كما إنها 
منطقة  يف  االستقرار  وتحقيق  بها  االحتفاظ  تستطيع  لن 

محتلة.
كما يضم جيش اإلمارات إىل حد كبري يف صفوفه جمع 
غفري من املرتزقة، حيث تم تجنيد أعضاء سابقني يف القوات 
أجل  من  وذلك  وتشييل  السلفادور  الكولومبية،  املسلحة 

القيام باألعمال القذرة لصالح العائلة املالكة يف السلطة.
كما أضافت الصحيفة أيضا:" أن مسؤولني أمريكيني 
أشاروا إىل ان الخطة التي وضعتها القيادة املركزية التابعة 
للواليات املتحدة األمريكية للمساعدة يف العملية- احتالل 
ميناء الحديدة-  شملت عنارص أخرى لم تكن ضمن أجندة 
التابعة  البحرية  السفن  ظلت  حني  يف  ماتيس,  جيمس 
للواليات املتحدة األمريكية جاثمة قبالة السواحل اليمنية 

منذ نحو عام, فالدور املسند إليها لم يكن واضح املالمح.
البيت  أن  إىل  التقارير  من  العديد  أشــارت  وقد  هذا 
ماتيس  لجيمس  العنان  أســايس  بشكل  أطلق  األبيض 
والقادة العسكريني األمريكيني لتنفيذ عمليات مسلحة عىل 
النحو الذي يروه مناسبا, وكانت النتيجة أن عدد القوات 
األمريكية عىل األرض يف سوريا زاد إىل أكرث من الضعف مع 
تصعيد التدخل األمريكي يف العراق، فضًال عن طلب 5000 

جندي آخرين لنرشهم يف أفغانستان.
اليمن، هم يستعدون للزِج بالشعب األمريكي يف  ويف 
حرب إجرامية جنائية أخرى ضد واحد من أكرث السكان 
املوت  عجلة  يف  ترسيع  إال  هو  ما  وهــذا  العالم،  يف  بؤسا 

بالنسبة للماليني من الجوعى.
إن األهداف االسرتاتيجية الكامنة وراء جريمة الحرب 
عىل  األمريكية  اإلمربيالية  الهيمنة  فرض  هي  العظمى 
منطقة الرشق األوسط وذلك من خالل مواجهة عسكرية 
مع جمهورية إيران اإلسالمية وإعداد الرصاع العاملي مع 

ترجمة : أسماء بجاش- سبأ)(عن موقع "موندليزاسيون" الكندي, املنافسني الرئيسيني للواليات املتحدة األمريكية.

مع دخول الحرب عامها الثالث يف اليمن:

ــزرة املج ــف  تكثي ــدد  بص ــون  البنتاج
08اصداء العدواناصداء العدوانالثــــورة

بيل فان أوكن

ــب املجلس  ــذي رح ــع الوقت ال ــاً م تزامن
السيايس األعىل يف اليمن، املشكل بتحالف 
ــة بالداخل اليمني  من مجموعة قوى وطني
ــل التفاويض  ــم الح ــف دويل يدع ــأي موق ، ب
ــد  ــن جدي ــادت م ــن، ع اليم ــيايس يف  والس
ــات عن  ــالت والترصيح ــث والتحلي األحادي
ــّل األزمة ووقف  ــاء مؤتمرات خاصة لح إحي
ــة  ــىل الدول ــة ع ــة املفروض ــرب العدواني الح
ــن  ــة م ــود حال ــذات تس ــا بال ــة ،وهن اليمني
ــاؤم يف خصوص الجدوى من عقد هذه  التش
املؤتمرات، ألّن أغلب املطلعني عىل تداخالت 
ــا تبعها من  ــة اليمنية وم ــرب عىل الدول الح
تغيري يف قواعد االشتباك، يعلمون ويدركون 
ــاءات أو  ــاورات أو لق ــات مش ــد جلس أّن عق
ــأن اليمني يف ظل  ــرات بخصوص الش مؤتم
ــعودي فرض رشوطه كاملة عىل  محاولة الس
ــبب  ــة، ولهذا لن ينجح أي مؤتمر بس الطاول
ــات كثرية ليس أولها  وجود صعوبات ومعوق

وال آخرها املوقف السعودي. 
ــري  ــات وزي ــس ترصيح ــع باألم ــن تاب م
ــة  الخاص ــني  األمريكي ــاع  والدف ــة  الخارجي
ــات  ترصيح ــاً  وخصوص  ، ــي  اليمن ــف  باملل
ــذي أكد ،  ــس ماتيس ال ــر الدفاع ، جيم وزي
ــعودية الرياض،  خالل زيارته العاصمة الس
ــكري يف اليمن  أنه يجب إنهاء الرصاع العس
ــة  ــيايس برعاي ــل س ــاد ح ــالل إيج ــن خ م
ــتعمل  ــال إن الواليات املتحدة س ــة، وق أممي
ــىل تحويل الرصاع  ــع رشكائها وحلفائها ع م
ــة  برعاي ــات  املفاوض ــة  طاول إىل  ــن  اليم يف 
ــمعه  أممية، ولكن هذا الحديث األمريكي س
ــمع  ــذي يس ــت ال ــرياً ،ويف الوق ــون كث اليمني
ــتمر  ــات تس ــذه الترصيح ــون ه اليمني ــه  ب
ــيايس والعسكري  أمريكا بتوفري الغطاء الس
الستمرار الحرب العدوانية عىل اليمن ،ومن 
ــني الفعل  ــح ب ــض الواض ــذا التناق ــالل ه خ
ــع  ــيتأكد ألي متاب ــي س ــث األمريك والحدي
ــي أن أي حديث عن مؤتمرات  ــف اليمن للمل
ــية خاصة بامللف اليمني هو  وحلول سياس
ــة "رغم أن  ــة الحالي ــريف باملرحل ــث "ت حدي
ــيايس األعىل يف اليمن" رد عىل  املجلس الس

ــة بالقول "أنهم  ــات األمريكي هذه الترصيح
ــالم  ــم الثابت من الس ــىل موقفه ــدون ع يؤك
العادل الذي يحفظ لليمن سيادته وكرامته 
ــالمة أراضيه“ كما رحب املجلس األعىل  وس
ــاويض  ــل التف ــم الح ــف دويل يدع ــأي موق ب
ــة الطريق  ــك خارط ــا يف ذل ــيايس ”بم والس
التي قدمتها األمم املتحدة ووزير الخارجية 
ــاوض  للتف ــة  كأرضي ــابق  الس ــي  األمريك
ــي  واألمن ــيايس  الس ــب  الجان ــمل  ولتش
ــار املجلس إىل االستعداد  والعسكري“. وأش
ــبقة  ــات دون رشوط مس ــيض يف املفاوض للم
ــاف  ــة وإيق ــز الثق ــس لتعزي ــع أس ــع وض م
”العدوان“، يف إشارة إىل العدوان السعودي- 
ــو الخليجي - األمريكي، ورفع الحصار  النات

املفروض عىل اليمن.
ــه  في ــادت  ع ــذي  ال ــت  الوق ،ويف  ــا  وهن
ــات  والترصيح ــالت  والتحلي ــث  األحادي
ــرات خاصة  ــاء مؤتم ــن إحي ــة "ع "اإلعالمي
لحّل األزمة والحرب العدوانية املفروضة عىل 
ــود حالة من التشاؤم يف  الدولة اليمنية، تس
ــذه املؤتمرات  ــوص الجدوى من عقد ه خص
مستقبًال، ألّن أغلب املطلعني عىل تداخالت 
ــا تبعها من  ــة اليمنية وم ــرب عىل الدول الح
تغيري يف قواعد االشتباك، يعلمون ويدركون 
ــاءات أو  ــاورات أو لق ــات مش ــد جلس أّن عق
مؤتمرات تضّم شخصيات من طريف املعادلة 
ــبب  ــداً، لن ينجح بس ــاً واح ــة أو طرف اليمني

وجود صعوبات ومعوقات كثرية. 
ــاءات  اللق ــتعراض  اس ــالل  خ ــن  وم
ــرات التي عقدت، يف هذا اإلطار، نجد  واملؤتم
أّن كّل ما قامت به هو إشباع اإلعالم بالصور 
ــيطة يف  ــات الدول الوس ــن نجاح ــادرة ع الن
ــرص للتقدم املأمول، مع أّن  التفاوض وعن ف
ــدرك أّن الوصول إىل  ــدول جميعها ت ــك ال تل
ــذه املرحلة،  ــس ممكناً يف ه ــج فعلية لي نتائ
ــيكون  ــل إىل حّل ما فإنه س ــال التوص ويف ح
ــق طويل صعب  ــوة يف طري ــاً، أو خط مرحلي
ــة النار  ــن يف معمودي ــتبقي اليم ــد، س ومعق

حتى وقت غري محّدد. 
ــة بامللف  ــات الخاص ــرات واملفاوض املؤتم
ــكان ،  ــرث من م ــدت يف أك ــي عق ــي والت اليمن
ــازات يف  ظل  ــن تحقيق أي إنج ــم تتمكن م ل

غياب نوايا صادقة لدى أطراف العدوان عىل 
ــاك العديد من الصعوبات  اليمن ،كما أن هن
ــوى اليمنية  ــات املتمثلة بـبعض الق واملعوق
ــدي هادي  ــالح االخواني ومؤي "حزب االص
"وداعميهم وتمسكهم بالرشوط نفسها التي 
أفشلت املؤتمرات السابقة، وقد كان "مؤتمر 
ــا  ــف وثقتن ــا للمضي ــع احرتامن ــت "م الكوي
ــام املايض  ــنة" الذي عقد الع ــاه الحس بنواي
شاهداً عىل مهزلة سياسية وأخالقية، حيث 
ــر هذه  ــة نظ ــن وجه ــوب، م ــح أّن املطل اتض

القوى ، هو تسليمها واحتكارها للسلطة. 
ــاً بأّن أزمات  لقد تعلمنا من التاريخ دروس
ــة األهداف،  ــة مركب ــة محلي ــة – إقليمي دولي
ــاً ضّد  ــي تدار حالي ــة الت ــرب العدواني كالح
اليمن،انه ال يمكن الوصول إىل نتائج نهائية 
ــار متدحرجة قد  ــرة ن ــهولة، ألنها ك ــا بس له
ــي،  ــار إقليم ــت إىل انفج ــول يف أي وق تتح
أو  ــا  تدحرجه ــط  ضب ــن  يمك ال  ــا  وحينه
ــول  ــارها، فالحل ــم بمس ــّل التحك ــىل األق ع
ــن التجاذبات  ــويات تخضع للكثري م والتس
ــية  واألخذ والرّد قبل وصول األطراف الرئيس
ــف  ــرضورة وق ــاملة ب ــة ش ــة إىل قناع املعني
الحرب، ويف هذه الحال، ال يمكن التوصل إىل 
ــم تنضج ظروف  ــّل يف املدى املنظور، ما ل ح
ــة، واليوم من  ــة والدولي ــويات اإلقليمي التس
ــة  اإلقليمي ــات  املعطي ــع  جمي أّن  ــح  الواض
ــري إىل تصعيد  ــة يف هذه املرحلة، تش والدولي
ــني والدوليني،  ــاء اإلقليمي ــني الفرق ــح ب واض
ــن تدهور  ــيؤدي إىل املزيد م ــدوره س ــذا ب وه

الوضع يف اليمن وتدهور أمن املنطقة ككّل. 
ختاماً، من كّل ما تقدم نستنتج أّن جميع 
ــا،  ــل عليه ــن التعوي ــرات ال يمك ــذه املؤتم ه
ــات الحرب عىل  ــروج من تداعي ــذة للخ كناف
ــه اليوم  ــذي يطرح نفس ــؤال ال اليمن، والس
ــرات؟ وماذا  ــد كّل هذه املؤتم ــوة: ماذا بع وبق
سيستفيد اليمنيون الذين هم يف وسط هذه 
ــة ويتحملون كّل تداعياتها  الحرب العدواني

من هذه املؤتمرات إن عقدت ؟!.

كاتب صحفي أردني

اليمن بني مطرقة تناقض الفعل والحديث اليمن بني مطرقة تناقض الفعل والحديث 
األمريكي وسندان التعنت السعودي ؟!األمريكي وسندان التعنت السعودي ؟!

كشف موقع ديفينس توك األمريكي أن أملانيا وافقت 
اإلمارات  لدولة  األسلحة  توريد  صفقات  من  املزيد  عىل 
العيار  الذخائر من  بما يف ذلك تسليم  املتحدة،  العربية 
الثقيل التي قد تستخدمها يف عدوانها عىل اليمن ضمن 

التحالف السعودي األمريكي الصهيوني.
من  املزيد  تقدم  أملانيا  إن  األمريكي  املوقع  وأضاف 
األسلحة إىل احد األطراف املشاركة يف الحرب عىل اليمن 

التي قد تتسبب بمجاعة وكارثة إنسانية.
ونقلت صحيفة "دير شبيغل" و"تاز" األملانيتان عن 
وزارة االقتصاد قولها ان الحكومة األملانية وافقت عىل بيع 
203.448 صاعقا لقاذفات من عيار 40 مليميرت موردة من 
قبل رشكة (جونغانز ميكروتيك) التي يقع مقرها يف مدينة 
روتويل األملانية، فضًال عن بيع ما قيمته 126 مليون يورو 
(134 مليون دوالر) من طالء الدروع للمركبات العسكرية 
الدفاعية،  للصناعات  نوبل"  "ديناميت  رشكة  قبل  من 

والتي تقع يف بورباش، شمال نهر الراين.
وتظهر املبيعات أن أملانيا تواصل سياستها املتمثلة يف 

تسليح البلدان يف الرشق األوسط عىل الرغم من مشاركتها 
الرغم من سياسة  اليمن، وعىل  العدوان عىل  املبارشة يف 
األملانية يف فحص ومراجعة صفقات األسلحة  الحكومة 
ذات التأثري اإلنساني املحتمل، ورسعان ما أدانت املعارضة 

السياسية املبيعات الجديدة.
األملاني  الخرض  السياسية يف حزب  املتحدثة  وقالت 
الحكومة بتسليم  تقوم  "اغنيسكا بروجر" (مرة أخرى، 

معدات عسكرية اىل طرف مشارك يف الحرب عىل اليمن.
وأضافت: "بدال من وقف جميع صفقات األسلحة مع 
الدول املشاركة يف الحرب الدموية يف اليمن، فإن االتحاد 
الديموقراطي وحزب االئتالف الحاكم يف أملانيا يتجاهالن 
املبادئ التوجيهية لتصدير األسلحة األملانية مرة أخرى".
ضوابط  ان  عىل  األملانية  االقتصاد  وزارة  وترص  هذا 
تصدير األسلحة األملانية تعد من اشد الضوابط يف العالم، 
بيد ان ذلك لم يمنع البالد من البقاء ضمن أكرب خمس دول 

مصدرة لألسلحة يف العالم لسنوات عديدة.
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بسبب عدوانها على اليمن ومحاصرة المدنيني:

املعارضة األملانية تدين موافقة حكومة املعارضة األملانية تدين موافقة حكومة 
بالدها على بيع أسلحة لإلماراتبالدها على بيع أسلحة لإلمارات


