
ــات الحقوقية التي  ــات المنظم ــد صرخ أمام تصاع
ــن مذابح  ــهده اليمن م ــا يش ــاني م ــز ضميرها اإلنس ه
ــفيات والمدارس ؛  ــف للمستش ــاء وتخريب وقص لألبري
ــات األمم المتحدة لم تؤد واجبها األخالقي  إال أن منظم
ــليح مع  ــي ضد الدول التي عقدت صفقات تس والقانون
ــها السعودية واإلمارات  دول تحالف العدوان وعلى رأس
ــالح  ــا وتعجل بوقف تصدير الس ــد النظر فيه ــي تعي لك
ــراء خرقهم  ــؤالء ج ــة عقاب ه ــة لمنظوم ــا كمقدم إليه
ــيم لقواعد القانون الدولي اإلنساني خاصة و أن  الجس
ــابقاً يؤكد على االلتزام  مجلس األمن قد اعتمد قرارا س
ــي جرائم  ــداد مرتكب ــدول بمنع إم ــى كافة ال ــع عل الواق

اإلرهاب بالسالح.

مطالبات حقوقية عالمية
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في العام األول 
ــنطن بالعدول  ــعودي على اليمن واش ــن العدوان الس م
ــة أن  ــعودية، موضح ــلحة للس ــع ألس ــات بي ــن صفق ع
ــن ضربات عشوائية في اليمن  المملكة تستخدمها لش
ــن. وطالبت  ــن المدنيي ــات م ــرع المئ ــن مص ــفرت ع أس
ــاراك أوباما  ــذاك  إدارة الرئيس األمريكي ب ــة آن المنظم
ــعودي،  ــالح الجو الس ــا بتزويد س ــن قراره ــدول ع بالع
ــن، بذخائر إضافية  ــذ ضربات جوية في اليم الذي ينف
ــة عن نائب مدير  ــن مليار دوالر. ونقلت المنظم بأكثر م
الشرق األوسط وشمال إفريقيا جو ستورك: "الحكومة 
ــوائية التي  ــد بالضربات العش ــة على علم جي األمريكي
ــعودية، وأدت إلى مقتل  ــادة الس ــف بقي ــا التحال نفذه
ــدء التحالف  ــذ ب ــي اليمن من ــن ف ــن المدنيي ــات م المئ

غاراته.
ــد من القنابل في  ــراً أن "تزويد المملكة بالمزي معتب
ــروف، يعني وفيات أكثر في صفوف المدنيين،  هذه الظ
ــا جزئياً"كما  ــؤولة عنه ــتكون الواليات المتحدة مس س
ــدر في تاريخ 2 أكتوبر  ــت المنظمة في تقرير لها ص قال
ــدر  ــان أه ــوق اإلنس ــي لحق ــس األمم 2015م إن المجل
فرصة مهمة لمعالجة انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب 

من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.
ــب جنيف في  ــب دام، نائب مدير مكت ــدث فيلي وتح
ــل في إجراء تحقيق  هيومن رايتس ووتش قائال: "الفش
ــرب، يعني  ــن، الذي مزقته الح ــّدي حول اليم أممي ج
ــة لمنع  ــة هام ــدر فرص ــان أه ــوق اإلنس ــس حق أن مجل
ــة حقوق  ــلت هيئ ــاكات. فش ــن االنته ــول مزيد م حص
ــراء تدقيق فعال  ــم في إج ــزة في العال ــان المتمي اإلنس
ــع األطراف المتحاربة،  ــنتها جمي في الهجمات التي ش
ــي  ــن ف ــي اليم ــن ف ــل آالف المدنيي ــي مقت ــببت ف وتس
ــب دام: "يبدو  ــهر فقط"..وصرح فيلي غضون بضعة أش
ــا قد  ــة المتحدة وفرنس ــدة والمملك ــات المتح أن الوالي
ــمحت بشكل  ــعودية دون مقاومة، وس ــلمت للس استس
ــؤول عن انتهاكات خطيرة في اليمن  مذهل للبلد المس
ــن أي تحقيق" وقال  ــه م بأن يصوغ القرار ويحمي نفس
ــر منظمة هيومن رايتس ووتش " لم يحترم أعضاء  تقري
ــون الدولي الذي ينص  ــف التزاماتهم تجاه القان التحال
ــاكات المزعومة..وردا  ــق الفعال في االنته على التحقي
ــبتمبر  ــية 29 س ــي الذي صدر عش على  البيان الفرنس
ــا ضد مشروع القرار الهولندي  2017م بخصوص  فرنس
الكندي الذي نص على ارسال خبراء من االمم المتحدة 
ــعودية  لتقصي جرائم حرب قامت بها دول تحالف الس
والذي جاء تكرارا لموقف بريطانيا والواليات المتحدة، 
ــروع القرار إلى ارسال لجنة  اللتين ضغطتا لتعديل مش
تحقيق واللجنة التي تتبع حكومة هادي والتي تشكلت 

في شهر يوليو 2016م.
ــم المتحدة  ــؤون األم ــاربونو، مدير ش وقال لويس ش
ــام عن دعم الجهود  ــي هيومن رايتس ووتش :باإلحج ف
الرامية لدعم العدالة في اليمن  يكون الرئيس الفرنسي 
ــان  ــم حقوق اإلنس ــده بدعم قي ــان تعه ــد خ ــرون ق ماك
ــلحة المربحة مع السعودية على  وإعالء اتفاقات األس
ــن يتحملون  ــن العاديين الذي ــرة لليمنيي ــاة المدم الحي
ــرا ويقتربون من  ــرب والكولي ــم الح ــنوات جرائ ــذ س من
المجاعة..وبعد ان ادرجت االمم المتحدة، يوم الخميس 
ــعودية في  6 أكتوبر 2017م، ”التحالف الذي تقوده الس
ــوداء لمنتهكي  ــة الس ــن على الالئح ــا على اليم حربه
ــبب قتله  ــق النزاع، وذلك بس ــوق األطفال في مناط حق
ــى اليمن جراء  ــرب عل ــال خالل الح ــويهه 683 طف وتش
ــوائي لالماكن المأهولة بالمدنيين العزل  القصف العش

والمدارس والمستشفيات..
ــن بالقرار األممي  ــت المنظمة من أبرز المرحبي وكان
ــعودية  ــا تحقيقات كثيرة في انتهاكات الس حيث ان له
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــة ولحق ــرارات الدولي ــا للق وحلفائه
ــعودية   حربها على اليمن. ودعت المنظمة تحالف الس
ــن واتخاذ  ــاعدات إلى اليم ــماح بدخول المس إلى الس

إجراءات لوقف الهجمات غير القانونية في اليمن.

المنظمة العربية في بريطانيا
ــان في  ــة العربية لحقوق اإلنس ــا طالبت المنظم كم
ــف تصدير  ــدة بوق ــة المتح ــة المملك ــا حكوم بريطاني
ــت هذا العام لدولة  ــلحة وإلغاء الرخص التي ُمنح األس
ــدة لدورها في إذكاء الصراعات  اإلمارات العربية المتح

المسلحة في المنطقة.
ــت  ــام 2016م منح ــالل ع ــه خ ــة أن ــت المنظم وبين
ــالح  ــدة 509 رخص تصدير س ــة المتح ــة المملك حكوم
ــترليني  ــارات بقيمة 182 مليون جنيه إس إلى دولة اإلم
ــة  ــلحة دفاعي ــن أس ــة بي ــون دوالر) متنوع (233.3 ملي
ــلحة تسرب إلى مناطق  وهجومية، وأن معظم هذه األس
ــا.. ــن وليبي ــي اليم ــارات ف ــا اإلم ــة تديره ــراع حالي ص

ــرط  ــأن حكومة اإلمارات ال تلتزم بش ــت المنظمة ب ونبه
"المستخدم األخير" الذي تنص عليه رخص األسلحة 
ــا يحتم على  ــة وأممية مم ــن تقارير دولي ــذا ثابت م وه
ــة القانونية وقف  ــة المتحدة من الناحي حكومة المملك
ــالح  ــلحة والتحقيق بمصير صفقات الس ــر األس تصدي
ــة أن دولة اإلمارات  ــابقا. وأكدت المنظم ــي أبرمت س الت
ــالح إنما قامت  ــط بتزويد أطراف النزاع بالس لم تقم فق
ــكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية  بعمليات عس

..
ــا  ــارات وحلفاءه ــة اإلم ــة: إن حكوم ــت المنظم وقال
ــي  الدول ــون  القان ــد  لقواع ــيم  الجس ــم  خرقه ــي  ف
ــة اإلرهاب التي  ــاني يحتمون تحت مظلة مكافح اإلنس
ــم ونوعها  ــل كم الجرائ ــر ذات صلة في ظ ــت غي أصبح
ــا والتي لم  ــارات وحلفاؤه ــة اإلم ــا حكوم ــي ارتكبته الت
ــت منظمة  ــس، رحب ــي باري ــى أحد.وف ــة عل ــد خافي تع
ــا باريس-  ــان -ومقره ــوق اإلنس ــة لحق ــدي" الدولي "أف
ــطون وخبراء  ــا محامون وناش ــرار األممي..كما دع بالق
ــلحة  حقوقيون حكومة بريطانيا إلى وقف تصدير األس
ــورة  المذك ــدول  ال ــن أن  ــارات، مؤكّدي ــعودية واإلم للس
ــطة  ــي اليمن وليبيا وقالت الناش ــب جرائم حرب ف ترتك
ــر  ــالل المؤتم ــر، خ ــة كارول تيرن ــة البريطاني الحقوقي
ــان، إن  ــة لحقوق اإلنس ــة العربي ــذي عقدته المنظم ال
ــلحة البريطانية التي توردها لندن للسعودية يتم  األس
ــرت المحامية في  ــن. واعتب ــتخدامها بحق المدنيي اس
القانون الجنائي الدولي، هيدي ديكستال، أن بريطانيا 
ــم التي ترتكب  ــؤولية جنائية في الجرائ تقع عليها مس

بأسلحتها في اليمن وليبيا.

مناهضة تجارة األسلحة
ــارة  تج ــة  مناهض ــة  حمل ــم  باس ــدث  المتح ــد  وأك
ــات بريطانيا  ــميث، أن "ثلثي صفق ــلحة، أندرو س األس
ــف  ــط؛ ولألس ــرق األوس ــلحة تذهب إلى الش لبيع األس
يتم استخدامها بصورة مجرَّمة، وقد تجاهلت بريطانيا 
ــان في اليمن". وقالت الناشطة  انتهاكات حقوق اإلنس
ــان، إن الجرائم التي  ــوي ويلم الحقوقية والقانونية، س
ارتكبت في اليمن كثيرة، وكافية لعرضها على الجنائية 
ــة، مضيفة: "نحتاج إلى الضغط والمعلومات من  الدولي
ــات الجنائية للمتورطين  ــتكمال ملف المالحق أجل اس

في جرائم حرب في اليمن".
ــا اتهمت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية  فيم
ــلحة  ــي من خالل تصدير األس ــون الدول ــاك القان بانته
ــعودية،  ــة العربية الس ــع إلى المملك ــة الصن البريطاني
ــتخدمت ”لقتل المدنيين“ في اليمن.. التي ربما قد اس

ــة على أن  ــل تزايد األدل ــذه االتهامات في ظ ــاءت ه وج
ــي في اليمن،  ــعودية انتهكت القانون الدول القوات الس
ــة التي  ــة Leigh Day الحقوقي ــه مؤسس ــا ذكرت ــق م وف
ــف تصدير الصواريخ  ــت الحكومة البريطانية بوق طالب
واألسلحة األخرى إلى الدول الخليجية، كما جاء على 

قناة ”روسيا اليوم“.
ــالة صادرة من قبل المؤسسة موجهة  ــلطت رس وس
ــى  ــوء عل ــر 2016 م الض ــد 10 يناي ــوم األح ــة ي للحكوم
ــة  ــارات الجوي ــت الغ ــي وصف ــة الت ــات العالمي المنظم
ــعودية في اليمن بغير القانونية، من بينها البرلمان  الس

األوروبي ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش“.
ــالة ضمن تقرير من 19 صفحة والذي  وجاءت الرس
تم إرساله إلى الحكومة، ويدين استهداف المدنيين في 
ــتهداف المنشآت الحيوية..ويدين  اليمن، فضال عن اس
ــقوط العدد الهائل من الضحايا المدنيين في  أيضا ”س
ــدم إلحاق ضرر  ــي ضمان ع ــامل ف ــل الش اليمن والفش

بالمدنيين وتجنبهم“.
ــعودية  ويقول التقرير عينه: إن الغارات الجوية الس
دمرت المواقع ذات األهمية الثقافية في اليمن، كما أدان 
ــعودي، الذي أوقف تدفق األغذية  الحصار البحري الس
ــا من  ــية إلى الدولة التي تعاني أساس واألدوية األساس

أزمة.
وعلى الرغم من خطورة هذه االدعاءات، فقد رفضت 
الحكومة البريطانية تعليق التراخيص العسكرية التي 

تتحكم بتصدير األسلحة إلى الرياض حتى اآلن.
ــميث من مؤسسة ”الحملة  من جهته حذر أندرو س
 (CAAT) ــارا بـ ــلحة“ المعروفة اختص ضد تجارة األس
ــية في  ــة تعد أساس ــلحة البريطاني ــن أن األس ــذر م ح
ــل فيها اآلالف  ــعودية التي ”قت ــكرية الس الحملة العس
ــببت  ــرت البنية التحتية الحيوية وتس ــن الناس، ودم م

بتوترات في المنطقة.“
ــدة  المتح ــة  المملك ــت  ــد كان ــميث ”لق ــاف س وأض
ــم الضربات الجوية  ــة في التدمير ومواصلة دع متواطئ
ــة ومتزايدة على  ــلحة، رغم وجود أدلة قوي وتوفير األس

أن جرائم حرب ترتكب“ هناك.

اإلندبندنت  (جرائم سعودية بأسلحة بريطانية )
ــة "اإلندبندنت" الحكومة البريطانية  ودعت صحيف
ــعودية"، متهمة األخيرة  ــلحة للس الى "إنهاء بيع األس
ــب  ــكل واسع".وبحس ــن في اليمن بش ــح المدنيي بـ"ذب
ــن  م ــاحقة  س ــة  "أغلبي ــإن  ف ــة،  البريطاني ــة  الصحيف
ــبة لبريطانيا أن  ــد أنه من الخطأ بالنس الجمهور يعتق
ــا يطالب  ــى المملكة، فيم ــارات إل ــلحة بالملي م أس تقدِّ
ــراج عن تقرير  ــن البريطانيين حكومتهم باإلف الكثير م
يكشف باألدلة تمويل السعودية لإلرهاب في بريطانيا، 
ــي".وفي  ــف رئيس ــع حلي ــر بالعالقات م ــو أض ــى ل حت
ــة أن  ــرته الصحيف ــتطالع نش ــر اس ــياق، يظه ــذا الس ه
ــد أن يكون التقرير  ــور البريطاني يري ــن الجمه 64 % م
ــدون  ــط يؤي ــل، وأن 11 % فق ــور بالكام ــا للجمه متاح
ــعب  ــتطالع عن عدم ارتياح الش ــف االس منعه، كما كش
ــن ما  ــا وبي ــن بريطاني ــة بي ــة الوثيق ــي للعالق البريطان
ــرب اليمن".وفيما  ــتبداد المتورط في ح وصفه بـ"االس
ــب الصحيفة بوقف  ــب أغلبية البريطانيين بحس يطال
ــة  ــدم القضي ــاض، تحت ــة للري ــلحة الفتاك ــد األس توري
ــدرت المحكمة العليا  ــد القضائي، فقد أص على الصعي
ــض دعوى قضائية  ــابق حكما برف في لندن في وقت س
ــا إلى  ــن بريطاني ــلحة م ــر األس ــف تصدي ــت بوق طالب

السعودية..
ــة  ــة البريطاني ــرار المحكم ــة  أن ق ــدت الصحيف وأك
ــو 2017م والذي قضى  ــهر يولي ــي ش ــذي اصدرته ف وال
ــلحة  األس ــع  بي ــف  لوق ــة  القضائي ــوى  الدع ــض  برف
ــعودية يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين  للس
ــذي تقوده  ــل التحالف ال ــات من قب ــون للهجم يتعرض
ــي المملكة  ــلحة المصنعة ف ــطة األس ــعودية بواس الس

المتحدة .

وقائع وأدلة دامغة
ــر  األمم المتحدة الصادر في 8 أكتوبر  جاء في تقري
ــقطوا بسبب  2015م أن 95 % من الضحايا المدنيين س
ــج أن أكثر  ــير النتائ ــلحة المتفّجرة و تش ــات األس ضرب
ــي االماكن المأهولة  ــات الجوية في اليمن تقع ف الضرب

بالسكان.
ــكان المنهكون في  ــا "يواجه الس ــر التقرير أيض وذك
اليمن بالدا تحولت إلى ركام بسبب القنابل المتساقطة 
ــتخدام األسلحة  والصواريخ" وأكد التقرير أيضا أن اس
ــرة في المناطق المأهولة يقتل المدنيين ويدمر  المتفج
ــل األمين  ــبل العيش..وأعرب وكي ــك س ــات ويهل الخدم
ــق  ــانية ومنّس ــؤون اإلنس ــدة للش ــم المتح ــام لألم الع
اإلغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، عن انزعاجه لمقتل 74 
ــرات في غارات جوية  ــخصاً على األقل وجرح العش ش
ــف، ضربت حفل زفاف في محافظة ذمار  لقّوات التحال

في اليمن.
ــدة إلى اجراء  ــل األمين العام لألمم المتح ودعا وكي
ــذا الحادث،  ــي ه ــادي ف ــفّاف وحي ــريع وش ــق س تحقي
ــة  ــاءلة الحقيقي ــة للمس ــة الماس ــى الحاج ــيراً إل مش
ــات  الجماع أو  ــدول  ال ــن  م ــواًء  س ــراع  الص ــراف  ألط
ــلّحة من غير الدول، وذلك لضمان أن يكون هناك  المس
ــار إلى ان  ــزام بموجب القانون الدولي. واش معنى لاللت
ــنّت على المدن أو  ــر من نصف الضربات الجوية ش أكث
القرى، وغالباً في المناطق المكتظّة بالسكان، مما أّدى 

إلى وقوع أعداد كبيرة جداً من الضحايا المدنيين.
ــب المفوض  ــم مكت ــمي باس ــال الناطق الرس فيما ق
ــل، "إنه قتل  ــرت كولفي ــان روبي ــامي لحقوق االنس الس
ــن العام  ــبتمبر م ــبوعين  -ما بين 11 - 24 س ــالل اس خ
ــاء،  ــالً و10 نس ــم 26 طف ــاً -بينه ــو 151مدني 2015م نح
ــران التحالف"  ــرون جراء قصف طي ــا جرح 151 آخ كم

السعودي.
ــر،  ــمولة بالتقري ــرة المش ــالل الفت ــه خ ــاً، إن مضيف
ــن، بمن  ــن الضحايا المدنيي ــد م ــقوط المزي تواصل س
ــة  الجوي ــارات  الغ ــة  نتيج ــال،  واألطف ــاء  النس ــم  فيه

ــكنية. كما ازداد  ــي المناطق الس ــوائي ف والقصف العش
ــات  ــراء الضرب ــى ج ــى والجرح ــن القتل ــدد المدنيي ع

الجوية التي تستهدف الجسور والطرق السريعة.
ــكل  ــامي: "ومما يؤكد، وبش وقال بيان المفوض الس
ــر من  ــدد كبي ــل ع ــد بمقت ــي تفي ــر الت ــارخ، التقاري ص
ــف التحالف يوم  ــم عن قص ــن الناج ــا المدنيي الضحاي
االثنين 28 سبتمبر 2015م، على حفل زفاف في منطقة 
"واحجة"، التابعة لمحافظة تعز، والذي أدى الى مقتل 
ــاً، بينهم عدد كبير من األطفال  ــا ال يقل عن 130 مدني م

والنساء، وجرح العديد ".  .
فيما قالت منظمة العفو الدولية إن لديها أدلة دامغة 
على جرائم الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها  
ــل بعض الدول  ــليحها من قب ــعودية، والتي تم تس الس
ــدة األمريكية  ــات المتح ــك الوالي ــى بمن في ذل العظم
ــو الدولية في تقرير   ــفت منظمة العف ــا ..وكش وبريطاني
ــر 2015م) ان لديها األدلة  ــرته يوم (االثنين 5 أكتوب نش
ــوات التحالف  ــن قبل ق ــى جرائم الحرب م ــة عل الدامغ
ــفت العفو الدولية " للمرة  ــعودية وكش التي تقودها الس
ــل العنقودية  ــف القناب ــتخدام التحال ــة" عن اس الثالث
ــن، والتي  ــرق اليم ــمال ش المحرمة دولياً في صعدة ش
ــة - نحو 100 من  ــارة بالقنابل العنقودي ــل في 13- غ قت
ــو 2015م،  ــن مايو ويولي ــم 59 طفالً، بي ــن، بينه المدنيي
وكثير منهم بينما كانوا يلعبون خارج منازلهم، والبعض 

اآلخر أثناء النوم.
ــة  ــو الدولي ــة العف ــاري منظم ــرة مستش ــت كبي وقال
ــي الحقائق  ــة تقص ــرأس بعث ــي ت ــرا، الت ــال روفي دوناتي
ــف حتى اآلن  للمنظمة في اليمن: إن "هذا التقرير يكش
ــن األدلة على الضربات الجوية غير القانونية  المزيد م
ــا المملكة  ــف التي تقوده ــوات التحال ــي تقوم بها ق الت
ــد جرائم  ــل إلى ح ــا تص ــعودية، وبعضه ــة الس العربي

الحرب".
ــف عمليات نقل  ــة لوق ــة العفو الدولي ــت منظم ودع
ــكاب  ارت ــي  ف ــتخدمت  اس ــي  الت ــر  والذخائ ــلحة  االس
ــاني الدولي ألعضاء التحالف  انتهاكات للقانون اإلنس
ــي الحملة  ــارك ف ــي تش ــعودية، الت ــوده  الس ــذي تق ال
ــه الخصوص، القنابل  ــكرية في اليمن: وعلى وج العس
ــن القنابل  ــا م ــلة، MK (MARK) 80 وغيره ــن سلس م
ــة  ــات القتالي ــة والمروحي ــرات المقاتل ــة والطائ المميت
ــد باحثو  ــا كما وج ــة به ــا المرتبط ــا ومكوناته وأجزائه
ــل  القناب ــن  م ــن  نوعي ــا  بقاي ــة  الدولي ــو  العف ــة  منظم
العنقودية، BLU-97 والناقل لها (CBU-97) وصمامات 

.CBU-105 تفجير استشعارية األكثر تطورا
ــن المدنيين  ــل المزيد م ــة أن قت ــت المنظم وأوضح
ــبب  ــة للتحالف أكثر من أي س ــارات الجوي ــة الغ نتيج
ــراع في اليمن.. كما عانت مدينة صعدة  آخر خالل الص
ــات الجوية للتحالف أكثر  المزيد من الدمار من الضرب

من أي مدينة أخرى في البالد.
ويكشف التقرير عن االنماط المزرية واالستخفاف 
ــوات التحالف  ــن قبل ق ــن المعروضة م ــاة المدنيي بحي
بقيادة المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن مدن 

بأكملها -صعدة ومران - بأنها أهداف عسكرية،
ــعة،  ــال روفيرا: "إن تعيين مناطق واس ــت دوناتي وقال
ــكانية العالية كأهداف عسكرية وتكرار  ذات الكثافة الس
استهداف منازل المدنيين، هي أمثلة تكشف عن فشل 
ــات الكافية  ــاذ االحتياط ــوات التحالف التخ ــارخ لق ص
ــي األرواح كما هو مطلوب  ــائر المدنية ف ــب الخس لتجن

بموجب القانون اإلنساني الدولي".
ــات  ــه ضرب ــف بتوجي ــوات التحال ــر ق ــم التقري واته
ــن النزاع  ــن فارين م ــات تقل مدنيي ــرة على مركب مباش
والمواد الغذائية واإلمدادات اإلنسانية والحيوانات. كما 
ــاول التقرير بالتفصيل عدة هجمات على المحالت  يتن

التجارية واألسواق وغيرها من الممتلكات التجارية.
ــرة  ــش أن الذخي ــس ووت ــن رايت ــدت هيوم ــا أك فيم
ــام الماضي  كانت  ــتخدمة في الصالة الكبرى الع المس

ــو12- بايفواي  ــي ي ــي ب ــزر ج ــة باللي ــة الموجه القنبل
2أمريكية الصنع.

أبرز صفقات التسليح
وفي استعراض ألهم وأحدث صفقات التسليح التي 

عقدتها السعودية واإلمارات يمكن رصد ما يلي:
ــا 400  ــد صفقة قيمته ــم عق ــعودية ت ــبة للس بالنس
مليار دوالر وقال عنها الرئيس ترامب: "وقعنا اتفاقيات 
ــن 400 مليار  ــتثمر ما يقرب م ــة مع المملكة تس تاريخي
ــي بلدنا وتخلق آالفاً من فرص العمل في أمريكا  دوالر ف
ــمل هذه االتفاقية التاريخية اإلعالن  ــعودية. وتش والس
ــة 110 مليارات  ــعودية بقيم ــة للس ــن مبيعات دفاعي ع

دوالر.
ــهر  ــا أوائل ش ــعودية اتفاق ــيا..وقعت الس ــع روس وم
ــورة، من  ــليح متط ــة تس ــراء أنظم ــاري لش ــر الج اكتوب
ــران إس400-، إضافة  ــادة للطي ــا الصواريخ المض بينه
ــي المملكة.وجاء  ــك األنظمة ف ــن صناعة تل ــى توطي إل
ــن  يتضم ــاق  االتف أن  ــعودية  الس ــاء  األنب ــة  وكال ــي  ف
ــوي المتقدم إس400-،  ــودا لتوريد نظام الدفاع الج عق
ــت-أي إم" المضادة للدبابات، وراجمات  وأنظمة "كورن
صاروخية من نوع "توس1- أي"، وقاذفات قنابل يدوية 
ــينكوف  ــات كالش ــراز "أي جي إس30-"، ورشاش من ط
ــعودية  ــركة الس ــت الش ــوع "أي كي103-".وأعلن ــن ن م
ــركة  ــع مذكرة تفاهم مع ش ــكرية توقي ــات العس للصناع
ــأنها توطين  ــية، من ش ــبورت" الروس ــورن إكس "روزوب
ــلحة نوعية ومتقدمة جدا" في  ــتدامة صناعة "أس واس

المملكة.
ــعودية المركز الثالث  ــت الس ــام 2016م احتل وفي ع
ــليح بحسب معهد ستوكهولم  عالميا في صفقات التس
ــات  ــد الوالي ــيبري»، بع ــالم «س ــاث الس ــي ألبح الدول
المتحدة األمريكية والصين.ووفق تقرير العام الماضي، 
ــلحة الرئيسية  ــعودية من امتالك أنظمة األس زادت الس
ــة مع  ــي 2010 و2014م مقارن ــن عام ــاف بي ــة أضع أربع
ــابقة، وذلك عن طريق استيراد  ــنوات الخمس الس الس
ــر وعربات المدرعة وطائرات المقاتلة. طائرات هليكوبت

ــركة «آي إتش إس» لألبحاث والتحليالت  فيما قالت ش
ــتريات السعودية من السالح قفزت  االقتصادية، إن مش
ــتورد األول للسالح  بمعدل كبير، لتصبح المملكة المس

على وجه األرض في 2015م، بقيمة 9.3 مليار دوالر.
ــترت كميًة كبيرًة من األسلحة دون  أما اإلمارات، فاش
ــن منظمو معرض ومؤتمر  ــف عن طبيعتها، إذ أعل الكش
ــس“ العام الماضي عن  ــاع الدولي بأبو ظبي ”ايدك الدف
ــالح وصلت  ــراء س ــات ش ــود صفق ــارات عق ــع اإلم توقي
قيمتها إلى 18.328 مليار درهم. وعقدت اإلمارات صفقة 
ــليح مع الواليات المتحدة، في مطلع 2015م، بقيمة  تس
ــدان وأنظمة مالحية  ــراء مدافع مي 270 مليون دوالر لش
ــر ال تزال  ــزء من صفقة أكب ــكرية، وهي ج ومعدات عس
ــركة لوكهيد مارتن واإلمارات وتشمل  قيد النقاش بين ش

30 مقاتلة إف16- بلوك 60.
ــد صفقة تحصل  ــان أيًضا إلى عق ــد توصل الطرف وق
ــّددة مقاومة  ــى 4.569مركبة مج ــا عل ــارات بموجبه اإلم
ــة أخرى  ــا صفق ــار دوالر. وتلته ــل 2.5 ملي ــام مقاب لأللغ
ــة بعيدة  ــة صاروخي ــارات أنظم ــا اإلم ــترت بموجبه اش
ومتوسطة المدى بقيمة 900 مليون دوالر. وفي الصفقة 
األخيرة، وافقت وكالة التعاون األمني الدفاعي األمريكية 
ــد الجيش اإلماراتي بـ12 نظاما صاروخيا من  على تزوي
طراز هيمارس و100 نظام صاروخي من طراز أتاسمس.

قضية دولية ضد السعودية واإلمارات
ــف خالد الشيباني رئيس المركز العربي لحقوق  كش
ــر وإعداد  ــا عن تحضي ــان ومناهضة اإلرهاب-آش اإلنس
لرفع عدد من القضايا ضد مسؤولين كبار في السعودية 
ــلمان  ــعودي محمد بن س ــي العهد الس ــهم ول على رأس
ــم حرب  ــراء جرائ ــعودي ج ــاع الس ــراً للدف ــه وزي بصفت
ــن وتم االعتراف  ــن خالل أكثر من عامي ــت في اليم ارتكب

بها من قبل السلطات السعودية علنا .
ــة الدانة  ــاً قوي ــاك حجج ــيباني" إن هن ــال "الش وق
ــا جار  ــانية فيم ــم ضد اإلنس ــلمان بجرائ ــد بن س محم
التحقق من بعض األدلة األخرى فور استكمالها، مشيرا 
ــدة هي األخرى متورطة  ــى أن اإلمارات العربية المتح إل
ــكل كبير في عدد من االنتهاكات المروعة في اليمن  بش
ــانية  ــؤول الثاني في الجرائم ضد اإلنس وتعد هي المس
التي تحدث في اليمن وهذا ملف وقضايا أخرى ستطال 
ــؤولين في أبو ظبي امام المحاكم الدولية األوروبية  مس

ــتكمال األدلة والحجج الجديدة التي  واألمريكية فور اس
رصدها بعض المحامين.

ــاف : المحامون في الواليات المتحدة األمريكية  وأض
ــتا طلب  ــون جيس ــا وفق قان ــع قضاي ــق برف ــم الح لديه
تعويض ألسر ضحايا اإلرهاب قد تتجاوز مئات الماليين 
من الدوالرات بما في ذلك تقديم دعوى تتطلب عقوبات 
ــلمان بصفته وشخصه وأن عدداً منهم  ضد محمد بن س
ــي الهيئات  ــعة ف ــد واس ــي إقامة فعاليات حش ــب ف يرغ
ــب التأييد لذلك، موضحا  ــمية لكس األمريكية غير الرس
أن هناك تعويالً بشكل كبير جدا على الشارع األمريكي 
ــف جهودها  ــي تكثي ــة ف ــة الدولي ــات األمريكي والمنظم
ــة بالقضاء األمريكي  ــل إنجاح الدعوى والثقة التام ألج
خصوصا وصفقات األسلحة المحرمة دولياً تتزايد يوما 

بعد يوم مع هذه الدول.
ــي األكثر تفاعال  ــار إلى أن المحاكم األوروبية ه وأش
ــلة من الملفات  في قضايا من هذا النوع وأن هناك سلس
ــيتم فتحها أمام القضاء الدولي ضد المملكة العربية  س
ــعودية وقيادات كبيرة فيها بينهم محمد بن سلمان  الس
ــاً لـ100  ــا أن هناك ملف ــون، موضح ــؤولون إماراتي ومس
شخص جديد من اسر الضحايا في اليمن يتم فحصهم 
ــرعت حاليا في  ــخاص ش ــر واألش ــع األس اآلن وأن جمي
ــع قضايا  ــدة تمهيدا لرف ــض التوكيالت الجدي ــداد بع إع
متفرقة ومحاصرة القتلة والمسؤولين عن جرائم الحرب 

في كل مكان في العالم وفضحهم دوليا .
وعن إمكانية هذا التحرك وجديته قال الشيباني: إن 
ــخاص  ــيوقف تجنيد عدد كبير من األش هذا التحرك س
ــبباً  ــة وهذا كان س ــدى جماعات إرهابي ــاق ل ــن االلتح م
ــبب آخر  ــوريا وس ــي العراق وس ــأة داعش ف ــاً لنش كافي
ــاك أطفاالً  ــدة، موضحا أن هن ــم القاع ــكل تنظي في تش
ــر فعال التحقوا بجماعات عنف  ــباباً من بعض األس وش
ــق العدالة بأيديهم  ــة منهم باالنتقام وتحقي إرهابية رغب
ــيطر  ــتكون الفوضى هي المس ــدث مثل هذا فس وإن ح
ــتكون أخطر من  ــات إرهابية أخرى وس ــأ جماع وستنش
ــتكون هذه الجماعات  ــات المتواجدة حاليا وس الجماع
ــل . وأوضح  ــكل كام ــيطرة بش ــدا خارج نطاق الس تحدي
يجب على العالم والمنظمات الدولية العاملة في مجال 
ــر  ــائل اإلعالم الوقوف بجانب أس ــان ووس حقوق اإلنس
ــاب . وأضاف:  ــة من العق ــى ال يفلت القتل ــا حت الضحاي
ــر التي لقي  ــرة يمنية وهي األس ــاك توكيل من 50 أس هن
ــدد من أفرادها حتفهم جراء ضربات جوية واضحة ال  ع
ــعودية في كل من (الحدي لبس فيها واعترفت بها الس
ــز) والتي  دة،صنعاء،صعدة،حرض،المخا،أرحب،إب،تع
ــا جرائم حرب ضد  ــن القوانين الدولية بأنه صنفت ضم

اإلنسانية.
ــن والبالغ عددهم 14  ــيباني أن المحامي وأوضح الش
محاميا من كبار المحامين ال يزالون منهمكين في جمع 
ــج والبراهين واألدلة  ــن األدلة والحج ــر عدد ممكن م أكب
ــة المحاكم  ــود امام كاف ــم من الصم ــة التي تمكنه القوي
ــة  األمريكي ــدة  المتح ــات  والوالي ــا  أوروب ــي  ف ــة  الدولي
ــخصيات كندية وتبنياً  وبريطانيا وأن هناك دعماً من ش
لهذا التوجه . ويخشى ناشطون بأن أي مبادرة أمريكية 
ــى تهميش  ــتعمل عل ــن س ــي اليم ــالم ف ــعودية للس س
ــة األطراف  ــن من كاف ــرب في اليم ــي الح ــاد مجرم وإبع
ــم حصانة على غرار  ــاءلة والمحاكمة ومنحه عن المس

المبادرة الخليجية التي صيغت ابان ثورة 2011م.
ــر التي أخذت  ــيباني إلى أن معظم األس ــار الش وأش
ــدا والمعدمين وفقدوا  ــا التوكيالت هم من الفقراء ج منه
ــيء بما فيها  ــف كل ش ــه قوات التحال ــا قامت ب جراء م
ــون في  ــانيتهم وأصبحوا يرغبون باالنتقام ويعيش إنس

حاالت نفسية سيئة للغاية وأوضاع مأساوية.
وأضاف: تم عرض هذا األمر على عدد من المنظمات 
ــتعدادهم  ــدوا اس ــكا واب ــي أمري ــن ف ــة ومحامي األوروبي
ــانية للقيام برفع قضايا ضد محمد  للتطوع ألجل اإلنس
ــر للدفاع  ــخصه كوزي ــخصيا بصفته وش ــلمان ش بن س
ــيتبعه عدد من المسؤولين  وكل األجهزة التي تتبعه وس
ــة  ــة الخاص ــتكمال األدل ــد اس ــف بع ــوات التحال ــي ق ف
ــن دول  ــون م ــيباني محام ــب الش ــوع بحس ــم. وتط به
المتحدة،فرنسا،المانيا،الدنم (هولندا،بلجيكا،الواليات 

ارك،السويد،بريطانيا).

05الثــــورة تتصغصات

"لعبة املصالح" فوق جثث اليمنيني"لعبة املصالح" فوق جثث اليمنيني
أمريكا وبريطانيا تواصالن تسليح تحالف العدوان..

ــمى بالتحالف في اليمن على يضع   ــعودية ودول مايس قرار إدراج الس

ــي مقدمتها األمم  ــه؛ وف ــار، العالم ومنظمات ــاب والع ــة اإلره قائم

ــؤولياتهم األخالقية والقانونية؛  المتحدة ومجلس األمن على وجه خاص أمام مس

ــة ؛ ومحاكمة  ــة من جه ــات الحقوقي ــا المنظم ــاب التي وثقته ــال اإلره ــف أعم لوق

ــن جهة أخرى. فال  ــم العاملين تحت مظلة التحالف م ــؤولين عن تلك الجرائ المس

ــعودي  هو أمر في غاية الخطورة، بل إنه  ــك ان تسليح دول تحالف العدوان الس ش

يشكل جريمة حرب كاملة االركان.. فتوفير السالح لهذه الدول  يعني بشكل مباشر 

ــتخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع  إمدادهم بالوسيلة التي يس

ــال، وبالتالي فإنه  ــاء واألطف ــعب اليمني، بما في ذلك النس ــق الماليين من الش بح

يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق هؤالء.

تحقيق //حاشد مزقر

فرنسا فضلت األرباح املادية من تصدير األسلحة فرنسا فضلت األرباح املادية من تصدير األسلحة 
للسعودية على حياة املاليني من املدنيني اليمنينيللسعودية على حياة املاليني من املدنيني اليمنيني

رايتس ووتش:رايتس ووتش:

    ٩٥٩٥٪ من الضحايا املدنيني سقطوا بسبب األسلحة املتفّجرة  ٪ من الضحايا املدنيني سقطوا بسبب األسلحة املتفّجرة  
وأكرث الضربات الجوية تقع يف األماكن املأهولة بالسكانوأكرث الضربات الجوية تقع يف األماكن املأهولة بالسكان

تقرير  أممي:تقرير  أممي:

ثلثا صفقات األسلحة الربيطانية تذهب ثلثا صفقات األسلحة الربيطانية تذهب 
للسعودية ويتم استخدامها يف قتل املدنينيللسعودية ويتم استخدامها يف قتل املدنيني

منظمة مناهضة األسلحة الربيطانية:منظمة مناهضة األسلحة الربيطانية:

لدينا أدلة دامغة على جرائم الحرب السعودية ، لدينا أدلة دامغة على جرائم الحرب السعودية ، 
والتي تم تسليحها من قبل الدول العظمى والتي تم تسليحها من قبل الدول العظمى 

منظمة العفو الدولية:منظمة العفو الدولية:

حرب جــرائــم  بــارتــكــاب  الــســعــودي  الــنــظــام  ضــد  ـــاوى  دع لــرفــع  يتهيأون  حربيمنيون  جــرائــم  بــارتــكــاب  الــســعــودي  الــنــظــام  ضــد  ـــاوى  دع لــرفــع  يتهيأون  يمنيون 
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