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ــاٍل خالل  ــي شبه خ ــوم الربيطان ــس العم ــر مجل ظه
ــرّاء الحرب  ــة الكارثة اإلنسانية ج ــة طارئة ملناقش جلس

التي يقودها تحالف العدوان السعودي ضد اليمن.
ــة الجلسة، لم يحرض إال  ــم خطورة الكارثة وأهمي ورغ
ــل 650 نائبا، ما أثار جدال كبريا بني رواد  30 نائًبا من أص
ــورة الغرفة شبه  ــي الذي انتقدوا ص ــل االجتماع التواص
ــني عليها:  ــىل اإلنرتنت، معلق ــا ع ــد انتشاره ــة بع الفارغ
"مقزز تماما، ذلك يدل عىل أنها ليست أولوية"، بحسب 

صحيفة "إندبندنت" الربيطانية".
ــة الدولية  ــل، وزير التنمي ــب أندرو ميتشي وقال النائ
السابق، خالل املناقشة: "هناك قلق متزايد يف بريطانيا 
ــدور الذي تلعبه بريطانيا  بشأن ما يحدث يف اليمن، وال
ــة كبرية  ــن أن كارث ــد م ــق شدي ــاك قل ــة، هن ــذه األزم يف ه
ــن أن  ــري م ــوف كب ــا، وخ ــام أعينن ــن أم ــف يف اليم تتكش

بريطانيا متواطئة بشكل خطري فيها".
ــع ميتشيل: "السلطات السعودية تمنع شحنات  وتاب
املساعدات الغذائية واألدوية من دخول اليمن، وهناك 7 
ــدن عىل األقل قد نفدت فيها املياه النظيفة، ولم تتمكن  م
ــا للجائعني"،  ــذاء فيه ــال الغ ــن إدخ ــة م ــاالت اإلغاث وك
ــاه النقية والرصف الصحي  مضيًفا إن "تدمري مرافق املي
مسؤول مبارشة عن تفيش الكولريا يف وقت سابق من هذا 

العام، الذي يؤثر عىل قرابة مليون شخص".
لكن السيد ميتشيل عزا ضعف نسبة الحضور إىل أن 
ــات يف الدائرة  ــاء الربملان لديهم التزام ــد من أعض "العدي
ــدم اعتذاره  ــوم املناقشة، وأن عددا قد ق ــة يف ي االنتخابي
ــد أن دعوة رئيس  ــىل الحضور"، لكنه يؤك ــدم قدرته ع لع
ــك الجلسة "تؤكد  ــون بريكو، لعقد تل ــس النواب، ج مجل

خطورة الوضع".
مطالبة بوقف التسليح

ــني الحارضين أثناء املناقشة، إمييل ثورنبريي،  وكان ب
ــن استيائها من  ــربت ع ــي ع ــل، الت ــة الظ ــرة خارجي وزي
ضعف الحضور، رغم "أكرب أزمة إنسانية يف العالم" عىل 
ــد وصفها، الفتًة إىل أن اململكة املتحدة مسؤولة جزئيا  ح
ــت الحكومة إىل وقف مبيعات األسلحة  عن الكارثة. ودع

إىل السعودية التي تقصف اليمن.
ــة الربيطاني لشؤون  ــىل سؤال، قال وزير الدول وردا ع
ــريت إن املسؤولني الربيطانيني  ــرشق األوسط، أليسرت ب ال
ــارات الجوية  ــة السعودية يراقبون الغ ــة العربي يف اململك
لضمان استخدام األسلحة املصنوعة يف اململكة املتحدة 

بشكل مناسب.
ــة،  قد ذكرت  ــل" الربيطاني ــت صحيفة "دييل مي وكان
ــون عىل تدريب  ــن 50 عسكرًيا بريطانًيا يرشف ــرث م أن أك
ــىل املهارات القتالية  ــود السعوديني بشكل رسي، ع الجن
ــة "الحرب  ــا تسمي ــت عليه ــي أطلق ــرب الت ــذه الح يف ه

القذرة"، حسب وصفها.
ــاك قائال:  ــاط هن ــود الضب ــربر سبب وج ــن بريت ي لك
ــة، وضمان عدم  ــة وبرملانية صارم ــة قانوني "لدينا عملي
ــزء حيوي من  ــي الدويل هو ج ــون اإلنسان ــاك القان انته
ــك، واملعلومات التي يقدمها ضباط االتصال رضورية  ذل
ــذا سبب وجودهم  ــرتام التزاماتنا الدولية، ه ــان اح لضم

هناك".
تقرير ديلي ميل

ــه: "إن  ــل، قول ــن ميتشي ــل"، ع ــيل مي ــت الـ"دي ونقل
ــرب تعترب جزءاً  ــش الربيطاني يف هذه الح مشاركة الجي
ــا يف هذه املعاناة"، مطالباً  من التواطؤ املخجل لربيطاني
ــم إجابات يف مجلس العموم  ــة الربيطانية بتقدي الحكوم
ــة السعودية يف  ــا يف العملية العسكري ــن دور بريطاني ع

اليمن.
ــرق املتقاطعة"،  ــن أن عملية "الط ــف التقرير ع وكش
ــن الفوج  ــة الثانية م ــن الكتيب ــة جنود م ــل مشارك تشم
ــي  امللك ــد  املعه يف  ــاط  الضب ــب  وتدري ــدي،  االسكتلن
ــوات املشاة الربية عىل أساليب الحرب غري  السعودي لق
ــات املخصصة  ــق عىل التدريب ــة، وهو اسم يطل النظامي

ملواجهة اإلرهابيني.
ــول  ح ــار  املث ــق  للقل ــرا  نظ ــه  أن ــة  الصحيف ــت  وبين
ــة، فإنه كان من املفرتض أال  العملية العسكرية السعودي
ــة، التي ظهرت دون  ــن عملية الطرق املتقاطع يكشف ع
ــع الفوج  ــص وصور عىل موق ــم نرش ملخ ــد عندما ت قص
ــور  ــر يف الص ــث ظه ــوك"، حي ــدي بالـ"فيسب االسكتلن
ــن وهو يرشح  ــام خريطة اليم ــف أم ــدرب بريطاني يق م

ــة محتملة، مشرية إىل أن وزارة الدفاع حاولت  اسرتاتيجي
معالجة األمر رسيعا، فقام مراسل صحفي باالتصال مع 

الوزارة التي سارعت خالل 20 دقيقة إلزالة الصور.
ــت للسعودية أسلحة  ــوه التقرير بأن بريطانيا باع ون
ــل الربيطانية  ــد أن القناب ــات، ويعتق ــارات الجنيه بملي
ــن، الفتاً إىل  ــىل اليم ــة ع ــارات الجوي ــت يف الغ استخدم
ــوات  ــدرب الق ــا ال ت ــت إن "بريطاني ــاع قال أن وزارة الدف
السعودية عىل نشاط غري نظامي، بل تقدم دورات حول 

مواجهته".
ــة  أزم ــة  الربيطاني ــت"  "اإلندبندن ــة  صحيف ــارت  وأث
ــا، موضحة أنه قد تم بيع أسلحة  مبيعات األسلحة أيًض
ــن  ــني م ــي يف أول سنت ــه اسرتلين ــار جني ــة 4.6 ملي بقيم
ــو 500%.  ــا بنح ــي ارتفاعه ــا يعن ــن، م ــرب يف اليم الح
ــا برنامج  ــري أيض ــا تج ــك إىل أن بريطاني ــارت كذل وأش
ــا يف ذلك برنامج مساعدة  ــب للقوات السعودية، بم تدري
ــىل عمليات  ــودي لتحسني قدرتهم ع ــالح الجو السع س

االستهداف.
وتابعت الصحيفة: "الحكومة الربيطانية تصدر عددا 
ــىل الرغم من تصاعد  ــن تراخيص التصدير، ع متزايدا م
ــه قد تم  ــة"، مشرية إىل أن ــات إنساني ــىل انتهاك ــة ع األدل

ــل بريطانية الصنع يف موقع التفجريات  العثور عىل قناب
التي تعترب انتهاكا للقانون الدويل.

ــة" الربيطانية أنه  ــام وزارة "التجارة الدولي وتظهر أرق
ــت املوافقة عىل  ــرب اليمن، تم ــني لح ــني السابق يف العام
ــص بيع أسلحة للسعودية بقيمة 33 مليون جنيه  تراخي

اسرتليني.
ــة "رايثيون  ــا قنبل ــم بيعه ــدات التي يت ــني املع ومن ب
ــع الغارة الجوية التي  ــواي"، التي عرث عليها يف موق بافي
ــن العام  ــر م ــة يف يناي ــة الحيوي ــازن األغذي ــت مخ رضب
ــادو" و"بي جي إم  ــايض، و"بريمستون" و"ستورم ش امل

500 هاكيم"  وصواريخ اإلنذار.
لكن املحكمة العليا يف بريطانيا، بعد االطالع عىل أدلة 
ــة للسعودية ال  ــع األسلحة الربيطاني ــة، قالت إن بي رسي
ينتهك القانون، ورفضت ادعاءات بأن الحكومة انتهكت 
ــق مبيعات األسلحة إىل  ــون عندما قررت عدم تعلي القان
ــن، بحسب هيئة  ــوض حربا يف اليم ــة التي تخ السعودي

."BBC" اإلذاعة الربيطانية
مزاعم دفع رشاوى

ــت آي" الربيطاني، قد زعم يف  ــان موقع "ميدل إيس وك
ــني "يف الربملان  ــن "حزب املحافظ ــه، أن نواًبا م ــق ل تحقي

الربيطاني تلّقوا رشاوي من السعودية، ما دفع إىل إرسال 
ــوى لجهاز مراقبة معايري الربملان، يف وقت تشهد فيه  شك
ــا ارتفاعاً يف وترية ما سماه املوقع "جهود اللوبي  بريطاني

املؤيد السعودية".
ــل" إىل أن  ــده "جامي مريي ــذي أع ــر ال ــري التقري ويش
ــت تواجه فيه  ــي يف وق ــذه املعلومات يأت ــن ه ــف ع الكش
ــر السالح إىل السعودية  ــا دعوات "لوقف تصدي بريطاني
ــذي تفرضه عىل اليمن  ــط عليها لرفع الحصار ال والضغ
ــد الشعب اليمني  ــاب جرائم حرب ض ــث تتهم بارتك حي

املظلوم".
الربلمان األورويب يوافق على حظر بيع األسلحة 

إىل السعودية
ــام الواردة حول سجّل فوائد أعضاء  وتظهر آخر األرق
ــا محافًظا، بمن فيهم الرئيس السابق  الربملان أن 13 نائًب
ــو دوكريتي،  ــظ"، لي ــط املحاف ــرشق األوس ــس ال لـ"مجل
ــن الضيافة يف  ــه 116.600 ألف دوالر م ــوا ما مجموع قبل
ــري املخاوف من  ــده فقط، ما يث ــة هذا العام وح السعودي
ــل سمعة  ــّم "استعمالهم لغس ــان يت ــواب ك ــؤالء الن أن ه

الحكومة يف الرياض"، بحسب املوقع الربيطاني.
ــد عن "الحزب  ــواب ثّمة نائب واح ــن بني هؤالء الن وم
ــر، وقد تلّقى  ــنّي التقري ــام برين، كما يب ــربايل"، هو لي اللي
ــع  ــا يرف ــا 8.964 آالف دوالر، م ــادل قيمته ــات" تع "تربّع
ــد اآلراء السعودية إىل  ــط وتحشي ــة الضغ ــورة عملي فات

126.939 ألف دوالر هذا العام.
ــال واإلقامة  ــال األعم ــة رج ــالت درج ــب رح وإىل جان
ــك "الضيافة"،  ــل مصاريف تل ــة، تشم ــة الفاره الفندقي
ــع ويل العهد السعودي،  ــم الراقية، واالجتماعات م الوالئ

محمد بن سلمان، وكبار املسؤولني.
حظر بيع األسلحة

ــرار يويص بحظر  ــان األوروبي، وافق عىل ق وكان الربمل
ــوت  ــة، وص ــة السعودي ــة العربي ــة للمملك ــع األسلح بي
ــرار 539 نائبا، و13 نائبا ضده، فيما امتنع 81  لصالح الق

آخرون عن التصويت.
ــان األوروبي تبنى يف فرباير 2016م قرارا  يذكر أن الربمل
ــن يحتوي عىل دعوة إىل  ــول الوضع اإلنساني يف اليم ح
دول االتحاد األوروبي لوضع حظر عىل توريد األسلحة 
ــل  ــا بالتدخ ــا عربي ــرتأس تحالف ــي ت ــة الت إىل السعودي

عسكريا دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ــن املنظمات األوروبية غري الحكومية  وانضمت كثري م
ــدول األوروبية، بما فيها  ــوة، إذ تعترب أن ال ــذه الدع إىل ه
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك الترشيعات 
ــة إىل دولة متحاربة  ــة التي تحظر توريد األسلح الوطني

ودول تخرق حقوق اإلنسان.
ــل ما يقرب من 9 آالف شخص يف اليمن فضال عن  وقت
49 ألف جريح منذ مارس 2015م، وهناك واحد وعرشون 
ــان- يف حاجة إىل  ــاع السك ــة أرب ــص —ثالث ــون شخ ملي

املساعدة اإلنسانية. 

صورة تشعل الجدل.. ونواب بريطانيون يهاجمون السعوديةصورة تشعل الجدل.. ونواب بريطانيون يهاجمون السعودية
تواطؤ بريطاني فاضح في العدوان على اليمن:تواطؤ بريطاني فاضح في العدوان على اليمن:

ألف إرسائييل يف  تظاهر نحو 20 
احتجاجا  األول  أمس  أبيب  تل 
ورئيس  الحكومي  الفساد  عىل 
الذي  نتنياهو  بنيامني  ــوزراء  ال
يف  جنائية  لتحقيقات  يخضع 

مزاعم استغالل منصبه.
وهذه أكرب مظاهرة ضمن سلسلة 
ضد  أسبوعية  احتجاجات 
الفساد  مزاعم  فجرتها  الفساد 
ينفي  الذي  نتنياهو  ضد  املثارة 

ارتكابه أي مخالفات.
الذي  نتنياهو،  بتورط  وُيشتبه 
توىل رئاسة الحكومة أربع فرتات، 
عىل  األوىل  تنطوي  قضيتني.  يف 
أعمال  رجــال  من  هدايا  تلقي 
أثرياء وتتضمن الثانية التفاوض 
صحيفة  نــارش  مع  صفقة  عىل 
أفضل  تغطية  عىل  للحصول 
صحيفة  عىل  قيود  فرض  مقابل 

يومية منافسة.
وأثار احتجاج أمس األول مرشوع 
يصدق  أن  املتوقع  من  قانون 
األسبوع  هــذا  عليه  الكنيست 
نرش  من  الرشطة  منع  شأنه  من 
يف  إليها  توصلت  التي  النتائج 

تحقيقني مع نتنياهو.
ــرتز  ــوري روي ــص ــد م وقـــدر أح
عدد  إرسائيلية  إعالم  ووسائل 
ألف  عرشين  بنحو  املتظاهرين 
شخص. ولم تقدم الرشطة تقديرا 

رسميا لعدد املتظاهرين.

مــرشوع  إن  منتقدون  ويــقــول 
فجة  مــحــاولــة  يعد  الــقــانــون 
وحــرمــان  نتنياهو  لحماية 
الحقيقة  معرفة  مــن  الــنــاس 
املؤيدين  لكن  التحقيقات  بشأن 
يستهدف  إنه  يقولون  للمرشوع 

حماية حقوق املشتبه بهم.

لديه  ليس  إنــه  نتنياهو  ــال  وق
لترشيع  الــرتويــج  يف  مصلحة 
القائمني  يأمر  لم  لكنه  شخيص 
من  وهما  القانون،  مرشوع  عىل 
ليكود،  حزبه  يف  لــه  املقربني 

بسحبه.
بأنه  نفسه  نتنياهو  ــف  ووص

وقال  سياسية  مالحقة  ضحية 
يكون  “لــن  ضــده  القضايا  عن 

هناك يشء ألنه ال يوجد يشء”.
لنتنياهو  اتهامات  وجهت  وإذا 
شديدة  لضغوط  فسيتعرض 
لالستقالة أو قد يدعو إىل إجراء 

انتخابات الختبار تأييده.

ــارك  ــم ــج ــح ال ــال ــص حــجــزت م
معدات  أمــس  صباح  الجزائرية 
عمليات  يف  ُتستخدم  حديثة 
الدويل،  الجزائر  بمطار  التجسس 
به  أفادت  حسبما  بومدين،  هواري 

جهات أمنية.
مجهزة  بمصابيح  األمــر  ويتعلق 
يف  تثبت  وميكروفونات  بكامريات 
أساسا  وتستخدم  الغرف،  أسقف 
يف التجسس عرب تسجيل تحركات 

الضحايا بالصوت والصورة.
ضبط  عن  العملية  أسفرت  كما 
دون  من  مسرية  صغرية  طائرات 
يعد  حيث  ـــــات)،  (درون ــار  ــّي ط
يف  ممنوعا  أمرا  األخرية  هذه  اقتناء 

الجزائر.
املصالح  فتحت  جهتها،  ــن  م
لتحديد  الجزائرية تحقيقا  األمنية 
التجسسية  املعدات  هذه  وجهة 

املحجوزة.

عشرات اآلالف من اإلسرائيليين عشرات اآلالف من اإلسرائيليين 
يحتجون ضد نتنياهو يحتجون ضد نتنياهو 
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