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ــات الذي أُجِرَي حول   أظهر أحد التحقيق
ــتخدمة في حرب اليمن أمثلًة  األسلحة المس
ــن المملكة  ــتوردة م ــلحة المس ــدة لألس عدي
ــدة والواليات المتحدة، من بين جهات  المتح
ــاف في أيدي  ــرى، والتي ينتهي بها المط أخ
الميليشيات، وضمنها تلك المرتبطة بتنظيم 
ــح تقرير  ــش). وأوض ــم (داع ــدة وتنظي القاع
ــي  ــه ف ــة، أن ــان البريطاني ــة الجاردي لصحيف
ــة من قبل  ــح لالتفاقات التجاري ــاٍك واض انته
ــعودية واإلمارات،  ــذي تقوده الس التحالف ال
ــتخدمة في حرب اليمن  ــلحة المس فإنَّ األس
ــوِّرة، وقاذفات  ــات المدرَّعة الُمتط منها العرب
ــة، والبنادق، هي  ــخ، والقنابل اليدوي الصواري
ــلحة التي تُشتَرى من الشركات  من بين األس
ــى الفصائل  ــة، وتصل إل ــة واألميركي األوروبي
ــات المحلية. ومع تصاعد المخاوف  والجماع
ــي اليمن،  ــانية ف ــأن األزمة اإلنس الدولية بش
ــده الصحافي محمد  ــر الذي أع ــم التقري يزع
أبو الغيط وشبكة إعالميون من أجل صحافة 
ــلحة ال  ــتقصائية عربية (أريج)، أنَّ األس اس
ــيات موالية للتحالف  تذهب فقط إلى ميليش
ــى جماعاٍت  ــاً إل ــل تذهب أيض ــعودي، ب الس
ــا على  ــوض معاركه ــرة تخ ــة ومتناح مهمش

األرض.

شركات السالح والحكومات «ال 
يهمها» لمن تصل األسلحة

ــتُذاع في فيلٍم  ــق التي س ــل التحقي تفاصي
 The End ــوان ــة بعن ــة العربي ــي باللغ وثائق
ــٌة  مبني ــي»،  النهائ ــتخدم  «المس أو   User
ــواردة عبر  ــات ال ــل آالف المعلوم ــى تحلي عل
ــبكات واالجتماعية  اإلذاعة والتلفزيون والش
ــة، إلى جانب  ــت المغلق ــات اإلنترن ومجموع
ــلحة.  ــف للتحقق من مصادر األس بحٍث ُمكثَّ
قال أحمد أبو الغيط: «حيثما وجدنا اختراقاً 
ــتخدم النهائي، سعينا  لنظام شهادات المس
ــركات  ش ــن  م ــات  توضيح ــى  عل ــول  للحص
ــمحت بالبيع  ــي س ــات الت ــالح والحكوم الس
للتحالف، إال أنَّ العديد منهم غضَّ طرفه عن 
ــم الوثائقي  ــم الفيل ــاطة». يتَّه ــر بكل بس األم
ــلحة،  األس ــوردي  وم ــعودي،  الس ــف  التحال

ــن  قواني ــتمر  المس ــم  بخرقه ــات  والحكوم
ــلحة  ــتخدم النهائي» لألس ــهادات «المس ش
المستخدمة في حرب اليمن منذ بداية النزاع 
ــام 2016، أصدر مجلس  في عام 2015. في ع
ــأن  ــم المتحدة تحذيراً بش ــن التابع لألم األم
ــب التحالف،  ــن جان ــاءلة» م ــي المس «تراخ
وأعرب عن قلقه من احتمال تحويل األسلحة 
ــَبق أن فُرَِضت  ــم ُيس ــوداء. ل ــوق الس إلى الس
ــات. وتهدف  ــذه الخروق ــاٌت ضد مثل ه عقوب
ــهادات إلى توفير ضمانة إلى أولئك  هذه الش
ــلحة أو ُيصرِّحون ببيعها  الذين يبيعون األس
ــتخدمها الُمشتري  ــوف يس ــلحة س بأنَّ األس

فقط، ولن تصل أو تُباع لجهات أخرى.

األسلحة المستخدمة في حرب 
اليمن عند مقاتلي تنظيم القاعدة

ــكِّك  جمع أحمد أبو الغيط وفريقه أدلة تُش
في مصداقية مثل هذه الشهادات التي وقعتها 
ــاب  ــمح غي ــارات. س ــعودية واإلم ــا الس دولت
ــة لتنظيم القاعدة في  الدولة واألجهزة األمني
ــتغالل هذا الفراغ. في عام  جزيرة العرب باس
ــم لقطات من معركة له في  2016، أذاع التنظي
تعز ضد الحوثيين، والتي كان يستخدم فيها 
ــات MG3 األلمانية.  ــم رشاش ــو التنظي مقاتل
ــرات من هذه  ــط: «رصدنا العش ــو الغي قال أب
ــاٍت  ــي محافظ ــن ف ــازة اليمنيي ــادق بحي البن
مختلفة. وقد أبلغنا أحد مقاتلي المقاومة في 
ــلَّم هذه  ــعودي كان قد س تعز أنَّ الجيش الس
البنادق إلى حلفائه». البندقية هي من صنع 
ــة لتصنيع  ــركة Heckler & Koch األلماني ش
ــعودية  ــلحة، والتي تمنح تراخيص للس األس
ــادق G3، وG36 الهجومية داخل  ــع بن بتصني
المملكة.   رفضت ألمانيا وبلجيكا حالياً منح 
ــى األطراف  ــلحة إل ــر األس ــص لتصدي تراخي
المنخرطة في النزاع باليمن، غير أنَّ ُمورِّدين 
ــوا  ــدة، دحض ــة المتح ــل المملك ــن، مث آخري

المزاعم الخاصة بتحويل مسار األسلحة.
ــار أبو الغيط إلى أنَّ االنشقاق الُمعقد  وأش
ودمج الفصائل جعال الوضع في اليمن متقلباً 
ــذ بداية الحرب،  ــكٍل خاص، إذ يقول: «من بش
ــعودية  ــة المدعومة من الس ــت الحكوم واصل

ــعبية في  ــوات المقاومة الش ــج ق ــن دم باليم
ــو العباس،  ــب أب ــن ذلك كتائ ــش، وضم الجي
ــواء 35 مدرع في  ــت جزءاً من الل التي أصبح
ــليحه هذه المجموعات، ينتهك  تعز… وبتس
ج الصراع  ــا يؤجِّ ــف القانون الدولي، م التحال
ــن جميع النواحي، وُيفاِقم انتهاكات حقوق  م
ــو  ــة أب ــر أنَّ جماع ــر بالذك ــان». وجدي اإلنس
ــاب بالعديد  ــي قوائم اإلره ــاس مدرجة ف العب
ــال العميد  ــعودية. ق من الدول، وضمنها الس
ــن محافظة تعز  ــودي، مدير أم محمد المحم
ــابقاً: «من الغريب أن نرى جماعًة ُمصنَّفًة  س
ــم  ــى الدع ــة تتلق ــٌة إرهابي ــا منظم ــى أنَّه عل
ــال أحد  ــي حين ق ــا كذلك». ف ــن صنَّفوه مم
ــاس: «لم  ــب أبو العب ــم كتائ ــن باس المتحدثي
يتغيَّر شيء. ال تزال األسلحة والدعم المالي 
كما كانا من قبل».   وأضاف أبو الغيط: «تُظِهر 
البيانات أنَّه بين عامي 2011 و2014، اشترت 
ــًة ُمدرَّعة من  ــعودية واإلمارات 2600 عرب الس
ــام  ــة لأللغ ــراز Oshkosh M-ATV المقاوم ط
ــات المتحدة.  ــن الوالي ــادة لألفخاخ م والمض
ــو العباس  ــت جماعة أب ــام 2015، تلق وفي ع
ــي حين وقعت  ــات من هذا النوع، ف ثالث عرب

أعداد أخرى بأيدي فصائل يمنية أخرى ».

قنابل سويسرية بحوزة 
»المتطرفين«

ــي 2016، تلقَّى  ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ف
ــلفي  ــالمي الس ــق، القيادي اإلس ــيخ رزي الش
ــارز في تعز، جهازاً إلزالة األلغام بريطاني  الب
ــراز Aardvark JSFU. وأظهرت  ــن ط الصنع م
ــور رزيق وهو يجلس داخل المركبة التي  الص
ــعودي بوضوح.     ــارات الجيش الس ــل ش تحم
ــق  فري ــل  حص  ،2017 ــان  أبريل/نيس ــي  ف
التحقيق على لقطاٍت ألحد مقاتلي كتائب أبو 
ــرية  العباس في تعز وهو يضع قنابل سويس
ــرَت على  ــورة نُِش ــه، وص ــى حزام ــع عل الصن
ــي مايو/أيار 2017،  ــبكات االجتماعية ف الش
ــه.    ــاً يحمل قنبلًة بالوصف نفس تُظهر جندي
ــو العباس في تعز فريق  أطلََع قائد جماعة أب
ــتخدمها مقاتلو  التحقيق على قنابل كان يس
ــرية  ــركة RUAG السويس المقاومة. أكََّدت ش

ــت جزءاً  ــل كان ــلحة أنَّ القناب ــة األس لصناع
ــارات في  ــلمتها اإلم ــلحة تس ــحنة أس من ش
ــام  ــذا الع ــباط ه ــي فبراير/ش ــام 2003. ف ع
ــل من أجل  ــيات تقات ــت ميليش (2018)، رفع
ــي اليمن، علم اليمن  ــتقلة في جنوب دولة مس
الجنوبي على عربات ُمدرَّعة أميركية الصنع، 
ــركة  من طراز Caiman Mrap الذي طورته ش
ــة  ــوات المقاوم ــت ق ــة. انضمَّ BAE البريطاني
ــوات ألوية  ــى ق ــاً، إل ــها الحق ــة نفس الجنوبي
ــلمت  ــة من اإلمارات، وتس ــة المدعوم العمالق
ــة الصنع  ــات الُمدرَّعة أميركي ــرات العرب عش
ــام 2014، أنفقت  ــن طراز MaxxPro. وفي ع م
ــراء 1150  ــي ش ــار دوالر ف ــارات 2.5 ملي اإلم
ُمدرَّعة من طراز Caiman، و 3360 ُمدرَّعة من 

طراز MaxxPro من الواليات المتحدة.
ــة  لحماي ــد  بن ــى  عل ــة  الصفق ــتملت  واش
ــتخدم النهائي.  ــهادة المس ــا وش التكنولوجي
كان مورد مدرعات Caiman في هذه الصفقة 
ــدة،  المتح ــة  بالمملك  BAE Systems ــركة ش
ــر فرعها في  ــن أنَّ العقد تم عب ــى الرغم م عل
ــوهدت  ــات المتحدة. وقد ش ــاس بالوالي تكس
ــبات عديدة بجميع  هذه المدرعات في مناس
ــكوى مسؤولي  جوانب النزاع، ما أدى إلى ش
ــل تجهيزاً من  ــن كونهم أق ــش اليمني م الجي
ــرين  ــي (أكتوبر/تش ــة. ف ــات المقاوم جماع
ــادر  ص ــو  فيدي ــع  مقط ــر  أظه  ،(2018 األول 
ــن ألوية  ــودرت م ــلحًة ص ــن أس ــن الحوثيي ع
العمالقة. وكانت القنابل السويسرية من بين 
ــتولى عليها. وقال أحمد  هذه األسلحة الُمس
حميش، منسق فريق الخبراء المعني باليمن 
ــن الدولي: «علمنا  ــن مجلس األم والمكلف م
ــن اليمنيين  ــض المقاتلي ــادر أنَّ بع ــن مص م
ــت  توقف ــا  عندم ــة  خاص ــلحتهم،  أس ــوا  باع
ــتخدمة  ــلحة المس ــم». وقال إنَّ األس أجوره
ــواق  ــرب إلى أس ــن التي تتس ــرب اليم ــي ح ف
األسلحة المحلية من ساحات المعارك تزيد 
ــى الصعيد  ــي عل ــوم اإلرهاب ــر الهج من خط
ــار حميش، الذي يرصد السوق  العالمي. وأش
ــتقرة أو  ــعار كانت مس ــوداء، إلى أنَّ األس الس
ــن تزايد  ــاض على الرغم م ــذة في االنخف آخ
الطلب بسبب الحرب، وهو مؤشٌر مثيٌر للقلق 

ــوداء  ــوق الس يدل على أنَّ التحويل إلى الس
ــذا الفائض  ــى ه ــذي أدى إل ــاً، وال كان مرتفع
ــى انخفاض  ــذي أدى بدوره إل ــي العرض ال ف

األسعار.

تجارة أسلحة غير مشروعة تقودها 
السعودية واإلمارات

ــتعارة  ــماًء مس أس ــط  الغي ــو  أب ــتخدم  اس
وخدمات رسائل ُمشفَّرة للوصول إلى شبكات 
ــف  ــد اكتش ــز. لق ــي تع ــة ف ــت العامل اإلنترن
ــلحة  فريقه مجموعة متنوعة من تجارة األس
المستخدمة في حرب اليمن غير المشروعة، 
ــة الجديدة  ــادق األلماني ــرات البن ــق عش ووثَّ
ــالل تظاهرهم  ــن خ ــت بالفعل. وم ــي بيع الت
ــأ  ــن المنش ــدوا م ــن، تأكَّ ــترين ُمحتَملي كمش
ــل لتوثيق  ــادق وأرقام التسلس ــي للبن األلمان
ــد ُعرضت  ــتعمل النهائي. وق ــهادات المس ش
 ،Minimis ــراز ــات من ط ــم أيضاً رشاش عليه
ــركة المصنعة  ــم الش ــوح باس ــة بوض مختوم
ــط:  ــو الغي ــال أب ــة. وق FN Herstal البلجيكي
ــدى المراحل، بدا أنَّ كندا هي الدولة  «في إح
ــار أسلحتها إلى  الوحيدة التي لم ُيَحوَّل مس
ــع تغيَّر هذا العام، فقد  ــن. إال أنَّ الوض اليمنيي
ــو قائد  ــه العجابي، وه ــد عبد الل ــر العمي ظه
ــن صعدة،  ــعودية بالقرب م ــواٍل للس ــي م يمن
ــل بندقية قنص  ــي مقاطع فيديو، وهو يحم ف
ــراز PGW، في حين كان  ــة الصنع من ط كندي
ــوم ألماني  ــالح هج ــل س ــر يحم ــدي آخ جن
ــو، وأكتوبر 2018،  ــهري يولي الصنع». بين ش
ــة الكندية من طراز  ــدت المركبات المدرَّع رُص
ــلحة  ــرات في المواكب المس ــت م Lav-25  س
ــاك  ــت هن ــاالت، كان ــدة ح ــي ع ــة. وف اليمني
محاوالت واضحة لمحو العالمات السعودية.

الشركات ترفض التعليق، 
والحكومات ال تملك األدلة

ــركات تصنيع  ــع ش ــط م ــو الغي ــل أب تواص
ــم نتائج  ــل إليه ــلحة والحكومات، وأرس األس
ــراءات التي  ــي اإلج ــة ما ه ــق، لمعرف التحقي
ــارات. وبينما  ــعودية واإلم ــد الس ــتُتَخذ ض س
ــركة H & K، قالت وزارة  ــقَّ ردوداً من ش ــم يتل ل

ــة  االتحادي ــة  والطاق ــة  االقتصادي ــؤون  الش
ــس لديها دليل قاطع» على  األلمانية إنَّه «لي
ــتخدم في  ــت تس رة كان ــدَّ ــلحة الُمَص أنَّ األس
ــذ حاالت عدم  ــدت أنَّها تأخ ــن، لكنَّها أك اليم
ــى الجانب  ــى محمل الجد. وعل ــال عل االمتث
ــلطات البلجيكية التعليق  اآلخر، رفضت الس
 FN ــلحة التي ورَّدتها شركة على مصير األس
ــركة  ــئلة حول ش Herstal. وفي ردها على أس
 ،Aardvark ــحات األلغام من طراز BAE وكاس
ــة البريطانية إنَّ  ــارة الدولي ــت وزارة التج قال
ــتخدمة  المس ــلحة  األس ــر  تصدي ــص  تراخي
ــة لتصدير  ــت مطلوب ــن ليس ــرب اليم ــي ح ف
ــركة BAE على  ــام. ولم ترد ش ــحات األلغ كاس
ــز، رئيس  ــال غراهام جون ــق. وق ــب التعلي طل
ــلحة في  ــادرات األس ــة على ص ــة الرقاب لجن
ــية  الرئيس ــكلة  «المش ــدة:  المتح ــة  المملك
ــرب  ــس الغ ــن، ولي ــبة لليم ــران بالنس ــي إي ه
ــوى  ــت س ــألة ليس ــن، والمس ــبة لليم بالنس
ــركة الكندية  ــية». ورفضت الش أجندة سياس
General Dynamics التعليق، ولكن متحدثة 
ــم وزارة الخارجية، أليسون لويس، قالت  باس
ــق  ــاء أو تعلي ــلطة إلغ ــا س ــة لديه إنَّ الحكوم
ــر، إذا «أصبحت على دراية  تصاريح التصدي
ــتخدام النهائي  ــت أنَّ االس ــة التي تُثب باألدل
رة يجرى  ــلحة الُمَصدَّ ــرَّح به ألحد األس المص
ــة  الحكوم ــت  قال ــا،  جانبه ــن  م ــه».  انتهاك
ــٍم بأنَّ  ــى عل ــن عل ــم تك ــا ل ــرية إنَّه السويس
ــتخَدم في اليمن،  ــلحة السويسرية تُس األس
ــذه النتائج. وقالت  ــق في ه ــوف تُحق وأنَّها س
ــعى  ــة أيضاً إنَّها ستس ــاع األميركي وزارة الدف
ــم  ــال متحدث باس ــر. وق ــي األم ــق ف للتحقي
ــدات الدفاع  ــلمو مع ــد وقَّع متس ــوزارة: «لق ال
ٍد بااللتزام بشروط  ــأ على تعهُّ أميركية المنش
ــن  ــو المبي ــى النح ــي عل ــتخدام النهائ االس
ــة الواليات  ــات المبرمة مع حكوم ــي االتفاق ف
ــذه  ه ــتخدام  اس ــان  لضم ــك  وذل ــدة،  المتح
ــى، وبما يتفق  ــلحة على النحو المتوخ األس
ــتنا  ــا القانونية، وأهداف سياس ــع  التزاماتن م

الخارجية، وقيمنا».

ــن وكاالت األمم  ــؤولة م ــؤوال ومس ــرون مس ــا عش  دع
ــم لألعمال  ــة إلى وقف دائ ــات الدولي ــدة والمنظم المتح
ــع البنية  ــرب من مواق ــن، خاصة بالق ــي اليم ــة ف العدائي
ــانية حول ميناء  ــتخدم للمعونة اإلنس التحتية التي تس

الحديدة.
ــن مديري  ــأن اليمن، صدر ع ــان بش ــاء ذلك في بي ج
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت عقب اجتماع في 
ــف االثنين الماضي وتعقد اللجنة الدائمة للوكاالت  جني
ــنويا لمراجعة  ــع مرتين س ــانية اجتماعها الموس اإلنس

التحديات اإلنسانية الرئيسية التي تواجه العالم.
ــؤولون رفيعو المستوى عن ”الجزع إزاء  وأعرب المس
ــاوي في األوضاع خالل األشهر األخيرة،“  التدهور المأس

قائلين إن ”ماليين األرواح أضحت اآلن في خطر“.
ــماح  ــى الس ــراف إل ــع األط ــون ”جمي ــا المجتمع ودع
للوكاالت اإلنسانية بالوصول بشكل أفضل ودون عوائق 
ــة  ــة إضافي ــراءات عاجل ــاذ إج ــن، واتخ ــى المحتاجي إل

لتعزيز االقتصاد“.
ــعى الوكاالت إلى الحصول على دعم دولي  وفيما تس
ــن أجل تلبية احتياجات األكثر ضعفا في اليمن خالل  م
ــؤولون ”األهم من ذلك، إننا نحث  عام 2019م، قال المس
ــويد لحضور  ــى الس ــاب إل ــى الذه ــراف عل ــع األط جمي
ــم  ــاص لألم الخ ــوث  المبع ــا  ــي يعقده الت ــات  المحادث
المتحدة مارتن غريفث، والتحاور بجدية، واالتفاق على 

إجراءات لتخفيف الوضع“.
ــتركة بين الوكاالت  ــار إلى أن اللجنة الدائمة المش يش
ــاعدة  ــيق بين وكاالت المس ــية للتنس هي اآللية األساس
اإلنسانية، حيث تجمع الشركاء الرئيسيين العاملين في 

المجال اإلنساني من منظومة األمم المتحدة وخارجها
ــن الوكاالت  ــتركة بي ــة الدائمة المش ــت اللجن وتأسس
ــة  ــة العام ــرار الجمعي ــع ق ــيا م ــو 1992م تمش ــي يوني ف
ــاعدة  ــأن تعزيز المس ــدة رقم 46 /182 بش ــم المتح لألم
ــق األمم  ــادة منس ــت قي ــة تح ــل اللجن ــانية. وتعم اإلنس

المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ.
ــوكاالت  ال ــن  بي ــتركة  المش ــة  الدائم ــة  اللجن ــوم  وتق
ــيم واضح  ــانية، وتوافق على تقس ــات إنس بوضع سياس
ــاعدة اإلنسانية،  ــؤولية عن مختلف جوانب المس للمس
ــتجابة وتعالجها، كما  ــي االس ــرات ف ــدد أوجه الثغ وتح

تدعو إلى التطبيق الفعال للمبادئ اإلنسانية.
ــإن الوضع األمني  ــج األغذية العالمي، ف ــاً لبرنام ووفق
ــاعدات  ــرعة“ ويهدد المس ــور بس ــدة ”يتده ــي الحدي ف
ــانية للمدينة والمناطق المحيطة بها، حيث تكون  اإلنس

اإلمدادات الغذائية منخفضة للغاية.
ــاء الُحديدة يمثل  ــى أن مين ــر األمم المتحدة عل وتص
ــن، ألنه بوابة  ــانية في اليم ــة للجهود اإلنس ــة بالغ أهمي
ــر  ــد الفقي ــي البل ــة ف ــود واألدوي ــذاء والوق ــية للغ رئيس
ــا.  وعلى  ــه اليومية تقريب ــتورد كل احتياجات ــذي يس ال

ــات برنامج  ــي، فإن عملي ــور الوضع األمن ــم من تده الرغ
ــتمرة. كما صرح السيد فيرهوسيل،  األغذية العالمي مس
ــج  ــد أن برنام ــج.  وأك ــم البرنام ــمي باس ــدث الرس المتح
ــان  ــده لضم ــارى جه ــيبذل قص ــي ”س ــة العالم األغذي
ــي جميع أنحاء  ــانية ف ــتمرار عمليات اإلغاثة اإلنس اس

المنطقة دون انقطاع“.
*القدس العربي
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