
هذا ونشرت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، الجمعة 26 فبراير 2016م، تقريرًا لها عن مبيعات 
الدول لألسلحة تقدر بمليارات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن، مطالبة 

إياها بالتخلي عن نفاقها وقف بيع تلك األسلحة.
قدر 

ُ
وأهاب ناشطون بحكومات الدول المشاركة ضرورة التخلي عن نفاقها والتوقف عن بيع أسلحة ت

قيمتها بمليارات الدوالرات للسعودية التي تستخدمها في الهجوم على المدنيين في اليمن."
وفي تقرير جديد، أورد "االئتالف من أجل مكافحة األسلحة"، أن كاًل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والجبل األسود وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة وأمريكا قد أعلنت عن 
إصدار رخص تصدير ومبيعات أسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار دوالر أمريكي 
خالل عام 2015م تضمنت طائرات بال طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة.

تخذ قرار البرلمان األوروبي بفرض حظر على توريد األسلحة للسعودية وإدانة 
ُ
وبهذا الخصوص ا

الحصار وقتل المدنيين في اليمن..
وقال التقرير: إن "هذه هي تشكيلة األسلحة التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حاليًا 
في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها 

البرية والجوية في اليمن."
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع الدول المصدرة للسالح التي يوردها في التقرير هي من الدول األطراف 
في معاهدة تجارة األسلحة أو من الدول الموقعة عليها، مع أنها معاهدة تهدف إلى "تقليص حجم 
المعاناة البشرية" من خالل وضع قواعد عالمية جديدة تنظم تجارة األسلحة وتحظر نقلها إذا كان من 
ستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو إذا رجحت مخاطر باحتمال استخدامها في ارتكاب 

ُ
المحتمل أن ت

مخالفات ألحكام القانون الدولي.
ووفق التقرير فإن الباحثة في الشؤون اليمنية نوال المقحفي التي شهدت تبعات الضربات الجوية 
: "تقوم 

ً
األخيرة في اليمن سوف تحضر اجتماع دول معاهدة تجارة األسلحة، وعلقت المقحفي قائلة

هذه الدول بتسليح ومساعدة المشاركين في حملٍة يتعرض المدنيون فيها للقصف والقتل والتجويع.
وأضافت: "لقد شهدت الواقع الذي يتحتم على اليمنيين معايشته، فهم مضطرون لمشاهدة جثث 
نتشل من بين األنقاض في صنعاء، أو رؤية األشالء البشرية مبعثرة في أرجاء معمل لتنقية 

ُ
القتلى وهي ت

المياه تعرض لضربة جوية في حجة، أو حضور حفل زفاف سرعان ما تحول إلى جنازة."
وقالت: »يحتاج اليمن إلى تسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض.. وسكانه بحاجة 
للحصول على المساعدات اإلنسانية وليس المزيد من القنابل، ولكن تقوم هذه البلدان بتصعيد الحرب 
ومساعدة نظاٍم قاٍس يدرك تمامًا أنه يقوم بقصف المدنيين، وهذا هو سلوك إجرامي بكل معنى الكلمة، 

لة هذه الحكومات ومحاسبتها«. وتجب مساء
وقالت مديرة االئتالف من أجل مكافحة األسلحة، آنا ماكدونالد: »قادت حكومتا المملكة المتحدة 
وفرنسا ركب الدول التي سعت إلى إقرار معاهدة تجارة األسلحة وها هما اآلن تتنصالن عن االلتزامات 
التي تعهدتا بها بشأن التقليص من حجم المعاناة البشرية من خالل قيامهما بتزويد العربية السعودية 

ببعض أكثر األسلحة فتكًا في العالم.. إنه ألمر مغٍث فعاًل«.
ستخدم في استهداف المناطق السكنية 

ُ
ظهر أن تلك األسلحة ت

ُ
وأكدت توافر أدلة "ال يمكن دحضها ت

صيب نحو 35 ألف شخٍص في غضون اقل من عام واحد من عمر النزاع، 
ُ
تل أو أ

ُ
واألعيان المدنية".. وق

وثمة أكثر من 2.5 مليون نازٍح فقدوا منازلهم.. "لقد طفح الكيل."
وقالت :"يتعين على المشاركين في اجتماع جنيف عدم التلكؤ وإضاعة الوقت بينما يحترق اليمن 
بنيران النزاع، ويجب على الحكومات أن تتصدى لهذا الخرق الحاصل ألحكام معاهدة تجارة األسلحة."
ويتعين على الدول التي تزود السعودية باألسلحة أن تتوقف عن جني األرباح على حساب معاناة 
العائالت اليمنية وعليها أن تشرع بتطبيق معايير صارمة نصت عليها معاهد تجارة األسلحة بشأن 

جميع عمليات نقل األسلحة مستقباًل".
وتكفلت الدول األطراف بالمعاهدة بتوريد ما قيمته 4.9 مليار دوالر من هذا السالح ولكن من 

المرجح أن يكون الرقم الدقيق أكبر من ذلك بكثير.
ولم تقم الكثير من الدول باإلبالغ بشكل كامل عن جميع الرخص التي أصدرتها لنقل األسلحة خالل 

عامي 2014 و2015م، ولكن قامت الدول التالية باإلبالغ عما يلي:
 أصدرت المملكة المتحدة خالل الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2015م ما مجموعه 152 

رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية تصل قيمتها إلى 4.16 مليار دوالر أمريكي، 
وتضمنت سبع رخص لتصدير أسلحة وذخائر بقيمة مليار جنيه استرليني شملت قنابل وقذائف 

وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة.
ومنحت إسبانيا تصاريح خالل الفترة من يناير إلى يونيو 2015م بإصدار ثمان رخص لتصدير أنظمة 
مكافحة الحرائق في الطائرات وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة إلى السعودية 

تصل قيمتها إلى 28.9 مليون دوالر أمريكي )او ما يعادل 27 مليون يورو(.
وقامت إيطاليا خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015م بتصدير أسلحة وذخائر وقطع غيار إلى 

السعودية بقيمة 39.7 مليون دوالر أمريكي.
وتنص معاهدة تجارة األسلحة على وجوب تقييم جميع صفقات السالح استنادًا إلى معايير صارمة 
بما في ذلك تقييم مخاطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان أو جرائم حرب، 
ستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية وغير ذلك 

ُ
أو احتمال تحويلها عن استخداماتها األصلية بحيث ت

من األعمال اإلجرامية.
وتشترط المعاهدة على الدول التي تنقل شحنات السالح أن تتوافر لديها معلومات معقولة بما 
ستخدم في ارتكاب جرائم حرب، أو بوجود مخاطر 

ُ
يكفي لتكوين معرفة مسبقة بأن األسلحة سوف ت

جوهرية باحتمال أن يشكل تصديرها خرقًا ألي من تلك المعايير المرعية، ما يفرض حينها وقف 

إتمام الصفقة أو نقل الشحنة.
وقال مدير برنامج حقوق اإلنسان ومكافحة األسلحة في منظمة العفو الدولية، برايان وود: "تلقت 
الحكومات التي توافق على تصدير األسلحة للسعودية التي يمكن استخدامها في اليمن الكثير من 
التقارير المفصلة والموثوقة من لدن األمم المتحدة وغيرها من الجهات والهيئات المرموقة خالل 
األشهر األخيرة، وأشارت التقارير إلى وجود نمط مروع من انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب 

التي ارتكبتها قوات المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مختلف أنحاء اليمن.
"وفي ضوء المعاناة الرهيبة التي يعيشها المدنيون وتصاعد أعداد القتلى بينهم، تقاعست تلك 
الحكومات عن سن تدابير مقنعة من شأنها أن تمنع وقوع المزيد من االنتهاكات، ولم تقم بإجراء 
تحقيقات مستقلة ومحايدة أو جلب الجناة للمثول أمام القضاء، ولم تتورع مع ذلك عن االستمرار في 
عملها كالمعتاد بل وتسريع وتكثيف النشاط الخاص بعمليات نقل األسلحة في بعض الحاالت، وفي 

هذا خرق واضح للقواعد الذهبية الواردة في معاهدة تجارة األسلحة.
وناشدت المنظمة جميع الدول أن توقف فورًا جميع عمليات نقل األسلحة والمساندة العسكرية 
إلى السعودية وشركائها في التحالف إذا كانت تصلح الستخدامها في ارتكاب المزيد من الخروقات 

الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في اليمن.

رفضت مؤسسة ال��دراس��ات السياسية ف��ي امريكا 
ات السعودية وبعض الدول الخليجية بأنها تحارب  ادعاء
المد اإليراني في اليمن واعتبرت دعم واشنطن للرياض 

"كارثة إنسانية".
وانتقدت ه��ذه المؤسسة االمريكية بشدة الدعم 
االمريكي الشامل للسعودية وحذرت من عمليات ابادة 
محتملة في اليمن.. وقالت: "ان امريكا تستمر في تزويد 
السعودية باالسلحة من اجل العدوان واستمراره، في 

وقت يواجه ماليين اليمنيين خطر المجاعة الشديدة.
واض���اف تقرير المؤسسة: ان السعوديين ورغ��م 
وعدهم بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المدنيين في 
غاراتهم الجوية على اليمن، يستمرون في استهداف 
المراكز المدنية ويتسببون بعمليات قتل بأعداد هائلة 

ودمار واسع.
وتابع التقرير: ان العدوان على اليمن تسبب بتشريد 
2.3 مليون شخص ومقتل 5700 يمني جلهم من 
المدنيين وان ثلثي القتلى قضوا في الغارات السعودية 
وان 82% من الشعب اليمني بحاجة الى المساعدات بما 

فيها المساعدات الطبية.
ويجب ان نضيف الى محنة ومعاناة الشعب اليمني ان 

امريكا قررت مؤخرًا بيع اسلحة بقيمة 1.3 مليار دوالر 
للسعودية من بينها صواريخ جو أرض، وقد باعت امريكا 
للسعودية بين عامي 2010 و2014م أسلحة بتسعين 

مليار دوالر بينها قنابل عنقودية محرمة دوليًا.
ويضيف التقرير: ان القلق السعودي من اليمن يكمن 
في احتمال قيام حركة انصارالله وحلفائها بزعزعة أمن 

حكام السعودية وانفالت االم��ور من يد هؤالء الحكام 
واحتمال انتفاضة الشعب السعودي، كما يريد هؤالء 

الحكام اعادة اليمن الى بيت الطاعة السعودي.
عون بأنهم دخلوا حربًا في اليمن  إن السعوديين يدَّ
تدار بالنيابة عن ايران لكن الحقائق ال تثبت ذلك ورغم 
ذلك تقوم امريكا لألسف بدعم االكاذيب السعودية في 

اعالناتها الرسمية وتكرر ذلك في وسائل اعالمها، وان 
السعوديين والدول الخليجية يتذرعون بموضوع التدخل 
االيراني ليبرروا حربهم في اليمن، في وقت يعزز تنظيم 

القاعدة وجوده في اليمن والمناطق المحيطة به.
واضافت "مؤسسة ال��دراس��ات االمريكية": ان دعم 
امريكا للنظام ال��س��ع��ودي ق��د استمر رغ��م ال��ع��دوان 
السعودي والكارثة االنسانية، فأمريكا تزود السعودية 
بالمعلومات االستخباراتية وتساهم في الحصار البحري 

المفروض على اليمن.. 
واضاف تقرير المؤسسة االمريكية: ان اليمن احدى 
أفقر دول العالم، في وقت تعتبر السعودية وال��دول 
الخليجية من اغنى البلدان في العالم لكن هذه الدول 
وامريكا يدمرون اليمن الذي كان يمكن ان يكون معقاًل 
للديمقراطية في الشرق االوسط، وان امريكا قضت على 
ديمقراطية محتملة كرمى لعيون النظام السعودي 

المستبد والشمولي.
وختم التقرير: ان امريكا اختارت االنظمة الفاسدة في 
منطقة الشرق االوسط بسبب النفط وبسبب مصالحها 
وتحالفت مع الدكتاتوريين، وان امريكا تتحمل مسؤولية 
اخالقية ألنها سهلت عمليات االبادة المحتملة في اليمن.
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> تب��دأ اليوم االثنين في جنيف جولة جديدة من المحادثات بين الدول 
المختلف��ة وف��ي اجتماع اس��تثنائي ألط��راف معاهدة تجارة األس��لحة، 
حيث س��تناقش الجول��ة تطبيق المعاه��دة أمام التداعي��ات الخطيرة 
واالنتهاكات المروعة لهذه المعاهدة، وتشكيل أمانة المعاهدة بشكل 

رسمي.
وبهذا الخصوص طالب ائتالف من أجل مكافحة األسلحة الدول االطراف 
ب��أن تدرج ضمن نقاش��اتها األوضاع الخطرة في اليم��ن والتعهد بوقف 

فوري لجميع شحنات األسلحة المتوجهة إلى السعودية وحلفائها..

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" 
األم��ري��ك��ي��ة ت��ق��ري��رًا م��ي��دان��ي��ًا، كتبه 
مراسلها "ه��ي��و ن��اي��ل��ور"، م��ن نجران 
ج��ن��وب ال��م��م��ل��ك��ة، ي��ص��ف الهجمات 

اليمنية على المملكة بالقاتلة.
وقال التقرير، إن اآلالف من القوات 
السعودية تم نشرها على طول التالل 
جنوب المملكة، تكافح لصد الهجمات 
ع��ب��ر ال��ح��دود م��ن ج��ان��ب المقاتلين 
اليمنيين الذين يطلقون الصواريخ 
بكثافة وينفذون عمليات برية قاتلة.

لمقاتلين  وكشفت الصحيفة، أن ا
اليمنيين قتلوا وأس���روا المئات من 
الجنود السعوديين في الصراع الذي 
يعد التحدي األكبر للسعودية على 

أراضيها منذ سنوات.
وأشارت الصحيفة، أن هذه الهجمات 
ليمنيين على  لمقاتلين ا م��ن ق��ب��ل ا

الحدود، تأتي ردًا على الحرب الجوية 
والبرية المدمرة بقيادة السعودية على 
اليمن، وبدورها امتدت عبر الحدود 
التي جلبت عواقب وخيمة، كما يقول 
ال��ل��واء السعودي سعد العليان، الذي 
يقود أكثر من عشرين ألف من القوات 
السعودية على طول الحدود الجنوبية, 
إن "قواته تقاتل أمام كمائن متطورة 
على نحو متزايد من قبل المقاتلين 
اليمنيين ووحدات من الجيش اليمني".

ويقول عبدالله الناصر، مسؤول تربوي 
في نجران )41 عامًا(، إن "الهجمات 
اليمنية تأتي فجأة، وال تستطيع أن 

تفعل أي شيء لها".
وجرى نقل اآلالف من السكان الذين 
يعيشون في المناطق الحدودية إلى 
مناطق أكثر أمنًا، كما تم إغالق مطار 

نجران المدني بسبب القتال المكثف.

الواشنطن بوست: الهجمات 
اليمنية على السعودية قاتلة

مؤسسة دراسات أمريكية: دعم واشنطن لجرائم الرياض ُيعتبر كارثة

م النظام  أكد معهد استوكهولم الدولي ألبحاث السالم تقدُّ
السعودي إلى المرتبة الثانية في حجم مشتريات األسلحة 
على مستوى العالم في ضوء العدوان الغاشم الذي يشنه على 

اليمن منذ نحو عام.
وكشف المعهد- في تقرير حديث- أن النظام السعودي 
يستحوذ على ما نسبته سبعة بالمائة من حصة ال��واردات 
العالمية لألسلحة، فيما تحتل االمارات المرتبة الرابعة عالميًا 

وبنسبة 4.6% من مشتريات السالح.
وأوضح المعهد أن النفقات العسكرية للسعودية ارتفعت 
بنسبة 275% بين العامين 2006م و2010م، بينما 
ارتفعت نفقات اإلمارات بنسبة 35%، وقطر بنسبة %27.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه بريطانيا انتقادات حادة 
من البرلمان األوروب��ي بشأن استمرار بيعها لألسلحة إلى 
النظام السعودي على خلفية االنتهاكات والجرائم التي 

يرتكبها العدوان العسكري على اليمن وتسببه في قتل 
آالف المدنيين.

وكان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، طالب كل 
ر واجبها في وقف تدفق 

ُّ
ال��دول بما فيها بريطانيا بتذك

األسلحة على القوات التي تقودها السعودية، وذلك عقب 
صدور تقرير عن األمم المتحدة أشار إلى تورط السعودية 

في انتهاكات للقانون اإلنساني في اليمن.

طلب البرلمان األوروبي من االتحاد األوروبي الخميس 
فرض حظر تسليح على السعودية، داعيًا بريطانيا 
وفرنسا وحكومات أخرى باالتحاد إلى التوقف عن بيع 

األسلحة لبلد متهم باستهداف مدنيين في اليمن.
ت 359 من أعضاء البرلمان األوروب��ي لصالح  وص��وَّ
ال��ق��رار مقابل معارضة 212 ع��ض��وًا وام��ت��ن��اع 31 
لتصدر دعوة رسمية لدول االتحاد األوروب��ي بحظر 

بيع األسلحة.
والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية لكن أعضاء 
البرلمان األوروبي يأملون أن يمثل ضغطًا على االتحاد 

للتحرك.
تلوا 

ُ
وتقول األمم المتحدة: إن نحو ستة آالف شخص ق

في اليمن منذ بدء التحالف ال��ذي تتزعم السعودية 
عملياته منذ مارس 2015م.

فيما تنطلق جولة جديدة في جنيف لتطبيق معاهدة تجارة األسلحة

أسلحة الغرب بأيدي المجرمين السعوديين لقتل أطفال اليمن

العفو الدولية: الدول »المنافقة« تبيع أسلحة للسعودية بمليارات لتستخدمها ضد المدنيين

البرلمان األوروبي يدعو لحظر بيع األسلحة للسعوديةمعهد إستوكهولم: السعودية تتقدم إلى المرتبة الثانية في مشتريات األسلحة


