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السعودية ..نظام إرهابي يهدد العالم
البرلمان األوروبي يطالب بحظر بيع األسلحة للمملكة
ّ
جدد البرلمان األوروب��ي دعوته للمرة الثانية مسؤولة السياسة
الخارجية لالتحاد األوروب��ي فيديريكا موغيريني إلى فرض حظر
على بيع السالح للسعودية ،مرتكزًا في ذلك على ما ترتكبه من
جرائم حرب ابادة في اليمن الكثر من عامين منذ بدأ العدوان في
مارس 2015م ،وتورطها في ارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين
وتدمير البنى التحتية اليمنية بشكل يتعارض مع القوانين الدولية.
وتمثل هذه الدعوة التي يطلقها البرلمان االوروبي للمرة الثانية
فضحًا للوجه االرهابي البشع للنظام السعودي وخطره على البشرية
كنظام دموي فاشي اليجب ان يسمح له بامتالك اسلحة ،كما يجب ان
تحظر دول العالم بيع االسلحة للسعودية بعد تورطها في ارتكاب
جرائم ح��رب بحق االنسانية تستوجب محاكمة المتورطين في
ارتكابها..
وعد مراقبون سياسيون لـ«الميثاق» دعوة االتحاد االوروبي بهذا
الشان بمثابة صفعة دولية توجه للنظام السعودي ومقدمة لعزله
دوليًا ومالحقته من قبل المحاكم الدولية..
مؤكدين ان قرارًا كهذا يؤكد حتمية االقتصاص للضحايا اليمنيين
الذين تعرضوا لحرب اب��ادة بشعة من قبل السعودية وتحالف
العدوان ،وان قرار حظر بيع االسلحة على هذه االنظمة ياتي في ظل
تزايد المطالبة العالمية سواء في كندا واستراليا والبرازيل وامريكا
أو غيرها بعدم تسليح الرياض ،واعتبار ذلك خطرًا على البشرية
جمعاء وليس على الشعب اليمني فحسب.
هذا واكد النواب األوروبيون -خالل جلسة عامة للبرلمان عقدت
في مدينة ستراسبورغ الفرنسية األربعاء -أن تصدير السالح إلى
السعودية يخالف الموقف الموحد لدول االتحاد.
ّ
وصوت البرلمان على قرار يدعو االتحاد إلى إنشاء هيئة رقابية
لعمليات بيع السالح ،ووضع آلية عقوبات ضد كل دولة أوروبية ال
تلتزم بالموقف الموحد للدول األعضاء.
كما يشمل القرار دعوة الدول األوروبية إلى تعزيز الشفافية فيما
يتعلق بصفقات بيع السالح ومراقبة استخدام هذه األسلحة بعد

أيد غير مصرح لها باستخدام السالح..
بيعها ،تفاديًا لوقوعها في ٍ
ونقلت قناة الجزيرة مفوضة البرلمان األوروبي عن األسلحة بوديل
فاليرو قائلة :إن نواب البرلمان األوروبي يرغبون بإقرار حظر على
مبيعات األسلحة للسعودية وأن يمتد هذا الحظر ليشمل كل الدول
التي تنتهك القانوني اإلنساني الدولي.
وعن سر التركيز على السعودية ،أشارت فاليرو إلى حربها
في اليمن وكذلك إلى كون السعودية تستورد جانبًا كبيرًا من
مبيعات السالح األوروب��ي��ة ..مضيفة :أن موقف البرلمان هو
بمثابة توصية قوية لحكومات االتحاد ونوع من الضغط حتى
لو كان غير ملزم.
الجدير بالذكر أن القلق األوروبي من مسألة بيع السالح للسعودية
ليس جديدًا ،إذ سبق للبرلمان األوروبي في فبراير من العام الماضي
أن طالب بحظر بيع السالح للرياض بسبب أدائها الفظيع في اليمن..

مؤسسة «أوبن ديموكرسي»:

أمريكا وبريطانيا متواطئتان في جرائم القتل
التي ترتكبها السعودية باليمن

كما أن البرلمان ّ
صوت على قرار يرسم السلوك الواجب اتباعه من
قبل قادة دول االتحاد ،والسياسة التي على دول االتحاد توخيها في
مسألة بيع السالح.
ودعا النواب في القرار القيادة األوروبية ممثلة بموغيريني إلى
فرض حظر على بيع السالح للسعودية.
ويعتبر االتحاد األوروب��ي ثاني أكبر مصدر لألسلحة في العالم
بنسبة  %26بعد الواليات المتحدة التي تصدر  %33من األسلحة
عالميًا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت تحالف العدوان الذي
يشن العدوان على اليمن بارتكاب جرائم حرب.
ودعت المنظمة مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة إلى إعادة
اسم التحالف الذي تقوده السعودية فورًا إلى قائمة العار السنوية
للجهات المنتهكة لحقوق األطفال في الصراعات المسلحة.

مفوض حقوق اإلنسان يؤكد
الحاجة لتحقيق دولي

اليمن ترحب بقرار حظر توريد
األسلحة للسعودية
رحبت هيئة رئاسة مجلس النواب بقرار
البرلمان األوروبي الصادر األربعاء حول مراقبة
تصدير األسلحة ،والذي جدد دعوته لدول
االتحاد األوروب��ي بفرض حظر على توريد
األسلحة إلى السعودية.
وأش��ارت هيئة رئاسة مجلس النواب
في بيان صادر عنها -الخميس -إلى أن
البرلمان األوروبي كان قد تبنى في فبراير
2016م قرارًا حول الوضع اإلنساني في
اليمن تضمن دعوة دول االتحاد األوروبي
لحظر توريد األسلحة إلى السعودية التي
ت��ت��رأس تحالفًا بالتدخل عسكر يًا في
اليمن .
وعبرت هيئة رئاسة مجلس ال�ن��واب عن
شكرها للبرلمان األوروب��ي على هذا القرار،
مطالبة بمتابعة تنفيذه وتعتبره خطوة
صحيحة إليقاف جرائم الحرب ومجازر اإلبادة
الجماعية التي ترتكبها دول تحالف العدوان
بقيادة السعودية ضد المدنيين األبرياء من
أبناء الشعب اليمني.
وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب دعم
مجلس ح�ق��وق اإلن �س��ان ف��ي دورت ��ه ال �ـ36
لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة محايدة
للوقوف واالطالع فيما يجري من انتهاكات
لحقوق اإلن�س��ان وال�ج��رائ��م وم�ج��ازر اإلب��ادة
الجماعية ال�ت��ي ترتكب ض��د أب�ن��اء الشعب

اليمني.
وأوضح البيان أن تحالف العدوان يشن منذ
أكثر م��ن  900ي��وم ح��رب إب��ادة جماعية
بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية
والمنشآت العامة والخاصة وقصف المنازل
على رؤوس ساكنيها من المدنيين وفرض
حصار جائر برًا وبحرًا وجوًا ما أدى إلي نقص
في المواد األساسية الغذائية والدوائية ،كما
أدى إلى إنتشار الكثير من األمراض واألوبئة
ومنها الكوليرا الذي تفشى بصورة سريعة
مما تسبب في موت أكثر من ألفين و500
شخص.
ودع��ت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة
الضمائر الحية في مختلف دول العالم إلى
النظر إلى ما يمارسه تحالف العدوان بقيادة
السعودية وب��دع��م م��ن ال��والي��ات المتحدة
األمريكية من جرائم خلفت مآسي وكوارث
إنسانية للشعب اليمني ال يمكن معالجتها
إال بخطوات عملية تضع لهذا العدوان حدًا
وتلزمه بإيقاف هذه الحرب العدوانية الظالمة
والخضوع إلى صوت العقل والمنطق والضمير
اإلنساني.
وأك � ��دت ه�ي�ئ��ة رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب
أن األزم� ��ات ال ت�ح��ل ع��ن ط��ري��ق ال �ح��روب
والصراعات والعنف بل بالحوار والتفاهم
وتغليب العقل والمنطق.

يمنيون يعتزمون مقاضاة السعودية
أمام المحاكم الدولية

والصين تؤيد
مطالب المفوض

التي
ُ نشرت مؤسسة «أوبن ديموكرسي» البريطانيةً ،
تعنى بنشر التحليالت حول القضايا السياسية ،تحليال
ألناستازيا كيرياكو ،العاملة في شبكة "آيدكس" ،أشارت
فيه إلى أنه عندما يكون السعوديون مسؤولين عن
 %65من وفيات األطفال والمجاعات الناجمة عن
حصار اليمن ،الذي وصفته بـ"العقاب الجمعي" ،فإن
مبيعات األسلحة األمريكية والبريطانية لهم تجعل
هذين البلدين متواطئين في هذه األزمة المدمرة.
وأش��ارت إل��ى أن اليمن يواجه مأساة ثالثية :شبح
والحرمان من الدخل اليومي (الرواتب)،
المجاعة ،والظلم ٍّ
باإلضافة إلى أكبر تفش للكوليرا في العالم.
ولفتت إلى وجود انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني
الدولي وقانون حقوق اإلنسان ترتكب بشكل يومي في
اليمن دون عقاب.
وأش��ارت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قد
نفذ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي أدت
إلى مقتل وجرح اآلالف ،واستهداف المدارس واألسواق
والمستشفيات والمنازل.
ورأت أن أكبر الجهات المانحة للمساعدات هم الذين
يعملون على تذكية الصراع ،معتبرة ذلك نوعًا من
النفاق ،حيث إن حملة القصف السعودي المدعومة من
الغرب هي المسؤولة عن معظم األضرار التي يتم القيام
بها.

واستغربت تقديم السعودية تبرعات مالية لمواجهة
تفشي الكوليرا في اليمن ،في الوقت الذي تصر على
إغالق مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام ،األمر الذي
يحول دون تسليم األغذية واإلم��دادات الطبية ومنع
المرضى والجرحى اليمنيين من العالج في الخارج.
وأشارت إلى أن تحالف العدوان قام أيضًا بقصف ميناء
الحديدة بعد إصالحه ،في الوقت الذي قام فيه برفض
دخول الرافعات التي تبرعت بها الحكومة األمريكية
لبرنامج الغذاء العالمي ،ما أدى إلى تعرض مئات األطفال
اليمنيين للخطر.
وسلطت الضوء على حديث مدير منظمة «آيدكس»
المنصة التي تعرف نفسها بأنها متخصصة في مجال
المساعدات الدولية والتنمية ،والذي قال «في العالم،
يكرم العالم الغربي نفسه كدعاة لديمقراطية شاملة
لقيم حقوق اإلنسان ،في الوقت الذي يكونون فيه هم
منتهكي حقوق اإلنسان في الخارج.
وقالت :من أجل الحد من الصراع في اليمن ،يجب وقف
مبيعات األسلحة إلى المملكة العربية السعودية فورًا،
وفتح الممرات للوصول إلى الموانئ والمنافذ اليمنية ،وأن
يكون البحر والجو في متناول التنقل المدني وتقديم
المساعدات ،واأله��م من ذل��ك أن الجناة والميسرين
المباشرين لهذه الكارثة اإلنسانية المدمرة ينبغي
مساءلتهم.

أك ��د ال �م �ف��وض السامي
ل�لأم��م ال�م�ت�ح��دة لحقوق
اإلن � �س� ��ان زي� ��د ب���ن رع��د
الحسين ا ل�ح��ا ج��ة الماسة
إلج� ��راء تحقيق دول���ي في
الحرب على اليمن.
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اء
في
السامي
وأشار المفوض
�
صين األرب�ع
ق دولي في الفظائع
أك �دت الها لدعم إجراء تحقي
كلمة له أم��ام مجلس حقوق
المتحدة استعداد
اإلنسان التابع لألمم
لتي تحدث في اليمن.
ييدًا لمطالب مفوض
ا
إلى
الماضي-
في جنيف -االثنين
تأ
ويعد هذا الموقف الصيني ق اإلن �س��ان؛ األمير
من
تحققت
الدولية
أن المنظمة
مقتل خمسة آالف و 144مدنيًا األم �م المتحدة السامي لحقولتي ترفضها كل من
سين ،وهي المطالب ا
في اليمن أغلبهم جراء الضربات زيد الح
ي � �ع � �ت� ��زم
السعودية والواليات المتحدة.طالب مفوض األمم
الجوية للتحالف السعودي.
ي� �م� �ن� �ي ��ون
وعلى مدى ثالث سنوات ي س��ان ال��دول السبع
التي
القليلة
وقال" :إن الجهود
ت��ع��رض��تبذلت في سبيل المحاسبة خالل المتحدة السامي لحقوق اإلن� حقوق اإلنسان التابع
م �ن��ازل �ه��م
العام الماضي غير كافية لمواجهة واألربعين األعضاء في مجلسق مستقل في الحرب
ومصانعهم
خ �ط��ورة االن �ت �ه��اك��ات ال�ي��وم�ي��ة لألمم المتحدة بإجراء تحقي عن سقوط ما ال يقل
وأمالكهم
والمستمرة في هذا الصراع".
الجارية باليمن والتي أسفرت ر االقتصاد كما أدت
ل�ل�ت��دم�ي��ر
مي
د
وت
ل
الف قتي
وح��ذر المفوض السامي م��ن أن
اليين المواطنين إلى
ج � � � � � ��راء
دم��ار اليمن وال�م�ع��ان��اة المروعة عن عش يرة آالكوليرا ودفعت م
إلى تفش
غ � � ��ارات
ة.
ع
لشعبه سيكون لها تداعيات هائلة شفا المجا
ش� �ن� �ه ��ا
ومستمرة في أرجاء المنطقة.
ط �ي��ران
وك��ان تقرير دول��ي ص��در االسبوع
تحالف العدوان الذي
الماضي أكد استمرار انتهاكات حقوق
ت �ق��وده ال�س�ع��ودي��ة  -رف��ع دع��اوى
اإلنسان في اليمن بال هوادة إلى جانب االنتهاكات الجسيمة للقانون
ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي م �ح��اك��م دول��ي��ة ضد
الدولي اإلنساني.
السعودية.
وسجل التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
وق��ال مصدر قانوني في «شبكة
والذي نشره مركز أنباء األمم المتحدة الثالثاء الماضي االنتهاكات
العدالة االنتقالية في اليمن» :إن
المرتكبة خالل ثالثة أعوام.
"عددًا من الشخصيات االقتصادية
وحسب وكالة (سبأ) فقد أكد التقرير بتكليف من مجلس حقوق
وال ��وج ��اه ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ،من
اإلن�س��ان أن عمليات القصف الجوي التي تنفذها ق��وات التحالف
المستقلين وغير المنحازين ألي
العسكري السعودي ما زالت هي السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من
ط� ��رف ،ي �ح �ض��رون ل��رف��ع دع ��وى
األطفال ،ومن المدنيين بشكل عام.
قضائية ض��د ال�س�ع��ودي��ة ،ج��راء ما
لحق بهم من أضرار مادية وبشرية

ومعنوية كبيرة ،بتعرض منازلهم
ومصانعهم لقصف الطيران دون أن
يكونوا طرفًا في القتال ،ما أدى إلى
مقتل عدد من األطفال واألبرياء من
أقربائهم وذويهم وتهدم منازلهم
ومنشآتهم االقتصادية".
وك�ش��ف المصدر ع��ن "ات�ص��االت
تجريها اللجنة القانونية التي تم
تشكيلها لهذا الغرض ،مع عدد من
الخبراء القانونيين الدوليين بهدف
إع� ��داد م�ل��ف ال�ق�ض�ي��ة والتحضير
لتقديمه لعدد من المحاكم الدولية،
التي من بينها محكمة حقوق اإلنسان
في ستراسبورغ ،ومحكمة الجنايات
ال��دول�ي��ة ف��ي اله ��اي ،وف�ق�ًا لميثاق
روم��ا واتفاقية جنيف التي تصنف
ارت��ك��اب ج��رائ��م ب�ح��ق المدنيين
ضمن الجرائم ضد اإلنسانية .كما
ستتقدم اللجنة القانونية بطلب
إلى األمم المتحدة لفتح تحقيق في
الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبتها
ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال�ي�م��ن وم�لاح�ق��ة
مرتكبيها ".

وف��ي ب�لاغ صحافي أش��ار المصدر
ف� ��ي ش �ب �ك��ة ال� �ع���دال���ة -إل� ��ى أن"الشهادات التي أدل��ى بها مبعوث
األم �ي��ن ال �ع��ام ل�لأم��م المتحدة إلى
اليمن أمام مجلس األمن الدولي ،حول
االنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها
ال� �ق ��وات ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال�ي�م��ن،
ستكون ضمن األدل��ة والقرائن التي
سيتضمنها ملف الدعوى ،إلى جانب
تقارير منظمات دول�ي��ة مرموقة
كمنظمة هيومن رايتس ووت��ش،
وعدد آخر من ً المنظمات الحقوقية
العالمية ،فضال عن القرائن والدالئل
األخرى التي جمعها الفريق القانوني
من مسارح الجريمة".
ولفت المصدر إلى أن "الدعوى التي
يعتزم الفريق القانوني التقدم بها
خالل األسابيع القليلة القادمة ،تأتي
من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم في
اليمن ،لتحقيق العدالة االنتقالية،
وكي ال يفلت أحد من العقاب وفقًا
للقوانين والتشريعات الدولية بهذا
الخصوص".

