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حتقيقات

المملكة العربية ال�سعودية تقتل المدنيين بالأ�سلحة الأميركية...
و�إ�صرا ٌر على �إنهاء الحرب في �سورية

مجازر ودمار في اليمن

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
كتبت مارجوري كون لـ«كاونتر بانش»:
تو ّرطت المملكة العربية السعودية في جرائم حرب ،وقد
ساعدها في ذلك تحريض الواليات المتحدة األميركية لها
وتزويدها ب��اإلم��دادات العسكرية .وفي أيلول عام ،2015
قتلت الطائرات السعودية  135مدنيا ً يمنيا ً أثناء احتفالهم
بحفل زف��اف .كما سبّبت الضربات الجوية بمقتل 2800
مدنيا ً من بينهم  500طفل .وقد بيّنت تقارير منظمة «هيومان
رايتس ووتش» ،أن هذه التفجيرات قتلت وجرحت عشوائيا ً
كثيرين من المدنيين.
يشكل ه��ذا ال��ص��راع ج��زءا ً من القتال ال��دائ��ر في الشرق
األوسط بين إيران والسعودية .يقصف السعوديون اليمن
بهدف إلحاق الهزيمة بالمتم ّردين الحوثيين ،الذين يقاومون
القمع الحكومي الحاصل بحقهم منذ فترة طويلة .ا ُتهمت
إي��ران بدعمها الحوثيين ،علما ً أنها تستم ّر في إنكار ذلك.
تتمتع اليمن بمركز استراتيجي من خالل تموقعها على مم ّر
مائي ضيّق يصلها بخليج عدن والبحر األحمر ،حيث يم ّر
ّ
المائي.
النفط العالمي في غالبيته عبر هذا المم ّر
ّ
وك��ان��ت لجنة م��ن خ��ب��راء األم���م ال��م��ت��ح��دة ق��د خلُصت
في تشرين األول الماضي إل��ى أن التحالف ال��ذي تقوده
السعودية قد ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
ويشمل ه��ذا :الهجمات العشوائية ،واستهداف األس��واق
ّ
المكتظة ،ومخيمات النازحين اليمنيين ،ومخازن المساعدات
اإلنسانية وتع ّمد عرقلة إيصالها .وعبّرت هذه اللجنة أيضا ً
عن قلقها من اعتبار التحالف لبعض األحياء المأهولة ،بما
فيها م ّرة وس��ادة ،هدفا ً مشروعا ً لضرباته الجوية .كذلك،
وثقت اللجنة الدولية للصليب األحمر أكثر من  100هجمة
على المستشفيات.
يحظر البروتوكول األول لمحادثات جنيف استهداف
وينص على أهمية التزام جميع أطراف الصراع
المدنيين.
ّ
بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين ،وبين األه��داف المدنية
وتلك العسكرية ،وتوجيه عملياتها ض ّد األهداف العسكرية
فقط.
تتو ّرط المملكة العربية السعودية كذلك ،بانتهاكات
فاضحة وجدّية لحقوق اإلنسان.
أعدمت الحكومة السعودية في كانون الثاني الحالي
سلمي بارز ،قاد
شيعي
 47شخصاً ،من بينهم رجل دين
ّ
ّ
تظاهرات «الربيع العربي» في السعودية عام ُ .2011قطعت
رؤوس معظمهم .يصيبنا الرعب عندما يقوم تنظيم «داعش»
اإلرهابي بذلك .ومع هذا ،فها نحن نسمع احتجاجات واهية
من المتحدّث ِباسم وزارة الخارجية ج��ون كيربي ،الذي
ص ّرح قائالً« :نؤمن بأن التواصل الدبلوماسي والمحادثات
المباشرة ،تظ ّل أساسية للعمل على تهدئة الخالفات».
كذلكُ ،حكم في الشهر الحالي من السنة الحالية ،على الفنان
والشاعر الفلسطيني أشرف فياض ،وهو مواطن سعودي
تعيش عائلته في غ ّزة ،بقطع الرأس .أما جرائمه المزعومة،
فهي :ال��ردّة أي ال��ردّة عن اإلس�لام وتصوير النساء .وطيلة
فترة المحاكمةُ ،منع أش��رف من أبسط حقوقه المدنية ـ
الوصول إلى المحامي ـ ما يشكل انتهاكا ً فاضحا ً للقانون
الدولي لحقوق اإلنسان.
لكن ،ك�لاً م��ن المملكة السعودية وال��والي��ات المتحدة
األميركية أطراف أساسية في محادثات جنيف ،التي تحظر
القتل العمد ،وتع ُّمد إلحاق آالم شديدة أو أض��رار جسيمة
بالسالمة البدنية وبالصحة ،أو التعذيب والمعاملة
الالإنسانية .جرائم الحرب تعتبر انتهاكات جسيمة ،كما
تح ّذر من خطورة إصدار األحكام وتنفيذ اإلعدامات من دون
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 ...وال تزال واشنطن تم ّد «مملكة الرمال» بالسالح!
وجود حكم سابق صادر عن محكمة نظامية ،تكفل جميع
الضمانات القضائية المعترف بها ،والتي ال غنى عنها في
نظر الشعوب المتمدّنة.
وعلى رغم أن كالً من الواليات المتحدة والمملكة ليسا
جزءا ً من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ينص قانونها على تقديم المساعدة والدعم المشروعَ ين.
التي
ّ
وتقول أيضا ً أنه يمكن توجيه االتهام أليّ فرد بارتكاب جرائم
حرب إذا ثبت أنه تعاون أو ح ّرض أو قام بكال الفعلين أو
خالف ذلك من مثل المساعدة على ارتكاب الجرائم أو محاولة
ارتكاب الجرائم ،بما في ذلك توفير سبل ارتكابها.
تعتبر حكومة الواليات المتحدة األميركية المو ّرد الرئيس
لألسلحة السعودية .ففي تشرين الثاني من عام ،2015
باعت الواليات المتحدة السعودية أسلحة بقيمة  1.29مليار
دوالر .وتتضمن هذه الصفقة  10.000قنبلة ،ذخائر ،وأجزاء
من األسلحة المص ّنعة من قبل شرك َتي «ريثيون» و«بوينغ»،
وغيرها من األغ��راض العامة والقنابل الموجهة بالاليزر.
مضي عدّة أشهر ،وافقت الواليات المتحدة على بيع
وقبل
ّ
سفن قتالية للمملكة بقيمة  11.25مليار دوالر .كما تز ّود
الواليات المتحدة الدعم االستخباري واللوجستي لقوات
التحالف .وخالل السنوات الخمس الماضية ،بلغت قيمة
المبيعات األميركية للسعودية من األسلحة حوالى 100
مليار دوالر .وقد ع ّززت هذه المبالغ والمبيعات أسهم وأرباح
مقاولي الدفاع األميركيين.
لماذا تنظر الواليات المتحدة األميركية ـ في غالبية األحيان
ـ ناحية الجهة األخ��رى على الرغم من التحذيرات الدقيقة
لتقارير منظمة حقوق اإلنسان ،في الوقت الذي تصدّعت فيه
العائلة الملكية في السعودية بسبب مطالبة الشعب بحرية
التعبير عن ال��رأي المعارض والسماح لنخبتها بتمويل
اإلسالميين المتطرفين ،وذل��ك بحسب ما ذك��رت صحيفة
« »New York Postاألميركية على لسان كاتبها دايفيد
سانغر .وفي المقابل ،يؤكد سانغر« :أضحت السعودية
أكبر مصدر أميركي منتظم يمكن االعتماد عليه لملء موارد
استخباراتها ،للصمود في وج��ه إي��ران .المملكة العربية
السعودية ،الواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل في مواجهة
االتفاق النووي اإليراني».
وفي نيسان  ،2015منعت الحكومة األميركية تسع سفن
إيرانية مح ّملة بإمدادات اإلغاثة من الوصول إلى اليمن.
كما أرسل الرئيس باراك أوباما حاملة طائرات إلى المنطقة
لفرض الحظر السعودي على اإلم��دادات الخارجية .ووفقا ً
لتقديرات األمم المتحدة ،فإن  21مليون شخص يفتقرون إلى
الخدمات األساسية ،وأكثر من  1.5مليونا ً آخرين نزحوا من
أماكن سكنهم .وقد رصدت منظمة « »UNICEFحوالى 6
ماليين شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وعالو ًة على ذلك ،تسعى الحكومة األميركية لمنع التدقيق
في انتهاكات السعودية لحقوق اإلنسان في اليمن .وفي
تشرين األول  ،2015قدّمت لجنة عقوبات مجلس األمن
الدولي ،اقتراحا ً يتطلّب من رئاسة اللجنة االتصال بـ«جميع
األط��راف المتورطين في النزاع ،والتأكيد على المسؤولية
باحترام ودعم القانون اإلنساني والدولي لحقوق اإلنسان».
تنتهك حكومة الواليات المتحدة األميركية أيضا ً القانون
المحلي من خالل توفير المساعدات العسكرية للسعوديين.
يحظر «قانون ليهي» المساعدات األميركية لقوات أمن أجنبية
أو لضباط عسكريين إذا توفر ل��وزارة الخارجية األميركية
معلومات موثوقة تفيد بأن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكا ً
لحقوق اإلنسان .وقد ص ّرح السيناتور باتريك ليهي الذي
ُوضع القانون ِباسمه لمجلة « »Foreign Policyاألميركية
أن «التقارير ع��ن سقوط ضحايا بين المدنيين بسبب

الهجمات الجوية السعودية على المناطق المكتظة بالسكان
في اليمن تح ّثنا على توجيه عدّة تساؤالت عما إذا كانت هذه
العمليات ـ المدعومة من الواليات المتحدة األميركية ـ تش ّكل
انتهاكا ً لقانون ليهي».
تنص
األميركية
المعاهدات
بعض
فإن
وعالو ًة على ذلك،
ّ
على ع��دم تأمين المساعدة أليّ حكومة تشترك في نمط
ثابت من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المعترف بها
دولياً.
أم��ا ال��دول األع��ض��اء الملزمة بمعاهدة تجارة األسلحة
لمراقبة صادرات األسلحة والتأكد من أنها لن تنتهي في أيدي
من ينتهكون حقوق اإلنسان .وعلى رغم أن الواليات المتحدة
لم تو ّقع على هذه المعاهدة ،غير أن الدول األخرى فعلت.
وبموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،يُمنع توقيع
إجراءات تتعارض مع الغرض أو الهدف من هذه االتفاقية.
ّ
تكف ـ على الفور ـ عن نقل
على الحكومة األميركية أن
األسلحة والدعم العسكري للمملكة ،وأن تؤيد إجراء تحقيقات
مستقلة في عمليات نقل األسلحة األميركية وارتكاب جرائم
حرب في اليمن .على الواليات المتحدة األميركية أن ّ
تكف عن
المشاركة وأن تضع ح ّدا ً لفاعلية الحصار اإلنساني والبحث
عن أولئك المحتاجين وإيجادهم ،وتقديم المساعدة لهم،
وأن تسعى إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية إلنهاء النزاع،
والتصديق على معاهدة تجارة األسلحة.
وف��ي تط ّور مثير لالهتمام ،ساهم السعوديون بتوفير
مبلغ  10ماليين دوالر أميركي لبناء مؤسسة كلينتون ،قبل
أن تصبح تلك األخيرة وزير ًة للخارجية .وفي عام ،2011
أي بعد سنة واح��دة ،و ّثقت الخارجية األميركية انتهاكات
سعودية ال ُتحصى ُترتكب في المملكة ،وكانت هيالري قد
أشرفت بنفسها على بيع طائرات قتالية أميركية متطورة
للسعودية بقيمة  29مليار دوالر ،معلن ًة أن «هذا يندرج ضمن
إطار مصلحتنا الوطنية» .شكلت تلك الصفقة أولوية قصوى
بالنسبة إلى هيالري ،وذلك وفقا ً ألندرو شابيرو مساعد وزير
الخارجية .وقبل شهرين من تاريخ إبرام الصفقة ،ساهمت
شركة «بوينغ» ـ المص ّنعة لواحدة من أكبر الطائرات المقاتلة
والتي سعى السعوديون إلى شرائها ـ في دفع 900.000
دوالر أميركي لمؤسسة كلينتون.
وت��ؤك��د ه��ي�لاري اآلن على ض���رورة مواصلة ال��والي��ات
المتحدة للتعاون االستراتيجي الوثيق مع المملكة العربية
السعودية.

الرابحون والخاسرون
في الحرب السورية

كتب باتريك كوك بيرن لـ«كاونتر بانش»:
ستنطلق م��ح��ادث��ات ال��س�لام ال��س��وري��ة بين الحكومة
والمعارضة في األيام القليلة المقبلة في مدينة جنيف وسط
مناخ بعيد عن أطر النجاح .يكره الجانبان بعضهما ،بعد
م��رور خمس سنوات على قتل بعضهم ،ما يجعل من غير
المرجح أن يتفقا على تقاسم السلطة بأي حال من األحوال
إال تقاسما جغرافيا ،حيث يحتفظ كل طرف باألراضي التي
يسيطر عليها حاليا ً ويدافع عنها بالقوة المسلحة.
سيكون من الصعب بمكان ،تجاهل هذا الواقع ،بالنظر
إلى عدم مشاركة عدد من الجماعات األقوى المتو ّرطة في
النزاع ،على األرض في جنيف .لم تت ّم دعوة تنظيم «داعش»
وال «جبهة النصرة» ،وحتى لو حصل ذلك ،فمن غير المرجح
على اإلطالق أن يوافقا .إذ إن هناك خالفات حول تحديد من
هو اإلرهابي على وجه التحديد ،وبالنظر إلى دعم المملكة
العربية السعودية «جيش اإلسالم» الذي يسيطر على معاقل

«الثوار» في الجانب الشرقي من دمشق ،وإصرار تركيا على
استبعاد األكراد السوريين ،أي حلفاء أميركا األكثر فعالية
ض ّد تنظيم «داعش».
تكمن المشكلة الرئيسة المتعلقة بإنهاء الحرب في سورية
والعراق ،في وجود عد ٍد من الالعبين األقوياء إلى الدرجة
التي ال تسمح بخسارتهم ،ولكنهم أضعف من أن يفوزوا.
فهناك دول وح��رك��ات مثل إي��ران وح��زب ال��ل��ه ،تعتبر أن
قتالهم يتمثل في إثبات وجودهم في حرب ال يمكنهم تح ّمل
خسارتها .وآخرون ،مثل المملكة العربية السعودية وتركيا،
قد استثمروا الكثير من «المصداقية في النضال من أجل
سورية» إلى الدرجة التي تجعلهم ال يقدرون على االعتراف
بأنهم لن يحققوا هدفهم المتمثل في اإلطاحة بالرئيس بشار
األسد.
تنتهي الحروب ـ في كثير من األحيان ـ باالستنزاف بدال ً
من االتفاق ،وقد يكون هذا ،هو السيناريو األفضل لتوقعات
حالة سورية .سيُنفذ وقف إطالق النار على الصعيد المحلي،
وس ُتعلن الهدنة المسلحة ،كما س ُتنفذ  600هدنة أو أكثر
خالل  15سنة من الحرب األهلية في لبنان بشكل دوري .أما
الصعوبة في هذا المجال ،فتكمن في أن الحركات التي تقاتل
من أجل العقيدة ،كتنظيمَي «داع��ش» و«جبهة النصرة»،
تقاتل بهدف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية لمحاربة وقتل
م��ن يرونهم أع��داء شيطانيين .ويختلف ه��ؤالء ع��ن ق��ادة
الحرب اللبنانيين الذين اعتادوا على واقع أن من مصلحتهم
المشتركة إيقاف قتل بعضهم.
ولكن في الوقت الذي ال نرى فيه الكثير من اإليجابيات
التي سوف تنشأ عن محادثات جنيف ،فإن المشهد السياسي
في المنطقة أكثر تعقيدا ً كونه يفضي إلى عملية سالم اآلن،
أكثر من أي وقت مضى .فإن التدخل العسكري الروسي الذي
حدث قبل أربعة أشهر يعني أن األسد لن يخسر ،على الرغم
من أنه قد ال يفوز على نحو حاسم .فهو ال يزال في السلطة
بسبب دع��م ك�� ّل من إي��ران وروسيا وح��زب الله في لبنان،
لكن وحتى مع وجود دعمهم ،فإن جيشه لم يتمكن بعد من
استعادة المدن التي فقدها في السنة الماضية كمدينتي
تدمر وإدل��ب .ربما ال يرغب الرئيس األسد في االشتراك في
مفاوضات جنيف ،لكنه يعتمد اآلن أكثر من أي وقت مضى
على هؤالء الحلفاء الخارجيين الذين ال يريدون أن يظلوا
متورطين في حرب ال نهاية لها في سورية.
ب��دأ الرابحون وال��خ��اس��رون بالظهور اآلن في سورية،
على الرغم من عدم رؤية جميع المتورطين في الصراع لهذا
الواقع .حيث يواجه تنظيم «داعش» قصفا ً متزايدا ً من قبل
مزيج من األعداء المدعومين من الواليات المتحدة األميركية
والقوات الجوية الروسية ،وعلى الرغم من ذلك ،ال يقترب
تنظيم «داع���ش» م��ن نقطة الهزيمة .وم��ا زال��ت ال��والي��ات
المتحدة األميركية تعلن هزيمة «داعش» في مدينة الرمادي
في العراق ،لكن القوات الخاصة العراقية التي استولت على
المدينة المد َّمرة ،قوامها حوالى  500جندياً .بينما لم تتلق
قوات البيشمركة الكردية العراقية التي استعادت مدينة
سنجار رواتبها منذ خمسة أشهر ،ألن حكومة إقليم كردستان
مفلسة .ويعاني الجيش ال��س��وري من نقص في الموارد
البشرية ،وفي الوقت الذي ترتفع فيه روحه المعنوية بدعم
من ال��روس ،غير أن��ه أصبح جيشا ً مستنزفا ً بعج خمس
سنوات من الحرب .أما األك��راد السوريون فقد نجحوا في
كسب رهاناتهم ،لكنهم يكرهون اعتبار الواليات المتحدة
األميركية أنهم عتاد للحرب ،فضالً عن توترهم بسبب التدخل
التركي.
من الخطورة بمكان ،اعتبار أي مرحلة من مراحل الحرب
المستمرة ،مرحلة حاسمة ،وستشهد األشهر القليلة المقبلة

هل تنجح الدبلوماسية في وقف نزيف الحرب؟

على صحة ما نقول .تتح ّمس الواليات المتحدة وحلفاؤها
في سورية ـ أي  25.000مقاتالً من وحدات حماية الشعب
الكردية ،إضافة إلى بعض الحلفاء العرب الس ّنة ،للقضاء
على آخر صلة بين تنظيم «داع��ش» والعالم الخارجي من
خالل تركيا .وهم ليسوا بعيدين عن تحقيق هذا .فقد استولت
وحدات عربية من «قوات سورية الديمقراطية» ،وهي منظمة
تسيطر عليها وح��دات حماية الشعب ،على س�� ّد تشرين
الموجود على نهر الفرات 55 ،ميالً شرق مدينة حلب ،في 23
كانون األول .وها هم يقتربون من معقل «داعش» في مدينة
منبج .أم ٌر ليس بالناجح ،لكنه مهم لثالثة أسباب.
أوالً :يفقد «داعش» اآلن أجزاء من خالفته المزعومة.
ثانياً :عبر األكراد السوريون بمساعدة حلفائهم من قوات
سورية الديمقراطية ،إلى غرب الفرات على الرغم من تهديد
تركيا بأنها لن تدع ذلك يحدث من دون ر ّد عسكري.
ثالثاً :واألهم ،دعم هجوم «قوات سورية الديمقراطية»،
ب��ال��غ��ارات الج ّوية األميركية وال��روس��ي��ة وإن ف��ي أوق��ات
متفاوتة .وقال ممثل األكراد السوريين« :ين ّفذ الروس اآلن
معظم غاراتهم الج ّوية هناك .وبعبارة أخرى ،فإن الواليات
المتحدة وروسيا تعمالن في هذا الجزء من سورية كما لو كان
بينهما تحالف عسكري».
قد تكون تركيا هي الخاسر األكبر هنا ،وهي التي بدت
في موقف ق��وي لتوسيع نفوذها في الشرق األوس��ط منذ
عام  .2011فصورتها الجذابة كدولة مزدهرة اقتصاديا ً
ودي��م��ق��راط��ي��ا ً وإس�لام��ي��اً ،ك��ان��ت م��ص��در اه��ت��م��ام كثير من
المتظاهرين ال��ع��رب المتطلّعين إل��ى اإلط��اح��ة بالحكم
الدكتاتوري واستبداله .لكن ،اتضح أن الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،كان يدعم الطائفيّة السنيّة العربيّة المناهضة
للشيعة واألك��راد والعلمانية ،والتي كان يجب مقاومتها.
وبعد دعم تركيا لجماعة اإلخ��وان المسلمين أوالً ،ساعدت
من بعدها تنظيم «داع��ش» ،و«جبهة النصرة» والجماعات
الجهادية المتطرفة.
كان ذلك ـ في الواقع ـ سوء تقدير كارثي لكل من سورية
وتركيا .حيث لم تستطع جميع األحالم العثمانية الجديدة
للرئيس أردوغان جعل تركيا قوة عظمى في الشرق األوسط،
بل ما ح��دث ج��اء على العكس من ذل��ك .وم��ن المتوقع أن
تأتي استجابته لهذا األمر في األشهر القادمة واضحة ،في
الوقت الذي تحاول فيه الواليات المتحدة وروسيا ـ بطرق
شتى وبمساعدة الحلفاء ،إغالق الحدود بين شمال سورية
وتركيا.
فإما أن يضطر الرئيس أردوغان إلى قبول استبعاد تركيا
من شمال سورية ،أو أن يزيد التدخل العسكري التركي ،وقد
يتضمن ذلك غزو شمال سورية .ويقول محللون أتراك ،أنه
أراد غزو شمال سورية في العام الماضي ،ولكن منعه عن
ذلك كبار جنراالت الجيش التركي.
سوف يكون التدخل العسكري التركي واس��ع النطاق،
أكثر صعوبة اليوم ،بعد التدخل العسكري الروسي وإسقاط
طائرة روسية من قبل طائرة « »F 16تركية في  24تشرين
الثاني الماضي .وسيواجه التحرك التركي اآلن في الشمال
السورية رفضا ً أميركيا ً ومقاومة من قبل الطائرات الروسية
والصواريخ المضادة للطائرات.
لم تنت ِه فصول الحرب في سورية والعراق بعد ،ولكن
في الوقت الذي يبدأ فيه الرابحون والخاسرون في الظهور،
فستكون فرص وقف إطالق النار على الصعيد المحلي أكثر
ذي جدوى في نهاية المطاف .ربما ال يتسنى لحكومة األسد
و«المعارضة» التوصل إلى اتفاق في جنيف ،لكن ـ من المؤكد
ـ أن القوى الخارجية التي تدعمهم ،أصبحت اآلن أكثر حرصا ً
على إنهاء هذا الصراع.

