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الحدث

ّ
مدريد تسلح السعودية أيضًا:

«إحياء العالقات» ...فوق جثث
في الوقت الذي تنشغل فيه الصحف بتغطية توقيع
صفقة األسلحة «األكبر في تاريخ الواليات المتحدة»
في الرياض من جهة ،وتبرير وزير الدفاع البريطاني
صفقات األسلحة بالحديث عن «حق السعودية في
الدفاع عن نفسها» من جهة أخرى ،تقترب إسبانيا من
إبرام صفقة تسليح ال تقل ضخامة
رنا حربي

من
تظاهرة
في صنعاء
أول من
أمس
ّ
منددة
بزيارة
ترامب
للسعودية
(أ ف ب)

«غالبًا ما يتم شحن األسلحة والذخائر
وغـيــرهــا مــن امل ـع ــدات الـعـسـكــريــة عبر
ميناء بلباو ...لكنها كانت املرة األولى
ّ
ال ـتــي كـنــت عـلــى وش ــك أن أشـ ــارك في
نقل األسلحة إلى دولــة تنتهك حقوق
اإلنسان ...وترتكب جرائم حرب وتقتل
املــدن ـيــن األب ــري ــاء ف ــي ال ـي ـم ــن» .هـكــذا
شرح رجل اإلطفاء اإلسباني إينازيو
روب ـلــز ،الـشـهــر املــاضــي ،سـبــب رفضه
اإلش ـ ــراف عـلــى شـحــن  4آالف طــن من
األس ـل ـحــة وال ــذخ ــائ ــر اإلس ـبــان ـيــة إلــى
السعودية في آذار من العام الجاري.
وفـ ــي ح ــن ي ــواج ــه ف ـي ــه روبـ ـل ــز خـطــر
تعليقه مــن عـمـلــه مل ـ ّـدة أرب ــع سـنــوات،
أل ـق ــت قـضـيـتــه ال ـض ــوء ع ـلــى صـفـقــات
التسليح بــن الــريــاض ومــدريــد ،التي
شهدت في السنوات املاضية ازدهــارًا
ف ــي ت ـج ــارة األس ـل ـحــة ،وال سـيـمــا إلــى
الشرق األوسط.
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أج ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــا «مـ ـعـ ـه ــد
ستوكهولم الــدولــي ألبـحــاث الـســام»
( )SIPRIإلى أن تجارة األسلحة العاملية
وصـلــت إل ــى أعـلــى مستوياتها خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس امل ــاض ـي ــة (-2012
 ،)2016وأن واردات األسلحة من قبل
دول الـشــرق األوس ــط ارتـفـعــت بنسبة
 86ف ــي امل ـئ ــة ،مـتــوقـعــة ارت ـف ــاع ــا أكـثــر
في ظل استمرار العمليات العسكرية
واالقتتال في سوريا والعراق واليمن،
وزيــادة حـ ّـدة التوتر بني دول املنطقة،
وال سيما بني السعودية وإيران.

ّ
ووفـ ــق الـ ــدراسـ ــة ،س ـجــلــت الـسـعــوديــة
بني  2012و 2016ارتفاعًا قياسيًا في
وارداتها من السالح بلغ  212في املئة،
مقارنة مع الفترة املمتدة ما بني 2007
و ،2011لتصبح املـمـلـكــة ال ـيــوم ثاني
أك ـبــر م ـس ـتــورد لــأسـلـحــة ف ــي الـعــالــم
بعد الهند ،ومــن بعدها اإلم ــارات في
املركز الثالث .كذلك احتلت السعودية
املــركــز الــرابــع عامليًا فــي حجم اإلنفاق
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي  ،2016ب ـع ــدم ــا كــانــت
فــي املــركــز ال ـثــالــث مــن حـيــث اإلن ـفــاق،
واألول من حيث االستيراد في .2015
ووفــق بيان مــوازنــة السعودية ،2017
خصصت الرياض نحو ثلث موازنتها
( 76.7مـ ـلـ ـي ــار دوالر) ،ل ـل ـق ـط ــاع ــن
«العسكري واألمني» ،في وقت تواصل
فيه عدوانها على اليمن للعام الثالث
على التوالي.
ّ
ونـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ك ــون ـه ــا دولـ ـ ــة ال تـصــنــع
األسلحة ،تستورد الرياض أسلحتها
ب ــدرج ــة أول ـ ــى م ــن الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
( ،)%52البلد الــذي يبيع ثلث السالح
فــي ال ـعــالــم ،تليها بــريـطــانـيــا (،)%27
ّ
ثم إسبانيا ( ،)%4.2البلد الذي يحتل
املركز السابع عامليًا والــرابــع أوروبيًا
ف ــي س ـبــاق ت ـصــديــر األس ـل ـح ــة .ووف ــق
( ،)SIPRIاسـتـحــوذت فرنسا وأملانيا
ُوبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا على
خ ـم ــس ت ـج ــارة ال ـس ــاح ال ـعــامل ـيــة بني
 2011و ،2016أي بعد بداية ما يعرف
بــ«الــربـيــع الـعــربــي» ،فــي حــن ارتفعت
ص ــادرات األسلحة اإلسبانية بنسبة
 55في املئة في الفترة نفسها.

وصلت العالقات بين السعودية وإسبانيا إلى أوجها في فترة حكم خوان كارلوس األول (أ ف ب)

صفقات «غير شرعية»
تـهــاجــم املـنـظـمــات الحقوقية العاملية
ّ
الدول التي لم تعلق صفقات التسليح
م ــع ال ـس ـعــوديــة ،وتـتـهـمـهــا بــالـتــواطــؤ
مــع تحالف ال ـعــدوان فــي الـيـمــن ،الــذي
تـ ـح ـ ّـمـ ـل ــه مـ ـس ــؤولـ ـي ــة س ـ ـقـ ــوط أع ـ ـ ــداد
كبيرة مــن املــدنـيــن (يشكلون غالبية
الضحايا وفق األمــم املتحدة) .وسبق
أن نـ ـ ـ ــددت ك ـ ــل م ـ ــن «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـع ـف ــو
الدولية»« ،مؤسسة السالم»« ،منظمة
الـســام األخ ـضــر» و«أوك ـس ـفــام» بقرار
مــدريــد تـصــديــر م ـعــدات عسكرية إلــى
الـسـعــوديــة ،عـلــى الــرغــم مــن «إمكانية
اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي ارتـ ـك ــاب ان ـت ـهــاكــات
لحقوق اإلنسان» .من جهتها ،طالبت
«م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـف ــو ال ــدولـ ـي ــة» إس ـبــان ـيــا
بشكل خــاص بــإعــادة النظر بصفقات
األسلحة ،التي وصفها خبير األسلحة
فــي فــرع املنظمة فــي إسبانيا بـ«غير
الشرعية».
ف ـف ــي  ،2013أظ ـه ــر ت ـق ــري ــر لـلـحـكــومــة
اإلس ـب ــان ـي ــة أن ص ـ ـ ــادرات ب ــاده ــا من
املـ ــواد الـعـسـكــريــة واألس ـل ـحــة ارتـفـعــت
إل ــى ال ـض ـعــف ،وذلـ ــك بـفـضــل صـفـقــات
ال ـت ـس ـل ـي ــح م ـ ــع دول خ ـل ـي ـج ـي ــة م ـثــل
الـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات .وب ـعــد عــامــن،
وتــزام ـنــا مــع ب ــدء ال ـع ــدوان الـسـعــودي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن ،ت ـ ـعـ ـ ّـم ـ ـقـ ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة بـ ــن مـ ــدريـ ــد وال ـ ــري ـ ــاض،

ال ـتــي اش ـت ــرت ف ــي ذل ــك ال ـع ــام أسـلـحــة
إسبانية بأكثر من  500مليون يورو.
ووفق األرقام ،تعتبر السعودية اليوم
ثاني أكبر زبون لألسلحة اإلسبانية،
مــع استحواذها على  12فــي املئة من
إج ـمــالــي ص ـ ــادرات األس ـل ـحــة ،ال ـتــي ال
ُ
تزال تستخدم حتى اليوم في عمليات
الـقـصــف الـتــي ذهــب ضحيتها اآلالف
من املدنيني في «البلد العربي األشد
فقرًا».
فـفــي  8ك ــان ــون ال ـثــانــي ،ع ــرض مــوقــع
« ،»Yemen Fights Backصورًا لقاذفة
قنابل من طراز « »C90من بني البنادق
اآللية والذخائر والوثائق الشخصية
ال ـت ــي ت ــرك ـه ــا امل ــرت ــزق ــة ال ـس ـع ــودي ــون
ف ــي م ـحــاف ـظــة الـ ـط ــوال ع ـلــى ال ـح ــدود
اليمنية ـ ـ الـسـعــوديــة .وبـعــد أسـبــوع،
كشف املوقع ذاتــه قاذفتني من الطراز
ّ
ذاته في املنطقة الحدودية .ويذكر أن
الـشــركــة املصنعة لـهــذه األسـلـحــة هي
«إن ـس ـت ــاالزا» اإلس ـبــان ـيــة .وب ـعــد أكثر
من شهرّ ،
تم تداول فيديو على مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ي ـظ ـهــر فـيــه
الحوثيون في مديرية ميدي اليمنية،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن الـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـم ـ ــر ،وه ــم
يحتفلون باستيالئهم عـلــى سـيــارة
 ،600-BMRوهــي مركبة عسكرية من
تصنيع شركة «إناسا» اإلسبانية.
وكـ ــانـ ــت الـ ـصـ ـح ــف اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،مــع
بداية العام الجاري ،قد ربطت زيارة

ّ
تعد السعودية اليوم
ثاني أكبر زبون
لألسلحة اإلسبانية
تراهن الشركات اإلسبانية
على المشاركة في
تحقيق «رؤية »2030

امللك اإلسباني فيليب السادس ،إلى
ال ـس ـعــوديــة بـتــوقـيــع ات ـف ــاق عسكري
لبيع سفن حربية بقيمة  2.1مليار
دوالر إلى الرياض .وفي حني لم يعلن
ّ
رس ـم ـيــا ع ــن ال ـص ـف ـقــة ،أكـ ــد املـتـحــدث
باسم شركة «نافانتيا» ،وهي شركة
إسبانية خاصة لصناعة األسلحة،
آن ــذاك «أن امل ـفــاوضــات مـتـقــدمــة جـ ّـدًا
لـبـنــاء خـمــس سـفــن حــربـيــة مــن طــراز
أف ــان ـت ــى  2200س ـي ـتــم ب ـي ـع ـهــا» إل ــى
املـمـلـكــة ال ـتــي ت ـت ـصـ ّـدر قــائـمــة ال ــدول
األكثر إنفاقًا على التجهيز العسكري

