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المقدمة
ً
وفقــا لألمــم
فــي  3ســبتمبر  /أيلــول  ،2019دخــل الصــراع فــي اليمــن الــذي يعيــش فــي خضــم أســوأ أزمــة إنســانية
المتحــدة وانتهــاكات متفاقمــة لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي ،عامه الخامس ،حيث بــدأ فريق من الخبراء
داعيــا المجتمــع الدولــي
الدولييــن البارزيــن أنشــأه مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة يــدق ناقــوس الخطــر،
ً
إلــى التنديــد بالجرائــم التــي ترتكبهــا جميــع األطــراف المتحاربــة ،ومطال ًبــا الــدول بعــدم تزويــد هــذه األطــراف باألســلحة
التــي يمكــن أن تســتخدم فــي الصــراع وتذكيرهــا بالتزامهــا باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان احتــرام القانــون
الدولــي اإلنســاني .كمــا شــدد فريــق الخبــراء بشــكل خــاص علــى أنــه «يمكــن محاســبة الــدول علــى مــا تقدمــه مــن عــون
ومســاعدة فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي إذا تــم اســتيفاء شــروط التواطــؤ» ،ووجــد أن «مشــروعية عمليــات
نقــل األســلحة التــي تقــوم بهــا فرنســا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول ال تــزال موضــع شــك".1
وبعــد ذلــك بعاميــن ،نشــر فريــق الخبــراء ذاتــه تقريــره فــي ســبتمبر  ،2021وأكــد قلقــه بشــأن عمليــات توريــد األســلحة
ألطــراف الصــراع:
«علــى الرغــم مــن التوصيــات القويــة التــي قدمهــا فريــق الخبــراء البارزيــن فــي تقاريــره الســابقة ،واصلــت دول ثالثــة،
مــن بينهــا جمهوريــة إيــران اإلســامية وفرنســا وكنــدا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة دعــم أطــراف
الصــراع ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال عمليــات نقــل األســلحة إليهــا )...( .وقــد أشــار الفريــق سـ ً
ـابقا بــأن عمليــات بيــع األســلحة
ألطــراف الصــراع هــي الوقــود الــذي يســاعد علــى إطالــة أمــد الصــراع».2
ماذا حدث في هذه األثناء؟
منــذ بدايــة تصعيــد الصــراع فــي عــام  ،2015ســلطت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الضــوء علــى وجــود معــدات
فرنســية ُتبــاع لألطــراف المتحاربــة فــي اليمــن .3مــن بيــن هــذه األطــراف ،تحتــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوقــت
الحالــي المركــر الخامــس ألكبــر عمــاء فرنســا فــي شــراء األســلحة والمعــدات العســكرية الفرنســية خــال الفتــرة مــا بيــن
.2020 – 2011
يهــدف تقريرنــا ،مــن خــال التحليــل الــذي أعدتــه منظمــة مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان وهــي إحــدى روابــط الفيدراليــة،
إلــى تســليط الضــوء علــى أن هــذا البلــد الــذي يعتبــر أحــد الحلفــاء االســتراتيجيين للقــوى الغربيــة هــو فــي الواقــع بلــد
دكتاتــوري قمعــي بشــكل خــاص ،حيــث تلقــى فيــه األصــوات المعارضــة للنظــام مصيــر الســجن والتعذيــب ،وأكبــر مثــال
علــى ذلــك هــو المصيــر الــذي لقــاه الناشــط الحقوقــي أحمــد منصــور ،الحائــز علــى جائــزة مارتــن إينالــز لحقــوق اإلنســان،
والــذي حكــم عليــه بالســجن النتقــاده النظــام ،وال يــزال يقبــع خلــف القضبــان رغــم انتهــاء مــدة عقوبتــه.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبفضــل عمــل منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ،وهــي رابطتنــا فــي اليمــن ،يسـ ّـلط هــذا التقريــر
الضــوء علــى المســؤوليات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تتحملهــا الســلطات اإلماراتيــة فــي ارتــكاب عــدد مــن
االنتهــاكات األكثــر جســامة علــى أرض الواقــع فــي الصــراع الدائــر فــي اليمــن.
وفــي األخيــر ،ومــع تراكــم األدلــة فــي الســنوات األخيــرة علــى ارتــكاب النظــام اإلماراتــي لهــذه االنتهــاكات ،يقــدم هــذا
ً
تحليــا لألســلوب الــذي واصلــت بــه الســلطات الفرنســية تجهيــز هــذا النظــام عســكريًا ،وهــو
التقريــر الــذي أعددنــاه
األمــر الــذي يعــد انتهـ ً
ـاكا اللتزاماتهــا الدوليــة بشــأن صــادرات األســلحة .فهــل كانــت فرنســا متواطئــة فــي ارتــكاب هــذه
االنتهــاكات؟ ويمتــد الدعــم الفرنســي اآلن إلــى الشــركات الفرنســية ذاتهــا التــي حطــت رحالهــا فــي دولــة اإلمــارات ،ممــا
يســاعدها علــى إنشــاء مركــز صناعــي لألســلحة ومعــدات المراقبــة العســكرية ،وتقويــة هــذه الدولــة المعروفــة بأنهــا دولــة
بوليســية تمــارس شــتى أنــواع االســتبداد فــي الداخــل ودولــة إجراميــة ترتكــب فضائــع مروعــة بحــق اليمنييــن علــى
أرض اليمــن ،وهــو األمــر الــذي يعــد انتهـ ً
ـاكا للقوانيــن الفرنســية المتعلقــة بااللتــزام بالعنايــة الواجبــة بشــأن األســلحة.

 .1تقريــر فريــق الخ ـراء البارزيــن الدوليــن واإلقليميــن عــى النحــو الــذي قُــدم إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان «حالــة حقــوق اإلنســان يف
اليمــن ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ أيلول/ســبتمرب  3( A/HRC/42/17 ،2014ســبتمرب  ،)2019متــاح عــى الرابــط:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/87/PDF/G1924087.pdf?OpenElement

 .2تقريــر فريــق الخ ـراء البارزيــن الدوليــن واإلقليميــن عــى النحــو الــذي قُــدم إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان «حالــة حقــوق اإلنســان يف
اليمــن ،مبــا يف ذلــك اإلنتهــاكات والتجــاوزات منــذ أيلول/ســبتمرب  ،20/A/HRC/48 ،2014الفقــرة  10( ،19ســبتمرب  ،)2021متــاح عــى الرابــط:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A-HRC-48-20-AUV.pdf

 .3انظر التحقيقات والتقارير والحمالت وال سيام التابعة للمنظمة الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومنظمة ديسكلوز ومنظمة العفو الدولية
مبيعات األسلحة :فرنسا واالمارات العربية المتحدة ،شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن؟

5

المنهجية
هــذا التقريــر هــو نتــاج بحــث قــام بــه كل مــن مرصــد األســلحة والفدراليــة الدولــي لحقــوق اإلنســان والمنظمــات اليمنيــة
والخليجيــة والفرنســية األعضــاء فيهــا ،كمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ،ومركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان ،ورابطــة
حقــوق اإلنســان بفرنســا ،خــال الفتــرة مــا بيــن أبريــل  2019وأبريــل .2021
كان الهــدف ،مــن ناحيــة ،هــو الكشــف عــن الــدور المحتمــل الــذي تلعبــه األســلحة التــي وردتهــا فرنســا إلــى اإلمــارات
داخليــا وفــي ارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة
العربيــة المتحــدة لتســتخدمها فــي عمليــات القمــع التــي يمارســها النظــام
ً
لحقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب فــي اليمــن.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تظهــر األدلــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي هــذا التقريــر بــأن الشــركات الفرنســية والدولــة الفرنســية
لــم تحتــرم بعــض التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،ممــا يجعلهــا مســؤولة عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا
اإلمــارات.
يستند هذا التقرير إلى تحليل ما يلي:
المعلومات المتعلقة بمبيعات األسلحة والعالقة الفرنسية اإلماراتية:

• وثائــق عامــة تبلــغ عــن مبيعــات األســلحة الفرنســية :التقاريــر المرفوعــة إلــى البرلمــان عــن صــادرات األســلحة
الفرنســية ،وســجل األمــم المتحــدة لألســلحة التقليديــة ،وتقاريــر إلــى االتحــاد األوروبــي ،وقاعــدة بيانــات األمــم
المتحــدة إلحصائيــات تجــارة الســلع األساســية (كومتريــد) ،وقاعــدة بيانــات معهــد ســتوكهولم الدولــي لبحــوث
الســام ( ،)SIPRIوالمعلومــات الــواردة مــن دائــرة معلومــات الســام الدولــي ( ،)IPISومركــز كليــة إدارة األعمــال
فــي جامعــة مينــاس جيرايــس ( ،)CIEEMGونظــام ترخيــص تصديــر المنتجــات المتفجــرة ( ،)EAEPواللوائــح
المتعلقــة بتنفيــذ قانــون مناهضــة التعذيــب ،واألســئلة البرلمانيــة المكتوبــة والشــفوية ،والمعلومــات الصــادرة عــن
وســائل اإلعــام المتخصصــة؛
• اجتماعــات منعقــدة مــع مصــادر وخبــراء و/أو مهندســين فــي مجــال صناعــة األســلحة وخبــراء وصحفييــن
آخريــن؛
• وثائق وكتيبات داخلية خاصة بصناعة األسلحة؛

المعلومات المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان في اإلمارات العربية المتحدة:

• منشــورات صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة موثوقــة تتواجــد خــارج البــاد ،وتقاريــر صــادرة عــن مؤسســات تابعــة
لألمــم المتحــدة ،وهــي المصــادر الرئيســية للمعلومــات الخاصــة بهــذا الجــزء مــن التقريــر.4

المعلومات الواردة من اليمن:

• خــال الفتــرة بيــن عامــي  2018و ،2019قــام الباحثــون الميدانيــون فــي منظمــة مواطنــة بجمــع ثمانــي
شــهادات أدلــى بهــا ناجــون وشــهود حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي جنــوب اليمــن ،إمــا بعــد اإلفــراج عــن
الناجيــن أو إفــادات أفــراد عائــات الضحايــا والناجيــن .وتتعلــق البيانــات التــي تــم جمعهــا بوقائــع حدثــت بيــن
عامــي  2016و 2018وتتضمــن معلومــات وبيانــات دقيقــة ،باإلضافــة إلــى موافقــة الشــهود المســتنيرة علــى
ً
وحفاظــا علــى ســامة الشــهود والضحايــا ،اســتخدمت منظمــة مواطنــة أســماء مســتعارة لهــم
تقديــم المعلومــات.
فــي جميــع الحــاالت المذكــورة .وتعتبــر المعلومــات المجمعــة فــي هــذا التقريــر ،والتــي تــم تقييمهــا ومراجعتهــا
ـزءا بسـ ً
ـيطا مــن الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا مواطنــة
مــن قبــل فريــق البحــث المركــزي فــي منظمــة مواطنــة ،جـ ً
لتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني فــي ســياق الصــراع المســلح فــي اليمــن.

• منشــورات صــادرة عــن منظمــات حقوقيــة موثوقــة ،بمــا فــي ذلــك تقاريــر ســابقة صــادرة عــن مواطنــة لحقــوق
اإلنســان ،وتقاريــر صــادرة عــن مؤسســات تابعــة لألمــم المتحــدة ،ومــا إلــى ذلــك.

 .4لقــد نجحــت الهجــات الشــديدة للغايــة التــي مارســتها الســلطات اإلماراتيــة خــال الســنوات العــر املاضيــة عــى حركــة حقــوق اإلنســان داخــل البــاد يف تفكيــك
الحركــة بالكامــل تقري ًبــا ،وجعلــت إجـراء التحقيقــات يف مجــال حقــوق اإلنســان وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان شــبه مســتحيل.
يف عــام  ،2017أعيــد اعتقــال أحمــد منصــور ،وهــو الشــخص الــذي وصفــه ق ـرار الربملــان األورويب بأنــه «آخــر مدافــع حقــوق اإلنســان يف اإلمــارات كان قــاد ًرا عــى
انتقــاد الســلطات عل ًنــا» وكان يعتــر أحــد مصــادر املعلومــات الرئيســية للمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى مــدى الســنوات املاضيــة ،وبذلــك تــم إخــاد صوتــه،
يف واحــدة مــن أحــدث الرضبــات التــي وجهتهــا الســلطات لحركــة حقــوق اإلنســان اإلماراتيــة .ومنــذ ذلــك الحــن ،أصبــح الحصــول عــى معلومــات وشــهادات مبــارشة
حــول حالــة حقــوق اإلنســان داخــل البــاد ميثــل تحديًــا متزايـدًا.
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اإلطار القانوني المعمول به
تنظــم عــدة صكــوك دوليــة الطريقــة التــي يتــم بهــا تصديــر األســلحة ومعــدات المراقبــة ،ممــا يتطلــب مــن الــدول األطــراف
فــي هــذه الصكــوك ضمــان عــدم بيعهــا لألســلحة أو معــدات المراقبــة إذا كان هنــاك خطــر مــن اســتخدام هــذه المــواد
والســلع الرتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان.
ً
أيضــا علــى الشــركات ،وذلــك لمنــع مشــاركتها المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي
إن االلتزامــات القانونيــة فــي فرنســا ُتطبــق
انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وقــد يــؤدي عــدم احتــرام هــذه االلتزامــات إلــى تحديــد المســؤولية المحتملــة للحكومــة الفرنســية أو الشــركات الفرنســية
عــن ارتــكاب الســلطات اإلماراتيــة النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان والتواطــؤ معهــا.

 .1االلتزامات المحددة للدولة الفرنسية فيما يتعلق بنقل األسلحة

1.1

معاهدة تجارة األسلحة

تعتبــر فرنســا أحــد أطــراف معاهــدة تجــارة األســلحة ،وبصفتهــا دولــة عضــو فــي هــذه االتفاقيــة ،فيجــب عليهــا ،بموجــب
الفقــرة  3مــن المــادة  6مــن هــذه المعاهــدة ،أال تمنــح اإلذن بــأي عمليــة نقــل لألســلحة التقليديــة المشــمولة بالمــادة 2
( )1أو للمــواد المشــمولة بالمــادة  3أو المــادة  ،4إذا كانــت علــى علــم فــي ذلــك الوقــت بــأن تلــك األســلحة أو المــواد
ُ
ستســتخدم فــي ارتــكاب إبــادة جماعيــة ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،أو انتهــاكات جســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام ،1949
أو هجمــات موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو مدنييــن محمييــن بهــذه الصفــة ،أو جرائــم حــرب أخــرى علــى النحــو المحــدد
فــي االتفاقيــات الدوليــة التــي هــي طــرف فيهــا .كمــا تنــص المــادة  7مــن هــذه المعاهــدة علــى أنــه يجــب علــى الــدول
إجــراء تقييــم لجميــع صــادرات األســلحة التقليديــة أو الذخيــرة أو األجــزاء والمكونــات المرتبطــة بهــا ،وذلــك مــن أجــل
تحديــد مخاطــر مــا إذا كان يتــم اســتخدام هــذه المعــدات الرتــكاب أو تســهيل ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون
الدولــي المتعلــق بحقــوق باإلنســان أو القانــون اإلنســاني الدولــي ،أو ارتــكاب أو تســهيل أي عمــل يشــكل جريمــة بحســب
االتفاقيــات والبروتوكــوالت الدوليــة المتعلقــة باإلرهــاب أو الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة التــي تكــون
ً
ً
أيضــا تقييــم مخاطــر نقــل أي أســلحة تقليديــة مشــمولة بالمعاهــدة.
طرفــا فيهــا .ويجــب علــى فرنســا
الدولــة المصــدرة
كمــا يجــب علــى المصــدر مراعــاة اتخــاذ تدابيــر فعالــة لتقليــل مخاطــر العواقــب الســلبية الموضحــة فــي المــادة .7.1
فعندمــا يتــم التأكــد مــن وجــود مخاطــر كبيــرة مــن العواقــب الســلبية ،يجــب علــى الدولــة عــدم منــح إذن التصديــر.

 1.2الموقــف المشــترك لمجلــس االتحــاد األوروبــي رقــم  PESC/2008/944الــذي يحــدد القواعد [المشــتركة]
التــي تحكــم مراقبــة صــادرات التقنيــات والمعدات العســكرية

حــدد الموقــف المشــترك ،الــذي تــم إقــراره فــي  8ديســمبر  2008خــال فتــرة تولــي فرنســا لرئاســة االتحــاد األوروبــي،
طابــع "مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بصــادرات األســلحة" الملــزم قانو ًنــا علــى الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي،
والــذي اعتمــده وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي فــي عــام  .5 1998مــن أجــل تعزيــز التقــارب بيــن الــدول األعضــاء
بشــأن سياســات تصديــر األســلحة وضمــان شــفافيتها ومســؤوليتها فــي هــذا الشــأن ،يُ لــزم الموقــف المشــترك الــدول
بإخضــاع أذون تصديــر األســلحة لثمانيــة معاييــر التخــاذ القــرار ،وهــي:
• امتثال المستفيد اللتزاماته الدولية؛
• احترام حقوق اإلنسان؛
• الوضع الداخلي في بلد المقصد النهائي وخطر تفاقم التوترات في ذلك البلد؛
• الحفاظ على السلم واألمن واالستقرار اإلقليمي؛
• األمن القومي للدول األعضاء والدول الحليفة والصديقة؛
5. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:fr:PDF
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• سلوك الدولة المشترية تجاه المجتمع الدولي ،وخاصة موقفها من اإلرهاب؛
• وجود خطر من تحول مســار المواد داخل البلد المشــتري أو من تصديرها في ظل ظروف غير مرغوب فيها؛
• توافق صادرات السالح مع القدرات الفنية واالقتصادية للبلد المستفيد.

بعــد تقييــم موقــف البلــد المســتفيد ،فــإن المعيــار الثانــي للموقــف المشــترك يتطلــب علــى وجــه التحديــد مــن الــدول
األعضاء (أ) رفض منح إذن التصدير إذا كان هناك خطر واضح من أن يتم اســتخدام التقنيات أو المعدات العســكرية
التــي ســيتم تصديرهــا للقمــع الداخلــي؛ و(ب) رفــض منــح إذن التصديــر إذا كان هنــاك خطــر واضــح بــأن يتــم اســتخدام
التقنيــات أو المعــدات العســكرية التــي ســيتم تصديرهــا فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي اإلنســاني.
ً
أيضــا مشــاركة
ومــن أجــل مواءمــة سياســات الــدول األعضــاء فــي هــذا الشــأن ،فــإن الموقــف المشــترك يتطلــب منهــا
قراراتهــا وتوضيحهــا فــي الحــاالت التــي ترفــض فيهــا منــح إذن تصديــر األســلحة .كمــا أنــه ينــص علــى آليــة للتشــاور
واإلخطــار بيــن الــدول بشــأن قــرارات الرفــض ،بمــا فــي ذلــك التبــادل المحــدد عندمــا تعتبــر إحــدى الــدول منــح اإلذن بأنــه
صفقــة "مطابقــة بشــكل أساســي" لصفقــة رفضتهــا دولــة عضــو أخــرى خــال الســنوات الثــاث الســابقة.

 .2التزامــات محــددة للدولــة الفرنســية بشــأن صــادرات "الســلع ذات االســتخدام
المــزدوج"

ً
وفقــا للتعريــف الرســمي للحكومــة الفرنســية ،فــإن "الســلعة ذات االســتخدام المــزدوج" هــي منتــج أو خدمــة "يحتمــل
أن يكــون لهــا اســتخدام مدنــي أو عســكري" ،بمعنــى ،أنهــا مخصصــة فــي األســاس لالســتخدام المدنــي ،مثــل الصناعــة،
ً
أيضــا يمكــن اســتخدامها لتطويــر أســلحة أو معــدات عســكرية" .6فــا تعتبــر عمليــات تصديــر هــذه المعــدات أو
ولكــن
الخدمــات محظــورة مسـ ً
ـبقا علــى الشــركات ولكنهــا تخضــع لرقابــة ملزمــة تتمثــل بشــكل عــام فــي االلتــزام بالحصــول
علــى تراخيــص لتصديرهــا.
منــذ عــام  ،2009يتــم التعامــل مــع هــذه المســألة مــن خــال السياســة التجاريــة المشــتركة لالتحــاد األوروبــي ،بموجــب
الالئحــة رقــم  428/2009الصــادرة فــي  5مايــو  2009المعمــول بهــا بشــكل مباشــر فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد
األوروبــي ،كمــا تــم تعديلهــا مؤخــرًا فــي الئحــة االتحــاد األوروبــي رقــم  2021/821فــي يونيــو ( 2021تنقيــح
 .)2021يتــم تعريــف المــواد ذات االســتخدام المــزدوج علــى أنهــا ســلع وبرامــج وتقنيــات يمكــن اســتخدامها فــي صناعة
كل مــن المنتجــات المدنيــة والعســكرية .تســعى ضوابــط تصديــر المــواد ذات االســتخدام المــزدوج فــي االتحــاد األوروبي
إلــى تحديــد كل مــن الغايــات التجاريــة واألمنيــة مــن هــذه المــواد وهيكلهــا الــذي يعكــس هــذه االزدواجيــة ،وذلــك مــن
خــال إنشــاء قائمــة فــي المرحلــة األولــى بالمــواد الخاضعــة للضبــط ("قائمــة المــواد ذات االســتخدام المــزدوج") .هــذه
ّ
مركبــة مــن قوائــم ضبــط أنظمــة الرقابــة علــى الصــادرات
القائمــة ،والتــي يتــم تحديثهــا ســنويًا ،هــي عبــارة عــن مجموعــة
ً
متعــددة األطــراف  -بمــا فــي ذلــك اتفــاق فاســنار ( )WAالــذي تعــد فرنســا طرفــا فيــه (انظــر أدنــاه) .كمــا توجــد آليــات
لتحديــد المــواد التــي ال تظهــر فــي قائمــة المــواد ذات االســتخدام المــزدوج أو لجعــل المــواد ذات االســتخدام المــزدوج
اإلضافيــة خاضعــة لضوابــط مبنيــة علــى قوائــم وطنيــة "ألســباب تتعلــق باألمــن العــام أو اعتبــارات حقــوق اإلنســان".7

 2.1اتفاق فاسنار

وقعــت فرنســا علــى اتفــاق فاســنار ( ،)1996والــذي يضــم اليــوم  42دولــة .وبينمــا تظــل مراقبــة الصــادرات فــي
أيــدي الــدول ،فــإن الغــرض منهــا هــو تعزيــز "الشــفافية وخلــق مســؤولية أكبــر فــي عمليــات نقــل األســلحة والســلع ذات
االســتخدام المــزدوج مــن أجــل منــع التراكمــات المزعزعــة لالســتقرار" ،أي بمعنــى منــع عمليــات نقــل األســلحة والتقنيــات
ذات االســتخدام المــزدوج مــن تقويــض االســتقرار الدولــي.

 .6مــن املحتمــل أن يكــون لبعــض الســلع أو التقنيــات ذات االســتخدام املــزدوج اســتخدام عســكري تقليــدي؛ وميكــن اســتخدام البعــض اآلخــر يف صناعــة أســلحة الدمــار
الشــامل ،مثــل األســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة ،أو يف صناعــة الصواريــخ القــادرة عــى حمــل مثــل هــذه األســلحة .انظــر،

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmemen-et-non-proliferation/la-france-et-le-controle-des-exportations-sensibles/article/
controle-des-biens-et-technologies-sensibles-a-double-usage
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وافقــت الــدول الموقعــة علــى اتفــاق فاســنار علــى مراقبــة صــادرات الســلع المدرجــة فــي قائمــة االتفــاق للســلع ذات
االســتخدام المــزدوج ،كل بموجــب قوانينهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا ،واإلبــاغ بشــفافية عــن صــادرات الســلع ذات
االســتخدام المــزدوج التــي تعتبــر حساســة وقــرارات منــع نقــل البضائــع ذات االســتخدام المــزدوج بشــكل عــام .كمــا
يتعيــن علــى الــدول األعضــاء إجــراء مشــاورات وتبــادل للمعلومــات التــي فــي حوزتهــا بشــأن عمليــات نقــل الســلع
والتقنيــات ذات االســتخدام المــزدوج الحساســة للغايــة .ويتــم تحديــث قائمــة الســلع والتقنيــات "ذات االســتخدام
المــزدوج" التــي تحددهــا هــذه الالئحــة بانتظــام .وهــي تشــمل المعــدات اإللكترونيــة ومكونــات ومــواد محــددة خاصــة
ً
أيضــا البرامــج ( )D.4.4ومعــدات المراقبــة ( )j.5.8.1علــى ســبيل المثــال .يســتهدف اتفــاق فاســنار علــى
بهــا ،ولكــن
وجــه التحديــد األنظمــة التــي تجعــل مــن الممكــن اســتخراج بيانــات تعريــف عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت ( )IPوالمحتــوى
ً
نموذجــا
المرتبــط بتطبيقــات اإلنترنــت (الصــوت والفيديــو والرســائل والملفــات المرفقــة) ،واألنظمــة التــي تشــكل
للشــبكة االجتماعيــة لفــرد أو مجموعــة مــن األفــراد ،وأنظمــة فحــص االتصــاالت الســلكية والالســلكية .كمــا أن معــدات
ً
أيضــا فــي القائمــة .وفــي حيــن أن القائمــة ال تشــمل أنظمــة
التشــفير ( 8)a.2.5مــن نــوع القياســات الحيويــة مدرجــة
تحليــل البيانــات البيومتريــة ،إال أنهــا تحــدد عــد ًدا معي ًنــا مــن الوظائــف الفنيــة مثــل" ،المصادقــة اإللكترونيــة" و"التوقيــع
اإللكترونــي" و"ســامة البيانــات" و"عــدم اإلنــكار" 9و"إدارة حقــوق البيانــات" و"تشــفير وفــك تشــفير البيانــات فــي
مجــال الترفيــه أو التســجيالت التلفزيونيــة أو التســجيالت المتعلقــة بالمرضــى فــي القطــاع الطبــي".

2.2

الئحة االتحاد األوروبي بشأن صادرات السلع ذات االستخدام المزدوج

حظيــت لوائــح االتحــاد األوروبــي المتعلقــة بالســلع ذات االســتخدام المــزدوج ،مــن ضمنهــا تقنيــات المراقبــة وتقنيــات
المراقبــة اإللكترونيــة ،باهتمــام متزايــد فــي االتحــاد األوروبــي ،علــى خلفيــة أن العديــد مــن الــدول قامــت بنشــر برامــج
إلكترونيــة ضــارة واســتخدمت تقنيــات مراقبــة واعتــراض االتصــاالت بشــكل متكــرر لإليقــاع بالصحفييــن والناشــطين
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.
تقــدم مراجعــة وإعــادة صياغــة الئحــة  ،2009التــي تــم تبنيهــا أخيــرًا فــي يونيــو  ،2021مجموعــة واســعة مــن
التغييــرات علــى نظــام االتحــاد األوروبــي الخــاص بضوابــط تصديــر الســلع ذات االســتخدام المــزدوج ،ومــن بينهــا "آليــة
تنســيق إنفــاذ" جديــدة ،وضوابــط جديــدة بشــأن تصديــر مكونــات المراقبــة اإللكترونيــة ،وتقريــر عــام جديــد بشــأن
صــادرات المــواد ذات االســتخدام المــزدوج ،وآليــة موســعة لضبــط ومراقبــة العناصــر غيــر المدرجــة  -بمــا فــي ذلــك
التقنيــات الناشــئة .ولمنــع تصديــر البرامــج اإللكترونيــة الضــارة المحتملــة (خاصــة أنظمــة اعتــراض المكالمــات الهاتفيــة،
أو الخاصــة باختــراق أجهــزة الكمبيوتــر أو تمكيــن التحايــل علــى كلمــات المــرور التــي يمكــن أن تســتخدمها الــدول
األجنبيــة لقمــع المعارضيــن السياســيين أو النشــطاء) إلــى الــدول التــي تنتهــك التشــريعات الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
تنــص الالئحــة المعــاد صياغتهــا والمقــرة فــي  2021علــى أنــه يجــب علــى الــدول األعضــاء رفــض طلبــات منــح تراخيــص
التصديــر إذا كان مــن المحتمــل أن يــؤدي تصديــر تقنيــات المراقبــة إلــى ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان.
ويجــب علــى الســلطات النظــر فــي اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم اســتخدام جميــع تقنيــات المراقبــة فــي الدولــة التــي يتــم
تصديــر هــذه التقنيــات إليهــا وتقييــم تأثيــر الصــادرات علــى الحــق فــي الخصوصيــة والحــق فــي حمايــة البيانــات وحريــة
المحســنة مــن الــدول األعضــاء تســجيل ونشــر
التعبيــر وحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات .وتتطلــب تدابيــر الشــفافية
ّ
بيانــات التراخيــص المتعلقــة بالصــادرات الموافــق عليهــا والمرفوضــة ،ممــا يســمح لهيئــات الرقابــة الديمقراطيــة واألفــراد
والمجتمــع المدنــي والصحفييــن باكتســاب المعرفــة بالتجــارة العالميــة فــي مجــال تقنيــات المراقبــة .وتشــمل التدابيــر
األخــرى قائمــة جديــدة مــن التقنيــات التــي تتطلــب مــن المصدريــن لهــا الحصــول علــى تراخيــص تصديرهــا وتفــرض
عليهــم التزامــات إلثبــات مراعاتهــم لحقــوق اإلنســان .دخلــت الالئحــة حيــز التنفيــذ فــي  9ســبتمبر .2021

2.3

نظام الرقابة الفرنسي

ً
غامضــا للغايــة فيمــا يتعلــق بتصديــر الشــركات للســلع ذات االســتخدام المــزدوج .وال
ال يــزال نظــام الرقابــة الفرنســي
يتضمــن التقريــر الخــاص بصــادرات األســلحة أي معلومــات عــن الســلع ذات االســتخدام المــزدوج .فالســلطة التــي تصــدر
تراخيــص التصديــر للســلع ذات االســتخدام المــزدوج هــي إدارة الســلع ذات االســتخدام المــزدوج ( )SBDUالتابعــة
لــوزارة االقتصــاد والصناعــة والقطــاع الرقمــي ،وتقــدم الــوزارات المعنيــة بالقطــاع المعنــي رأيهــا بصفــة استشــارية،
وتقــوم اللجنــة الفرنســية المشــتركة بيــن الــوزارات للســلع ذات االســتخدام المــزدوج ( ،)CIBDUوالتــي تــم إنشــاؤها

 .8باستثناء بعض السلع بالغة الحساسية املسجلة يف قامئة ملحقة بشكل خاص باللوائح ،فعمليات نقلها داخل أرايض املجتمع ال تخضع لهذه الضوابط.
 .9إمكانية التحقق من أن املرسل واملتلقي هام بالفعل الطرفان اللذان رصحا عن استالم الرسالة وإرسالها.
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بموجــب القــرار رقــم  2010-294بتاريــخ  18مــارس  ،2010بفحــص الطلبــات األكثــر حساســية .10تتألــف هــذه اللجنــة
مــن ممثليــن عــن األمانــة العامــة [الفرنســية] للدفــاع واألمــن القومــي ،ووزارات الداخليــة والدفــاع والصناعــة ،والطاقــة،
والتجــارة الخارجيــة ،والبحــوث ،والصحــة ،والزراعــة ،والجمــارك .ويتطلــب موافقــة وزارة الشــؤون الخارجيــة علــى
طلبــات منــح تراخيــص تصديــر الســلع ذات االســتخدام المــزدوج .11زادت شــفافية النظــام فــي عــام  ،2021حيــث أصبــح
يتعيــن علــى الحكومــة تقديــم تقريــر ســنوي إلــى البرلمــان تلخــص فيــه عمليــات وقــرارات التصديــر فــي هــذا الشــأن.

 .3التزامات الدولة الفرنسية بشأن أفعال الشركات

باإلضافــة إلــى االلتزامــات المحــددة للدولــة الفرنســية بشــأن صــادرات األســلحة والســلع ذات االســتخدام المــزدوج ،فــإن
علــى فرنســا التزامــات أكثــر عموميــة بشــأن تصرفــات الشــركات المقيمــة علــى أراضيهــا أو الشــركات الخاضعــة لواليتهــا
القضائيــة.
تلتــزم الــدول بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان باتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان
مــن قبــل جميــع الكيانــات الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة ،بمــا فــي ذلــك عندمــا تعمــل هــذه الكيانــات خــارج حدودهــا
اإلقليميــة .وبحســب مــا أشــارت إليــه اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي مالحظتهــا
رقــم ( 12 24الملزمــة للــدول التــي صادقــت علــى العهــد الدولــي) ،يمكــن دعــوة الــدول إلــى "اتخــاذ التدابيــر الالزمــة
لمنــع الشــركات المقيمــة فــي أراضيهــا و /أو الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة مــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان خــارج
ً
أراضيهــا" .وهــذا ً
ووفقا للعهــد الدولي،
أيضــا مــا تنــص عليــه االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .13باإلضافــة إلى ذلــك،
يمكــن دعــوة الــدول إلــى "اعتمــاد إطــار قانونــي يُ لــزم الشــركات التجاريــة إثبــات مراعاتهــا المعقولــة لحقــوق اإلنســان
مــن أجــل تحديــد ومنــع وتقليــل مخاطــر انتهــاك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق" .14كمــا تؤكــد اللجنــة بأنــه
يجــب علــى الــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمعالجــة االنتهــاكات التــي تحــدث خــارج حدودهــا بســبب أنشــطة
الكيانــات التجاريــة التــي يمكنهــا ممارســة الســيطرة عليهــا ،وال ســيما فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا المحاكــم الوطنيــة
للدولــة التــي وقــع فيهــا الضــرر غيــر متوفــرة أو غيــر فعالــة .أخيـرًا ،تؤكــد اللجنــة علــى ضــرورة فــرض عقوبــات جنائيــة
وإداريــة علــى الشــركات إذا كان تصرفهــا بــدون مراعــاة العنايــة المطلوبــة بهــذا الشــأن .وعــاوة علــى ذلــك ،تقتــرح
اللجنــة ،علــى ســبيل المثــال فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مراجعــة عقــود المشــتريات
الحكوميــة وائتمانــات التصديــر وأشــكال أخــرى مــن دعــم الدولــة لهــذه الشــركات مــن امتيــازات ومزايــا .وفيمــا يتعلــق
جزئيــا ،أو التــي تتلقــى
كليــا أو
ً
بالحــاالت التــي تكــون فيهــا الشــركات التجاريــة التــي تربــط بالدولــة أو تســيطر عليهــا ً
دعمً ــا وخدمــات كبيــرة مــن الهيئــات العامــة ،فيجــب علــى الســلطات اتخــاذ تدابيــر صارمــة بشــكل خــاص لمنــع قيــام هــذه
الشــركات بارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وبالفعــل ،كلمــا اقتربــت الشــركة مــن الدولــة ،أو كلمــا زادت اعتمادهــا علــى
ســلطة قانونيــة أو دعــم دافعــي الضرائــب ،كلمــا كان النهــج الــذي تتبعــه الدولــة معهــا أكثــر أهميــة لضمــان احتــرام الشــركة
لحقــوق اإلنســان.
كمــا تشــير مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الشــركات التجاريــة وحقــوق اإلنســان ("مبــادئ األمــم المتحــدة
التوجيهيــة") إلــى أنــه يجــب علــى الــدول أن تشــجع الشــركات وأن تطلــب منهــا إذا لــزم األمــر ممارســة العنايــة الواجبــة
ً
أيضــا علــى المســتثمرين المؤسســيين ،حتــى المســاهمين
الفعالــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان .وينطبــق هــذا االلتــزام

 .10انظر القرار رقم  2010-294بشأن إنشاء اللجنة املشرتكة بني الوزارات للسلع ذات االستخدام املزدوج ،باللغة الفرنسية عىل الرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=LEGITEXT000021996426

 .11انظر قرار إنشاء اللجنة املشرتكة بني الوزارات للسلع ذات االستخدام املزدوج  ،CIBDUعىل الرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=LEGITEXT000021996426

 .12لجنــة األمــم املتحــدة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة .التعليــق العــام رقــم  )2017( 24بشــأن التزامــات الــدول املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف ســياق أنشــطة الــركات( .الفقــرة  10 ،)11أغســطس  ،2017متــاح عــى الرابــط:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F24&Lang=en

انظر أيضً ا،

www.fidh.org/en/issues/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/the-un-committee-on-escr-underlines-states-obligations-withregard-to

 .13انظــر عــى وجــه الخصــوص تفســر املادتــن  2و 8املقــدم مــن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق بالتزامــات الــدول بحاميــة حقــوق اإلنســان عــى
أراضيهــا واملتعلقــة باألنشــطة الصناعيــة .انظــر عــى ســبيل املثــال :دانيــال أوجنشــتاين ،مســؤوليات الدولــة لتنظيــم أنشــطة الــركات والفصــل فيهــا مبوجــب االتفاقيــة
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،أبريــل .2011
 .14املرجع نفسه ،لجنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .التعليق العام رقم  10 ،24أغسطس  ،2017الفقرة .16
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حاملــي أســهم األقليــة ،15كمــا هــو الحــال مــع مبــادئ منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي التوجيهيــة
للشــركات متعــددة الجنســيات ،16والتــي تتضمــن فــي نســختها المعدلــة لعــام  2011فصـ ًـا عــن حقــوق اإلنســان يتماشــى
ً
أيضــا إلــى أنــه عندمــا تمتلــك الــدول شــركات
مــع المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة .تشــير هــذه المبــادئ التوجيهيــة
17
أو تتحكــم بهــا ،يكــون لديهــا المزيــد مــن المــوارد لضمــان ممارســة العنايــة الواجبــة الفعالــة .
وبالتالــي ،فــإن الدولــة الفرنســية ملزمــة بتوفيــر الحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يمكــن أن ترتكبهــا أطــراف
ً
أيضــا
ثالثــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركات المقيمــة فــي فرنســا والتــي تعمــل ليــس فقــط علــى األراضــي الفرنســية ولكــن
فــي الخــارج .مــن الواضــح أن علــى فرنســا ،لكــي تتمكــن مــن الوفــاء بهــذا االلتــزام ،التأكــد مــن أن سياســاتها متماســكة
ومتســقة مــع التزاماتهــا الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال توفيــر المعلومــات والتدريــب والدعــم الــذي تحتاجــه الهيئــات
الحكوميــة والمؤسســات العامــة األخــرى (علــى ســبيل المثــال ،بنــوك االســتثمار العامــة أو البنــوك التنمويــة أو وكاالت
ائتمــان الصــادرات أو وكاالت المشــاركة الحكوميــة) .ويمكــن أن تؤثــر الــدول علــى ســلوك الشــركات ،وعلــى هــذا النحــو،
ً
وفقــا اللتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان.18
يجــب عليهــا التصــرف

 .4النظــام الفرنســي للرقابــة علــى عمليــات تصديــر المعــدات العســكرية :غامــض
وغيــر كاف

ً
ووفقــا للقــرار الصــادر عــام  1939والمعــدل بأمــر صــادر
يقــوم نظــام صــادرات األســلحة الفرنســي علــى مبــدأ الحظــر.
عــام " ،2004ال يجــوز إنتــاج المعــدات العســكرية واالتجــار بهــا وتخزينهــا وتصديرهــا إال بــإذن مــن الدولــة وتحــت
رقابتهــا" .19يعــود قــرار تصديــر األســلحة إلــى رئيــس الــوزراء ،بعــد التشــاور مــع اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات لدراســة
صــادرات المعــدات العســكرية ( .)CIEEMGويتــرأس اللجنــة األميــن العــام للدفــاع واألمــن القومــي (وهــو يتبــع رئيــس
الــوزراء مباشــرة) ،وتتكــون مــن الــوزارات المســؤولة عــن الشــؤون الخارجية والدفــاع واالقتصاد .كانــت عمليات تصدير
المعــدات العســكرية حتــى يونيــو  2014تخضــع عمليــة ترخيــص مــن مرحلتيــن (اتفــاق مســبق وترخيــص تصديــر).
وتــم اســتبدالها اآلن بترخيــص واحــد يصــدره الوزيــر المســؤول عــن الجمــارك ،بعــد التشــاور مــع رئيــس الــوزراء ووزراء
االقتصــاد والخارجيــة والدفــاع ،فــي إطــار اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات لدراســة صــادرات المعــدات العســكرية.
للوصــول إلــى قرارهــا ،باإلضافــة إلــى االمتثــال "للتوجيهــات العامــة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات السياســية" ،يجــب
علــى اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات لدراســة صــادرات المعــدات العســكرية ( )CIEEMGضمــان االمتثــال لاللتزامــات
ً
طرفــا فيهــا ،مثــل (معاهــدة تجــارة األســلحة ،الموقــف
المتعهــد بهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة التــي تعــد فرنســا
المشــترك لالتحــاد األوروبــي ،اتفــاق فاســنار ،وغيرهــا الكثيــر) وأي عقوبــات أو إجــراءات يتبناهــا مجلــس األمــن الدولــي
ً
ووفقــا للــرأي القانونــي الــذي طلبتــه منظمــة االتحــاد الدولــي المســيحي للعمــل علــى
والمجلــس األوروبــي بهــذا الشــأن.
إلغــاء التعذيــب  -فرنســا ومنظمــة العفــو الدوليــة فــي فرنســا ،فــإن المــادة رقــم  L2335-4مــن قانــون الدفــاع تجعــل
مــن الممكــن تعليــق أو إلغــاء أو تعديــل التراخيــص الممنوحــة "ألســباب تتعلــق باحتــرام التزامــات فرنســا الدوليــة".20
ً
ســابقا ،إن فرنســا ،بموجــب معاهــدة تجــارة األســلحة ،ملزمــة بتقييــم مــا إذا كانــت عمليــات تصديــر
وكمــا أوضحنــا
ً
ووفقــا للموقــف
المعــدات العســكرية تســاهم فــي مخاطــر المشــاركة فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان .باإلضافــة إلــى ذلــك،
المشــترك لالتحــاد األوروبــي ،يجــب علــى فرنســا قبــل إصــدار إذن تصديــر األســلحة تقييــم مــدى توافــق هــذا الطلــب
مــع العديــد مــن المعاييــر ،بمــا فــي ذلــك احتــرام حقــوق اإلنســان .وفــي ســياق التعــاون العســكري بيــن فرنســا واإلمــارات
العربيــة المتحــدة منــذ عــام  ،2013يبــدو أن اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات لدراســة صــادرات المعــدات العســكرية

 .15خطــاب مــن مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان إىل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي« ،مســألة قابليــة تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة بشــأن
الــركات التجاريــة وحقــوق اإلنســان عــى املســاهمني حامــي أســهم األقليــة» ،جنيــف 26 ،أبريــل .2013
 .16منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي .العنايــة الواجبــة يف القطــاع املــايل :اآلثــار الســلبية املرتبطــة مبــارشة بعمليــات أو منتجــات أو خدمــات القطــاع
املــايل مــن خــال عالقــة تجاريــة ،يونيــو .2014
 .17الفريق العامل املعني مبسألة حقوق اإلنسان والرشكات العابرة للحدود الوطنية وغريها من املشاريع التجارية ،مرجع سابق.
 .18مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن الرشكات التجارية وحقوق اإلنسان ،املبدأ رقم  ،8الصفحة .12
 .19القرار الصادر يف  18أبريل  1939بتحديد نظام الرقابة عىل صادرات املعدات العسكرية واألسلحة والذخائر .باللغة الفرنسية،
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=LEGITEXT000006071834&dateTexte=19940228

20. Berham, J., and Greig, L., Les transferts d’armes de la France dans le cadre du conflit au Yémen, à compter d’avril 2015 jusqu’à la période actuelle’,
16 March 2018, p.13. (Arms transfers from France in the context of the conflict in Yemen, from April 2015 until the current period),
https://www.acatfrance.fr/public/etude-juridique_cabinet-ancile_transfert-d-armes-de-la-france-dans-le-cadre-du-conflit-au-yemen.pdf
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 CIEEMGلــم تســع بشــكل خــاص لتقييــم مخاطــر إمكانيــة أن تســهم المعــدات العســكرية المقدمــة إلــى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أو أنــه يمكــن اســتخدامها أثنــاء الحــرب فــي اليمــن.
إن االفتقــار إلــى الشــفافية المحيطــة بالمناقشــات والقــرارات المتعلقــة بتصديــر المعــدات العســكرية ،والــذي يُ عــزى
إلــى حــد كبيــر إلــى "الســرية العســكرية" ،يدعــم هــذه السياســة .تتــداول  CIEEMGخلــف أبــواب مغلقــة وال تقــدم أب ـ ًدا
تقاريــر إلــى الجمعيــة الوطنيــة بشــأن قراراتهــا أو أســاليبها لغــرض تقييــم شــرعية تراخيــص تصديــر التــي تصدرهــا ،لكــن
الســلطات ترفــع تقري ـرًا كل عــام إلــى البرلمــان حــول صــادرات األســلحة مــن فرنســا.
ومــع ذلــك ،ال يقــدم هــذا التقريــر أي معلومــات عــن الوصــف الدقيــق للمعــدات العســكرية المباعــة بموجــب عقــد معيــن،
مثــل االســم الدقيــق للمعــدات المباعــة أو اســم الشــركة المصنعــة أو كميــة المعــدات المصــدرة .ويســرد فقــط القيمــة
الماليــة لصــادرات التراخيــص الصــادرة حســب البلــد ،مقســمة حســب قوائــم معــدات االتحــاد األوروبي ،وعــدد التراخيص
الممنوحــة .ولكــن هــذه األرقــام واســعة للغايــة وال يمكــن مــن خاللهــا تحديــد المــواد المباعــة .وفيمــا يتعلــق بالبيانــات حول
طلبــات الشــراء والتســليم ،فالتقريــر يقــدم معلومــات أقــل بشــأنها ،ألنــه يوضــح فقــط المبالــغ الماليــة المقدمــة مــن كل
بلــد .وتعتبــر البيانــات المفقــودة فــي هــذا التقريــر ضروريــة إذا كان علــى المــرء أن يفهــم حقيقــة عمليــات نقــل األســلحة.
ً
فوفقــا لمعهــد الســام الفلمنكــي ،الــذي أجــرى
كمــا تتخلــف فرنســا كثيـرًا عــن شــركائها األوروبييــن مــن حيــث الشــفافية.
دراســة مقارنــة صنفــت أنظمــة مراقبــة تصديــر األســلحة األوروبيــة األكثــر شــفافية وصرامــة فــي عــام  ،2017جــاءت
فرنســا بعــد الســويد وبريطانيــا العظمــى وهولنــدا والمنطقــة الفلمنكيــة فــي بلجيــكا وألمانيــا .21ففــي معظــم البلــدان
األوروبيــة األخــرى ،يعتبــر تدخــل الحكومــة فــي صــادرات األســلحة أمـرًا معتــا ًدا .وقــد تــم تســهيل ذلــك مــن خــال إنشــاء
لجنــة مراقبــة لعمليــات تصديــر األســلحة أو مــن خــال االلتــزام ،فــي ظــل ظــروف معينــة ،بإبــاغ البرلمــان عنــد منــح
ترخيــص جديــد.

 .5التزامات الشركات بشأن حقوق اإلنسان

 5.1االلتزام بتحديد ومنع وتخفيف اآلثار السلبية ألنشطتهم على حقوق اإلنسان
مــع أن معظــم االلتزامــات الملزمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي موجهــة إلــى الــدول ،إال أن األفــراد والشــركات
ً
أيضــا اللتزامــات ومســؤوليات معينــة تتعلــق باحتــرام حقــوق اإلنســان .وتمثــل مبــادئ األمــم المتحــدة
يخضعــون
التوجيهيــة بشــأن الشــركات التجاريــة وحقــوق اإلنســان (التــي أقرهــا باإلجمــاع مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم
المتحــدة) والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي للشــركات متعــددة الجنســيات،
والتــي تــم تنقيحهــا فــي عــام  ،2011تطــورًا رئيسـ ًـيا فــي هــذا الصــدد ،حيــث تؤكــد هاتــان الوثيقتــان علــى مســؤولية
الشــركات فــي احتــرام حقــوق اإلنســان بغــض النظــر عــن مــكان عملهــا ،واحتــرام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي
حــاالت النــزاع .22تتعلــق هــذه المســؤوليات بجميــع حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي .23كمــا تحــدد
المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي آليــة لتنفيــذ هــذه المبــادئ خــارج نطــاق القضــاء:
نقطــة االتصــال الوطنيــة ( ،)NCPالتــي تقــدم إجــراء للوســاطة والتوفيــق بيــن الشــركات والضحايــا ،ممــا يمنــح ممثلــي
الضحايــا وســائل الرجــوع إلــى نقطــة االتصــال الوطنيــة فــي حالــة عــدم احتــرام الشــركة للمبــادئ التوجيهيــة.
ً
ووفقا المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة ،تتطلب مسؤولية احترام حقوق اإلنسان من شركات:
 .1تجنــب حــدوث آثــار ســلبية علــى حقــوق اإلنســان أو المســاهمة فيهــا مــن خــال أنشــطتها ،ومعالجــة هــذه اآلثــار
عنــد حدوثهــا ،مــع توضيــح الوظيفــة الوقائيــة لهــذه األداة؛
 .2محاولــة منــع أو تخفيــف اآلثــار الســلبية لحقــوق اإلنســان المرتبطــة بشــكل مباشــر بأنشــطتها أو منتجاتهــا أو

 .21كوبس دي ،ودوكويت إن ،وجوردين جي« :نحو تقييم أنظمة مراقبة صادرات األسلحة األوروبية» ،املعهد الفلمنيك للسالم ،الصفحة .156
 .22ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر التقريــر الصــادر عــن الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان لعــام « ،2015العالقــات الخطــرة لرشكــة أورنــج لالتصــاالت يف األرايض
املحتلــة»https://en.scribd.com/document/264256909/Report-Dangerous-Connections-d -Orange-in-the-TPO .
 .23تشــر املســؤولية املعنيــة إىل جميــع حقــوق اإلنســان املعــرف بهــا دول ًيــا ،عــى األقــل تلــك الــواردة يف امليثــاق الــدويل لحقــوق اإلنســان (الــذي يتكــون مــن اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة) وإعــان
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل (املادتــن  11و 12مــن امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة والفصــل الثــاين ،الفقــرة  2والفصــل
الرابــع والتعليــق مــن املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي للــركات متعــددة الجنســيات.
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خدماتهــا مــن خــال عالقاتهــم التجاريــة ،حتــى لــو لــم تســاهم فــي حــدوث تلــك اآلثــار".24
لذلــك يجــب علــى الشــركات ممارســة العنايــة الواجبــة مــن أجــل تحديــد ومنــع وتخفيــف اآلثــار الســلبية لحقــوق اإلنســان،
ويجــب عليهــا اإلبــاغ عــن كيفيــة عالجهــا .يقصــد بـــ "اآلثــار الســلبية" اآلثــار الفعليــة أو المحتملــة علــى حقــوق اإلنســان
ً
ارتباطــا مباشـرًا بأنشــطتها أو منتجاتهــا
والتــي قــد تحدثهــا الشــركات ،أو التــي قــد تســاهم فــي حدوثهــا ،أو التــي ترتبــط
أو خدماتهــا بحكــم عالقــة عملهــا أو مــن خــال عالقاتهــا التجاريــة .كمــا يجــب عليهــا ممارســة العنايــة الواجبــة المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان بشــكل مســتمر وأن تســتند إلــى المخاطــر التــي تنتجهــا األنشــطة االقتصاديــة علــى األفــراد .وهــو مــا
يســتلزم قيامهــا بدراســات األثــر وعمليــات التقييــم الداخليــة ذات الصلــة التــي تســمح للشــركات بـــ "مراقبــة فعاليــة
التدابيــر التــي اتخذتهــا" ،باالســتناد إلــى المؤشــرات النوعيــة والكميــة المناســبة و"المصــادر الداخليــة والخارجيــة
المناســبة".
لإلبــاغ عــن الكيفيــة التــي تتبعهــا لمعالجــة آثارهــا علــى حقــوق اإلنســان ،يجــب أن تكــون الشــركات مســتعدة إليصــال
خارجيــا .ويجــب علــى الشــركات التــي تمثــل أنشــطتها أو أطــر عملهــا مخاطــر حــدوث آثــار خطيــرة علــى
هــذه المعلومــات
ً
ـميا عــن كيفيــة مواجهتهــا لهــذه اآلثــار وكيفيــة اتخاذهــا للتدابيــر الالزمــة لمنــع أو وقــف
ـ
رس
ـف
ـ
تكش
أن
حقــوق اإلنســان
ً
اآلثــار الســلبية المحتملــة (المبــدأ .)21
كان تدبيــر "العنايــة الواجبــة" الــوارد فــي المبــادئ التوجيهيــة مؤخ ـرًا موضــوع العديــد مــن التدابيــر التشــريعية فــي
دول مختلفــة .فــي فرنســا ،نتــج عــن القانــون رقــم  2017-399الصــادر فــي مــارس  2017بشــأن اليقظــة الواجــب علــى
الشــركات األم والشــركات المتعاقــدة توخيهــا .25يُ لــزم هــذا القانــون الشــركات الفرنســية الكبيــرة بالتنفيــذ الفعــال لخطــة
اليقظــة بمــا فــي ذلــك "تدابيــر اليقظــة المعقولــة التــي مــن شــأنها تحديــد ومنــع مخاطــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية ،وصحــة وســامة األشــخاص والبيئــة الناتجــة عــن أنشــطة الشــركات ،وتلــك الخاصــة
بالشــركات التــي تســيطر عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وكذلــك أنشــطة المقاوليــن مــن الباطــن أو المورديــن الذيــن
تربطهــا معهــم عالقــة عمــل راســخة ،عندمــا ترتبــط هــذه األنشــطة بهــذه العالقــة" (المــادة ً / 1
أول) .ويجــب علــى
ً
أيضــا علــى أنــه "عندمــا ال
الشــركة نشــر هــذه الخطــة وتقريــر تنفيذهــا فــي التقريــر الســنوي للشــركة .كمــا ينــص القانــون
ً
(أول) مــن المــادة 1
ـميا بوجــوب االمتثــال لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
تفــي الشــركة التــي تــم إخطارهــا رسـ ً
ـاء علــى طلــب أي
بهــذه االلتزامــات فــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلخطــار الرســمي ،يجــوز للمحكمــة المختصــة ،بنـ ً
شــخص يثبــت القــدرة علــى التصــرف ( ،)locus stndiأمــر الشــركة المذكــورة باالمتثــال لذلــك ،تحــت التهديــد بمعاقبتهــا
ثانيــا).
إذا لــزم األمــر" (المــادة / 1
ً
ينطبــق هــذا القانــون علــى كل شــركة محــدودة ،والتــي فــي نهايــة فترتيــن متتاليتيــن ،توظــف إمــا  5000موظــف علــى
األقــل فــي فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا التــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي فرنســا ،أو مــا ال يقــل عــن  10000موظــف
فــي فروعهــا والشــركات التابعــة التــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي فرنســا أو فــي الخــارج .26كمــا يحــدد هــذا القانــون أن
"الشــركة التــي تتجــاوز الحجــم المطبــق سـ ُـتعتبر ملتزمــة بهــذه االلتزامــات إذا تقــوم الشــركة التــي تســيطر عليهــا بوضــع
وتنفيــذ خطــة يقظــة تتعلــق بنشــاطها وأنشــطة جميــع الشــركات التــي تســيطر عليهــا».
ً
أيضــا مفهــوم "عالقــة الشــركة ونفوذهــا" ،وهــو أمــر حاســم فــي تحديــد
تحــدد المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة
ً
مســؤولية الشــركة ضمــن سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا .كمــا توضــح أيضــا أن "النفــوذ يتواجــد عندمــا يكــون لــدى
الشــركة القــدرة علــى إجــراء تغييــرات علــى ممارســات غيــر قانونيــة لكيــان مــا يرتكــب انتهــاك معيــن" .ومــن أجــل تجنــب
المســاهمة فــي حــدوث آثــار ســلبية لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك اآلثــار المرتبطــة بعالقاتهــا الخارجيــة ،يجــب علــى
الشــركات اســتخدام نفوذهــا والتدخــل مــع الكيــان المســؤول مــن أجــل منــع وتخفيــف هــذه اآلثــار الســلبية .إن المقصــود
بـــ "المســاهمة فــي اآلثــار الســلبية" فــي المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة هــو "النشــاط الــذي يحــث أو يســهل أو
يحــرض كيا ًنــا آخــر علــى إحــداث أثــر ســلبي" .وإذا كان لــدى الشــركة القــدرة علــى منــع أو تخفيــف األثــر الســلبي ،فيجــب
عليهــا ممارســة ذلــك النفــوذ ،أو يجــب عليهــا محاولــة زيــادة نفوذهــا فــي هــذا االتجــاه ،حيثمــا كان ذلــك ممك ًنــا .وعندمــا
تفتقــر الشــركة إلــى هــذا النفــوذ ،يجــب أن تفكــر فــي إنهــاء عالقــة العمــل مــع ذلــك الكيــان .باإلضافــة إلــى ذلــك" ،فــي
جميــع الحــاالت ،طالمــا اســتمر االنتهــاك وظلــت الشــركة فــي عالقتهــا مــع الكيــان المنتهــك ،فيجــب عليهــا أن تكــون
قــادرة علــى إثبــات الجهــود المســتمرة التــي بذلتهــا للتخفيــف مــن التأثيــر واالســتعداد لتحمــل جميــع العواقــب  -علــى
ســمعتها ووضعهــا المالــي و/أو القانونــي  -للحفــاظ علــى هــذا االرتبــاط" (المبــدأ رقــم  19مــن المبــادئ التوجيهيــة لألمــم

 .24املبــدأ رقــم  13مــن املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة  :انظــر أيضً ــا الفقرتــن رقــم  11و 12مــن املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصــادي للــركات متعــددة الجنســيات.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte .25
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/55598-2018-premiere-annee-plan-vigilance-grandes-entreprises.html .26

مبيعات األسلحة :فرنسا واالمارات العربية المتحدة ،شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن؟ 13

المتحــدة ،والتعليــق) .وعندمــا تكــون الشــركة غيــر قــادرة علــى منــع أو تخفيــف اآلثــار الســلبية المرتبطــة بشــكل مباشــر
بخدماتهــا مــن خــال عالقتهــا التجاريــة مــع كيــان آخــر ،يمكــن لهــا تطلــب بإلحــاح النظــر فــي إنهــاء تلــك العالقــة (المبــدأ
 ،19التعليــق).
فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن قانــون حقــوق اإلنســان الوطنــي والدولــي ،فــإن عــدم احتــرام الدولــة اللتزاماتهــا الدوليــة
فــي مجــال حقــوق اإلنســان ال يعفــي الشــركات مــن مســؤوليتها فــي احتــرام حقــوق اإلنســان" .عندمــا تجعــل الظــروف
الســائدة فــي البلــد مــن المســتحيل االضطــاع بهــذه المســؤولية بالكامــل ،مــن المفتــرض أن تحتــرم الشــركات مبــادئ
عالميــا إلــى أقصــى حــد ممكــن فــي ظــل هــذه الظــروف وتكــون قــادرة علــى تقديــم دليــل
حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا
ً
علــى الجهــود التــي تبذلهــا فــي هــذا الصــدد" (المبــدأ  ،23التعليــق).

 5.2المســؤولية الجنائيــة المحتملــة للشــركات – حــاالت ســابقة مــن قضايــا شــركة أميســيس  /نيكســا
تكنولوجيــز
فــي فرنســا ،تنــص المــادة  121-2مــن القانــون الجنائــي علــى مبــدأ عــام يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة للشــركات ،وتنــص
ً
أيضــا علــى أن "المســؤولية الجنائيــة للشــركات ال تســتثني مســؤولية أي فــرد مرتكــب أو متواطــئ فــي نفــس األفعــال
جنائيــا ،كجنــاة أو متواطئيــن ،عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا،
الجنائيــة" .وهــذا يعنــي أن الشــركات يمكــن أن تكــون مســؤولة
ً
حتــى فــي الخــارج ،بموجــب االختصــاص القضائــي الخارجــي للمحاكــم الفرنســية المنصــوص عليهــا فــي بعــض الجرائــم
المحــددة فــي التشــريع الجنائــي الداخلــي.
بنــاء علــى هــذه األحــكام ،رفعــت منظمــة الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة رابطــة حقــوق اإلنســان وهــي
ً
منظمــة عضــوة فــي الفدراليــة فــي فرنســا ،شــكوى ضــد شــركة اميســيس ( )Amesysالفرنســية فــي أكتوبــر 2011
بتهمــة التواطــؤ فــي التعذيــب ،بعــد صــدور تقاريــر فــي الصحافــة الدوليــة عــن بيعهــا معــدات مراقبــة لنظــام معمــر
القذافــي فــي ليبيــا عــام  .2007وفــي  23مايــو  ،2012قامــت وحــدة جرائــم الحــرب التابعــة لمحكمــة باريــس (محكمــة
باريــس الكبــرى) بفتــح تحقيــق قضائــي فــي الدعــوى.
وبعــد بضــع ســنوات ،فــي  9نوفمبــر  ،2017قدمــت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة رابطــة حقــوق اإلنســان
معلومــات عــن األحــداث المتعلقــة بمشــاركة الشــركة الفرنســية نيكســا تكنولوجيــز (المعروفــة سـ ً
ـابقا باســم اميســيس)
فــي أعمــال القمــع مــن قبــل مصــر مــن خــال بيعهــا معــدات مراقبــة .وكانــت هــذه المعلومــات عبــارة عــن معلومــات الحقــة
ً
أيضــا إلــى أن إدارة الدولــة للســلع ذات االســتخدام
لمــا تــم الكشــف عنــه فــي وســائل اإلعــام الفرنســية ،والتــي أشــارت
المــزدوج ( )SBDUقــد امتنعــت عــن إبــداء الــرأي حــول هــذه الصــادرات ،وبالتالــي فقــد انتهكــت أحــكام اتفــاق فاســنار
الــذي تــم إدخالــه فــي النظــام الفرنســي للرقابــة علــى هــذا النــوع مــن الصــادراتُ .
وفتــح تحقيــق قضائــي بعــد أيــام قليلــة
مــن تقديــم هــذه اإلدانــة مــن قبــل المدعــي العــام فــي باريــس.
فــي يونيــو  ،2021تــم توجيــه الئحــة اتهــام إلــى أربعــة مديريــن تنفيذييــن فــي شــركتي اميســيس ونيكســا تكنولوجيــز
مــن قبــل قضــاة التحقيــق فــي الجرائــم ضــد اإلنســانية ووحــدة جرائــم الحــرب فــي محكمــة باريــس القضائيــة بتهمــة
التواطــؤ فــي التعذيــب فــي الجــزء المتعلــق بالنظــام الليبــي مــن التحقيــق والتواطــؤ فــي التعذيــب واالختفــاء القســري
فــي جــزء المتعلــق بالنظــام المصــري .وفــي شــهري يوليــو وســبتمبر  ،2021وجــه قضــاة التحقيــق التهــم إلــى الشــركتين.
ً
اعترافــا مــن قبــل قضــاة التحقيــق الفرنســيين بإمكانيــة تحديــد دور شــركات معــدات المراقبــة
تشــكل لوائــح االتهــام هــذه
فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن منظــور التواطــؤ .التحقيــق القضائــي ســيتبع مســاره .وســيعود األمــر إلــى قضــاة
التحقيــق ليقــرروا موعــد إغــاق التحقيــق ،ثــم يقــررون مــا إذا كانــوا ســيحيلون المتهميــن إلــى المحاكمــة أمــام محكمــة
الجنايــات أو رفــض القضيــة.27

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/surveillance-and-torture-in-egypt-and-libya-amesys-and-nexa .27
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الجــزء  :1دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمرتكــب
رئيســي النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان
السياق والخلفية عن دولة اإلمارات العربية المتحدة:
تعتبــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة حليــف رئيســي للقــوى الغربيــة ،فــي إطــار مكافحــة اإلرهــاب وشــريك مهــم ذات
عالقــات عســكرية وتجاريــة تصــل إلــى أرقــام كبيــرة للغايــة علــى مــدى العقــد الماضــي.
ـبيا ترســمها لهــا شــركات خاصــة بالعالقات العامة فــي معظم الــدول الغربية ،والتي
فهــي تســتفيد مــن صــورة إيجابيــة نسـ ً
تدفــع لهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة مبالــغ كبيــرة لتحســين هــذه الصــورة .وهــذه الصــورة اإليجابيــة كانــت وال زالــت
داخليــا ضــد
حتــى اآلن فعالــة وقويــة للغايــة فــي إخفــاء انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا دولــة اإلمــارات ،ســواء
ً
مواطنيهــا وضــد العديــد مــن العامليــن المهاجريــن المقيميــن علــى أراضيهــا ،وكذلــك خــارج حدودهــا ،وال ســيما فــي اليمن.
يمكــن وصــف اإلمــارات بأنهــا دولــة بوليســية اســتبدادية ،بقوانيــن رقابــة واســعة النطــاق وأجهــزة رقابيــة عاليــة األداء،28
وهــي بطلــة فــي إشــعال الثــورات المضــادة فــي المنطقــة ،ويــزداد نفوذهــا بمــرور الســنين .تــم إنشــاء الدولــة ومؤسســاتها
الحكوميــة األخيــرة مــن قبــل والــد ولــي العهــد الحالــي األميــر محمــد بــن زايــد .29وولــي العهــد الحالــي هــو شــخصية
اســتبدادية يســيطر علــى جميــع المؤسســات االســتراتيجية فــي الدولــة ،مــع محافظتــه علــى صــورة الحداثــة لبلــده فــي
الخــارج ،وإنفاقــه مبالــغ طائلــة فــي مجــال االتصــاالت ،كمــا كان الحــال مــع عمليــة "عــام التســامح"  .2019أنشــأت
اإلمــارات وزارة للتســامح فــي عــام  ،2016علــى الرغــم مــن اســتمرار فشــل الســلطات فــي إطــاق ســراح ســجناء الــرأي،
وتوجههــا إلــى حبســهم لفتــرة طويلــة بعــد انتهــاء مــدة عقوبتهــم.30
وبحســب وصــف صحيفــة نيويــورك تايمــز لــه فــي تحقيــق أجرتــه عــام " ،2019يمكــن القــول إن األميــر محمــد [بــن
زايــد] ،ولــي عهــد أبــو ظبــي والحاكــم الفعلــي 31لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،هــو الزعيــم األقــوى نفـ ً
ـوذا فــي العالــم
العربــي .تنتشــر قواتــه الخاصــة فــي اليمــن وليبيــا والصومــال وشــمال ســيناء المصريــة .لقــد عمــل علــى إحبــاط التحــوالت
ـب
الديمقراطيــة فــي الشــرق األوســط ،وســاعد فــي تنصيــب حاكــم اســتبدادي موثــوق بــه فــي مصــر ،وعــزز وصــول ربيـ ٍ
لــه إلــى الســلطة فــي المملكــة العربيــة الســعودية".32

تفتقــر مؤسســات الدولــة اإلماراتيــة إلــى الحــد األدنــى مــن المعاييــر الدوليــة الديمقراطيــة ،بســلطة تنفيذيــة
ً
أيضــا
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى جهــاز أمــن الدولــة ،الــذي يســيطر عليــه ولــي العهــد الحاكــم ،والــذي يحمــل
لقــب نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة اإلماراتيــة منــذ ينايــر  ،2005بينمــا كان شــقيقه خالــد بــن محمــد
مسيســة بشــكل
بــن زايــد هــو رئيــس جهــاز أمــن الدولــة منــذ عــام  .2016ويعتبــر القضــاء فيهــا مؤسســة
ّ
كبيــر ،وال تحقــق العدالــة ،كمــا يتضــح مــن تقريــر مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان بشــأن قضيــة أحمــد منصــور
(انظــر أدنــاه) .33وتعتمــد الســلطة التشــريعية علــى المجلــس الوطنــي االتحــادي وهــو المجلــس االستشــاري،
والهيئــة البرلمانيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتضــم  40عضــوا ،وتتكــون مــن حــكام اإلمــارات الســبع،
وهــي أعلــى ســلطة دســتورية وتشــريعية وتنفيذيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .يختــار المجلــس مــن
رئيســا ونائ ًبــا لرئيــس الدولــة .ويتــم تعيينهــم لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد .وهــي هيئــة
بيــن أعضائــه
ً
استشــارية ال تتمتــع بســلطات تشــريعية أو رقابيــة حقيقيــة .ويجــوز لهــا مناقشــة أي موضــوع عــام يتعلــق
بشــؤون الدولــة ،إال إذا قــرر مجلــس الــوزراء أن "هــذا النقــاش يتعــارض مــع المصالــح العليــا لالتحــاد" .كمــا
يجــوز لهــا الموافقــة علــى مشــاريع القوانيــن أو تعديلهــا أو رفضهــا ،لكــن الرئيــس مخــول مــع ذلــك إلصــدار
القانــون بعــد تصديقــه مــن قبــل المجلــس األعلــى االتحــادي.
/https://www.adhrb.org/2020/05/uae-2 .28
https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html .29
https://www.gc4hr.org/news/view/2612 .30

 .31بحلــول عــام  ،2016كان محمــد بــن زايــد يُعامــل عــى أنــه رئيــس الدولــة الفعــي محليًــا ودوليًــا ،وكان يحتــل مركــز الصــدارة يف صنــع السياســات عــى مســتوى
اإلمــارة واملســتوى االتحــاديhttps://www.washingtoninstitute.org/media/4199 .
https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-mohammed-bin-zayed.html .32

 .33تقرير مهمة لعام  2018حول قضية أحمد منصور،

https://www.gc4hr.org/report/view/76

مبيعات األسلحة :فرنسا واالمارات العربية المتحدة ،شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن؟ 15

تــم ســحق الدعــوات المطالبــة باإلصالحــات مــن داخــل البــاد .ففــي  3مــارس  ،2011دعــا التمــاس موجــه مــن مجموعــة
شــخصا إلــى رئيــس الدولــة والمجلــس األعلــى االتحــادي (أعلــى ســلطة دســتورية فــي اإلمــارات
ً
مكونــة مــن 133
العربيــة المتحــدة) بإجــراء إصــاح شــامل للمجلــس الوطنــي االتحــادي ،بمــا فــي ذلــك المطالبــة بإجــراء انتخابــات حــرة
ُ
يشــارك فيهــا جميــع المواطنيــن بطريقــة االقتــراع العــام .وبعــد ذلــك ،ألقــي القبــض علــى قــادة االلتمــاس وحوكمــوا فــي
محاكمــة جماعيــة معيبــة للغايــة لعــدد  94ناشـ ً
ـطا أمــام وحــدة أمــن الدولــة فــي المحكمــة االتحاديــة العليــا – عُ رفــت علــى
نطــاق واســع باســم محاكمــة "اإلمــارات ."94
ً
أيضــا شــركة مرتبطــة بإريــك برنــس ،وهــو مؤســس شــركة األمــن
وفــي عــام  ،2011اســتأجر األميــر محمــد بــن زايــد
ً
ســابقا باســم بــاك ووتــر ،إلنشــاء قــوة مــن المرتزقــة الكولومبييــن والجنــوب أفريقييــن وغيرهــم
الخاصــة المعروفــة
مــن المرتزقــة "لســحق أي عالمــة مــن عالمــات المعارضــة" ،واعتقــل عشــرات األشــخاص لالشــتباه فــي تعاطفهــم مــع
اإلخــوان المســلمين.34
ً
أيضــا أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم تصــادق علــى معظــم الصكــوك والمعاهــدات الدوليــة
ومــن الجديــر بالذكــر
لحقــوق اإلنســان ،مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص من االختفاء القســري والبروتوكول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة،
واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم ،ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة
الدوليــة ،ولديهــا تحفظــات علــى صكــوك دوليــة أخــرى مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة .35
ســيثبت هــذا الجــزء مــن التقريــر ( )2.1االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا دولــة اإلمــارات داخــل
حدودهــا ،ودور اإلمــارات والقــوات المواليــة لهــا فــي ارتــكاب جرائــم حــرب مزعومــة فــي اليمــن.

https://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html .34
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/107/40/PDF/G1810740.pdf?OpenElement .35
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الجــزء  :1.1االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،انخرطــت الســلطات اإلماراتيــة فــي عمليــة قمــع شــديدة لحركــة حقــوق اإلنســان
فــي البــاد ،وذلــك مــن خــال اعتمــاد قوانيــن قمعيــة واســتمرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان .وقــد أدى هــذا
الجهــاز إلــى تفكيــك شــبه كامــل لحركــة حقــوق اإلنســان فــي البــاد ،ممــا جعــل التحقيقــات فــي مجــال حقــوق اإلنســان
وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البــاد شــبه مســتحيلة.

ويتجلــى هــذا الوضــع فــي المصيــر الــذي القــاه أحمــد منصــور ،وهــو ناشــط حقوقــي إماراتــي بــارز وصفــه قــرار البرلمــان
األوروبــي بأنــه «آخــر مدافــع عــن حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات كان قادرًا على انتقاد الســلطات عل ًنــا» .36والذي كان أحد
األصــوات اإلماراتيــة الرئيســية فــي مجــال حقــوق اإلنســان .وأعيــد اعتقالــه عــام  ،37 2017وبالتالــي تــم إســكاته ،فــي
واحــدة مــن أحــدث الضربــات التــي وجهتهــا الســلطات اإلماراتيــة لحركــة حقــوق اإلنســان في اإلمــارات العربيــة المتحدة.

جهــاز قانونــي يســتخدم قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب والجرائــم اإللكترونية للتضييق
مــن المعارضة

38

فــي عــام  ،2015صــدر المرســوم االتحــادي باعتمــاد القانــون رقــم  2بشــأن مناهضــة التمييــز والكراهيــة ،والــذي يحتــوي
علــى العديــد مــن األحــكام الفضفاضــة التــي تهــدد حريــة التعبيــر .وينــص القانــون علــى عقوبــة الســجن لمــدة خمــس
ســنوات علــى األقــل لــكل مــن يرتكــب "فعـ ًـا مــن شــأنه التحريــض علــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ،بــأي شــكل مــن
أشــكال التعبيــر أو بــأي وســيلة" .وتنــص المــادة  3مــن القانــون علــى أنــه ال يمكــن التــذرع بحريــة التعبيــر كدفــاع فــي
القضايــا المتعلقــة بأفعــال أو تصريحــات "مــن شــأنها التحريــض علــى ازدراء األديــان أو اإلســاءة إليهــا".39
ويشــكل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة اإلماراتــي لعــام  ،2006الــذي كان أول قانــون يصــدر فــي المنطقــة بشــأن الجرائــم
اإللكترونيــة ،وتعديالتــه الالحقــة فــي عامــي  2012و ،2016جن ًبــا إلــى جنــب مــع المحكمــة الخاصــة والنيابــة العامــة
الفدراليــة للجرائــم اإللكترونيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تــم إنشــاؤها فــي عــام  ،40 2017ركيــزة أساســية
للجهــاز القمعــي ويســتخدم لقمــع المعارضــة الســلمية .قانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم  5لســنة  ،2012يجــرم التشــهير
وينــص علــى عقوبــات ســجن قاســية تصــل إلــى "الســجن المؤبــد لمــن ينشــر معلومــات تهــدف أو تدعــو إلــى قلــب نظــام
حكــم الدولــة أو تغييــره" (المــادة  .)30كمــا يجــرم القانــون "إهانــة الحاكــم" (المادتــان  20و ،)29و"اإلضــرار بالوحــدة
الوطنيــة" (المادتــان  24و ،)28و"اإلضــرار بســمعة الدولــة" (المادتــان  29و ،)32و"التنظيــم لمظاهــرات بــدون إذن"
(مــادة  )32و"المشــاركة فــي جماعــات غيــر مشــروعة" (المــادة .)26
توفــي الكاتــب والصحفــي األردنــي تيســير النجــار 45 ،41عامً ــا ،فــي الســاعات األولــى مــن فجــر يــوم  19فبرايــر ،2021
نهائيــا ،نتيجــة المضاعفــات الصحيــة الناجمــة عــن األمــراض التــي أصيــب بهــا أثنــاء فتــرة
بعــد عاميــن مــن إطــاق ســراحه
ً
ســجنه فــي اإلمــارات .42وقــد تمــت محاكمتــه بموجــب أحــكام قانــون الجرائــم اإللكترونيــة.

 .36قرار الربملان األورويب بشأن «اإلمارات ،ال سيام وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور» ،بتاريخ  4أكتوبر ،2018
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html?redirect

https://www.gc4hr.org/news/view/1521 .37

 .38االستعراض الدوري الشامل  - 2017تقرير الكرامة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف اإلمارات

)https://www.alkarama.org/en/documents/morocco-universal-periodic-review-3rd-review-alkaramas-report-june-2017

https://www.hrw.org/news/2016/01/27/uae-torture-and-forced-disappearances .39
https://www.gc4hr.org/report/view/78 .40

 .41الكرامة ،اإلمارات العربية املتحدة :الحكم عىل صحفي أردين بالسجن ثالث سنوات بسبب منشور عىل فيسبوك 30 ،مارس ،2017

https://www.alkarama.org/en/articles/united-arab-emirates-jordanian-journalist-sentenced-three-years-prison-facebook-post
https://www.gc4hr.org/news/view/2612 .42
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كما حوكم الناشط ناصر بن غيث 43بموجب هذا القانون وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
ً
ً
ً
وغامضــا للغايــة
فضفاضــا
تعريفــا
يوفــر قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم  7/2014بشــأن "مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة"
لإلرهــاب ،حيــث ُتعـ ِّرف المــادة  1مــن القانــون العمــل اإلرهابــي علــى أنــه أي فعــل مــن شــأنه أن يتســبب فــي "اضطــراب أو
ذعــر بيــن مجموعــة مــن النــاس" أو مــن شــأنه أن "يزعــج الدولــة" ،دون تحديــد علــى ســبيل المثــال الطبيعــة العنيفــة لهــذا
الفعــل  /األفعــال ،ومــن ثــم فهــو يمهــد الطريــق لتجريــم المعارضــة الســلمية .فبموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،يمكــن
تمديــد فتــرة الحبــس لمــدة ثالثــة أشــهر قابلــة للتجديــد دون الحاجــة إلــى مثــول المعتقــل أمــام القضــاء (المــادة ،)41
وبالتالــي إنشــاء نظــام قانونــي اســتثنائي ينتهــك المعاييــر الدوليــة .وينــص القانــون علــى ضبــط النفــس علــى األفــراد
ً
[وفقــا للمــادة  1مــن القانــون ،فــإن مراكــز المناصحــة هــي "وحــدات إداريــة تهــدف إلــى توعيــة
فــي مراكــز المناصحــة
إرهابيــا أو مُ دانيــن بجرائــم إرهابيــة"] .ويتــم نقــل األفــراد بموجــب
وإصــاح األشــخاص [الذيــن] يشــكلون تهديــ ًدا
ً
ـاء علــى طلــب النيابــة (المــادة  ،)40اســتنا ًدا إلــى قــرار إداري مــن الســلطات وليــس قــرارًا
حكــم صــادر عــن المحكمــة وبنـ ً
قضائيــا ،وبالتالــي حرمــان األفــراد مــن حقهــم للطعــن فــي شــرعية االحتجــاز .كان هــذا هــو الحــال بالنســبة للمــدون أســامة
ً
النجــار ،44الــذي تــم إرســاله إلــى أحــد مراكــز المناصحــة بعــد أن قضــى كامــل مــدة عقوبتــه بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات
بتهمــة "التحريــض علــى كراهيــة الدولــة عبــر تويتــر" و"تصميم وتشــغيل موقع إلكتروني يضر بالمؤسســات اإلماراتية".

االستخدام المنهجي للتعذيب

فــي  19يوليــو  ،2012انضمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب،
وبالتالــي التزمــت باتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع هــذه الممارســة ومقاضــاة مرتكبيهــا وتقديــم تعويضــات للضحايــا ،مــن أجــل
االلتــزام فــي نهايــة المطــاف بمبــدأ الحظــر المطلــق للتعذيــب .ولــم تنضــم اإلمــارات إلــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،الــذي يخــول اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب التحقيــق فــي مزاعــم التعذيــب .والســبب اآلخــر لعــدم
تصديقهــا علــى البروتوكــول االختيــاري هــو عــدم االلتــزام بإنشــاء آليــة وطنيــة لمنــع التعذيــب خــال عــام واحــد مــن
ً
وفقــا لمتطلبــات البروتوكــول .وعليــه فقــد اســتمرت ممارســات التعذيــب مــع وجــود بالغــات
تاريــخ القبــول بالبروتوكــول،
45
عــن العديــد مــن الحــاالت وظهــور منــاخ إفــات الجنــاة مــن العقــاب .
بعــد زيارتهــا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  ،2014أفــادت المقــررة الخاصــة الســابقة لألمــم المتحــدة
المعنيــة باســتقالل القضــاة والمحاميــن أن أكثــر مــن  200شــكوى عــن حــاالت تعذيــب وســوء معاملــة قــد عُ رضــت علــى
القضــاة والمدعيــن العاميــن ،لكــن لــم يتــم التحقيــق فيهــا أو المحاســبة عليهــا بإجــراءات قضائيــة .كمــا أعربــت المقــررة
الخاصــة عــن قلقهــا إزاء حقيقــة أن عــدم إجــراء تحقيــق جــاد فــي مزاعــم التعذيــب "يشــجع علــى إفــات الجنــاة مــن
العقــاب."46
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يســتمر اســتخدام التعذيــب باســتمرار فــي مراكــز االحتجــاز مــن أجــل انتــزاع اعترافــات
بالذنــب أو شــهادات ضــد معتقليــن آخريــن ،بحســب مــا وثقتــه العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة.47
ً
وفقا لتقرير حديث عن انتهاكات التعذيب في اإلمارات نشــره مركز الخليج لحقوق اإلنســان ومركز وجهة للدراســات،
48
منــذ بدايــة عــام  ،2017تشــير التقاريــر والشــهادات إلــى اســتمرار الســلطات اإلماراتيــة فــي ممارســة التعذيــب ،حيــث

 .43الكرامــة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة :الحكــم عــى الناشــط الحقوقــي البــارز نــارص بــن غيــث بالســجن عــر ســنوات بســبب نــرة مجموعــة مــن التغريــدات
عــى تويــر 13 ،ابريــل https://www.alkarama.org/en/articles/prosecuted-having-exercised-his-right-freedom-expression ،2017
 .44الكرامة ،اإلمارات العربية املتحدة :اعتقال تعسفي للمدون أسامة النجار يف مركز املناصحة عىل الرغم من إنهاء كامل فرتة عقوبته 31 ،مارس ،2017

https://www.alkarama.org/en/articles/uae-arbitrary-detention-blogger-osama-al-najjar-counselling-centre-despite-termination
https://www.alkarama.org/en/articles/uae-five-years-after-ratification-un-convention-against-torture .45

 .46مجلــس حقــوق اإلنســان ،تقريــر املقــررة الخاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واملحامــن ،مهمــة إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مســتند أممــي رقــم A/
.26Add.2/HRC/29
 .47انظر عىل وجه التحديد:
 تقرير مركز وجهة للدراسات ومركز الخليج لحقوق اإلنسان« ،التعذيب يف اإلمارات العربية املتحدة :متثيلية التسامح» ،فرباير ،2021https://www.gc4hr.org/report/view/136

 تقرير منظمة أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين إىل لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة،2019 ،https://www.adhrb.org/wp-content/uploads/2019/10/2019.08.13_ADHRB_UAE-CAT-submission_FINAL.pdf

 .48مــن الصعــب الكشــف عــن هويــات املصــادر أو إعطــاء تفاصيــل حــول مــا تعرضــوا لــه ،بالنظــر إىل املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املعتقــل واألشــخاص املقربــون منــه
يف حالــة تحديــد مصــدر املعلومــات مــن قبــل الســلطات.
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يتعــرض المعتقلــون الســابقون والحاليــون ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
فــي ســجون البــاد ســيئة الســمعة ،بمــا فــي ذلــك ســجن الرزيــن وســجن الوثبــة وســجن الصــدر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
بعــض الســجون مثــل ســجن العويــر ومعتقــل مركــز شــرطة البرشــاء مزدحمــة وغيــر صحيــة ،ممــا يجعــل مراقبــة التباعــد
االجتماعــي وممارســات النظافــة الموصــى بهــا للوقايــة مــن فيــروس كورونــا صعبــة للغايــة.
فــي عــام  ،2019نظــرت منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان إلــى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة وســجلها الحافــل بالتعذيــب علــى أنهــا "الحكومــة التــي تتمتــع بتاريــخ حافــل فــي اســتخدام التعذيــب
ضــد مــن تعتبرهــم تهديــ ًدا؛ يشــمل هــذا "التهديــد" بشــكل عــام المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمعارضيــن
السياســيين والشــخصيات الدينيــة والصحفييــن" .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن "الدولــة البوليســية فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ال تعاقــب فقــط المعارضيــن الســلميين ،بــل تضايــق وتنتهــك حتــى أولئــك المرتبطيــن بهــم".49
ومــن األســاليب التــي يســتخدمها المســؤولون ضــد المعتقليــن الحرمــان مــن النــوم ،والحرمــان مــن تلقــي العــاج الطبــي،
والتهديــدات اللفظيــة ،واالعتــداء الجنســي ،وقلــع األظافــر ،والتعذيــب حتــى المــوت ،والضــرب المبــرح باأليــدي أو
العصــي ،خاصــة علــى الوجــه والــرأس والعينيــن ،والصعــق بالكهربــاء ،والتعليــق باليديــن ،ونتــف الشــعر مــن الــرأس
والوجــه والجســم ،وإلقــاء المــاء البــارد علــى جســد الســجين أمــام مروحــة ،ووضــع المعتقــل فــي نعــش لعــدة ســاعات،
والحبــس االنفــرادي فــي زنازيــن صغيــرة للغايــة بــدون نوافــذ ،والتهديــد باســتخدام كرســي كهربائــي ،والحرمــان مــن
النــوم وإجــراء االســتجوابات فــي ســاعات متأخــرة ،والحرمــان مــن الوصــول إلــى الهــواء الطلــق وأشــعة الشــمس لعــدة
أشــهر ،وإجبــار المعتقليــن علــى الوقــوف علــى ســاق واحــدة أثنــاء االســتجواب ،تــرك المعتقليــن تحــت أشــعة الشــمس
لفتــرات طويلــة ،تجريــد المحتجزيــن مــن مالبســهم ،وأخــذ كل مالبســهم؛ ومنــع المعتقليــن مــن ممارســة الشــعائر الدينيــة
كالصــوم أو صــاة الجماعــة أو صــاة الجمعــة.50
كمــا تســتخدم ســلطات الســجن الحبــس االنفــرادي كإجــراء عقابــي ،حيــث تحتجــز المعتقليــن فــي زنازيــن ضيقــة وذات
درجــة حــرارة مرتفعــة وال تحتــوي علــى منافــذ تهويــة .يعتبــر االســتخدام المفــرط للحبــس االنفــرادي شـ ً
ـكل مــن أشــكال
"التعذيــب األبيــض" ،والــذي يُ فهــم علــى أنــه إســاءة معاملــة تهــدف إلــى إضعــاف الســجناء مــن خــال جعلهــم غيــر
نفســيا ويمكــن أن يــؤدي إلــى إصابتهــم باالكتئــاب واألرق واالرتبــاك والهلوســة والذهــان .كمــا يســتخدم
مســتقرين
ً
ً
موظفــو الســجن أشــكال أخــرى مــن اإلســاءة ،بمــا فــي ذلــك تقييــد أيــدي الســجناء وأرجلهــم مــن الخلــف إللحــاق األلــم
بهــم وإرغامهــم علــى الجلــوس فــي فنــاء الســجن تحــت أشــعة الشــمس .كمــا تعمــد الحــراس وضــع مكبــرات الصــوت فــي
الســجون ،ممــا أجبــر المحتجزيــن علــى االســتماع إلــى الموســيقى الصاخبــة فــي كل ســاعة مــن النهــار والليــل .كمــا يمكــن
ً
أيضــا إجبــار النــزالء علــى تنــاول طعــام منتهــي الصالحيــة أو شــرب ميــاه مالحــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يُ حــرم الســجناء
ً
بشــكل روتينــي مــن األدويــة والعالجــات الطبيــة للحــاالت الصحيــة التــي كانــوا يعانــون منهــا مســبقا أو أمــراض ظهــرت
أثنــاء االحتجــاز.51

االختفاء القسري
تخفــي الســلطات اإلماراتيــة بانتظــام النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ومنتقــدي الحكومــة .وعنــد قيامهــا
بإخفــاء األشــخاص قس ـرًا ،يتــم أخذهــم مباشــرة مــن الشــارع أو مــن منازلهــم مــن قبــل مســؤولي الدولــة دون توضيــح
ســبب احتجازهــم أو المــكان الــذي ســينقلون إليــه ،فــا يمكــن لهــم إخطــار عائالتهــم أو محاميهــم .وتحــاول ســلطات
حكومــة اإلمــارات إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي وعــدم االعتــراف بحرمانــه مــن حريتــه .وغال ًبــا مــا يتعــرض ضحايــا
االختفــاء القســري للتعذيــب أو لســوء المعاملــة ويتعرضــون لإلســاءات الجســدية والنفســية المســتمرة.
ففــي ديســمبر  ،2015اعتقلــت الســلطات اإلماراتيــة الصحفــي والشــاعر األردنــي تيســير النجــار 52بــدون تهمــة ،واقتادتــه
إلــى مــكان مجهــول حيــث ُحــرم مــن االتصــال بمحــام أو االتصــال بأســرته .وتــم احتجــازه ألكثــر مــن عــام فــي هــذه الدولة،
قبــل أن يوجهــوا لــه فــي نهايــة المطــاف تهمــة ارتــكاب جرائــم إلكترونيــة فــي إشــارة إلــى سلســلة مــن المنشــورات علــى
فيســبوك انتقــد فيهــا حالــة حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات ،وكذلــك دور اإلمــارات فــي دعــم حــرب إســرائيل علــى قطــاع

 .49متويــل الســموم يف قمــة البــر :كيــف ســمحت ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب لدولة اإلمــارات العربيــة املتحدة مبواصلــة التباهــي بانتهاكات حقوق اإلنســان الجســيمة
/https://www.adhrb.org/2020/05/uae-2

 .50نفس املرجع.
« .51تقرير عن أوضاع السجون يف اإلمارات العربية املتحدة» ،املركز الدويل للعدالة وحقوق اإلنسان 30 ،أغسطس ،2013

http://www.ic4jhr.org/en/activites/reports/519-uae-report-on-the-prison-conditions-in-the-united-arab-emirates.html
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غــزة .وفــي مــارس ُ ،2017حكــم عليــه بالســجن لمــدة  3ســنوات .وتوفــي بعــد أن أكمــل عقوبتــه جــراء مضاعفــات
األمــراض التــي تعــرض لهــا فــي المعتقــل.

ً
أيضــا ،وتــم إخفــاءه
وفــي أغســطس  ،2015تــم اعتقــال األكاديمــي واالقتصــادي الدكتــور ناصــر بــن غيــث بــدون تهمــة
قســريا بعــد نشــره لتغريــدات سياســية تعــرض بســببها للتعذيــب أثنــاء اعتقالــه لمــدة تســعة أشــهر .وتــم رفــض شــكاواه
فــي المحكمــة ولــم يتــم التحقيــق فيهــا.
وبعــد كتابــة تعليــق لهــن علــى منصــة التواصــل االجتماعــي «تويتــر» بشــأن مــا تعــرض لــه أخوهــن الدكتــور عيســى
الســويدي مــن احتجــاز غيــر قانونــي ،تــم إخفــاء أخواتــه الثــاث قسـرًا ،وهــن أســماء ومريــم واليازيــة خليفــة الســويدي،
فــي فبرايــر  ،2015واســتمر احتجازهــن ســرا لمــدة ثالثــة أشــهر قبــل أن يتــم إطــاق ســراحهن.53

انتهاك حقوق النساء في القانون وفي الممارسات
ال تــزال النســاء فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة تواجــه حواجــز ال تصــدق تحــول دون تمتعهــن بحقوقهــن فــي الحريــات
المدنيــة فــي القانــون والممارســة .فالعيــش فــي ظــل نظــام تســوده واليــة الرجــل ،الــذي يمنــح الســيطرة علــى حركتهــن
وأموالهــن وتفاعالتهــن ،يمكــن مــن أن تتعــرض النســاء االماراتيــات لالحتجــاز لمجــرد إبالغهن الســلطات عن حادثة عنف
جنســي .كمــا تعانــي النســاء فــي اإلمــارات مــن التمييــز داخــل األســرة بســبب قانــون األســرة المحافــظ للغايــة ،والتمتــع
بالســامة الجســدية المقيــدة ،وتعانــي مــن فشــل اإلطــار القانونــي الخــاص بالعنــف ضــد النســاء  -علــى ســبيل المثــال،
تنــص المــادة  53مــن قانــون العقوبــات ،علــى أن "تأديــب الــزوج لزوجتــه" "يعتبــر ممارســة للحقــوق" ،54فــي الصحــة
والحقــوق اإلنجابيــة والجنســية؛ كمــا أنهــا تعانــي مــن قيــود تعيقهــن مــن الوصــول إلــى المــوارد اإلنتاجيــة والماليــة .وهناك
قيــود كبيــرة علــى الحريــات المدنيــة ووصــول النســاء إلــى العدالــة ،كمــا يتضــح مــن مؤشــر النــوع االجتماعــي لمنظمــة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي لعــام .55 2019
وبســبب هــذا النظــام األبــوي ،تواجــه المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان عوائــق إضافيــة فــي النضــال مــن أجــل حقوقهــن
 كثي ـرًا مــا يتــم اســتهدافهن وفضحهــن مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة (بمــا فــي ذلــك األســرةً
أيضــا للتعذيــب والعنــف  -لكــن يتــم
والمجتمعــات المحليــة والمجتمــع ككل) .فأثنــاء احتجازهــن ،تتعــرض النســاء
ســحقهن إلــى حــد كبيــر مــن المجــال العــام.56
وقــد وثقــت العديــد مــن التقاريــر التجــاوزات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد الســجينات وشــهاداتهن مــن داخــل
الســجون .57ولعــل مــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك المعانــاة التــي أدت إلــى وفــاة المعتقلــة عاليــة عبــد النــور عــام  ،2019بعــد
صــراع طويــل مــع مــرض الســرطان داخــل ســجن اإلمــارات .وقــد رفضــت الســلطات اإلماراتيــة اإلفــراج عــن المريضــة
عليــاء عبــد النــور التــي تدهــورت صحتهــا بشــكل كبيــر نتيجــة التعذيــب وســوء المعاملــة واإلهمــال الصحــي الــذي
تعرضــت لــه .ولــم تســاعد الشــكوى التــي قدمتهــا أســرتها ولــي عهــد اإلمــارات ومســؤولين كبــار آخريــن عمــا تتعــرض لــه
ابنتهــم فــي إطــاق ســراحها .وتجاهلــت الســلطات الدعــوة التــي وجههــا الخبــراء والمقــررون الخاصــون لألمــم المتحــدة
فــي فبرايــر  2019لإلفــراج عنهــا ،لتتمكــن مــن قضــاء أيامهــا األخيــرة بيــن أفــراد عائلتهــا .وعلــى إثــر ذلــك ،توفيــت عليــاء
عبــد النــور فــي الحجــز يــوم الســبت  4مايــو .582019
ومــن بيــن الســجينات الالتــي أنهــن مــدة عقوبتهــن وال يزلــن يقبعــن فــي ســجون اإلمــارات ،المدافعتــان عــن حقــوق
اإلنســان ،59أمينــة العبدولــي ،التــي اعتقلــت فــي  19نوفمبــر  2015وحكــم عليهــا بالســجن لمــدة خمــس ســنوات ،وأنهــت

 .53اإلخفاء القرسي يف اإلمارات العربية املتحدة [ورقة حقائق]

http://icfuae.org.uk/sites/default/files/Enforced Disappearances in the UAE-2017.pdf

.54

/https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates

.55

https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/AE.pdf

.56

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/3800-emirati-women-continue-to-face-systemic-oppression-by-authorities

 .57املرأة يف سجون اإلمارات العربية املتحدة (بيان منظمة أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل مجلس حقوق اإلنسان)،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/181/97/PDF/G1918197.pdf?OpenElement

.58

http://icjhr.org/icjhrs-statement-on-international-womens-day-female-detainees-in-uae-jails

.59

https://www.gc4hr.org/news/view/2612
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مــدة عقوبتهــا فــي  19نوفمبــر  ،2020ومريــم البلوشــي ،التــي اعتقلــت فــي  19نوفمبــر  2015وحكــم عليهــا بالســجن
لمــدة خمــس ســنوات ،وأنهــت مــدة عقوبتهــا فــي  19نوفمبــر  .2020وحتــى اليــوم ،فــي تاريــخ نشــر تقريرنــا هــذا ،مــا
تــزال أمينــة العبدولــي ومريــم البلوشــي قيــد االعتقــال.

حقوق المهاجرين
ال يــزال العمــال الوافــدون مرتبطيــن بأصحــاب العمــل بموجــب نظــام الكفالــة ،ممــا يجعلهــم عرضــة لالنتهــاكات العماليــة
واالســتغالل.60
نفــذت اإلمــارات إصالحــات عماليــة فــي ينايــر  2016تمكــن بعــض العمــال مــن تغييــر أصحــاب العمــل بســهولة أكبــر .وقــد
ينهــي المهاجــرون الذيــن يعملــون فــي الوظائــف التــي تتطلــب «مهــارة عاليــة» عق ـ ًدا محــدد المــدة دون مواجهــة حظــر
ً
وفقــا لذلــك العقــد ،أو لمــدة شــهر واحــد علــى األقــل ،أو إذا تنــازل صاحــب العمــل عــن
العمــل المعتــاد إذا قدمــوا إشــعارًا
فتــرة اإلخطــار .ولــن يواجــه العمــال المهاجــرون المصنفــون فــي الوظائــف ذات «المســتوى المنخفــض» ،بمــا فــي ذلــك
عمــال البنــاء وعمــال الخدمــات ،أي حظــر إذا أنهــوا عقودهــم بعــد ســتة أشــهر مــن الخدمــة .وإذا أنهــوا عقدهــم قبــل إكمــال
ســتة أشــهر مــن الخدمــة ،فســيواجهون حظ ـرًا مــن العمــل لمــدة ســتة أشــهر .وقــد ال يــزال يُ طلــب مــن أي عامــل دفــع مــا
يصــل إلــى  45يومً ــا مــن الراتــب مقابــل إنهــاء العقــد قبــل انتهــاء صالحيتــه .وال يــزال األشــخاص العامليــن فــي المنــازل
وفــي المــزارع مســتثنون مــن هــذه القوانيــن.61
يعيــش العمــال المهاجــرون فــي اإلمــارات فــي ظــروف مروعــة كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة .ويواجــه هــؤالء العمــال
وخــدم المنــازل أنواعً ــا مختلفــة مــن االســتغالل وســوء المعاملــة (بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل اإلضافيــة ،وظــروف
الســكن غيــر المناســبة ،واإليــذاء الجســدي ،ومــا إلــى ذلــك) .وفــي حيــن أنهــم محرومــون مــن الوصــول إلــى مســؤولي
العدالــة المســتقلين وغيــر المتحيزيــن ،فإنهــم فــي أغلــب األحيــان يواجهــون قــرارات تصدرهــا الدولــة لدعــم أصحــاب
العمــل اإلماراتييــن" .62قالــت روثنــا بيغــوم ،أحــد كبــار الباحثيــن فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،إن "عقــود العمــل
غال ًبــا مــا تكــون غامضــة وتحتــوي علــى معلومــات كاذبــة حــول شــروط توظيــف الموظفيــن .وهــذا يســهل اســتدراج
العمــال إلــى وظائــف تحــت ذرائــع كاذبــة ،وبمجــرد خضوعهــم لعقــد العمــل ،فإنــه مــن غيــر المســموح لهــم تــرك العمــل
وإال ســيتم مقاضاتهــم أو ترحيلهــم» .ويجــب علــى أصحــاب العمــل كفالــة العمــال األجانــب ليتمكنــوا مــن الحصــول علــى
التأشــيرة .ويتضمــن هــذا فــي كثيــر مــن األحيــان مصــادرة جــوازات ســفرهم ،فــرض قيــود علــى قــدرة الموظــف علــى تــرك
صاحــب العمــل ،وأحيا ًنــا حجــب رواتبهــم  -ممــا يمنــح أصحــاب العمــل الســيطرة المطلقــة علــى العامليــن لديهــم .أدى
نظــام الكفالــة هــذا إلــى العمــل القســري فــي اإلمــارات ،وهــو مــا يمكــن القــول عنــه بأنــه شــكل مــن أشــكال الــرق الحديــث.63

المدافعون عن حقوق اإلنسان
يعــرض المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات للقمــع إلــى حــد كبيــر ،كمــا يتــم قمــع الدعــوة العامــة لدعــم
اإلصالحــات .ومحاكمــة «اإلمــارات  »94هــي مثــال علــى هــذا النــوع مــن القمــع ،حيــث كان  94شــخص مــن المحاميــن
واألكاديمييــن والقضــاة والمدرســين والقيــادات الطالبيــة اإلماراتييــن يدعــون بشــكل ســلمي للمطالبــة باإلصــاح
السياســي .وكان العديــد منهــم ينتمــون لجماعــة محليــة تعــرف باســم جمعية اإلصالح والتوجيــه االجتماعي (اإلصالح)،
التــي تدعــو إلــى مزيــد مــن االلتــزام بالتعاليــم اإلســامية .وقــد شــاركت هــذه الجماعــة فــي نقاشــات سياســية ســلمية
لعــدة عقــود فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،داعيــن األســر الحاكمــة فــي اإلمــارات إلــى اتخــاذ خطــوات تطوريــة نحــو
تحقيــق الديمقراطيــة فــي الدولــة.
فــي ختــام المحاكمــة فــي  2يوليــو  ،2013تــم إدانــة  69شــخص منهــم وتبرئــة  25آخريــنُ .
وحكــم علــى العديــد مــن
المتهميــن بالســجن لمــدة  10ســنوات وعلــى آخريــن بالســجن لمــدة  7ســنوات بتهمــة تأســيس وتنظيــم وإدارة منظمــة
ً
خالفــا للمــادة  180مــن قانــون العقوبــات.
تهــدف إلــى قلــب نظــام الحكــم فــي البلــد،

.60

/https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates

.61

/https://www.migrant-rights.org/campaign/end-the-kafala-system

.62

https://www.odvv.org/resources/attachment/1562750894_cdb22f7b4e928546ecd41eb0fc2cf985.pdf

.63

/https://insidearabia.com/how-the-uaes-workers-sponsorship-system-facilitates-human-trafficking
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انضمــت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان إلــى تحالــف مــن أربــع منظمــات عاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان  -إلــى
جانــب الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،ومركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان ،والشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق
اإلنســان ،ومركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان – وذلــك لمراقبــة إجــراءات ســير المحاكمــة واإلبــاغ عنهــا .64وعلــى
الرغــم مــن عــدم الســماح بالمراقبــة المســتقلة إلجــراءات المحاكمــة ،فــإن المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن
المقابــات التــي أجريــت مــع أســر المحتجزيــن ،ومــن نشــطاء محلييــن ومــن تقاريــر الصحــف المحليــة خلصــت إلــى أن
دوليــا بشــأن المحاكمــة العادلــة ،وقــد أدى ذلــك إلــى
المحاكمــة شــابتها انتهــاكات متكــررة وخطيــرة للمعاييــر المتفــق عليهــا
ً
صــدور  69إدانــة غيــر عادلــة وفــرض أحــكام بالســجن لمــدد طويلــة بحــق المتهميــن وال يحــق لهــم اســتئنافها.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،خلــص تحقيقنــا إلــى أنــه تــم تجاهــل المزاعــم الموثوقــة بالتعذيــب ،والتــي تقــدم بهــا المتهمــون
بشــكل متكــرر أمــام المحكمــة .وتتماشــى هــذه المزاعــم مــع معلومــات أفــادت بهــا تقاريــر أخــرى عــن عمليــات التعذيــب
ً
ممنهجــا
التــي حدثــت فــي اإلمــارات خــال الســنوات العشــر الماضيــة ،ممــا أدى إلــى الخــوف مــن أن يكــون التعذيــب
ضمــن نظــام العقوبــات فــي الدولــة واالســتنتاج بحدوثــه فــي هــذه القضيــة.
ال يــزال أحمــد منصــور ،المدافــع األبــرز عــن حقــوق اإلنســان فــي اإلمــارات ،وراء القضبــان ،وهــو مــدون إماراتــي كان
يديــر مدونــة معارضــة تطالــب باإلصالحــات واحتــرام حقــوق اإلنســان داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تــم اعتقالــه
فــي أبريــل  ،2011كجــزء مــن عمليــة اعتقــال واســعة طالــت  5مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان ،65واتهــم بخــرق قانــون
التشــهير اإلماراتــي إلهانتــه قيــادات الدولــة ،وهــم رئيــس دولــة اإلمــارات خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،ونائــب رئيــس
الدولــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وولــي عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،وذلــك مــن خــال تشــغيل موقــع
إلكترونــي مناهــض للحكومــة يعبــر عــن آراء مناهضــة للحكومــة .وقــد ُحكــم علــى النشــطاء الخمســة فــي  27نوفمبــر
 2011بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنتين وثــاث ســنوات .ولكــن ،فــي اليــوم التالــي مــن صــدور الحكــم ،تلقــى الخمســة
عفــوً ا رئاسـ ًـيا مــن الشــيخ خليفــة بــن زايــد وتــم اإلفــراج عنهــم بموجبــه.
وفــي  20مــارس  ،2017أعيــد اعتقــال أحمــد منصــور فــي مداهمــة لمنزلــه قبــل فجــر ذلــك اليــوم .وتــم احتجــازه ألكثــر
مــن عــام علــى ذمــة التحقيــق إلــى أن حكمــت عليــه دائــرة أمــن الدولــة بمحكمــة االســتئناف االتحاديــة فــي  29مايــو
 2018بالســجن لمــدة عشــر ســنوات وغرامــة تزيــد علــى مليــون درهــم بتهمــة "إهانــة" مكانــة وهيبــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وحكامهــا "ونشــر تقاريــر كاذبــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تهــدف إلــى اإلضــرار بعالقــات
الدولــة مــع دول الجــوار .تنبــع هــذه التهــم مــن عملــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان وانتقــاده العلنــي للنظــام فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتــم تأكيــد عقوبتــه فــي  31ديســمبر  ،2018ومنــذ ذلــك الحيــن يقــال بأنــه محتجــز فــي
حبــس انفــرادي فــي زنزانــة صغيــرة بــا ســرير وال مــاء .وفــي مــارس  2019بــدأ منصــور إضرا ًبــا عــن الطعــام احتجاجــا
علــى تلــك األوضــاع الســيئة.
تســلط التحقيقــات التــي أجراهــا فريــق مســتقل فــي مجــال الرصــد اإللكترونــي بشــأن اعتقــال أحمــد منصــور الضــوء
علــى دور مــواد المراقبــة الخاصــة بالشــركات األجنبيــة التــي تســتخدمها اإلمــارات لمراقبــة الناشــط وربمــا اختــراق
حســاباته .وكشــف تقريــر صــادر عــن  ،Citizen Labكيــف أدت معــدات هــذه الشــركات إلــى اعتقالــه فــي عــام  .2012ففــي
عــام  ،2011تــم اســتهداف أحمــد منصــور ببرنامــج التجســس  FinSpyالخــاص بشــركة  ،FinFisherوفــي عــام 2012
تــم اســتهدافه بنظــام التحكــم عــن بعــد الخــاص بشــركة  .Hacking Teamوكانــت كل مــن الشــركة اإليطاليــة "Hacking
 "Teamوالشــركة األلمانيــة " "FinFisherموضوعً ــا لعــدة ســنوات مــن االكتشــافات التــي تســلط الضــوء علــى إســاءة
اســتخدام برامــج التجســس لغــرض تهديــد مجموعــات المجتمــع المدنــي والصحفييــن والعامليــن فــي مجــال حقــوق
اإلنســان .وفــي محاولــة أخــرى للتصيــد االحتيالــي ،وهــذه المــرة بواســطة منتــج  Pegasusالــذي تســتخدمه الحكومــة
بشــكل حصــري ،وهــو (برنامــج تجســس إســرائيلي) تابــع لمجموعــة  NSO Groupفــي عــام  ،2016وهــي مجموعــة
برامــج التجســس التجاريــة "االعتــراض القانونــي" الثالثــة المســتخدمة فــي محــاوالت اختــراق حســابات وهواتــف
منصــور.66

 64انظر تقرير «اإلمارات العربية املتحدة – تجريم املعارضة :محاكمة اإلمارات  94تشوبها ثغرات جسيمة  /تقرير املراقبة القضائية» ،أغسطس .2013
 .65النشطاء الخمسة املعتقلني هم:
· نارص بن غيث :خبري اقتصادي ومحارض إمارايت يف فرع أبو ظبي من جامعة باريس السوربون،
· أحمد منصور :مهندس إمارايت ،مدون وناشط يف مجال حقوق اإلنسان،
· فهد سامل دالك :ناشط إمارايت عىل صفحات اإلنرتنت،
· حسن عيل الخميس :ناشط إمارايت عىل صفحات اإلنرتنت
· أحمد عبدالخالق :أحد نشطاء البدون عىل صفحات اإلنرتنت
.66
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وأصــدر البرلمــان األوروبــي فــي أكتوبــر  2018قــرارًا 67بشــأن قضيــة أحمــد منصــور ،حيــث "أدان بشــدة مضايقــات
واضطهــاد واحتجــاز أحمــد منصــور وجميــع المدافعيــن اآلخريــن عــن حقــوق اإلنســان لمجــرد عملهــم فــي مجــال حقــوق
اإلنســان واســتخدامهم لحقوقهــم فــي حريــة التعبيــر علــى اإلنترنــت وغيــر اإلنترنــت "،و"حــث الســلطات اإلماراتيــة
علــى إجــراء تحقيقــات شــاملة ونزيهــة فــي االعتــداءات علــى الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم
ً
أيضــا إلــى "فــرض حظــر علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي بشــأن تصديــر وبيــع
الجنــاة إلــى العدالــة" .كمــا دعــا هــذا القــرار
وتحديــث وصيانــة أي شــكل مــن أشــكال المعــدات األمنيــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي يمكــن اســتخدامها أو
يتــم اســتخدامها للقمــع الداخلــي ،بمــا فــي ذلــك تقنيــات مراقبــة اإلنترنــت ،ويعــرب عــن قلقــه إزاء االســتخدام المتزايــد
باســتمرار لبعــض تقنيــات المراقبــة اإللكترونيــة ذات االســتخدام المــزدوج ضــد النشــطاء والصحفييــن".
وفــي  7مايــو  ،2019أدان المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب وســتة خبــراء آخريــن فــي مجــال حقــوق
اإلنســان تابعيــن لألمــم المتحــدة هــذا الوضــع ،مشــيرين إلــى أن هــذه األوضــاع قــد ترقــى إلــى مســتوى التعذيــب.68
ومــع ذلــك ،ال يــزال أحمــد منصــور محتجــ ًزا فــي الحبــس االنفــرادي فــي عنبــر عــزل بســجن الصــدر بأبــو ظبــي ،فــي
أوضــاع مزريــة 69بــدون ســرير أو الحصــول علــى كتــب ،ومــن دون اســتحمام أو منتجــات تنظيــف .وبالرغــم مــن أن لديــه
مرحــاض ومغســلة ،إال أنــه ال يوجــد ميــاه جاريــة فيهــا فــي بعــض األحيــان .ومنــذ اعتقالــه فــي  20مــارس  ،2017لــم
يُ ســمح لمنصــور بمغــادرة زنزانتــه الصغيــرة إال لعــدد محــدود مــن الزيــارات العائليــة ،ولــم يُ ســمح لــه بالخــروج إال مــرة
ً
واحتجاجــا منــه علــى ذلــك ،قــام بتنفيــذ إضرابيــن
واحــدة للحصــول علــى الهــواء النقــي فــي ســاحة التمريــن فــي الســجن.
منفصليــن عــن الطعــام فــي عــام  ،2019ممــا أضــر بصحتــه ،وجعلــه غيــر قــادر علــى المشــي 70أثنــاء زيــارة أســرته لــه فــي
ينايــر  .2020وفــي مكالمــة هاتفيــة الحقــة ،أخبــر أســرته أنــه بخيــر ،ممــا أدى إلــى افتــراض أنــه أنهــى إضرا ًبــا طويـ ًـا عــن
الطعــام بــدأه فــي ســبتمبر  2019واســتمر لمــدة خمســة أشــهر علــى األقــل.71
علــى الرغــم مــن المخــاوف التــي أعــرب عنهــا خبــراء حقــوق اإلنســان التابعــون لألمــم المتحــدة فــي  28مــارس 2017
"نحــن نعتبــر اعتقــال الســيد منصــور واحتجــازه بمثابــة هجــوم مباشــر علــى العمــل المشــروع للمدافعيــن عــن حقــوق
ً
"وفقــا للتقاريــر الموجــودة لدينــا،
اإلنســان فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة" .ومــرة أخــرى بعــد ذلــك ،فــي  7مايــو ،2019
ظــل الســيد منصــور فــي الحبــس االنفــرادي طــوال فتــرة حرمانــه مــن الحريــة ،وفــي ظــروف احتجــاز تنتهــك المعاييــر
الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان والتــي تخاطــر بإلحــاق خســائر ال رجعــة فيهــا بصحــة الســيد منصــور .فهــو ينــام
علــى األرض ،محرومً ــا مــن الحصــول علــى مرتبــة أو وســادة ،بيــن الجــدران األربعــة لزنزانــة انفراديــة صغيــرة فــي ســجن
صحــراوي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي دولــة تســعى بحمــاس لتصويــر نفســها علــى أنهــا متســامحة وتحتــرم
الحقــوق" .72وحتــى اآلن ،ال يبــدو أن هنــاك أي تحســن فــي أوضــاع احتجــاز أحمــد منصــور.
أحمــد منصــور هــو واحــد فقــط مــن بيــن العديــد مــن األشــخاص الذيــن تــم اعتقالهــم الســتجواب الســلطات أو المطالبــة
بحريــة التعبيــر أو انتقــاد دور اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الحــرب فــي اليمــن .يتعــرض المعارضــون المعتقلــون
فــي كثيــر مــن األحيــان لالختفــاء القســري ،وحرمانهــم مــن االتصــال بمستشــار قانونــي قبــل محاكمتهــم ،باإلضافــة إلــى
التعذيــب واالحتجــاز فــي حبــوس انفراديــة ،واإلكــراه علــى االعتــراف .وعلــى الرغــم مــن مزاعــم حــدوث مثــل هــذه
االنتهــاكات ،فــإن المحاكــم تتجاهــل أو تنكــر بشــكل روتينــي مزاعــم المتهميــن هــذه.73
حكــم علــى ناشــطي حقــوق اإلنســان أســامة النجــار ،وأحمــد منصــور ،والمحامــي محمــد الركــن ،74والمحاضــر الجامعــي
ناصــر بــن غيــث ،والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان أمينــة عبــد العالــي ،وعليــاء عبــد النــور ،ومريــم البلوشــي ،بالســجن

.67

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html?redirect

 .68نــرة صحفيــة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة :خ ـراء يف األمــم املتحــدة يدينــون أوضــاع االعتقــال الــذي يعــاين منهــا الناشــط املحتجــز أحمــد منصــور ،مكتــب
املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ( 7مايــو ،)2019
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24571&LangID=E&fbclid=IwAR22NPUe4lVgNOAz3QvR3CsMuFAyy1zzfPOH9PshHRVt9PK4czLrWzCwBDc

.69

https://www.gc4hr.org/news/view/2109

.70

https://www.gc4hr.org/news/view/2319

.71

https://www.gc4hr.org/news/view/2408

.72

https://www.gc4hr.org/report/view/125

 .73محاكمــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واملثقفــن  -بيــان مكتــوب مــن منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف البحريــن إىل مجلــس
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدةhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/181/97/PDF/G1918197.pdf?OpenElement ،
.74

/https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/united-arab-emirates/2019/11/d25593
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لفتــرات طويلــة مــن قبــل مســؤولين إماراتييــن بســبب التعبيــر الســلمي عــن معتقداتهــم .تشــير التســجيالت الصوتيــة
لهــؤالء الســجناء إلــى تعرضهــم للتعذيــب والســلوك والمعاملــة القاســيين" .75وقــد تلقــى مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان
تقاريــر تؤكــد إطــاق ســراح المدافــع عــن حقــوق اإلنســان أســامة النجــار باإلضافــة إلــى ســجيني رأي آخريــن همــا بــدر
البحــري وعثمــان إبراهيــم الشــحي مــن ســجن الرزيــن فــي  8أغســطس  .2019وكان مــن المقــرر أن يتــم إطــاق ســراح
أســامة النجــار ،وهــو ناشــط علــى اإلنترنــت ،فــي  17مــارس  ،2017ولكــن بنــاء علــى طلــب المدعــي العــام ،وصفتــه
المحكمــة بأنــه "تهديــد" لألمــن القومــي ومــددت احتجــازه إلــى أجــل غيــر مســمى .كمــا كان مــن المفتــرض أن يتــم اإلفراج
76
عــن البحــري فــي  12أبريــل  ،2017بينمــا كان مــن المقــرر إطــاق ســراح الشــحي فــي  23يوليــو .2018
ً
أيضــا المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الذيــن ليســوا مــن مواطنــي اإلمــارات العربيــة
وأخيــرًا ،يســتهدف هــذا القمــع
المتحــدة ولكنهــم مواطنيــن أجانــب يدافعــون عــن اإلصالحــات فــي بلــدان أخــرى .ومثــال علــى ذلــكُ ،حكــم علــى أحمــد
عتــوم فــي فبرايــر  ،2021وهــو مواطــن أردنــي مقيــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بالســجن لمــدة  10ســنوات بتهــم
غامضــة تتعلــق بـــ "أفعــال ضــد دولــة أجنبيــة" ،وذلــك علــى خلفيــة منشــورات قــام بنشــرها علــى الفيســبوك تنتقــد بشــكل
ســلمي الحكومــة األردنيــة أمــام جمهــور ال يتجــاوز عددهــم  4000متابــع لصفحتــه علــى الفيســبوك.77

.75

http://www.odvv.org/resources/attachment/1562750894_cdb22f7b4e928546ecd41eb0fc2cf985.pdf

.76

https://www.gc4hr.org/news/view/2185

 .77انظر تقرير منظمة هيومن راتيس وتش «اإلمارات العربية املتحدة :إدانة أردين النتقاده األردن عىل الفيسبوك» 11 ،فرباير ،2021

https://www.hrw.org/news/2021/02/11/uae-jordanian-convicted-criticizing-jordan-facebook
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الجزء  :1.2دور اإلمارات في اليمن

اإلفالت من العقاب والدعم الدولي

بعــد أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الحــرب ،تــم وال يــزال يتــم ارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات للقانــون اإلنســاني الدولــي
وقانــون حقــوق اإلنســان مــن قبــل جميــع األطــراف المتحاربــة .وتأثــر الجميــع مــن غيــاب ســيادة القانــون فــي أي جــزء
مــن األراضــي اليمنيــة ،ســواء مــن خــال التأثيــر المباشــر  -مثــل آثــار الضربــات الجويــة أو األلغــام األرضيــة أو القصــف
البــري ،أو عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية ،أو التبعــات المباشــرة للحصــار المفــروض علــى الموانــئ  -أو التأثيــر غيــر
المباشــر  -مثــل ظهــور األوبئــة ،كالكوليــرا والدفتريــا وكوفيــد  .19 -ومــع االنهيــار الوشــيك لنظــام الرعايــة الصحيــة فــي
اليمــن 78،فــإن للوضــع االقتصــادي المنهــار ومعــدل الفقــر تأثيــر واســع النطــاق علــى الشــعب اليمنــي .فآثــار الحــرب علــى
الســكان تتراكــم علــى مــر الســنين .وقــد دأبــت جميــع أطــراف الصــراع علــى اســتهداف المدنييــن والبنيــة التحتيــة المدنيــة
فــي انتهــاك ســافر لقوانيــن الحــرب ،وذلــك مــن خــال االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري والتعذيــب وغيرهــا مــن
األفعــال الالإنســانية .كمــا فرضــت قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات حصــارًا بحر ًيــا علــى الموانــئ الرئيســية
فــي البــاد (مينــاء الحديــدة ورأس عيســى والصليــف) ،وهــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،ممــا أعــاق
اســتيراد المــواد الغذائيــة والوقــود واإلمــدادات الطبيــة .ففــي البلــد الــذي يمــر بأســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم ،بحســب
تقاريــر وكاالت األمــم المتحــدة ،حرمــت أطــراف الصــراع المدنييــن مــن المــواد الضروريــة لبقائهــم علــى قيــد الحيــاة.79
علــى الرغــم مــن التقاريــر الموثوقــة الصــادرة عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة خــال هــذه الســنوات عــن االنتهــاكات
التــي ارتكبهــا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات فــي اليمــن ،وعلــى الرغــم مــن القــرار األخيــر الــذي أصدرتــه
إدارة بايــدن فــي الواليــات المتحــدة بتعليــق مبيعــات األســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية (ولكــن ليــس إلــى
اإلمــارات) ،80فقــد واصــل بعــض الشــركاء الغربيــون للمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعلــى
وجــه الخصــوص المملكــة المتحــدة وفرنســا ،بيــع األســلحة التــي ُتســتخدم فــي الصــراع اليمنــي لهــا .كمــا قــدم الشــركاء
ـتيا يهــدف إلــى مســاعدة وتدريــب قــوات التحالــف .وأصبــح البلــد اآلن علــى
الغربيــون للتحالــف دعمً ــا اســتخباريًا ولوجسـ ً
وشــك االنفصــال ،فــي حيــن كان أحــد األهــداف الرئيســية لفرنســا هــو "الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن".

السياق السياسي
الالعبين الرئيسيين
بــدأ النــزاع المســلح فــي اليمــن فــي أواخــر عــام  ،2014عندمــا ســيطرت جماعــة أنصــار هللا (جماعــة الحوثــي المســلحة)
علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بالقــوة ،وتصاعــد فــي عــام  2015بتدخــل التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات نيابــة
الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا ضــد الحوثييــن .وحتــى قبــل هــذا التصعيــد ،كانــت اليمــن واحــدة مــن أفقــر دول
العالــم ،بأدنــى مؤشــرات التنميــة البشــرية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ومنــذ  26مــارس  ،2015شــنت
ً
تحالفــا ضــد جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران فــي اليمــن،
الســعودية واإلمــارات هجــوم عاصفــة الحــزم وقادتــا
بالهــدف المعلــن المتمثــل فــي الدفــاع عــن الرئيــس هــادي وحكومتــه الشــرعية ،والدفــاع عــن وحــدة األراضــي اليمنيــة.
حاليــا فــي المنفــى فــي عاصمــة المملكــة العربيــة
دوليــا ،والموجــودة
وتحظــى حكومــة الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا
ً
ً
الســعودية «الريــاض» ،بدعــم مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات.
فــي أواخــر ينايــر  ،2018اندلــع نــزاع مســلح فــي عــدن بيــن القــوات التابعــة للرئيــس هــادي مــن جهــة والقــوات التابعــة
ً
طرفــا واح ـ ًدا فــي الحــرب اليمنيــة.
للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي مــن جهــة أخــرى ،وكالهمــا مــن حيــث المبــدأ يمثــان
ونتيجــة لتفــكك ســلطة الدولــة فــي جنــوب اليمــن ،قامــت هيئــة انفصاليــة  -المجلــس االنتقالــي الجنوبــي  -بتأســيس
نفســها ،بشــكل ال يخلــو مــن االحتجــاج ،بصفتهــا باعتبارهــا "الممثــل الشــرعي" لشــعب الجنــوب (المجلــس االنتقالــي
الجنوبــي 7 ،ديســمبر  .)2018ومنــذ نشــأة المجلــس االنتقالــي فــي عــام  ،2017تطــور ليكــون كيــان يشــبه الدولــة

 .78ملزيــد مــن املعلومــات ،راجــع هجــات أطـراف النـزاع عــى القطــاع الصحــي يف اليمــن ،يف تقريــر منظمــة مواطنــة ومنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان،
«نزعــت اإلبــرة الوريديــة وبــدأت بالجــري» ،الصــادر بتاريــخ  18مــارس  ،2020متــاح عــى الرابــط:
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/03/Attacks-on-Health-Care-in-Yemen-Report.pdf

 .79ملزيــد مــن املعلومــات ،راجــع الهجــات أط ـراف الن ـزاع عــى األعيــان الرضوريــة لبقــاء املدنيــن عــى قيــد الحيــاة يف اليمــن ،يف انظــر تقريــر منظمــة مواطنــة
ومؤسســة االمتثــال للحقــوق العامليــة « ،صنــاع الجــوع» ،الصــادر يــوم األربعــاء 1 ،ســبتمرب  ،2021متــاح عــى الرابــط:
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Starvation-Makers-2021-En.pdf

.80

https://twitter.com/K_Beckerle/status/1382970421855805441?s=20
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يتكــون مــن هيئــة تنفيذيــة (مجلــس القيــادة) ،وهيئــة تشــريعية (الجمعيــة الوطنيــة الجنوبيــة) ،وقــوات مســلحة ،علــى
الرغــم مــن أن األخيــرة تخضــع لهيــكل القيــادة االفتراضــي لــوزارة الداخليــة فــي حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي
دوليــا.81
المعتــرف بهــا
ً
كمــا أن بقيــة األطــراف المتحاربــة ،وهــي جماعــة أنصــار هللا (الحوثييــن) وقــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات،
والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقــوات المشــتركة المدعومــة بشــكل مباشــر مــن اإلمــارات فــي الســاحل الغربــي هــي
ً
أيضــا أطــراف رئيســية هامــة جــ ًدا فــي ارتــكاب هــذه االنتهــاكات .وبعــد إعالنهــا االنســحاب مــن اليمــن فــي ،2019

اســتبقت اإلمــارات قواتهــا الخاصــة فــي المخــا وشــبوة وحضرمــوت وبــاب المنــدب وســقطرى.

دوليــا اتفاقيــة الريــاض مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي
فــي  5نوفمبــر  ،2019وقعــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا
ً
وهــي الجماعــة االنفصاليــة المدعومــة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بهــدف تســوية النــزاع المســلح بيــن الجانبيــن
والــذي كان قــد اندلــع قبــل ثالثــة أشــهر مــن توقيــع االتفاقيــة ،عندمــا طــرد المجلــس االنتقالــي الحكومــة المعتــرف بهــا
دوليــا مــن عاصمتهــا المؤقتــة عــدن .وأجبــر انــدالع العنــف هــذا المجتمــع الدولــي علــى التركيــز علــى القضيــة الجنوبيــة،
ً
بعــد أن كان قــد وضعهــا جان ًبــا للتعامــل مــع األزمــة الناجمــة عــن ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء ومعظــم المرتفعــات فــي
البــاد فــي عــام .82 2014
وفــي  9فبرايــر  ،2020أي بعــد خمــس ســنوات مــن مشــاركتها فــي الحــرب األهليــة فــي اليمــن كجــزء مــن التحالــف الــذي
تقــوده الســعودية واإلمــارات ،احتفلــت القيــادة اإلماراتيــة باســتكمال انســحابها العســكري التدريجــي مــن البــاد فــي
حفــل أقيــم فــي مدينــة زايــد العســكرية 83.وعلــى الرغــم مــن أن انســحاب اإلمــارات قــد وفــر لهــا اســتراتيجية للخــروج
مــن المــأزق فــي اليمــن ،إال أنــه ال يعلــق دورهــا ضمــن التحالــف وال يحــد مــن النفــوذ اإلماراتــي علــى أرض الواقــع فــي
اليمــن .بــل إنــه يشــكل تحـ ً
ـول مــن المشــاركة المباشــرة إلــى غيــر المباشــرة فــي البلــد مــن خــال زيــادة االعتمــاد علــى
الــوكالء والشــركاء المحلييــن لهــا ،كمــا أكــد مؤخـرًا نائــب رئيــس أركان القــوات المســلحة اإلماراتيــة الفريــق عيســى ســيف
المزروعــي.84
األطــراف المعنيــة األخــرى التــي ال يــزال وجودهــا مســتمرًا منــذ بدايــة النــزاع والتــي تعيــش علــى أراضــي الصــراع
الخصبــة للغايــة هــي الجماعــات الجهاديــة ،تحديـ ًدا جماعــة تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ،وتنظيــم الدولــة
اإلســامية (داعــش) ،وجماعــة أنصــار الشــريعة .وتعتبــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة مشــاركة بشــكل كبيــر فــي عمليــات
مواجهــة تهديــد التطــرف العنيــف ،ال ســيما عندمــا قامــت بطــرد عناصــر تنظيــم القاعــدة مــن مدينــة المــكال الســاحلية فــي
عــام  ،2016ومــن خــال تدريبهــا للوحــدات المحليــة ،التــي أبرزهــا قــوات الحــزام األمنــي (انظــر أدنــاه) ،للقيــام بحمــات
إماراتيــا
مكافحــة اإلرهــاب فــي محافظــة أبيــن ،علــى ســبيل المثــال ،عــام  .2017وال تــزال هــذه العمليــات المدعومــة
ً
مســتمرة ،إلــى جانــب الضربــات األمريكيــة التــي تشــنها الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار علــى معاقــل اإلرهــاب فــي
اليمــن .ومــع ذلــك ،فــإن غيــاب وجــود حكومــة يمنيــة فعالــة ،والــذي يتجلــى فــي تقلــب الوضــع األمنــي فــي المحافظــات
الجنوبيــة (علــى الرغــم مــن إبــرام اتفــاق الريــاض) ،يشــير إلــى أن البيئــة ال تــزال مواتيــة لعــودة تنظيــم القاعــدة.85

األهــداف االســتراتيجية للمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي الصــراع

كمــا ذكرنــا سـ ً
ـابقا ،عندمــا بــدأت تنفيــذ هجــوم "عاصفــة الحــزم" فــي عــام  ،2015أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة أن هدفهمــا الرئيســي هــو الدفــاع عــن الرئيــس هــادي وحكومتــه الشــرعية ،للدفــاع عــن
وحــدة األراضــي اليمنيــة ،ضــد جماعــة أنصــار هللا الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران.
ً
قليــا مــن مشــاركتهما فــي هــذا الصــراع ،حيــث كانــت المملكــة
فــي مــوازاة ذلــك ،كان لــدى البلديــن أهــداف مختلفــة
العربيــة الســعودية علــى اســتعداد لتأكيــد قوتهــا اإلقليميــة أمــام إيــران ،بينمــا كان لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
إقليميــا يتمثــل فــي الســيطرة علــى الجــزء الجنوبــي والســاحل الغربــي لليمــن ،وهــو مــا يُ نظــر إليــه علــى أنــه وســيلة
هدفــا
ً
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لتوســيع النفــوذ اإلماراتــي علــى البحــر األحمــر والقــرن األفريقــي .وكان أحــد األهــداف غيــر المعلنــة لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة هــو الوصــول بشــكل اســتراتيجي إلــى المحيــط الهنــدي .كانــت طــرق عمــل هاتيــن الدولتيــن مختلفــة
ً
أيضــا ،حيــث شــنت الســعودية بشــكل أساســي ضربــات جويــة علــى المناطــق الشــمالية ،بينمــا أرســلت اإلمــارات قــوات
بريــة إلــى المناطــق الجنوبيــة والســاحل الغربــي وجزيــرة ســقطرى الواقعــة علــى المحيــط الهنــدي .وكان حجــم االحتجاج
ً
أيضــا ،ويبــدو أن اإلمــارات أفضــل بكثيــر مــن الســعودية فــي الحفــاظ علــى ســرية جرائمهــا
الدولــي الــذي أثارتــاه مختلــف
وانتهاكاتهــا.
رســميا مــن الصــراع اليمنــي فــي عــام  ،2019تاركــة الســعوديين وحدهــم علــى
وبالرغــم مــن أن اإلمــارات انســحبت
ً
األرض ،إال أنهــا ال تتخلــى عــن أهدافهــا الخاصــة ،وال ســيما االســتمرار فــي احتــال مينــاء بلحــاف للغــاز وجزيــرة
ســقطرى .ويوضــح ســوبرييه أن" :اســتراتيجية النفــوذ اإلماراتيــة تتضمــن إنشــاء موانــئ تجاريــة وعســكرية مــن القــرن
األفريقــي إلــى البحــر األبيــض المتوســط" .وفــي الوقــت نفســه ،تقــوم بدعــم الفصائــل اليمنيــة ،مثــل المجلــس االنتقالــي
الجنوبــي والقــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي لليمــن .ويقــول عبدالخالــق عبــدهللا ،أســتاذ العلــوم السياســية فــي
جامعــة اإلمــارات" :لــم نعــد بحاجــة إلبقــاء قواتنــا [علــى األرض] ،فنحــن نقــوم بتمويــل وتدريــب وتجهيــز آالف الجنــود
اليمنييــن لمــلء الفــراغ".86

الوضع السياسي في جنوب اليمن
تتمتــع المناطــق المنتجــة للنفــط فــي محافظتــي شــبوة وحضرمــوت جنــوب اليمــن ،منــذ فتــرة طويلــة ،بدرجــة عاليــة مــن
االســتقاللية عــن الحكومــة المركزيــة .ولكــن ،إلــى جانــب تواجــد عناصــر مســلحة لإلســاميين التابعيــن للفــرع المحلــي
لتنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ،والــذي كان محــدو ًدا بشــكل كبيــر منــذ عــام  ،2016أدى الوضــع األمنــي
الهــش فــي تلــك المناطــق إلــى تفاقــم التوتــرات بيــن الدولــة والســلطات المحليــة واســتمرار الصــراع بيــن قــوات حكومــة
الرئيــس هــادي وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

محافظة شبوة
بيــن عامــي  2015و ،2017كانــت محافظــة شــبوة إحــدى الجبهــات المركزيــة فــي الصــراع بيــن قــوات الحوثــي وصالــح
مــن جهــة وقــوات المواليــن لهــادي مــن جهــة أخــرى .وباإلضافــة إلــى مركزيتهــا فــي الحــرب األهليــة ،كانــت محافظــة
شــبوة موط ًنــا لحملــة تمــرد مطولــة مــن قبــل تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ،حيــث كان التنظيــم يشــارك
عـ ً
ـادة فــي شــن هجمــات ضــد الجيــش وقــوات األمــن.87
نفــذت الواليــات المتحــدة وقــوات النخبــة الشــبوانية التــي دربتهــا اإلمــارات (انظــر أدنــاه فــي قســم الجنــاة) عــدة
عمليــات لمكافحــة اإلرهــاب ،نجحــت خاللهــا فــي إعاقــة نشــاط تنظيــم القاعــدة فــي شــبوة .88ومــع ذلــك ،تســببت ضربــات
الطائــرات بــدون طيــار التــي شــنتها الواليــات المتحــدة فــي مقتــل عــدد كبيــر بشــكل متزايــد مــن المدنييــن .وتضــاءل
تواتــر الضربــات التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة اعتبــارًا مــن عــام  ،2016بينمــا شــاركت قــوات النخبــة الشــبوانية فــي
عــدد متزايــد مــن األحــداث خــال نفــس الفتــرة .وخــال الفتــرة  ،2019 - 2017وســعت قــوات النخبــة الشــبوانية
إماراتيــا فــي جنــوب شــبوة
انتشــارها علــى األرض فــي جميــع مناطــق المحافظــة وانتشــرت وحــدات مســلحة مدعومــة
ً
وعــزان والســعيد وعتــق ،بحجــة القيــام بحمــات مكافحــة اإلرهــاب ضــد المســلحين.89

محافظة حضرموت
بالرغــم مــن أن محافظــة حضرمــوت نجــت مــن أي عمليــات توغــل حوثيــة ،إال أنهــا تصــدرت عناويــن الصحــف عندمــا
اســتولت عناصــر تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة علــى عاصمتهــا المــكال فــي أبريــل  ،2015وتمكنــوا من إدارة

.86

https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/THIEBAUD/62841

.87

https://sanaacenter.org/publications/analysis/7306

.88

https://sanaacenter.org/publications/analysis/7306
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عاصمــة حضرمــوت لمــدة عــام كامــل .90ويمكــن القــول إن ســيطرة تنظيــم القاعــدة علــى ثالــث أكبــر مينــاء فــي اليمــن
وخامــس أكبــر مدينــة فــي البــاد ،والتــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي  500000نســمة ،ســمحت لــه بــأن يصبــح "أقــوى
مــن أي وقــت مضــى منــذ ظهــوره ألول مــرة منــذ مــا يقــرب مــن  20عامً ــا" .91ومــن ينايــر  2016وحتــى تــم طــرد مقاتلــي
القاعــدة مــن المدينــة فــي أبريــل  ،2016تظهــر بيانــات مشــروع بيانــات موقــع وحــدث النــزاع المســلح أن المــكال كانــت
المنطقــة الثانيــة فــي اليمــن التــي تضــم أكبــر نشــاط لتنظيــم القاعــدة ،ممــا يعكــس ســيطرة التنظيــم علــى المدينــة.92
وبحســب مــا ورد ،وضــع المســؤولون العســكريون اإلماراتيــون أعينهــم علــى اســتعادة الســيطرة علــى المــكال فــي
أواخــر عــام  .2015ولهــذا الغــرض ،أعــادوا القائــد العســكري اليمنــي فــرج البحســاني مــن منفــاه منــذ عشــرين عامً ــا فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر ،وعينــوه قائـ ًدا للمنطقــة العســكرية الثانيــة فــي نوفمبــر  ،2015وذلــك لإلشــراف مــع
المســؤولين اإلماراتييــن علــى عمليــات تدريــب قــوات النخبــة الحضرميــة .وتــم حشــد مــا مجموعــه حوالــي 12000
مقاتــل مــن القبائــل والســكان المحلييــن مــن المحافظــة ،وتمكنــوا مــن اســتعادة المــكال بنجــاح فــي غضــون أيــام قليلــة،
بدعــم جــوي وبــري مــن القــوات اإلماراتيــة واألمريكيــة.93
ّ
ً
وفقــا لبعــض التقديــرات اإلماراتيــة،
حلــت قــوات النخبــة الحضرميــة ،التــي قــد يصــل قوامهــا إلــى  30ألــف مقاتــل
منــذ ذلــك الحيــن إلــى حــد كبيــر محــل القــوات النظاميــة فــي المناطــق الســاحلية مــن حضرمــوت ،وانتقلــت مــن مهمتهــا
األوليــة المتمثلــة بمكافحــة اإلرهــاب إلــى أن أصبحــت المــزود األمنــي الرئيســي فــي المنطقــة.

94

تخضــع منطقــة حضرمــوت الســاحلية اآلن للحكــم الفعلــي للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،علــى الرغــم مــن أن محافظهــا،
فــرج البحســاني ،لــم يقطــع العالقــات مــع حكومــة هــادي .وبالمثــل ،فــإن قــوات النخبــة الحضرميــة هــي إحــدى األجنحــة
ـميا الختصــاص وزارة الداخليــة فــي حكومــة
المســلحة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،علــى الرغــم مــن أنهــا تخضــع رسـ ً
دوليــا .95وفــي المــكال ،يمكــن العثــور مقــر المنطقــة العســكرية الثانيــة التــي يقودهــا البحســاني إلــى
هــادي المعتــرف بهــا
ً
96
جانــب قاعــدة عســكرية إماراتيــة .

القوات اإلماراتية بالوكالة

أنشــأت اإلمــارات عــدة تنظيمــات تهــدف إلــى توفيــر األمــن فــي المحافظــات الجنوبيــة" :أحزمــة أمنيــة" فــي أبيــن وعــدن
والضالــع ولحــج وســقطرى ،و"قــوات النخــب" فــي حضرمــوت وشــبوة .وتــم تدريــب هــذه الجماعــات ونشــرها بمســاعدة
اإلمــارات التــي تقــدم لهــا الدعــم المالــي بشــكل مباشــر .لذلــك ،فــإن هــذه التنظيمــات ال تســتجيب ألوامــر وزارة الدفــاع أو
وزارة الداخليــة اليمنيتيــن .وترتبــط هــذه القــوات مــع المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي المحافظــات الغربيــة والجنوبيــة.
وبالتالــي ،يمكــن للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــرض إرادتــه مــن خــال األحزمــة األمنيــة.97
وكمــا ورد بوضــوح فــي تقريــر فريــق الخبــراء التابــع لألمــم المتحــدة" ،أبلغــت مصــادر يمنيــة رســمية الفريــق أن الحكومــة
اليمنيــة ليــس لديهــا ســيطرة تشــغيلية كاملــة علــى هــذه القــوات [الحــزام األمنــي وعــدن وقــوات النخــب (النخبتيــن
الشــبوانية والحضرميــة)] وقيادتهــا .وتنفــذ هــذه القــوات العمليــات بشــكل مســتقل عــن الحكومــة ،وأحيا ًنــا تقــوم بتنفيــذ
مهــام تكلفهــا بهــا القــوات اإلماراتيــة نفســها .كمــا أبلغــت مصــادر يمنيــة رســمية الفريــق أن( :أ) رواتــب الحــزام األمنــي،
علــى ســبيل المثــال ،تدفعهــا اإلمــارات مباشــرة لقــوات الحــزام األمنــي ،ويتجــاوز الراتــب المدفــوع بشــكل كبيــر مــا يُ دفــع
للقــوات النظاميــة العاملــة تحــت مظلــة الحكومــة اليمنيــة (انظــر المرفــق )65؛ وعــرف الفريــق قــوات النخبــة والحــزام
األمنــي كقــوات بالوكالــة تابعــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات .إن حقيقــة تــورط القــوات العســكرية
ّ
يمكــن القــوات
اإلماراتيــة نفســها فــي انتهــاكات مــع إفالتهــا مــن العقــاب يخلــق بيئــة مواتيــة الرتــكاب االنتهــاكات .وهــذا

 .90صحيفة اإلندبندنت 17 ،أغسطس .2018
 .91رويرتز 5 ،أبريل .2016
/https://acleddata.com/2019/05/09/yemens-fractured-south-shabwah-and-hadramawt .92

 .93صحيفة األتالنتك 22 ،سبتمرب .2018
 .94صحيفة ذا ناشنال 11 ،سبتمرب .2018
 .95فريق خرباء األمم املتحدة 26 ،يناير  ،2018متاح عىل الرابط:

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_68.pdf

/https://acleddata.com/blog/2019/05/09/yemens-fractured-south-shabwah-and-hadramawt .96
/https://ecfr.eu/publication/war_and_pieces_political_divides_in_southern_yemen .97
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ً
أيضــا مــن االنخــراط فــي ارتــكاب االنتهــاكات نفســها مــع اإلفــات مــن العقــاب."98
اليمنيــة العاملــة مــع اإلمــارات

ظلــت قــوة النخبــة الشــبوانية ،وهــي جماعــة دربتهــا اإلمــارات بهــدف ظاهــري يتمثــل فــي حمايــة المحافظــة مــن
دوليــا مقاتليهــا
الجماعــات الجهاديــة ،نشــطة حتــى ســبتمبر  ،2019عندمــا أخرجــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا
ً
البالــغ عددهــم  6000مقاتــل مــن معظــم أنحــاء محافظــة شــبوة.99
ال تتمتــع هــذه القــوات ،التــي تعمــل بالوكالــة لمكافحــة اإلرهــاب ،دائمً ــا بتقســيم واضــح ومحــدد للمســؤوليات ،وهنــاك
انقســام داخــل القــوات التابعــة لــوزارة الداخليــة بيــن الوحــدات المواليــة لحكومــة هــادي وأخــرى تعمــل لصالــح اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،كمــا أوضحــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريــر لهــا عــام  100.2018ففــي عــدن ،علــى ســبيل المثــال،
كانــت ثــاث قــوى مختلفــة علــى األقــل تنفــذ عمليــات االعتقــال .وباإلضافــة إلــى الحــزام األمنــي ،قامــت قوتــان مختلفتان
علــى األقــل تابعتــان لمديريــة أمــن عــدن  -كيــان تابــع لــوزارة الداخليــة نظر ًيــا  -بتنفيــذ مداهمــات واعتقــاالت بالتعــاون
مــع اإلمــارات .واحــدة مــن هاتيــن القوتيــن هــي وحــدة مكافحــة اإلرهــاب ذات الهيبــة الكبيــرة التابعــة لمديريــة األمــن.
وفــي العديــد مــن حــاالت االعتقــال فــي عــدن التــي وثقتهــا منظمــة العفــو الدوليــة ،لــم تتمكــن أســر الضحايــا مــن معرفــة
أي مــن القــوات الثــاث المدعومــة مــن اإلمــارات والمذكــورة فــي هــذه الفقــرة التــي نفــذت هــذه االعتقــاالت.

تحديد مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان
فــي ثمانــي حــاالت تمــت مراجعتهــا مــن أجــل هــذا التقريــر ،تــم تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان
علــى أنهــم إمــا ضبــاط إماراتيــون مباشــرون أو قــوات تعمــل بالوكالــة لصالحهــم :قــوات النخــب المذكــورة أعــاه (إمــا
قــوات النخبــة الشــبوانية أو قــوات النخبــة الحضرميــة) ،أو قــوات الحــزام األمنــي ،أو قــوات مكافحــة اإلرهــاب اليمنيــة
الخاضعــة لســيطرة اإلمــارات ،والمشــار إليهــا بـــ "قــوى مكافحــة اإلرهــاب المقنعــة".
تــم تنفيــذ االعتقــاالت التعســفية فــي الغالــب مــن قبــل القــوات العميلــة لإلمــارات فــي عمليــات مداهمــة ليليــة مرعبــة
لمنــازل الضحايــا ،أو عنــد نقــاط التفتيــش ،أو مــن أماكــن عمــل الضحايــا والناجيــن.
اعتقــل علــي صالــح فــي أغســطس  2016مــن قبــل مســلحين مــن قــوات النخبــة الحضرميــة بمديريــة المــكال
بمحافظــة حضرمــوت.
اعتقــل محمــد فــي يونيــو  2018عنــد نقطــة تفتيــش دوفــس بأبيــن حيــث أوقفــه قائــد النقطــة وضربــه قبــل أن ينقــل
علــى متــن ســيارة بيــك آب بنيــة اللــون بــدون لوحــات وكان علــى متنهــا عشــرة مســلحين مــن قــوات الحــزام األمنــي
إلــى موقــع غيــر معــروف.
وفــي حالــة علــي أحمــد ،حضــرت ســبع آليــات عســكرية تابعــة للحــزام األمنــي ومدرعتــان إماراتيتــان تابعتــان للحــزام
األمنــي إلــى منــزل ســكني فــي مديريــة المنصــورة بمحافظــة عــدن ،وفتشــوا عنــه .وعندمــا لــم يجــدوا علــي أحمــد،
اعتقلــت القــوات اثنيــن مــن أقاربــه واقتادتهــم إلــى معســكر المشــاريع التابــع لقــوات الحــزام األمنــي فــي مديريــة
المنصــورة بمحافظــة عــدن ،وطالبــت علــي أحمــد بتســليم نفســه لإلفــراج عــن أقاربــه .وفــي وقــت الحــق ســلم علــي
أحمــد نفســه للمخيــم حيــث تــم اعتقالــه.
اعتقــل ســامي فــي أغســطس  ،2016حيــث طوقــت قــوات مكونــة مــن  12آليــة عســكرية و 5مصفحــات تابعــة
لقــوات الحــزام األمنــي مستشــفى فــي محافظــة أبيــن ،واعتقلتــه بصفتــه مديــر مستشــفى ،واقتادتــه معصــوب
العينيــن ومقيــد اليديــن إلــى ســجن المنصــورة فــي محافظــة عــدن.
اعتقــل محســن محمــد فــي مايــو  2017مــن قبــل مســلحين ملثميــن مــن قــوات مكافحــة اإلرهــاب اقتحمــوا منزلــه
وقيــدوا يديــه واقتــادوه علــى متــن مركبــة عســكرية إلــى جهــة مجهولــة.
فــي مديريــة المنصــورة بمحافظــة عــدن
ّ
وفــي قضيــة ناصــر وشــقيقه ،داهــم ســبعة مســلحين يرتــدون زيــا عســكريا أســود ويرتــدون أقنعــة ســوداء ينتمــون
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لقــوات مكافحــة اإلرهــاب منــزال فــي مديريــة البريقــة بمحافظــة عــدن فــي ديســمبر  2017العتقالهمــا .قــال والــد
الضحايــا لمنظمــة مواطنــة" :كنــت نائمً ــا عندمــا ســمعت دوي إطــاق نــار كثيــف ،وهرعــت ألرى مــا كان يحــدث.
وأصابنــي الرعــب عندمــا رأيــت ســبعة مســلحين ملثميــن يقتحمــون المنــزل .قامــوا بتقييــد يــدي ناصــر وعصبــوا
عينيــه واقتــادوه إلــى الخــارج .وخــرج ابنــي اآلخــر ( 17عامً ــا) إلــى ســطح المنــزل ليــروي مــا يحــدث ،لكــن الجنــود
ً
أيضــا .ووجدنــا الكثيــر مــن
انتشــروا علــى أســطح المنــازل المجــاورة ،وشــرعوا فــي إطــاق النــار عليــه واعتقلــوه
مختفيــا.
الدمــاء علــى ســطح منزلنــا ومنــزل جيراننــا" .حتــى هــذا التاريــخ ال يــزال شــقيق ناصــر
ً
وفــي قضيــة كريــم علــي ،داهــم مســلحون تابعــون لقــوات النخبــة الشــبوانية منزلــه فــي مدينــة عتــق بمحافظــة
شــبوة فــي يونيــو  2019واعتقلــوه.
وغال ًبــا مــا كان التعذيــب فــي الثمانــي حــاالت التــي تمــت مراجعتهــا (فــي ســت حــاالت مــن أصــل ثمانــي) مــن قبــل
الضبــاط اإلماراتييــن أنفســهم( .للحصــول علــى وصــف مفصــل ألنمــاط التعذيــب ،انظــر أدنــاه).
وقــال علــي أحمــد لمنظمــة مواطنــة" :كان الجنــود اإلماراتيــون يعذبوننــا بالكهربــاء ونحــن عــراة تحــت المــاء" .وفــي
حالــة ســامي ،كل الضبــاط الذيــن عذبــوه فــي ســجن بيــر أحمــد األول هــم جنــود إماراتيــون .وتعــرض ناصــر للتعذيــب
والضــرب واإلهانــة أثنــاء اســتجوابه مــن قبــل ضبــاط إماراتييــن فــي ســجن التحالــف .وقــال كريــم علــي لمنظمــة
مواطنــة" :كنــت أتعــرض للتعذيــب معظــم األيــام بالكهربــاء مــن قبــل ضابــط إماراتــي كان يرتــدي نظــارات ســوداء
وكان يقســم باأليمــان طــوال الوقــت".

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في جنوب اليمن
ســمح الوضــع السياســي فــي جنــوب اليمــن وخاصــة فــي محافظتــي شــبوة وحضرمــوت (المذكورتيــن أعــاه) ،وكذلــك
محافظتــي أبيــن وعــدن ،بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان فــي ظــل إفــات كامــل مــن العقــاب مــن قبــل
مختلــف الفاعليــن السياســيين الذيــن يســيطرون علــى األرض ويشــكلون المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبالتحديــد ضبــاط الجيــش اإلماراتــي ،واأللويــة اإلســناد والدعــم ،وضبــاط مكافحة اإلرهاب
المقنعــون ،والجماعــات المســلحة مثــل قــوات الحــزام األمنــي ،وقــوات النخبــة الشــبوانية ،وقــوات النخبــة الحضرميــة .إن
النطــاق الواســع النتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا هــذه الكيانــات وجســامة هــذه الحــاالت بــات مقلقـ ًـا ومعروفـ ًـا
بشــكل كبيــر.
ً
ً
ً
أيضــا
مشــابها مــن االنتهــاكات ،والتــي تتوافــق
نمطــا
تتبــع الوقائــع الثمانيــة التــي تــم جمعهــا مــن أجــل هــذا التقريــر
مــع النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن جهــود التوثيــق الســابقة التــي قامــت بهــا منظمــة مواطنــة وفريــق الخبــراء
البارزيــن فــي تقاريرهــم المختلفــة .والوقائــع الثمانيــة هــي حــاالت اعتقــال تعســفي واحتجــاز تعســفي واختفــاء قســري
وتعذيــب .تمــت االعتقــاالت خــال الفتــرة بيــن عامــي  2016و ،2018وجمعــت منظمــة مواطنــة الشــهادات بشــأنها
خــال الفتــرة بيــن عامــي  2018و ،2019وذلــك إمــا بعــد اإلفــراج عــن الناجيــن أو شــهادات أفــراد عائــات الضحايــا
والناجيــن .وفــي ســت حــاالت مــن أصــل ثمانــي حــاالت ،تــم إخفــاء الضحايــا والناجــون قســرا .وهنــاك حالــة وفــاة واحــدة
فــي مقــر االعتقــال .وورد ذكــر العنــف الجنســي فــي أربــع حــاالت مــن أصــل هــذه الثمــان حــاالت .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
الضحايــا والناجيــن الثمانيــة اسـ ُـتهدفوا بســبب انتمائهــم المزعــوم إلــى جماعــات إرهابيــة أو بســبب آرائهــم السياســية
التــي يُ نظــر إليهــا علــى أنهــا مــن جانــب "العــدو" فــي النــزاع.
ســنركز علــى نــوع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ســمحت لنــا هــذه الوقائــع الثمانيــة المجمعــة بدراســتها ،لكــن مــن
المهــم تذكيــر القــارئ بــأن أنواعً ــا أخــرى مــن االنتهــاكات تــم ارتكابهــا مــن قبــل القــوات المدعومــة مــن اإلمــارات منــذ
عــام  ،2015مثــل التعذيــب واالختفــاء القســري واالحتجــاز التعســفي والهجمــات علــى المستشــفيات والمــدارس ،التــي
ً
أيضــا أن نتذكــر بأنــه تــم توثيــق نــوع مماثــل مــن
وثقتهــا مواطنــة فــي تقاريرهــا الســابقة منــذ عــام  .2016ومــن المهــم
انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع فــي مناطــق يمنيــة تســيطر عليهــا قــوى سياســية أخــرى.

االعتقاالت التعسفية
تتــم عمليــات االعتقــال التعســفي بشــكل كبيــر مــن قبــل قــوات المجلــس االنتقالي الجنوبــي المدعومة من اإلمــارات .وفي
معظــم الحــاالت التــي تمــت مراجعتهــا ،تــم تنفيــذ االعتقــاالت فــي منتصــف الليــل ،بقــوات مدججــة بالســاح وعــدد كبيــر
مــن المدرعــات واألفــراد  -ســواء مــن قــوات الحــزام األمنــي ،أو قــوات النخبــة الشــبوانية ،أو قــوات النخبــة الحضرميــة،
أو ضبــاط مقنعيــن ينتمــون لوحــدة مكافحــة اإلرهــاب – حيــث كانــوا يدخلــون منــازل الضحايــا  /الناجيــن دون إبــراز أمــر
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قضائــي بذلــك واقتيــاد الضحايــا  /الناجيــن إلــى أماكــن مجهولــة.
• "وصــل  17مســلحا ملثمــا مــن قــوات مكافحــة اإلرهــاب المدعومــة مــن اإلمــارات فــي عــدن إلــى منــزل ســكني فــي
وقيــدوا يديــه واقتــادوه علــى متــن مركبــة عســكرية
مديريــة المنصــورة بمحافظــة عــدن واعتقلــوا محســن محمــد
ّ
إلــى جهــة مجهولــة".
• "داهــم ســبعة رجــال مســلحين تابعيــن لقــوات مكافحــة اإلرهــاب يرتــدون زيــا عســكريا أســود وأقنعــة فــي مدينــة
عــدن منــزال فــي مديريــة البريقــة بمحافظــة عــدن ،حيــث اعتقلــوا ناصــر ( 23عامــا  -ســائق دراجــة ناريــة) وشــقيقه
( 17عامــا) .وكجــزء مــن حملــة اعتقــاالت ومداهمــات واســعة فــي منطقــة البريقــة فــي تلــك الليلــة ،تــم نقلهمــا علــى
متــن مركبــات ومدرعــات عســكرية إلــى جهــة مجهولــة".
• "داهم مسلحون تابعون لقوات النخبة الشبوانية منزل المواطن كريم علي في مدينة عتق بمحافظة شبوة".
تســتهدف معظــم االعتقــاالت األفــراد الذيــن يُ نظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون سياســيون  -وفــي إحــدى الحــاالت
ـخصا انتقــد عمليــات االبتــزاز التــي قــام بهــا التحالــف الســعودي اإلماراتــي علــى وســائل التواصــل
كان الناجــي فيهــا شـ ً
ً
االجتماعــي؛ وفــي حالــة أخــرى ،كان الناجــي ناشــطا فــي مجــال الحقــوق المدنيــة  -أو متهمً ــا باالنتمــاء إلــى منظمــات
إرهابيــة (مثــل تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة أو تنظيــم القاعــدة أو داعــش) دون أي دليــل علــى هــذا
االدعــاء .كمــا أفــاد فريــق الخبــراء البارزيــن فــي تقريــره الثالــث" ،فــي كثيــر مــن الحــاالتُ ،ترتكــب هــذه االنتهــاكات ضــد
أشــخاص يُ نظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون لطــرف معيــن فــي النــزاع ،بمــا فــي ذلــك المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان
والصحفيــون."101
وبحســب تقريــر منظمــة مواطنــة "فــي العتمــة"" ،يتــم أخــذ النــاس عنــوة ،وإخفائهــم وتعذيبهــم ،بتهــم االنتمــاء إلــى
تنظيــم القاعــدة ،أو تنظيمــات متطرفــة أخــرى مثــل تنظيــم الدولــة اإلســامية .وألن التحالــف يقــوم بدفــع مبالــغ ماليــة
ُ
نظيــر قيــام متعاونيــن بالتبليــغ عــن أي عناصــر مشــتبهة ،شـ ّ
ـجع هــذا األمــر فــي توســيع دائــرة االنتهــاكات ،حيــث أبلــغ عــن
بعــض األشــخاص بدوافــع أخــرى مــن بينهــا تصفيــة حســابات شــخصية ،أو التكســب المالــي" .هــذا النمــط تســتخدمه
اإلمــارات وحلفاؤهــا "لقمــع أي معارضــة ألنشــطتهم وانتهاكاتهــم فــي اليمــن .ووثقــت منظمــة مواطنــة عمليــات اعتقــال
طالــت نشــطاء بســبب انتقادهــم لممارســات التحالــف وعملياتــه العســكرية واألمنيــة .وبعــد أغســطس  ،2019كانــت
االتهامــات بالعمــل مــع "القــوات الحكوميــة" أو "التعــاون معهــا" كافيــة إلحــداث أشــد ردود فعــل الحــزام األمنــي وقــوات
النخــب التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات."102
• فــي إحــدى الحــاالت التــي تمــت مراجعتهــا لغــرض هــذا التقريــر ،بعــد وفــاة الضحيــة ،تلقــى والــد الضحيــة رســائل
تهديــد مــن الحــزام األمنــي تطالبــه بمغــادرة منزلــه بحجــة أن نجلــه إرهابــي( .انظــر حالــة الوفــاة فــي مقــر االعتقــال).
• فــي قضيــة أخــرى "اتهمــوا كريــم علــي بالتواصــل مــع دولــة أجنبيــة معاديــة لليمــن حســب مــا ذكــروه فــي ملفــه الــذي
اســتطلعت عليــه عائلته".

اإلخفاء القسري ،بما في ذلك الوفاة في مقر االعتقال
ً
أيضــا ممارســة حاليــة للضبــاط المدعوميــن مــن اإلمــارات والضبــاط اإلماراتييــن الذيــن يشــاركون
اإلخفــاء القســري هــو
بشــكل مباشــر فــي المحافظــات الجنوبيــة التــي يســيطرون عليهــا .خــال عــام  ،2018وثقــت منظمــة مواطنــة مــا ال يقــل
عــن  203حالــة اختفــاء قســري ،مــن ضمنهــا  112واقعــة حدثــت فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة الجماعــات المســلحة
المواليــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات والرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي ،فــي محافظــات عــدن والجــوف
وتعــز ومــأرب .ووقعــت  91حالــة اختفــاء أخــرى فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار هللا (الحوثييــن).103
وخــال عــام  ،2017كانــت جميــع أطــراف الصــراع فــي اليمــن  -جماعــة أنصــار هللا (الحوثيــون) ،وجماعــات مســلحة
مدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية اإلماراتيــة ،والقــوات المواليــة لهــادي  -مســؤولة عــن حــاالت اختفاء قســري في
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها .وكان جميــع أطــراف النــزاع يرتكبــون مثــل هــذه االنتهــاكات ضــد خصومهــم السياســيين
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أو ضــد المدنييــن المشــتبه فــي صلتهــم أو تعاطفهــم مــع خصومهــم.104
وكمــا ورد فــي إعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري (األمــم المتحــدة  ،105)1992فــإن هــذه الممارســة
تضــع األشــخاص الخاضعيــن لهــا خــارج حمايــة القانــون وتســبب معانــاة شــديدة لهــم ولعائالتهــم .وتشــكل انتهـ ً
ـاكا لقواعــد
القانــون الدولــي التــي تضمــن الحــق فــي االعتــراف بالشــخصية أمــام القانــون ،والحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي
والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة .كمــا
أنهــا تنتهــك أو تشــكل تهدي ـ ًدا خطي ـرًا للحــق فــي الحيــاة ،كدليــل فــي حالــة محمــد (حالــة الوفــاة فــي مقــر االعتقــال –
انظــر أدنــاه) الــذي ُقتــل أثنــاء فتــرة اختفائــه القســري.
هــذه الممارســة الواســعة االنتشــار تتعلــق بخمســة مــن الحــاالت الثمانــي التــي تمــت دراســتها .ففــي معظــم هــذه الحــاالت،
كانــت الضحايــا  /الناجيــن يتعرضــون لإلخفــاء القســري بعــد االعتقــال مباشــرة ،وعــادة مــا كان الضحايــا  /الناجيــن
يتعرضــون للتعذيــب خــال فتــرة االختفــاء القســري.
ً
قسرا لمدة عام كامل بعد اعتقاله من قبل قوات النخبة الحضرمية.
• اختفى علي صالح
• اختفــى علــي أحمــد قسـ ً
ـرا لمــدة عــام وشــهرين بعــد أن اضطــر إلــى تســليم نفســه إلــى «مشــروع معســكر» تابــع
لقــوات الحــزام األمنــي حيــث تــم اعتقالــه علــى الفــور.
• اختفــى محســن محمــد قســريًا لمــدة خمســة أشــهر بعــد أن وصــل مســلحون ملثمــون مــن قــوات مكافحــة اإلرهــاب
إلــى منزلــه فــي مديريــة المنصــورة بمحافظــة عــدن ،وقيــدوا يديــه واقتــادوه علــى متــن مركبــة عســكرية إلــى جهــة
مجهولــة.
• اختفــى ناصــر قســرا لمــدة  3أشــهر ،وال يــزال شــقيقه مختفيــا حتــى اآلن ،حيــث فــي ديســمبر  2017داهــم
ســبعة مســلحين مقنعيــن تابعيــن لقــوات مكافحــة اإلرهــاب يرتــدون زي عســكري أســود منــزالً فــي مديريــة البريقــة
بمحافظــة عــدن ،واعتقلــوا ناصــر ( 23عامـ ًـا – ســائق دراجــة ناريــة) وشــقيقة ( 17عامـ ًـا) وتــم نقلهمــا علــى متــن
عربــات ومدرعــات عســكرية إلــى جهــة مجهولــة.

الوفاة بعد التعذيب أثناء فترة االختفاء القسري
إحدى الحاالت التي تمت مراجعتها هي حالة وفاة في مقر االعتقال إثر التعذيب.
• تــم إيقــاف محمــد عنــد نقطــة تفتيــش دوفــاس فــي محافظــة أبيــن ،حيــث بــدأ قائــد النقطــة ضربــه ،ثــم نقلــوه علــى
متــن ســيارة بيــك آب بنيــة اللــون بــدون لوحــات ،وكان علــى متنهــا عشــرة مســلحين تابعيــن للحــزام األمنــي ،إلــى
جهــة غيــر مجهولــة .تــم إخفــاء محمــد قســرا لعــدة أيــام حتــى تــم العثــور علــى جثتــه مرميــة أمــام أحــد المستشــفات.
وتلقــت منظمــة مواطنــة صــورة لجثــة الضحيــة وهــي ملطخــة بالدمــاء وكانــت عينــاه مقلوعتــان وأســنانه مكســرة،
بإضافــة إلــى وجــود ســت طلقــات ناريــة فــي أماكــن متفرقــة مــن جســده إحداهــا فــي أعضائــه التناســلية .وكانــت آثــار
التعذيــب بالكهربــاء مرئيــة علــى الجثــة ،وقدمــاه ال تــزال مقيدتــان بسالســل حديديــة .تســلم والــد الضحيــة الجثــة
ودفنهــا ،بعــد أن رفــض المستشــفى تقديــم تقريــر طبــي بهــا بحجــة العثــور علــى الضحيــة فــي باحــة المستشــفى ولــم
يدخــل غرفــة الطــوارئ.

االحتجاز التعسفي
جميــع الحــاالت الثمانــي التــي تمــت مراجعتهــا هــي حــاالت اعتقــال تعســفي .وبحســب مــا وثقتــه منظمــة مواطنــة فــي
العديــد مــن تقاريرهــا الســابقة ،فــإن اســتخدام جميــع أطــراف النــزاع لالعتقــاالت التعســفية كان علــى نطــاق واســع .ففــي
عــام  2018وثقــت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  224عمليــة اعتقــال تعســفي ،106ووثقــت فــي عــام

 .104التقرير السنوي ملنظمة مواطنة لعام « ،2018حياة تذوي» ،الصفحة .60
 .105التقرير السنوي ملنظمة مواطنة لعام « ،2017ويالت العربية السعيدة» ،الصفحة .66
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 2017مــا يصــل إلــى  69حالــة اعتقــال تعســفي .107كمــا حققــت الثالثــة تقاريــر الصــادرة عــن فريــق الخبــراء البارزيــن
فــي العديــد مــن حــاالت االحتجــاز التعســفي مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع ،بمــا فــي ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والقــوات المدعومــة منهــا .ففــي تقريــره الثالــث المنشــور ،وجــد فريــق الخبــراء البارزيــن أن أطــراف النــزاع اســتمرت فــي
ممارســة االعتقــال واالحتجــاز التعســفي لألشــخاص فــي انتهــاك منهــا للقانــون اليمنــي و  /أو القانــون الدولــي .وكثيـرًا مــا
كان يُ حــرم األشــخاص الموقوفــون بتهــم جنائيــة مــن حقهــم فــي المثــول أمــام محكمــة فــي غضــون  24ســاعة بموجــب
الدســتور اليمنــي .وتضمنــت العديــد مــن الحــاالت التــي حقــق فيهــا الفريــق اعتقــال أشــخاص مــن قبــل الميلشــييات
التابعــة للســلطات المســيطرة علــى األراضــي ،واحتجازهــم دون تهــم لفتــرات طويلــة.
ويُ ظهــر نمــط قضايــا االعتقــال الثمانيــة التــي تمــت مراجعتهــا الممارســة المتكــررة لتغييــر مــكان االحتجــاز ،حيــث تــم
تغييــر مواقــع احتجــاز معظــم الحــاالت ثــاث مــرات علــى األقــل ،وفــي إحــدى الحــاالت تــم نقــل المعتقــل إلــى خمســة
مواقــع احتجــاز مختلفــة علــى مــدار عاميــن مــن اعتقالــه.
• وبحســب إفــادة والــد كريــم« :تــم احتجــازه فــي ســجن معســكر النخبــة بمديريــة عــزان ،وفــي وقــت الحــق مــن ذلــك
اليــوم تــم نقلــه إلــى ســجن بلحــاف بمحافظــة شــبوة .وعلمــت فيمــا بعــد أن كريــم كان يتواجــد فــي ســجن الضبــة
فــي منطقــة الشــحر بمحافظــة حضرمــوت لمــدة شــهرين .ثــم ُنقــل كريــم إلــى ســجن البحــث الجنائــي بمدينــة المــكال،
حيــث مكــث فيــه ثالثــة أشــهر .وأخيـ ً
ـرا تــم نقلــه إلــى الســجن المركــزي بالمــكال» .وفــي األخيــر أطلــق ســراح كريــم
فــي أبريــل .2021
االحتجاز التعسفي ،بما في ذلك في مرافق احتجاز سرية وغير رسمية
تشــير نتائــج التقريــر الثالــث لفريــق الخبــراء البارزيــن إلــى أنــه يتــم ممارســة احتجــاز األشــخاص فــي مرافــق اعتقــال
ســرية وغيــر رســمية( .انظــر أدنــاه – شــبكة مرافــق اعتقــال ســرية وغيــر رســمية)

ظروف االعتقال
فــي جميــع الحــاالت الثمانــي التــي تــم اســتعراضها ،كانــت ظــروف االعتقــال ســيئة للغايــة ،حيــث يُ حــرم المعتقلــون
بانتظــام مــن االتصــال بأســرهم ومحاميهــم .كمــا أن ظــروف النظافــة الصحيــة مترديــة ،مــع شــحة فــي الغــذاء وميــاه
الشــرب ،والمســاحة محــدودة للغايــة.
• لــم يُ ســمح لمحمــد أحمــد ،فــي ســجن الريــان ،باســتخدام دورة الميــاه ،ولــم يُ عــط لــه ســوى زجاجــة ميــاه واحــدة فــي
اليــوم ،وغالبـ ًـا مــا كانــت ميــاه ملوثــة وقــذرة .حيــث قــال« :لــم يكــن لدينــا مــا يكفــي مــن المــاء للشــرب ،فكنــا نضطــر
لشــرب بولنــا».
• تعــرض المعتقلــون لضغــوط نفســية مــن قبــل حراســهم ،وذلــك مــن خــال عمليــات التفتيــش المنتظمــة وممارســات
التخويــف ،بحســب إفــادة علــي أحمــد الــذي قــال« :مكثــت فــي ســجن بيــر أحمــد لمــدة عــام وشــهرين تقري ًبــا .وخــال
فتــرة إعتقالــي فــي الســجن ،حضــر جنــود إماراتيــون مرتيــن لتفتيشــنا بطريقــة مهينــة ،وكانوا يجردوننا من مالبســنا
لتفتيشــنا ومــن كانــوا يرفضــون خلــع مالبســهم يدخلــون عليهــم الــكالب البوليســية إلــى زنازينهــم».
• ُحــرم ســامي مــن أدويتــه «رفضــوا إعطائــي أدويتــي ،وبعــد ذلــك أعطونــي أدويــة غيــر تلــك التــي اســتخدمتها ،ممــا
تســبب لــي فــي آثــار جانبيــة منهــا الــدوار وضيــق فــي التنفــس وضعــف فــي البصــر والتركيــز ،رغــم أننــي أعطيتهــم
أســماء أدويتــي بالتحديــد».
• يتذكــر محســن محمــد قائــا« :تــم وضعــي فــي حاويــة شــحن خفيفــة ومكيفــة مســاحتها  2×4متــر ،وكان فيهــا
حوالــي  11 - 7محتجـ ً
ـزا .وكان الطعــام الــذي يقدمــوه لنــا بالــكاد يكفينــا».
• أصيب ناصر بأمراض جلدية نتيجة سوء األوضاع داخل المعتقل.
• وقــال كريــم لمنظمــة مواطنــة« :فــي ســجن الضبــة بمدينــة الشــحر بمحافظــة حضرمــوت ،تعرضنــا للتعذيــب
النفســي وليــس الجســدي .ذات مــرة جــاؤوا وقالــوا لــي ’والــدك توفــي‘ وقالــوا مــرة أخــرى ’والدتــك توفيــت‘ .كانــوا
يســتجوبونني يومــا كل أســبوع».

 .107التقارير السنوية ملنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان لعامي  2019و ،2020متاحة عىل الرابط:
والرابط/https://mwatana.org/en/a-tragedy-without-justice :

/https://mwatana.org/en/without-accountability
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التعذيب

ً
مســتعرا فــي بدايــة الصــراع .فبحســب مــا ورد فــي التقريــر الثالــث لفريــق الخبــراء البارزيــن« ،كثيــرًا
كان التعذيــب
مــا يتعــرض المحتجــزون للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة» .وواصــل فريــق
الخبــراء البارزيــن التحقيــق فــي عمليــات االحتجــاز التعســفي والتعذيــب ،بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي ضــد الرجــال
والفتيــان علــى أيــدي قــوات اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وفــي عــام  108،2017وثقــت منظمــة مواطنــة  29واقعــة تعذيــب ارتكبهــا أنصــار هللا (الحوثيــون) فــي أربــع محافظــات
يمنيــة هــي صعــدة وصنعــاء وتعــز والحديــدة ،منهــا ثــاث حــاالت أدى فيهــا التعذيــب إلــى وفــاة المعتقليــن .كمــا وثقــت
عــدد  52حالــة نفذتهــا جماعــات مســلحة تابعــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والقــوات المواليــة لهــادي فــي
ســت محافظــات يمنيــة ،هــي عــدن وأبيــن ولحــج ومــأرب وحضرمــوت وشــبوة ،بمــا فــي ذلــك حالــة واحــدة أدى فيهــا
التعذيــب إلــى الوفــاة.
وفــي عــام  109،2018وثقــت منظمــة مواطنــة  62حالــة تعذيــب ،مــن بينهــا  45حالــة علــى األقــل ارتكبتهــا قــوات الحــزام
األمنــي وقــوات النخبــة الحضرميــة وقــوات النخبــة الشــبوانية (القــوات اإلماراتيــة بالوكالــة) والقــوات المواليــة للرئيــس
هــادي فــي محافظــات أبيــن وشــبوة وتعــز وعــدن وحضرمــوت .وتوفــي أربعــة أشــخاص نتيجــة التعذيــب الموثــق.

أنماط التعذيب
كمــا هــو موثــق فــي التقريــر الســنوي لمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان لعــام  ،2017فــإن حركــة أنصــار هللا الحوثيــة،
وكذلــك الجماعــات المســلحة التابعــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات ،مثــل الحــزام األمنــي وقــوات النخبــة
الحضرميــة ،تمــارس التعذيــب والتعذيــب المميــت باســتخدام الضــرب بالهــراوات والقضبــان المعدنيــة والــركل والصفــع
والحــرق والغمــر بالمــاء .وفــي بعــض الحــاالت التــي وثقتهــا منظمــة مواطنــة أدى التعذيــب إلــى المــوت .يتــم اســتخدام
التعذيــب كوســيلة لإلكــراه علــى االعتــراف أثنــاء االســتجواب.
ً
ووفقــا للتقريــر الســنوي لمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان لعــام « ،2018علــى الرغم من وحشــية التعذيــب التي ُتمارس
بشكل متكرر ،إال أن الجناة من جميع األطراف أفلتوا من العقاب .وعادة ال يتقدم ضحايا التعذيب بشكاوى ،إما بسبب
انعــدام الثقــة بشــكل كبيــر فــي المؤسســات القضائيــة أو بســبب خوفهــم مــن انتقــام الســلطات المســؤولة عــن تعذيبهــم».
فــي الحــاالت الثمانــي التــي تمــت مراجعتهــا مــن أجــل هــذا التقريــر ،تعرضــت جميــع الحــاالت الثمانيــة للتعذيــب،
وتوفــي شــخص واحــد منهــم نتيجــة لذلــك .وشــمل التعذيــب الضــرب المبــرح بقضبــان حديديــة أو بالهــراوات الخشــبية
أو باألســاك ،والــركل ،والصعــق بالكهربــاء ،والحرمــان مــن التعــرض ألشــعة الشــمس ،وإغراقهــم فــي المــاء وهــم معلقــون
مــن أقدامهــم.
ومقيــد اليديــن ،وضربونــي بقســوة بعصــا خشــبية
• قــال علــي صالــح لمنظمــة مواطنــة« :كنــت معصــوب العينيــن
ّ
ســميكة ،حتــى فقــدت الوعــي».
• قــال علــي أحمــد« :جردونــي مــن مالبســي وعلقــوا يــدي وربطوهــا فــي الزنزانــة وبــدؤوا فــي ضربــي بربــاط الــرأس
الــذي يرتديــه اإلماراتيــون (العقــال) ،وبســلك كهربائــي ســميك ،ثــم نقلونــي إلــى زنزانــة فيهــا ســجين واحــد فقــط
معــي .وبقيــت فيهــا لمــدة شــهر تقريبــا» .ويضيــف الناجــي« :وخــال هــذا المــدة ،اعتــادوا إخراجنــا ثــاث مــرات فــي
األســبوع الســتجوابنا وتعذيبنــا .وكان الجنــود اإلماراتيــون يعذبوننــا بالكهربــاء ونحــن عــراة تحــت المــاء».
• قــال ســامي لمنظمــة مواطنــة« :بعــد  11يومـ ًـا مــن اعتقالــي [فــي مــكان مجهــول] ،تــم نقلــي إلــى غرفــة االســتجواب
وتعرضــت هنــاك للتعذيــب ،حيــث قامــوا بربــط كل يــد مــن يداي بالســاق التي تقابلها وضربوني باألســاك وصعقوني
بالكهربــاء وضربونــي بهــراوات خشــبية كبيــرة .وفــي ســجن بيــر أحمــد القديــم اســتمرت جلســات التعذيــب والضــرب
لمــدة  6أيــام».
• تــم احتجــاز كريــم فــي ســجن بلحــاف [انظــر اإلطــار الخــاص بـــ بلحــاف] حيــث قــال «فــي معظــم األيــام كان يعذبني
بالكهربــاء ضابــط إماراتــي يرتــدي نظــارة ســوداء طــوال الوقــت وكان دائمـ ًـا يســتخدم ألفاظـ ًـا نابيــة» .قــام الضابــط
ً
عاريا في الحجز لمدة خمســة أشــهر ال يرتدي ســوى مالبســه الداخلية فقط.
اإلماراتي بإحراق مالبس كريم وتركه

 .108التقرير السنوي ملنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان لعام « ،2017ويالت العربية السعيدة» ،الصفحة .76
 .109التقرير السنوي ملنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان لعام « ،2018حياة تذوي» ،الصفحة .64
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العنف الجنسي والجنساني
علــى الرغــم مــن صعوبــة جمــع شــهادات ممارســة العنــف الجنســي ،فمــن المســلم بــه أن العنــف الجنســي يســتخدم إلــى حــد
ً
ووفقــا التقريــر الســنوي لمنظمــة مواطنــة لعــام " ،2019مــن المرجــح أن يكــون العــدد
كبيــر ضــد المعتقليــن فــي اليمــن.
الحقيقــي لضحايــا العنــف الجنســي كبيــر جـ ً
ـدا ،ألن الخــوف مــن الوصــم يشــكل عائقـ ًـا أمــام اإلبــاغ عــن هــذه الحــوادث.
يعانــي ضحايــا العنــف الجنســي مــن النبــذ مــن األســرة والمجتمــع بعــد تعرضهــم لهــذا النــوع مــن العنــف .وغال ًبــا مــا يُ المــون
علــى مــا يعتبــر خســارة للشــرف .لذلــك ال يقــوم الناجــون وعائالتهــم فــي كثيــر مــن األحيــان باإلبــاغ عــن العنــف الجنســي
بســبب خوفهــم مــن األجهــزة األمنيــة والقــوات المهيمنــة التــي ينتمــي إليهــا المعتــدون .وال تعلــم منظمــة مواطنــة بــأي
خطــوات تــم اتخاذهــا التهــام أو مقاضــاة الجنــاة فــي أي مــن القضايــا الموثقــة [بالفعــل] بهــذا الشــأن".
تحقــق فريــق الخبــراء البارزيــن فــي تقريــره الثالــث مــن تعــرض  14رجــاً
وصبيــا للتعذيــب ،بمــا فــي ذلــك تعــرض ثمانــي
ً
حــاالت للعنــف الجنســي ،بغــرض انتــزاع اعترافــات مكتوبــة منهــم أو معاقبتهــم أثنــاء توجيــه اتهامــات باالنتمــاء إلــى
جماعــات سياســية وعســكرية مختلفــة.
وقــد وثقــت منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ســبع حــاالت عنــف جنســي تــم ارتكابهــا ضــد  8أطفــال فــي عــام .2018
وكانــت القــوات المواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات والرئيــس هــادي مســؤولة عــن أعمــال عنــف جنســي ضــد
 6أطفــال ،فيمــا كانــت جماعــة أنصــار هللا الحوثــي مســؤولة عــن ممارســة العنــف الجنســي ضــد طفليــن.
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وهنــا مــن بيــن الحــاالت الثمانــي التــي تــم اســتعراضها ،تــم وصــف روايــات عــن العنــف الجنســي فــي ســت حــاالت.
ويشــمل ذلــك االســتهداف العنيــف لألعضــاء التناســلية ،والتجريــد القســري مــن المالبــس ،واالغتصــاب ("قــام
أحدهــم بوضــع إصبعــه فــي فتحــة الشــرج خاصتــي بحجــة التفتيــش.)"111

 .110التقرير السنوي ملنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان لعام « ،2018حياة تذوي» ،الصفحة .68
 .111عىل النحو املحدد يف أركان الجرائم املصاحبة لنظام روما األسايس ،والتي تنص عىل أن االغتصاب قد يحدث عندما:
• يعتــدي مرتكــب الجرميــة عــى جســد شــخص بــأن يــأيت ســلوكا ينشــأ عنــه إيــاج عضــو جنــي يف أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب الجرميــة أو
ينشــأ عنــه إيــاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد يف رشج الضحيــة أو يف فتحــة جهازهــا التناســي مهــا كان ذلــك اإليــاج طفيفــا.
• يُرتكــب االعتــداء باســتعامل القــوة أو بالتهديــد باســتعاملها أو بالقــر ،مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو الغــر للعنــف أو
اإلكـراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفــي أو إســاءة اســتعامل الســلطة ،أو باســتغالل بيئــة قرسيــة ،أو يُرتكــب االعتــداء عــى شــخص يعجــز عــن التعبــر عــن
حقيقــة رضــاه.
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شبكة مرافق اعتقال سرية وغير رسمية
علــى النحــو المذكــور سـ ً
ـابقا فــي هــذا التقريــر ،اســتبقت اإلمــارات بعــد انســحابها العلنــي مــن اليمــن فــي عــام 2019
قواتهــا الخاصــة فــي عــدن ولحــج والمخــا وشــبوة وحضرمــوت وبــاب المنــدب وســقطرى .ففــي محافظــة شــبوة،
اســتحوذت علــى اهتمامنــا قاعدتــان عســكريتان ومطــار واحــد وســجن واحــد ،وهمــا قاعــدة بلحــاف وقاعــدة العلــم
ومطــار الريــان (فــي المــكال) وســجن بيــر أحمــد األول ،حيــث يُ زعــم أن القــوات اإلماراتيــة والقــوات المدعومــة مــن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة متورطــة بشــكل مباشــر فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان فــي مرافــق
االعتقــال غيــر الرســمية هــذه .وإلــى يومنــا هــذا ،تــم إغــاق الســجون الســرية فــي بلحــاف والعلــم ومطــار الريــان.
ولكــن ســجن بيــر أحمــد مــا يــزال قيــد االســتخدام.
وثقــت تقاريــر ســابقة صــادرة عــن منظمــات غيــر حكوميــة وصحفييــن وخبــراء تابعيــن لألمــم المتحــدة علــى نطــاق
واســع وجــود أماكــن احتجــاز ســرية تديرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام  .2017فعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،كشــف تقريــر صــادر عــن مرصــد التســليح فــي نوفمبــر  2019عــن تــورط شــركة توتــال فــي ســجن بلحــاف
الســري112؛ ووثــق تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش وتقريــر أسوشــيتد بــرس 113فــي يونيــو  2017وجــود مــا ال يقــل
عــن  18مرفــق احتجــاز غيــر رســمي تديرهــا اإلمــارات فــي جنــوب اليمــن ،كمــا وثــق تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة
ً
أمنيــا كامــاً فــي اليمــن بالتــوازي مــع حكومــة
هيــكل
فعليــا
لعــام  2018أن "اإلمــارات العربيــة المتحــدة أنشــأت
ً
ً
الرئيــس هــادي"؛ وكذلــك فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة الــذي ذكــر مــرارًا وتكــرارًا وجــود ســجون
ســرية فــي اليمــن (كمــا ورد فــي رســالته فــي مــارس .114)2020
رســميا حتــى اآلن بتورطهــم فــي إدارة هــذه الســجون أو انتهــاكات
لــم تعتــرف اإلمــارات أو حلفائهــا الغربييــن
ً
حقــوق اإلنســان المرتكبــة هنــاك .ويدعــي المســؤولون اإلماراتيــون أن الســجون تخضــع لســيطرة ســلطة الحكومــة
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليـ ًـا ،بينمــا ينفــي المســؤولون اليمنيــون أن لديهــم أي رقابــة علــى تلــك المنشــآت الواقعــة فــي
األراضــي التــي يســيطر عليهــا المجلــس االنتقالــي الجنوبــي .وأثبــت فريــق الخبــراء البارزيــن فــي تحقيقــه مســؤولية
اإلمــارات المباشــرة [انظــر الجنــاة] عــن هــذه المرافــق ومــا يرتكــب بهــا مــن انتهــاكات .وقــد تمكــن وكالء النيابــات
العامــة اليمنيــون مــن الوصــول إلــى مــا ال يقــل عــن مرفقيــن لالحتجــاز تشــرف عليهمــا اإلمــارات فــي عــدن وبــدؤوا
فــي إصــدار أوامــر باإلفــراج المعتقليــن فيهمــا فــي أكتوبــر  .115 2017وخرجــت عائــات المعتقليــن فــي مدينــة عــدن
ومدينــة المــكال الجنوبيــة فــي مظاهــرات منتظمــة تطالــب التحالــف بتنفيــذ أوامــر النيابــة واإلفــراج عــن أبنائهــا بعــد
تبرئتهــم مــن التهــم المنســوبة إليهــم  .116وتــم اإلفــراج عــن عــدد كبيــر مــن المعتقليــن فــي موجــات تحريــر مختلفــة
فــي يوليــو  .117 2018وتــم بعــد ذلــك نقــل معتقليــن آخريــن مــن أماكــن احتجــاز غيــر رســمية إلــى بئــر أحمــد الثانــي
المشــيد حدي ًثــا فــي عــدن وإلــى الســجن المركــزي فــي مدينــة المــكال بحضرمــوت ،118كمــا كان الحــال بالنســبة لبعــض
الحــاالت التــي تــم اســتعراضها مــن أجــل هــذا التقريــر ،والتــي عــاودت الظهــور إمــا فــي ســجن بئــر أحمــد الثانــي أو
الســجن المركــزي فــي المــكال حيــث ُســمح لهــم أخيـرًا بالزيــارة مــن قبــل عائالتهــم.
• علــى ســبيل المثــالُ ،نقــل علــي صالــح ،بعــد احتجــازه فــي عــدة مراكــز احتجــاز غيــر رســمية منــذ مــن أغســطس
 ،2016إلــى ســجن المــكال المركــزي بدايــة عــام  .2019ومنــذ ذلــك الحيــن ُســمح ألفــراد أســرته بزيارتــه بشــكل
أســبوعي تقري ًبــا.
• كريــم علــيُ ،نقــل إلــى ســجن المــكال المركــزي فــي نوفمبــر  2019بعــد خمســة أشــهر مــن اعتقالــه ،التــي ُنقــل
خاللهــا أربــع مــرات إلــى مرافــق احتجــاز ســرية ،مــن ضمنهــا ســجن بلحــاف الســري (انظــر أدنــاه) .وأخيـ ً
ـرا تــم
إطــاق ســراح كريــم علــي فــي أبريــل .2021

.112

http://obsarm.org/spip.php?article325

.113

https://www.hrw.org/news/2017/06/22/yemen-uae-backs-abusive-local-forces

« .114مرافق االعتقال السياسية واألمنية والعسكرية عىل حد سواء»
.115

/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/timeline-uaes-role-in-southern-yemens-secret-prisons

.116

https://apnews.com/article/2ff1101408a24c6ca8d5a2c2e5ecd5f7

.117

https://apnews.com/article/2ff1101408a24c6ca8d5a2c2e5ecd5f7

.118

/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/timeline-uaes-role-in-southern-yemens-secret-prisons
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• علــي أحمــد  27 ،عامً ــاُ ،نقــل إلــى ســجن بيــر أحمــد الثانــي ،حيــث تمكــن مــن التواصــل مــع أســرته ألول مــرة منــذ
اعتقالــه قبــل نحــو عــام وشــهرين .ثــم أطلــق ســراحه أواخــر عــام  2018بعــد عاميــن من االعتقال التعســفي.
ً
أيضــا إلــى الظهــور فــي ســجن بئــر أحمــد الثانــي الــذي كان رابــع مرفــق
• ســامي البالــغ مــن العمــر  44عامً ــا ،عــاد
ُ
اعتقــال يُ نقــل إليــه خــال فتــرة تزيــد عــن عاميــن مــن االعتقــال .وأطلــق ســراحه فــي يوليــو .2018
ً
أيضــا والــذي ُنقــل
• بالنســبة لمحســن محمــد 47 ،عامً ــا ،فقــد كان آخــر مــكان احتجــاز لــه فــي بيــر أحمــد الثانــي
إليــه فــي أكتوبــر  ،2017وذلــك بعــد خمســة أشــهر مــن اعتقالــه ،وهــو المــكان الــذي ُســمح لعائلتــه بزيارتــه ألول
مــرة .وقــد أطلــق ســراحه فــي يوليــو  2018بعــد أكثــر مــن عــام مــن االعتقــال التعســفي .حققــت النيابــة فــي
ســجن بيــر أحمــد مــع الضحيــة ولــم تعيــد ملــف التهــم الموجهــة إليــه.
• ناصــر 23 ،عامـ ًـا ،ظهــر أيضـ ًـا فــي ســجن بيــر أحمــد الثانــي بعــد أن كان مختفيـ ًـا قسـ ً
ـرا لمــدة ثالثــة أشــهر ،وتــم
إطــاق ســراحه فــي أبريــل .2020
ً
أيضــا مالحظــة أنــه علــى الرغــم مــن كونهــا مرافــق احتجــاز رســمية وليســت ســرية ،فــإن أماكــن االحتجــاز
مــن المهــم
ً
التــي يظهــر فيهــا المحتجــزون مــرة أخــرى هــي أيضــا تنتهــك حقوقهــم .فعلــى ســبيل المثــال ،فــي الســجن المركــزي
شــخصا رهــن االحتجــاز علــى الرغــم
ً
بمدينــة المــكال ،واعتبــارًا مــن أبريــل  ،2021ال يــزال مــا ال يقــل عــن 27
ً
ـخصا ،وألغــت المحكمــة قضايــا ثــاث منهــم،
مــن وجــوب اإلفــراج عنهــم .فقــد صــدرت أحــكام بــراءة بحــق  13شـ
وقضــى  11مــدة عقوبتهــم كاملــة .وبحســب إفــادات الشــهود وأهالــي المعتقليــن ،فــإن القــادة اإلماراتييــن يمارســون
الضغــط علــى ســلطات محافظــة حضرمــوت لمنــع اإلفــراج عــن المعتقليــن .وشــهد الســجن المركــزي بالمدينــة ،منــذ
منتصــف مــارس  ،2021ســت محــاوالت انتحــار ألفــراد رهــن االحتجــاز التعســفي .وجــاءت محــاوالت االنتحــار
ً
احتجاجــا علــى اســتمرار اعتقالهــم علــى الرغــم مــن تبرئتهــم مــن قبــل النيابــة والمحكمــة الجزائيــة المتخصصــة
فــي حضرمــوت .وقالــت مصــادر موثوقــة لمنظمــة مواطنــة إنــه فــي أربــع وقائــع علــى األقــل مــن محــاوالت االنتحــار
حــاول المحتجــزون االنتحــار فــي حمامــات الســجن باســتخدام شــفرات الحالقــة ،تــم بعدهــا نقــل الضحايــا سـرًا إلــى
أحــد مستشــفيات مدينــة المــكال لتلقــي العــاج وإعادتهــم بعــد ذلــك إلــى الســجن مــرة أخــرى .وبحســب شــهادات
أقــارب هــؤالء المحتجزيــن الســتة ،فإنهــم اآلن فــي حالــة مســتقرة.119
وحتــى يومنــا هــذا ،ال تــزال بعــض مرافــق االعتقــال غيــر الرســمية هــذه مســتخدمة فــي عمليــات االحتجاز التعســفي،
وال يــزال العشــرات مــن المعتقليــن فــي بعــض هــذه الســجون غيــر الرســمية يتعرضــون لالنتهــاكات علــى الرغــم مــن
موجــات عديــدة مــن اإلفــراج عنهــم فــي عــام  .2018فهنــاك حاجــة إلــى اإلفــراج الفــوري عــن أولئــك الذيــن ال يزالــون
ـفيا فــي ظــروف ســيئة للغايــة ،ال ســيما عنــد النظــر إلــى انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -فــي
محتجزيــن تعسـ ً
ً
أماكــن االحتجــاز .وهنــاك حاجــة أيضــا إلــى تنفيــذ إجــراءات الحقيقــة والعدالــة بمــا فــي ذلــك التعويــض واإلنصــاف
للضحايــا والناجيــن الذيــن تــم إطــاق ســراحهم وضمــان عــدم تكــرار وقائــع االعتقــال التعســفي.
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 .1مرفق بلحاف والقاعدة العسكرية فيها ( -محافظة شبوة):

منــذ عــام  2017وحتــى عــام  2019علــى األقــل ،كان الموقــع الــذي تديــره الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي المســال،
ً
ـتخدما مــن قبــل قــوات النخبــة الشــبوانية ،المتهمــة بارتــكاب
والــذي كانــت شــركة توتــال المســاهم الرئيســي فيــه ،120مسـ
جرائــم حــرب وحــاالت اختفــاء قســري ،والقــوات الخاصــة اإلماراتيــة .وتعتبــر وزارة القــوات المســلحة الفرنســية موقــع
بلحــاف قاعــدة للقــوات اإلماراتيــة (وثيقــة صــادرة عــن إدارة المخابــرات الفرنيســة) فــي إطــار مكافحتهــا لإلرهــاب
وعملياتهــا الجويــة والبريــة فــي اليمــن.

تقــع منطقــة بلحــاف بمديريــة رضــوم بمحافظــة شــبوة علــى بحــر العــرب علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن ،وهــي منطقــة
ســاحلية تمتــد مــن بلحــاف بمحافظــة شــبوة إلــى شــواطئ بــروم ببحــر العــرب بمحافظــة حضرمــوت ،وتبعــد  150كــم مــن
مدينــة المــكال عاصمــة محافظــة حضرمــوت ،و 130كــم عــن مدينــة عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة .يعتبــر مينــاء بلحــاف
مــن الموانــئ الرئيســية لتصديــر النفــط فــي اليمــن ،ويقــع علــى الســاحل اليمنــي المطــل علــى بحــر العــرب .يســتخدم مينــاء
بلحــاف لتصديــر مزيــج مــن النفــط الخــام المســتخرج مــن القطــاع  14فــي منطقــة المســيلة .وقــد تــم إنشــاء المينــاء عــام
 ،1993بعــد اكتشــاف النفــط غــرب منطقــة "عيــاذ" التابعــة لمحافظــة شــبوة ،ويعتبــر أكبــر مشــروع صناعــي فــي تاريــخ
اليمــن بتكلفــة  4.5مليــار دوالر .تــم االنتهــاء مــن العمــل فــي المشــروع وتصديــر أول شــحنة نفــط فــي أكتوبــر ،2009
وتــم إضافــة خــط ثــان فــي أبريــل  .2010كمــا أنــه يســتخدم لتصديــر نفــط شــبوة الخفيــف .وتقــوم الشــركة اليمنيــة للغــاز
المســال أيضـ ًـا بتشــغيل خــط أنابيــب بطــول  320كــم لتصديــر الغــاز مــن وحــدات إنتــاج ومعالجــة الغــاز فــي محافظــة
مــأرب وكذلــك النفــط المســتخرج مــن حقــول "جنــة" بمديريــة عســيالن بمحافظــة شــبوة.
توقــف العمــل المنتظــم فــي شــركة بلحــاف فــي  13أبريــل  ،2015بعــد ســيطرة الحوثييــن علــى معظــم مناطــق محافظــة
شــبوة ،ممــا أجبــر الشــركة اليمنيــة للغــاز المســال علــى وقــف عمليــات اإلنتــاج والتصديــر وإجــاء موظفيهــا مــن الشــركة.
وتوقفــت الشــركة عــن العمــل تمامً ــا ،حتــى ســيطرت عليهــا قــوات النخبــة الشــبوانية المدعومــة مــن اإلمــارات فــي
ّ
ومكــن ذلــك قــوات التحالــف مــن الســيطرة علــى المنشــأة وتحويلهــا إلــى قاعــدة عســكرية وغرفــة
أغســطس .2017
عمليــات لقــوات التحالــف .غــادر موظفــو الشــركة منشــأة بلحــاف مؤقتــا .وقــد كانــت جميــع الشــركات قــد وقعــت عقـ ً
ـدا مــع
حكومــة الرئيــس الســابق علــى عبــدهللا صالــح فــي عــام  2009للعمــل فــي المشــروع لمــدة  20عامـ ًـا ،وكانــوا يأملــون
فــي إيجــاد حــل مــع حكومــة الرئيــس هــادي وقــوات التحالــف يمكنهــم مــن العــودة واســتئناف العمــل فــي المنشــأة.
وفــي غضــون ذلــك ،اســتغلت قــوات النخبــة الشــبوانية المنشــأة كمطــار إلنــزال الطائــرات الحربيــة (األباتشــي) وناقــات

 .120يتكــون تحالــف الرشكــة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي املســال مــن مجموعــة مــن ســبع رشكات ومؤسســات مســاهمة :رشكــة توتــال الفرنســية وهــي الرشكــة التــي تدير
املــروع وصاحبــة أكــر حصــة يف الرشكــة .كــا يضــم التحالــف رشكــة هنــت النفطيــة (رشكــة إماراتيــة)؛ والرشكــة اليمنيــة للغــاز املســال؛ ورشكــة كوريــا الجنوبيــة SK؛
ورشكــة هيونــداي؛ والهيئــة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة واملعاشــات (رشكــة مينيــة)؛ و رشكــة  BBRاألمريكيــة.
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الجنــد ،باإلضافــة إلــى تخصيــص مســاحة لســكن عشــرات الجنــود التابعيــن لقــوات التحالــف وتخزيــن األســلحة والعربــات
العســكرية المختلفــة.
كانــت القــوات اإلماراتيــة التــي جــاءت لدعــم قــوات النخبــة الشــبوانية حاضــرة بالمنشــأة وكانــت هــي المســؤول األول
عــن إدارة هــذه القاعــدة العســكرية .كمــا كانــت القــوات الســعودية والســودانية ،باعتبارهــا قــوات عســكرية تابعــة للتحالف
ً
أيضــا داخــل المنشــأة .وبــدأت عمليــة التوســع العســكري فــي محافظــة
الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات ،متواجــدة
شــبوة مــن خــال قــوات النخبــة الشــبوانية مــن هــذه القاعــدة العســكرية ،فيمــا كان القــادة اإلماراتيــون يتناوبــون علــى
قيــادة المنشــأة .إن األســماء الحقيقيــة لهــؤالء القــادة اإلماراتييــن غيــر معروفــة ،حيــث كانــوا يتعاملــون باأللقــاب فقــط
وذلــك للمســاعدة فــي التعــرف عليهــم ،مثــل ،أبــو خالــد ،أبــو ســلطان ،أبــو أحمــد .وتشــير التقديــرات إلــى وجــود أكثــر مــن
 200جنــدي تابعيــن للنخبــة الشــبوانية داخــل المنشــأة لحمايتهــا .كمــا اشــتملت المنشــأة علــى معســكر تدريبــي لقــوات
النخبــة الشــبوانية تحــت إشــراف القــوات اإلماراتيــة.
يوجــد داخــل القاعــدة العســكرية مطــار صغيــر ،شــاهدته مصــادر تــم التحقــق منهــا ،بــه طائــرات هليكوبتــر نــوع أباتشــي
وطائــرات حربيــة والعديــد مــن المركبــات والمدرعــات العســكرية وناقــات الجنــود .كمــا كان يوجــد فيهــا مرفــق اعتقــال
ســري تابــع لقــوات التحالــف تشــرف عليــه القــوات اإلماراتيــة ،وتــم إغالقه في أغســطس  2019عندمــا قامت القوات
اإلماراتيــة بنقــل عــدد غيــر محــدد مــن المعتقليــن والمختفيــن قســريًا إلــى مراكــز احتجــاز أخرى في محافظــة حضرموت.
ومنــذ أغســطس  ،2019لــم تعــد منشــأة بلحــاف تســتخدم كمرفــق اعتقــال ســري ،لكنهــا ظلــت قاعــدة عســكرية وغرفــة
عمليــات لقــوات التحالــف بقيــادة اإلمــارات ،حتــى أثنــاء حلقــة العنــف التــي حدثــت فــي نهايــة أغســطس  ،2019عندمــا
نشــب قتــال فــي نهايــة أغســطس  2019بيــن قــوات تابعــة للرئيــس هــادي مــن جهــة وقــوات النخبــة الشــبوانية مــع قــوات
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات مــن جهــة أخــرى واســتمر قرابــة أســبوع .وإلــى يومنــا هــذا ،ال تــزال
منشــأة بلحــاف تحــت ســيطرة قــوات التحالــف ،علــى الرغــم مــن ســيطرة قــوات حكومــة الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا
دوليـ ًـا علــى المحافظــة بأكملهــا.
ومنــذ نشــر تقريــر أوبســارمز عــام  2019والــذي يكشــف عــن وجــود ســجن ســري فــي قاعــدة بلحــاف العســكرية ،تــم طــرح
العديــد مــن األســئلة بشــكل منتظــم حــول تــورط شــركة توتــال والســلطات الفرنســية فــي ذلــك ،ســواء فــي االجتماعــات
الخاصــة بيــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ووزارة الخارجيــة ،أو بشــكل علنــي مــن قبــل الصحفييــن ،أو مــن قبــل
البرلمانييــن فــي الجمعيــة الوطنيــة .لكــن الســلطات الفرنســية لــم تقــدم أبـ ًدا عناصــر تقــر فيهــا بــأي تــورط ضمنــي لهــا فــي
ذلــك ،كمــا أنهــا لــم تقــدم أي دليــل علــى عــدم تورطهــا مــن خــال مســؤوليتها بهــذا الشــأن.121
ومــن بيــن الشــهادات الثمانيــة التــي تــم جمعهــا لغــرض هــذا التقريــر ،هنــاك حالــة تعذيــب واحــدة ،وهــي حالــة كريــم علــي،
حدثــت مباشــرة فــي معتقــل بلحــاف الســري ،ارتكبتهــا قــوات النخبــة الشــبوانية عــام .2019

شهادة عن التعذيب في معتقل بلحاف:
• داهــم مســلحون ينتمــون لقــوات النخبــة الشــبوانية التابعــة لـــ "المجلــس االنتقالــي الجنوبــي" المدعــوم إماراتيــا،
يــوم االثنيــن الموافــق  10يونيــو  ،2019منــزل اإلعالمــي والناشــط المدنــي كريــم علــي 24 ،عامــا ،فــي مدينــة
عتــق بمحافظــة شــبوة .وتــم اعتقالــه فــي ســجن معســكر النخبــة بمديريــة عــزان ،وفــي وقــت الحــق مــن ذلــك
اليــوم تــم نقلــه إلــى ســجن بلحــاف بمحافظــة شــبوة.
وقــال والــد كريــم« :كانــت هنــاك  6عربــات عســكرية تابعــة لقــوات النخبــة الشــبوانية أمــام منزلــي وعلــى متنهــا
عشــرات المســلحين .قــام ثالثــة منهــم بأخــذ ابنــي فــي إحــدى تلــك المركبــات وانطلقــوا بعي ـ ًدا .وقلــت لعائلتــي بــأن
قــوات النخبــة هــي مــن أخذتــه ،وســقطت والدتــه المريضــة مغمـ ًـا عليهــا».
وبعــد انــدالع االشــتباكات بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات النخبــة الشــبوانية التابعــة للمجلــس االنتقالــي فــي
أغســطس  ،2019نقلــوه برفقــة أشــخاص آخريــن مــن بلحــاف إلــى حضرمــوت« .علمــت فيمــا بعــد من أحــد المعتقلين
المفــرج عنهــم وكان مــع كريــم فــي نفــس الســجن الــذي تديــره القــوات اإلماراتيــة بــأن كريــم كان فــي ســجن الضبــا
فــي الشــحر بمحافظــة حضرمــوت .ولــم يعترفــوا بوجــود كريــم وبقــي هنــاك لمــدة شــهرين .بعــد ذلــكُ ،نقــل كريــم إلــى
ســجن البحــث الجنائــي بمدينــة المــكال ،ومكــث فيــه ثالثــة أشــهر .وفــي األخيــر تــم نقلــه إلــى الســجن المركــزي بالمــكال
أيضـ ًـا .قابلــت مديــر أمــن حضرمــوت [مســؤوالً مــن قــوات األمــن اليمنيــة فــي حضرمــوت] وأخبرنــي أنــه ال يســتطيع
فعــل أي شــيء مــن أجلــي ألن القــرار ليــس قــراره».
https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2020-09-30.html#Chapitre10 .121
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وأضــاف" :عندمــا تــم نقــل كريــم إلــى الســجن المركــزي بالمــكال ،تمكنــت مــن زيارتــه عــدة مــرات .حكــى لــي عــن
ـاء بالســجن المركــزي فــي
ـداء مــن ســجن بلحــاف فــي شــبوة وانتهـ ً
معاناتــه داخــل الســجون التــي ينقــل إليهــا ابتـ ً
حضرمــوت .قــال لــي إنــه تعــرض للتعذيــب الجســدي والنفســي فــي معتقــل بلحــاف ،حيــث تعــرض فيــه للتعذيــب
بالكهربــاء .وقــال لــي’ :كنــت أتعــرض للتعذيــب بالكهربــاء معظــم األيــام مــن قبــل ضابــط إماراتــي كان يرتــدي نظــارات
ســوداء ويقســم األيمــان طــوال الوقــت‘ .قــام الضابــط اإلماراتــي بإحــراق مالبــس كريــم ،فظــل كريــم محتجـ ًزا وهــو
يرتــدي فقــط مالبســه الداخليــة لمــدة خمســة أشــهر كاملــة".

 .2معسكر قاعدة العلم العسكرية (محافظة شبوة):

بحســب روايــات شــهود عيــان والصحــف اليمنيــة ،يبــدو أن ســجناء تــم احتجازهــم فــي هــذه القاعــدة منــذ أواخــر عــام
 2019وحتــى منتصــف عــام  .1222020ويبــدو أن هــذه القاعــدة أصبحــت مغلقــة فــي الوقــت الحالــي .123يســمى هــذا
الســجن الســري بالســجن األســود ،وهــو تابــع لقــوات التحالــف داخــل المعســكر ،ولكــن ال يوجــد فيــه معتقلــون فــي الوقــت
الحالــي ،حيــث تــم إغــاق الســجن بعــد أحــداث شــبوة فــي أغســطس  ،2019والتــي أســفرت عــن اشــتباكات مســلحة بيــن
قــوات حكومــة الرئيــس هــادي المعتــرف بهــا دوليـ ًـا مــن جهــة وقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي والنخبــة الشــبوانية
مــن جهــة أخــرى.
قاعــدة العلــم العســكرية هــي عبــارة عــن معســكر قديــم مــن فلــول الحــزب االشــتراكي اليمنــي ،يقــع فــي جبــل بصحــراء
شــبوة ،علــى بعــد  40كيلومتــرا مــن مدينــة عتــق وســط محافظــة شــبوة .وتبلــغ مســاحة المعســكر حوالــي  2كيلــو متــر
مربــع ،تحــده مــن الشــمال شــركة العقلــة النفطيــة ،ومــن الشــرق مديريــة جــردان ،ومــن الجنــوب مدينــة عتــق عاصمــة
محافظــة شــبوة التــي تبعــد حوالــي  40كيلــو مت ـرًا عــن المعســكر ،ومــن الغــرب صحــراء شــبوة ومديريــة المرخــة.
وجــددت قــوات التحالــف المعســكر فــي مــارس  2016ليصبــح معقــا لقــوات التحالــف وقــوات النخبــة الشــبوانية فــي
ً
ضباطــا مــن
حاليــا
محافظــة شــبوة .ويديــر المعســكر قــوات تابعــة للتحالــف واإلمــارات منــذ عــام  ،2016ويســتضيف
ً
الســعودية واإلمــارات والبحريــن .تولــى قيــادة المعســكر قــادة إماراتيــون يتناوبــون علــى قيادتــه كل شــهر ،حيــث يتغيــر
القــادة والقــوات اإلماراتيــة نهايــة كل شــهر ويأتــون مــن المقــر الرئيســي للقــوات اإلماراتيــة فــي منطقــة بلحــاف .ويبلــغ
عــدد أفــراد قــوات النخبــة الشــبوانية فــي المعســكر حاليـ ًـا قرابــة  1000جنــدي باإلضافــة إلــى وجــود ضبــاط تابعيــن
للتحالــف ويقــدر عددهــم علــى النحــو التالــي 10 :جنــود إماراتييــن 10 ،جنــود ســعوديين 10 ،جنــود بحرينييــن.
يوجــد داخــل المعســكر قاعــدة عســكرية تابعــة للتحالــف ومطــار عســكري ومنظومــة صواريخ باتريــوت أمريكية والعديد
مــن المركبــات العســكرية ومخــازن أســلحة وطائــرات بــدون طيــار ،وهنــاك أجهــزة مراقبــة حول المعســكر بالكامل.
كمــا يوجــد داخــل المعســكر شــركات مقاولــة مملوكــة لمجموعــة مــن المســتثمرين الشــباب مــن محافظــة شــبوة تربطهــم
ً
أيضا قوى عاملة كبيرة تنفذ أعمال التطوير القائمة
عالقات وثيقة مع دولة اإلمارات وموالون لها .وهناك داخل المخيم
داخــل المعســكر ،كمــا يوجــد بئــر ارتــوازي ومطاعــم ووحــدات ســكنية بعيــدة عــن مقــرات قــوات التحالــف داخل المعســكر.

 .3مطار الريان

تــم إغــاق مطــار الريــان بالمــكال (محافظــة حضرمــوت) بعــد ســيطرة القاعــدة علــى المــكال عــام  .2015وبعــد أن
اســتعادت القــوات المدعومــة مــن اإلمــارات احتــال المدينــة فــي أبريــل  ،2016أصبحــت هــذه المنشــأة قاعــدة عســكرية
ومقـرًا للقــوات اإلماراتيــة والســعودية .وفــي نوفمبــر  ،2019قــال مســؤولون يمنيــون إن المطــار أعيــد فتحــه بعــد إغــاق
دام خمــس ســنوات ،قامــت القــوات اإلماراتيــة خاللهــا باســتخدامه كقاعــدة عســكرية وســجن ســري ،بعــد شــهرين مــن
تســليم اإلمــارات لهــذه المنشــأة إلــى الســلطات اليمنيــة .وقــال المســؤولون إن المحتجزيــن ،الذيــن يُ زعــم أنهــم مســلحون
ينتمــون إلــى تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،تــم نقلهــم إلــى ســجون أخــرى تديرهــا اإلمــارات
فــي اليمــن ،وطالــب هــؤالء المســؤولون بعــدم الكشــف عــن هويتهــم ألنهــم غيــر مخوليــن بإطــاع وســائل اإلعــام بهــذا
الشــأن .124ولكــن فــي ينايــر  ،2021نقــل تقريــر إخبــاري آخــر عــن مستشــار وزيــر اإلعــام اليمنــي قولــه إن "القــوات
https://www.yemenakhbar.com/2244502 .122

.123

https://almawqeapost.net/news/48617

https://apnews.com/article/a8946bba6ce04c838860da4ffd0c9e02 .124
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اإلماراتيــة رفضــت تعليمــات الحكومــة اليمنيــة بإعــادة فتــح مطــار الريــان" ،بحســب مــا قالــه مختــار الرحبــي ،مستشــار
وزيــر اإلعــام اليمنــي .وقــال إن "القــوات اإلماراتيــة تواصــل اســتخدام المطــار كســجن غيــر قانونــي الرتــكاب أشــكال
بشــعة مــن التعذيــب بحــق اليمنييــن" .وفــي  9أبريــل  ،2021أعلــن محافــظ حضرمــوت عــن إعــادة فتــح مطــار الريــان
أمــام الرحــات الجويــة.
وبحســب منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ،لــم يعــد مطــار الريــان يســتخدم كســجن غيــر رســمي بعــد ذلــك التاريــخ،
حيــث قــام مســؤولو المطــار بنقــل الســجناء إلــى ســجن الربــوة غيــر الرســمي ،والــذي يقــع أيضـ ًـا فــي محافظــة حضرمــوت.
والواضــح أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان قــد ارتكبــت علــى نطــاق واســع فــي هــذه المنشــأة أثنــاء ســيطرة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة عليهــا ،حيــث أفــادت منظمــة مواطنــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام « 2020فــي العتمــة» أن القــوات
اإلماراتيــة حولــت مطــار الريــان الدولــي فــي مدينــة المــكال بمحافظــة حضرمــوت إلــى مركــز اعتقــال غيــر رســمي.
وحققــت مواطنــة فــي  38حالــة علــى األقــل مــن حــاالت االعتقــال التعســفي و 10حــاالت تعذيــب فــي معتقــل مطــار
ُ
احتجــزوا فــي مســتودعات مظلمــة وضيقــة وتعرضــوا ألشــكال مختلفــة مــن
الريــان .وقــال معتقلــون ســابقون إنهــم
التعذيــب وســوء المعاملــة .125وخــال الفتــرة بيــن مايــو  2016وأبريــل  ،2020أجــرت منظمــة مواطنــة تحقيقـ ًـا فــي مــا
ال يقــل عــن  38حالــة اعتقــال تعســفي و 10حــاالت تعذيــب فــي ســجن مطــار الريــان .وتــم إطــاق ســراح مــا ال يقــل عــن
 23شــخص مــن هــؤالء المعتقليــن.126
هناك شهادتان من بين الثماني شهادات التي تمت دراستها في هذا التقرير تتضمن استخدام التعذيب في سجن الريان.
• ُنقــل محمــد أحمــد 23 ،عامً ــا ،إلــى ســجن الريــان ،وهــو مقــر احتجــازه الثالــث الــذي مكــث فيــه  15يومً ــا ،حيــث
اســتمر الضبــاط اإلماراتيــون فــي اســتجوابه وتعذيبــه حتــى كان يتقيــأ دمـ ًـا .وتــم اإلفــراج عنــه فــي أكتوبــر ،2017
وحصــل علــى  2000لاير ســعودي مقابــل توقيــع تعهــد خطــي بعــدم الكشــف عمــا حــدث لــه.
احتجــز علــي صالــح 46 ،عامً ــا ،بعــد مــرور عــام مــن اختفائــه قسـ ً
ُ
ـرا ،فــي ســجن مطــار الريــان للفتــرة مــن أغســطس
•
ُ
 2017وحتــى بدايــة  ،2019حيــث نقــل بعدهــا إلــى ســجن المــكال المركــزي .وأثنــاء وجــوده فــي ســجن الريــان،
تعــرض ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب وســوء المعاملــة ،بمــا فــي ذلــك الضرب والــركل والصعق بالكهربــاء والحرمان
مــن أشــعة الشــمس واإلغــراق فــي المــاء وهــو معلــق مــن قدميــة ،علــى يــد ضبــاط إماراتييــن .وتــم إطــاق ســراحه
فــي ينايــر .2020
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إن ســجن بيــر أحمــد األول أو ســجن بيــر أحمــد القديــم (يجــب عــدم الخلــط بينــه وبيــن ســجن بئــر أحمــد الثانــي أو
ســجن بيــر أحمــد الجديــد  -انظــر أعــاه فــي شــبكة مرافــق اعتقــال ســرية وغيــر رســمية) [هــو  /كان] مرفــق اعتقــال
ســري ضمــن تلــك الســلطات ،حتــى أوائــل نوفمبــر  ،2017ولــم يتــم الكشــف عــن وجــوده لعائــات المعتقليــن .وكان
األشــخاص المحتجزيــن فــي ذلــك المرفــق مختفييــن قسـ ً
ً
ووفقــا
ـرا إلــى أن تــم نقلهــم إلــى ســجن بئــر أحمــد الثانــي.127
لتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش لعــام  ،2017فــإن ســجن بيــر أحمــد هــو مرفــق احتجــاز مكتــظ وغيــر رســمي فــي معســكر
تابــع للجيــش يســيطر عليــه المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات .وقالــت جمعيــة أمهــات المختطفيــن
( ،)MAAوهــي جماعــة بــدأت نشــاطها فــي عــام  2017مــن قبــل نســاء يمنيــات تــم اعتقــال أقاربهــن وغالبــا إخفاؤهــم
قسـ ً
ـرا ،إن المعتقليــن تــم احتجازهــم فــي ســجن بيــر أحمــد دون تهمــة أو محاكمــة لمــدة تصــل إلــى عاميــن .128ووصــف
توفيــق الحميــدي ،رئيــس منظمــة ســام لحقــوق اإلنســان ،ومقرهــا جنيــف ،معتقــل بيــر أحمــد األول فــي جنــوب اليمــن
بأنــه "ســجن ســيء الســمعة ومظلــم ،أنشــأته اإلمــارات إلذالل اليمنييــن وممارســة جميــع أنــواع التعذيــب ضدهــم".129
إن موظفــي ســجن بيــر أحمــد األول يمنييــن بالدرجــة األولــى ،لكــن الضبــاط العســكريين فــي الســجن هــم مــن اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى وجــود أفــراد أمريكييــن يرتــدون البــزات الرســمية .ويتولــى الحــزام األمنــي حراســة
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/06/In-the-Darkness.pdf .125

الصفحة .13

https://mwatana.org/wp-content/uploads/2020/06/In-the-Darkness.pdf .126

الصفحة .82

 .127تقرير مجلس األمن رقم  ،S/2018/68الصفحة ،306

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7b65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7d/s_2018_68.pdf

https://www.hrw.org/news/2020/07/02/yemen-aden-detainees-face-dire-covid-19-risk .128
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الســجن [انظــر الجنــاة] .بعــد أن كشــفت عــدة تقاريــر عــن األوضــاع فــي ســجن بيــر أحمــد األول وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان التــي ترتكــب فيــه ،وبعــد إضــراب المعتقليــن عــن الطعــام وتظاهــرات أهاليهــم ،تــم نقــل أغلــب المعتقليــن إلــى
ســجن بيــر أحمــد الثانــي الرســمي.
وفــي نوفمبــر  ،2017اســتلم النائــب العــام اليمنــي ملفــات قضايــا المعتقليــن ،وبعــد تدخلــه ،تمكــن بعــض المعتقليــن مــن
الحصــول علــى زيــارات عائليــة وتــم اإلفــراج عــن بعضهــم .وفــي مطلــع عــام  ،2018أصــدر وزيــر الداخليــة قــرارًا وزار ًيــا
باعتمــاد ســجن بئــر أحمــد الثانــي ضمــن الســجون الرســمية ،وهــو فــي الوقــت الحالــي يتبــع النيابــة الجنائيــة ،وال يــزال
تحــت ســيطرة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي.

واحــدة مــن الثمانــي حــاالت التــي تــم دراســتها مــن أجــل هــذا التقريــر تعرضــت للتعذيــب أثنــاء احتجازهــا فــي ســجن
بيــر أحمــد األول.
• إنهــا حالــة ســامي البالــغ مــن العمــر  44عامً ــا ،والــذي قــال" :بينمــا كنــت فــي ســجن بير أحمــد القديم ،كانــوا يأخذوني
بشــكل دوري إلــى ســجن التحالــف حيــث يقــوم الضبــاط اإلماراتيــون باســتجوابي وتعذيبــي" .وأضــاف" :فــي ســجن
بيــر أحمــد القديــم اســتمرت جلســات التعذيــب والضــرب ســتة أيــام متتاليــة ".
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الجــزء  :2التعــاون العســكري بيــن فرنســا واإلمــارات
العربيــة المتحــدة
ً
ووفقــا للنائــب الفرنســي غــاي تيســييه ،حصلت
كان لفرنســا دور كبيــر فــي تطويــر المجمــع الصناعــي العســكري اإلماراتــي.
اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال الفتــرة مــن  1976إلــى  2011علــى  ٪ 70مــن عتادهــا العســكري مــن فرنســا.
فعلــى مــدار األربعيــن عامً ــا الماضيــة ،كانــت فرنســا تبيــع تقنياتهــا المتقدمــة (الطائــرات المقاتلــة ،والفرقيطــات ،واألقمــار
الصناعيــة ،ومــا إلــى ذلــك) إلــى أبــو ظبــي .وفــي مطلــع العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،تــم إجــراء عمليــات
نقــل كبيــرة للتقنيــات إلــى جانــب هــذه الصــادرات ،ممــا ســمح للدولــة الخليجيــة الصغيــرة بتطويــر صناعــة األســلحة
الخاصــة بهــا ،وفــوق هــذا كلــه إجــراء عمليــات عســكرية (ليبيــا واليمــن).
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جــاءت مبيعــات األســلحة هــذه نتيجــة التفاقيــات سياســية بيــن باريــس وأبو ظبي ،تــم توقيعها خالل فترة التســعينيات
وفــي عــام  ،2009والتــي جعلــت مــن البلديــن شــريكين فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا .تشــترك اإلمــارات وفرنســا فــي
رؤيــة جيو-سياســية مشــتركة فــي اليمــن وبقيــة دول الخليــج ،وفــي الجزائــر وليبيــا والصومــال وموزمبيــق ،وغيرهــا.
ً
أيضــا مــع عــدد متزايــد
فبالرغــم مــن أن فرنســا هــي الحليــف المفضــل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فإنهــا تتنافــس
مــن الــدول فيمــا يتعلــق بمبيعــات األســلحة ،مثــل الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وروســيا والصيــن وألمانيــا
وجنــوب إفريقيــا .وتتمتــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي ســعيها لتحقيــق الحكــم الذاتــي العســكري ،بســمعة طيبــة فــي
دمــج أفضــل التقنيــات العســكرية فــي الســوق ،بغــض النظــر عمــن يمتلكهــا .وتواصــل صناعــة الدفــاع اإلماراتيــة االعتمــاد
علــى العمالــة األجنبيــة ،وخاصــة مــن شــركات األســلحة الغربيــة ،لتطويــر منصاتهــا األصليــة .وال يــزال هنــاك طريــق طويــل
لتقطعــه قبــل أن تتمكــن الدولــة مــن إتقــان سلســلة التصميــم الشــاملة للمنتجــات العســكرية األكثــر تعقيـ ًدا ،مثــل الســفن
أو الطائــرات المقاتلــة .ومــع ذلــك ،عنــد الفحــص الدقيــق ،فــإن التقنيــات التــي اســتثمرت فيهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة
كأولويــة (الطائــرات بــدون طيــار وقــوارب الدوريــات البحريــة والمركبــات المدرعــة الخفيفــة) ،والتــي يمكــن أن تنتجهــا
بشــكل مســتقل فــي الوقــت الحالــي ،توجــد فــي صميــم حــروب اليــوم المدنيــة والبحريــة.

https://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3514.asp .130
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لذلــك تطــور دور فرنســا مــن دور بائــع األســلحة إلــى دور الشــريك فــي إنتــاج األســلحة المصنوعــة مباشــرة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،إلــى الدرجــة التــي انعكســت فيهــا األدوار نفســها .فلــم تعــد اإلمــارات بحاجــة إلــى شــراء منظومــات
أســلحة كبيــرة مــن فرنســا لتضمــن دعمهــا السياســي ،فهــذا الدعــم مضمــون أصــاً بالنســبة لهــا .يشــتري المســؤولون
اإلماراتيــون األســلحة مــن فرنســا عندمــا يريــدون مشــاركة مشــروع عســكري معهــا بشــكل مباشــر (مثــل ،الســيطرة علــى
البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي عبــر شــراء قــوارب دوريــات ســي إم إن أو فرقيطــات جووينــد) .وبخــاف ذلــك ،تتزايــد
المســاهمة الفرنســية فــي الصناعــة الدفاعيــة اإلماراتيــة علــى شــكل وحــدات ومكونــات ،حيــث يتــم تجميــع أو تجديــد
نســبة متزايــدة مــن المعــدات علــى أرض فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ومنــذ عــام  ،2007أنشــأت فرنســا شــركاتها
جــزءا مــن منصــات تصميــم المعــدات العســكرية الجديــدة التــي
ً
الخاصــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأصبحــت
تشــارك فيهــا دول أخــرى.
تشارك فرنسا في الصناعة الدفاعية اإلماراتية بأربع طرق:
• من خالل التصدير المباشر لألسلحة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة (الجزءان  1و)2؛
• من خالل نقل المعرفة والمهارات (الجزء )3؛
• مــن خــال تطويــر مشــترك لألســلحة مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إطــار مشــروع يشــارك فيــه
مــوردون آخــرون (ألمــان ،بريطانيــون ،ومــا إلــى ذلــك) (الجــزء )4؛
• من خالل تطوير األسلحة من قبل شركات أجنبية تابعة للشركات الفرنسية (الجزء .)5
قامــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الســنوات األخيــرة بتطويــر قاعــدة صناعيــة دفاعيــة كبيــرة تضــم أكثــر
مــن  80شــركة تصنيــع دفاعــي أجنبيــة عاملــة فــي اإلمــارات ويعمــل بهــا  10000موظــف ،حيــث أن المنطقــة الحــرة
فــي أبــو ظبــي ،والتــي تجتــذب العديــد مــن الشــركات األجنبيــة ،تقــوم باســتقطاب العديــد مــن المتخصصيــن مــن قطــاع
التكنولوجيــا العســكرية الفائقــة والمديريــن الســابقين لشــركات تســليح أوروبيــة كبيــرة ،مثــل شــركة  BAEأو شــركة
 Leonardoأو شــركة  Raytheonأو شــركة  .Ruagويســمح فتــح شــركات فرعيــة أو مشــاريع مشــتركة لهــذه الشــركات
بالحصــول علــى موطــئ قــدم فــي ســوق اإلنتــاج المحلــي ،لتطويــر التعاقــد مــن الباطــن ومواجهــة منافســة الشــركات
ً
أيضــا ،لتحقيــق وفــورات فــي تكاليــف صيانــة المعــدات المباعــة لــدول الخليــج مــن
الصينيــة والهنديــة والروســية ،ولكــن
خــال توظيــف قــوة عاملــة محليــة منخفضــة األجــر .تفســر سياســة الجــذب التــي تتبعهــا أبــو ظبــي مشــاركة فرنســا فــي
ً
وأيضــا مــن خــال الشــراكات التــي أقامهــا
القاعــدة الصناعيــة لإلمــارات ،وذلــك مــن خــال مبيعــات األســلحة الخاصــة بهــا،
عمالؤهــا اآلخــرون (هولنــدا وجنــوب إفريقيــا وروســيا.)...
وبالتالــي فــإن مســؤولية فرنســا فــي اليمــن تتجــاوز تلــك التــي تــم توثيقهــا مسـ ً
ـبقا .كمــا أنهــا تشــارك فــي عمليــات تقــع
جزئيــا خــارج نطــاق التشــريعات الحاليــة :اإلنتــاج أو باألحــرى اإلنتــاج المشــترك للمعــدات العســكرية األصليــة فــي
ً
أبــو ظبــي مــن قبــل الشــركات التابعــة للشــركات الفرنســية ،وهــي المعــدات التــي يتــم اســتخدامها بعــد ذلــك ،علــى
وجــه الخصــوص ،فــي اليمــن.
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مقدمة وخلفية تاريخية

التسعينيات :المراحل األولى من التعاون
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ،تطــورت العالقــة بيــن فرنســا واإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل كبيــر .ففــي ذلــك
ً
واضحــا للعيــان فــي وســائل اإلعالم ،حيــث كان هدفها
الوقــت ،كان المشــروع العســكري لهــذه الدولــة الخليجيــة الصغيــرة
هــو "بنــاء جيــش مشــترك مكــون مــن  100000رجــل علــى أســاس برنامــج معــدات بقيمــة  9مليــارات دوالر ســنويًا
علــى مــدى عقــد مــن الزمــن" .131كانــت عمليــات االســتحواذ موضــوع خطــة معــدات عســكرية عالميــة داخــل مجلــس
التعــاون الخليجــي .وبعــد حــرب العــراق األولــى فــي عــام " ،1990تالعبــت [دول الخليــج] بنجــاح بهــذا الســوق لتأميــن
ً
وفقــا لخبــراء دفــاع تابعيــن لمجموعــة .Jane’s
الوصــول إلــى أحــدث التقنيــات العســكرية الغربيــة بأســعار معقولــة"،132
ً
مزيجــا مــن المورديــن لتجنــب القيــود .وهكــذا وجــدت فرنســا نفســها فــي
اختــارت اإلمــارات العربيــة المتحــدة
منافســة مــع المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة .عانــت المملكــة المتحــدة مــن ســمعتها الســيئة كمســتعمر ســابق.
ُ
واعتبــرت واشــنطن قريبــة جــدا مــن الريــاض وإســرائيل .133لذلــك تعاقــدت أبوظبــي مــع فرنســا ،التــي فــازت بعقــود
رمزيــة ،وهــي شــراء عــدد  62طائــرة حربيــة نــوع ميــراج  2000فــي عــام  1998وعــدد  388دبابــة نــوع ليكليــرك
اإلماراتيــة فــي عــام  .1993قــال ســيرج داســو فــي عــام " :1993ال يريــد الفرنســيون أن يكونــوا مجــرد مورديــن.
نريــد أن نكــون شــركاء يقبلــون عمليــات نقــل التكنولوجيــا والتعــاون فــي األســواق المفتوحــة" .134باإلضافــة إلــى ذلــك،
نصــت اتفاقيــة التعــاون العســكري الموقعــة بيــن فرنســا واإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام  1997علــى مســاعدة فرنســا
لإلمــارات فــي حالــة وقــوع عــدوان عليهــا .وأخيـرًا ،شــجع االعتمــاد علــى الهيدروكربونــات االرتبــاط الفرنســي اإلماراتــي.
وفــي مقابــل طائــرات الميــراج ،تفاوضــت فرنســا فــي عــام  1985علــى تســليمها مليونــي طــن مــن النفــط الخــام.135
خــال فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي ،قدمــت فرنســا مســاعدة فنيــة بشــأن خدمــة المعــدات
ً
أيضــا إلــى مســاعدة مــن باكســتان ،الحليــف الوثيــق لباريــس فــي ذلــك الوقــت.136
وصيانتهــا ،لكــن اإلمــارات احتاجــت
137
حتــى أن إســام أبــاد ســاعدت فــي تأميــن العقــود  .وفــي المنطقــة ،كانــت فرنســا تعتمــد علــى باكســتان منــذ فتــرة
طويلــة كمركــز دعــم عســكري لهــا فــي الشــرق األوســط لتوفيــر مهندســين لصيانــة المعــدات الفرنســية التــي تشــتريها
دول الخليــج .ولكنهــا اختلفــت مــع إســام أبــاد فــي أعقــاب هجــوم كراتشــي .ومــن ثــم اعتمــدت فرنســا علــى اإلمــارات
ً
أيضــا كمركــز صيانــة للمعــدات الفرنســية فــي المنطقــة.
التــي لــم تكــن بمثابــة "قاعــدة عســكرية متقدمــة" لهــا فقــط ولكــن

التطــورات األخيــرة فــي مبيعــات األســلحة الفرنســية إلــى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،كانــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة خامــس أهــم عميــل للمعــدات العســكرية
الفرنســية (للطلبيــات الصــادرة بيــن عامــي  2011و  ،138)2020وتــم منــح  1093إذن تصديــر للفتــرة الوحيــدة 2015
  .139 2020تفاوتــت طلبيــات اإلمــارات بشــكل عــام بيــن  180و 400مليــون يــورو ،وبلغــت ذروتهــا فــي 2014و 2017و.2020
Jacques Isnard, “Français et Américains sont en compétition sur un marché d’une soixantaine d’avions de combat à Abou Dhabi”, Le Monde, 11 .131
.November 1993

« .132رسي – معلومات أساسية عن اليمن» ،رسالة إلكرتونية بتاريخ  11مارس  ،2013موقع ويكيليكس ()Wikileaks.org
https://wikileaks.org/gifiles/docs/90/90301_confidential-background-material-on-yemen-.html
133. Jean-Dominique Merchet and Jean-Pierre Perrin, “La carte française d’Abou Dhabi”, Libération, 30 October 1996.

 .134مقتبس من املرجع السابق يف الحاشية رقم  132أعاله.
135. “Abou Dhabi s’apprête à commander dix-huit Mirage 2000 à la France”, Le Monde, 18 January 1985.
La France et les Etats-Unis sont en compétition pour la vente de nouveaux avions à Abou-Dhabi”, Le Monde, 7 January 1974 .136
https://www.lemonde.fr/archives/article/1976/12/20/du-pistolet-automatique-a-l-avion-mirage_2954464_1819218.html
137. Jacques Isnard, “Du pistolet automatique à l’avion Mirage”, Le Monde, 20 December 1976,
https://www.lemonde.fr/archives/article/1976/12/20/du-pistolet-automatique-a-l-avion-mirage_2954464_1819218.html

 .138انظر امللحق رقم  14من تقرير وزارة القوات املسلحة إىل الربملان لعام  2021بشأن صادرات األسلحة الفرنسية.
 .139املرجع نفسه ،امللحق رقم .6
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فــي عــام  ،2020العــام الماضــي ،منحــت الحكومــة الفرنســية اتفاقيــات ترخيــص تصديــر لطلبيــات أســلحة عســكرية
مــن اإلمــارات بقيمــة  14مليــار يــورو ،140وســلمت مــا قيمتــه أكثــر مــن  2،29مليــار يــورو مــن األســلحة( 141مقابــل 155
ترخيصــا تــم منحهــا سـ ً
ـابقا).
ً

ملخصات تقرير وزارة القوات املسلحة إىل الربملان لعام  2021حول صادرات األسلحة الفرنسية
اإلمارات العربية المتحدة

الطلبيات

المبيعات

تطور الطلبيات  /المبيعات
2011 - 2020
(بماليين االورو)

مــن بيــن أحــدث العقــود ،وقعــت باريــس فــي عــام  2019عقـ ًدا لخمــس طائــرات إيربــاص متعــددة األدوار 142وفرقيطــات
ً
ووفقــا للصحفيــة إيفــا ثيوبــو ،تريــد شــركة نيكســتر فــي عــام  2021تقديــم عــرض جديــد
جووينــد (مجموعــة نافــال).143
144
لبيــع  400ناقلــة جنــد مصفحــة مــن طــراز تيتــوس .
كمــا زادت اإلمــارات مــن مراقبتهــا لألراضــي الوطنيــة ،بمســاعدة الشــركات العســكرية األمريكيــة
والفرنســية 146الخاصــة.

145

واإلســرائيلية

وبحســب مــا كشــف عنــه الصحفــي االســتقصائي آرام روســتون ،تضــم شــركة  Spear Operations Groupالعســكرية
األمريكيــة الخاصــة ،والتــي شــاركت فــي عمليــات قتــل مســتهدفة فــي اليمــن ،أعضــاء فــي الفيلــق األجنبــي الفرنســي.147

 .140املرجع نفسه ،امللحق رقم .8
 .141املرجع نفسه ،امللحق رقم .9
« .142اإلمارات العربية املتحدة تطلب خمس طائرات إيربص طراز  C295”، 15نوفمرب  8 ،2017اجزاء.
»Émirats arabes unis: et un nouveau contrat important à l’export pour Naval Group» La Tribune, 7 June 2019 .143
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/emirats-arabes-unis-et-un-nouveau-contrat-important-a-l-export-pournaval-group-812087.html
Made in Auvergne-Rhône-Alpes’: ces armes fabriquées près de vous, utilisées dans la sale guerre du Yémen”, Médiacités, 26 January 2021‘“ .144
https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2021/01/26/made-in-auvergne-rhone-alpes-ces-armes-fabriquees-pres-de-vous-utilisees-dans-la-sale/guerre-du-yemen

 .145جينا ماكلولني ،»Deep Pocket, Deep Cover« ،صحيفة فورين بولييس 21 ،ديسمرب 2017

/https://foreignpolicy.com/2017/12/21/deep-pockets-deep-cover-the-uae-is-paying-ex-cia-officers-to-build-a-spy-empire-in-the-gulf

 .146رشكة أميسيس تبيل بالء حسناً يف ديب» ،إنتليجينس أونالين 18 ،ديسمرب .2013
 .147تحقيق أجراه آرام روستون،
46

https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
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 .1اتفاقية التعاون العسكري لعام  2009الموقعة بين فرنسا واإلمارات

فــي عــام  ،2009أبرمــت فرنســا اتفاقيــة تعــاون عســكري بالغــة األهميــة مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة تغطــي قطاعــات
مختلفــة :أ) االســتخبارات .ب) التعليــم والتدريــب .ج) التخطيــط .د) التدريبــات المشــتركة .هـــ) القــوات الخاصــة .وفــي
حالــة وجــود "تهديــد" بالعــدوان علــى اإلمــارات ،فــإن فرنســا ســتقدم المســاعدة "بالوســائل المتفــق عليهــا" ،والتــي لــم
تحددهــا االتفاقيــة.
ً
ووفقــا لمســؤول فــي وزارة
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تــم افتتــاح قاعــدة بحريــة وبريــة وجويــة فرنســية فــي أبــو ظبــي.
الخارجيــة الفرنســية المشــار إليــه فــي برقيــة علــى موقــع ويكيليكــس ،فإنهــا تعمــل علــى )1( :تلبيــة احتياجــات فرنســا
مــن الطاقــة؛ ( )2إقامــة قاعــدة عســكرية فــي الخليــج )3( .تســهيل مبيعــات األســلحة الفرنســية.148
تضــم هــذه المنشــأة منــذ عــام  2016القيــادة البحريــة للســفن الفرنســية المنتشــرة فــي المحيــط الهنــدي .تثيــر هــذه
البنيــة أســئلة حــول مــدى التنســيق السياســي والتقنــي مــع اإلمــارات ،ال ســيما فــي ســياق الحصــار البحــري فــي اليمــن.
فمــا هــي المعلومــات التــي تمتلكهــا فرنســا حــول المنــاورات اإلماراتيــة؟ مــن الصعــب أال نتخيــل علــى األقــل تبـ ً
ـادل نشـ ً
ـطا
للمعلومــات االســتخباراتية .أمــا بالنســبة للتدريبــات العســكرية ،فقــد تشــكلت واســتمرت خــال الحــرب فــي اليمــن فــي
عامــي  2017و ،2018كمــا هــو مفصــل فــي مذكــرة ســابقة صــادرة عــن مرصــد التســليح.149
تضمنــت الشــراكة العســكرية مقايضــة لباريــس فــي ذلــك الوقــت ،بحســب مــا تثبتــه البرقيــة المرســلة مــن الســفارة
األمريكيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام " :2009دعمــت الســفارات الفرنســية الجولــة األخيــرة التــي قــام
بهــا وزيــر الخارجيــة عبــد هللا بــن زايــد فــي إفريقيــا .واآلن ،وفــي مقابــل سياســي للــدول األفريقيــة التــي تدعــم محاولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ســيتم وضــع الدبلوماســيين اإلماراتييــن فــي الســفارات الفرنســية بشــكل أساســي فــي غــرب
إفريقيــا."150
تســتخدم اإلمــارات الشــبكة الدبلوماســية الفرنســية المنبثقــة مــن إمبراطوريتهــا االســتعمارية الســابقة لكســب موطــئ
قــدم فــي القــارة األفريقيــة ،بينمــا تســتفيد فرنســا مــن األمــوال اإلماراتيــة (تمويــل مجموعــة دول الســاحل الخمــس
وعقــود األســلحة) لدعــم سياســة النفــوذ الخاصــة بهــا.
ويتضــح تقــارب فرنســا واإلمــارات مــن خــال التبــادالت المتعلقــة بالجوانــب األكثــر تكتيكيــة للحــرب ،مثــل المعلومــات
االســتخباراتية ومســاعدة القــوات الخاصــة .تكتســب العمليــات التكتيكيــة أهميــة كبيــرة ألن نزاعــات اليــوم غيــر متكافئة
وحضريــة وتســهم فــي محــو الحــد الفاصــل بيــن "الســكان المدنييــن" و"المقاتليــن" .وعلــى الجانــب االســتخباراتي،
قامــت اإلمــارات بشــراء قمريــن صناعييــن مــن طــراز إيربــاص تاليــس فــي عــام  151 2013ممــا ســاعد علــى ضمــان
ً
بعضــا مــن أقــوى التقنيــات الموجــودة فــي الســوق ولــم تعــد
اســتقالليتها فــي هــذا المجــال ،وبذلــك اكتســبت أبــو ظبــي
بحاجــة إلــى مطالبــة الفرنســيين أو األمريكييــن بالوصــول إلــى صــور األقمــار الصناعيــة ،والتــي يمكــن أن ُتمنــع عنهــا.
ً
أيضــا عــروض تجاريــة .وفــي الوقــت الــذي رفضــت فيــه الواليــات
وفيمــا يتعلــق بالطائــرات بــدون طيــار ،قدمــت فرنســا
المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة منحهــا تقنيــات الطائــرات بــدون طيــار المســلحة ،طلبــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة مسـ ً
ـبقا
طائــرة باترولــر الفرنســية المســلحة بــدون طيــار مــن شــركة  Safranالفرنســية عــام .152 2018
أخيــرًا ،علــى المســتوى التكتيكــي ،اســتفادت اإلمــارات مــن مســاهمة القــوات الخاصــة الفرنســية فــي اليمــن :توجيــه
المســاعدة ،واعتــراض االتصــاالت ،والتعديــات المدفعيــة ،وإزالــة األلغــام ،ومــا إلــى ذلــك.153

https://wikileaks.org/plusd/cables/09PARIS832_a.html .148
http://obsarm.org/spip.php?article303 .149
https://wikileaks.org/plusd/cables/09ABUDHABI529_a.html .150

« .151اإلمارات :خلف كواليس اتفاق نظام عني الصقر» ،إنتليجينس أونالين 20 ،نوفمرب 2013

https://www.intelligenceonline.fr/intelligence-economique_ligne-rouge/2013/11/20/eau--les-secrets-du-contrat-falcon-eye,107995542-art

La France partie prenante de la guerre contre le Yémen”, OrientXXI, 4 October 2018 .152
https://orientxxi.info/magazine/la-france-partie-prenante-de-la-guerre-contre-le-yemen,2662

 .153يقــول مصــدر عســكري فرنــي« :القــوات الخاصــة الفرنســية املنتــرة يف اليمــن ،بفضــل صــور األقــار الصناعيــة ،ســاعدت يف توجيــه لوحــة التحكــم يف الهجــوم
النهــايئ املشــرك ( ،)jtacولكــن أيضً ــا يف تعديــل واعـراض املدفعيــة» ،malbrunot@ ،تويــر 16 ،يونيــو ( 2018مرتجــم مــن الفرنســية)،
https://twitter.com/Malbrunot/status/1007891247007191042
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 .2اإلمارات كمركز تسلح وعرض للمعدات الفرنسية

روجــت اإلمــارات لســوقين لألســلحة علــى أراضيهــا :ســوق إقليمــي للتقنيــات المتقدمــة مــن الــدول الغربيــة الموجهــة
لممالــك النفــط؛ وســوق "الســلع المســتعملة" الــذي تقــوم فيــه الــدول غيــر الغربيــة بشــكل رئيســي (روســيا ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة) بتزويــد الــدول "الناشــئة" والــدول األفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء باألســلحة المســتعملة.

فيمــا يتعلــق بالســوق اإلقليمــي ،باعــت فرنســا ،علــى ســبيل المثــال ،فــي الســنوات األخيــرة بعــض أجــزاء مــن منظومــة
الدفــاع الجــوي  Mark 3 Crotaleالخــاص بهــا إلــى اإلمــارات .154ومــن خــال "وضــع هــذه المنظومــة" فــي أبــو ظبــي،
تأمــل فرنســا فــي بيعهــا إلــى دول أخــرى فــي المنطقــة (مثــل ،المملكــة العربيــة الســعودية ،قطــر ،الكويــت) .حتــى أن
شــبكة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي مجموعــة رون ألــب إيــدن فــي ليــون انتقلــت إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة
للتفــاوض علــى عقــود صغيــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،فــازت شــركة  Ouvryالتــي تتخــذ مــن ليــون مقـ ً
ـرا لهــا بعقــد قيمتــه
 22مليــون يــورو لبيــع معــدات حمايــة فــي أبــو ظبــي فــي معــرض األســلحة ( )Idexفــي أوائــل عــام  .155 2021وبهــذه
الطريقــة تأمــل شــركات الســاح فــي بنــاء شــبكة مــن المشــترين فــي دول الخليــج.
وبخصــوص ســوق الســلع المســتعملة ،يقــع فــي أبــو ظبــي مقــر شــركة ( )Secamicالتــي توفــر الدعم التشــغيلي لطائرات
الهليكوبتر ( )Alouetteوطائرات ميراج ( )Mirageالقديمة.156

.3

المشــاركة الفرنســية فــي صناعــة الدفــاع اإلماراتيــة ،ممــا يتيــح نقــل المهــارات

الفرنســية إلــى اإلمــارات

 مواطنــون فرنســيون يديــرون شــركات إماراتيــة :بيــن عامــي  2014و ،2019تولــى الرئيــس الســابق لشــركة تاليــس( ،)Thalesلــوك فيجنيــرون ،فرنســي الجنســية ،رئاســة شــركة  ،EDICوهــي أكبــر مجموعــة فــي مجــال الصناعــات
الدفاعيــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ممــا يشــير إلــى وجــود اســتعداد لنقــل تقنيــات شــركة تاليــس إلــى اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مقابــل مبيعــات األســلحة (انظــر أدنــاه ،اإلطــار الخــاص بـــ .)EDIC
 إنشاء مشاريع مشتركة بين شركات فرنسية وشركات إماراتية• فــي عــام  ،2009أقامــت الشــركات الفرنســية ( Airbusو SafranوConstructions mecaniques de
 )Normandie (CMNو Dassaultو )Lacroixمشــاريع مشــتركة مــع شــركات إماراتيــة .157وفــي عــام ،2015
قامــت شــركة  ،MBDAوهــي شــركة إنجليزيــة فرنســية ،بتجهيــز مركبــات  Hafeetو ( Ajban 440مــن شــركة نمــر
159
ً
الحقــا لمركبــات .Ajban 440
اإلماراتيــة) بمنظومــة الدفــاع الجــوي الخــاص بهــا .158تــم اقتــراح هــذه المعــدات
كان مــن المقــرر أن تشــتمل نســخة مــن مركبــات نمــر اإلماراتيــة علــى نظــام ميــان ( )MILANالمضــاد للدبابــات
الفرنســي ،160ولكــن فــي النهايــة تــم اختيــار نظــام مــن شــركة روســية.161
• تضاعفــت هيــاكل نقــل التكنولوجيــا التــي أنشــأتها شــركة تاليــس فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 2009

 .154تاليس يف صحيفة وقائع اإلمارات العربية املتحدة،

http://docplayer.net/52761962-Thalesgroup-com-thales-in-the-uae-factsheet.html

155. “Les bonnes affaires du lyonnais Ouvry au salon de l’armement d’Abou Dhabi”, Médiacités, 4 March 2021,
/https://www.mediacites.fr/breve/lyon/2021/03/04/les-bonnes-affaires-du-lyonnais-ouvry-au-salon-de-larmement-dabou-dhabi
https://www.secamic.com/support_assistance_aeronautique.php .156

 .157عــى ســبيل املثــال ،يُطلــق عــى املــروع املشــرك مــع رشكــة  MBDAاســم  .Baynuna MBDA Technology BMTوتعتــر رشكــة  Dassaultجــزء مــن رشكــة
 ،Dasbat Aviationإلــخ.
« .158كشــفت رشكــة النمــر التابعــة ملجموعــة  EDICاإلماراتيــة ورشكــة  MBDAالنقــاب عــن مركبــة  HAFEETللدفــاع الجــوي ( ،»)HAFEET ADVبيــان صحفــي،
 22فرباير https://www.mbda-systems.com/wp-content/uploads/2015/07/Press-release-2015-02-19-EN-2.pdf ،2015
 .159ورقة معلومات منتجات رشكة MBDA

https://www.mbda-systems.com/?action=force-download-attachment&attachment_id=18761

 .160مركبة النمر ،موقع

http://www.military-today.com/trucks/nimr.htm Military Today

« .161ناقــات جنــد مدرعــة إماراتيــة مــن طـراز النمــر محملــة بصواريــخ موجهــة مضــادة للدبابــات مــن طـراز  Kornet-Eتشــارك بأهــداف ســاحلية .جــزء مــن صفقة
أســلحة مشــركة أخرية مــع األردن» ،تويــر 8 ،يوليــو https://twitter.com/EgyptDefReview/status/1148301387333361666 ،2019
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(انظــر أدنــاه مشــاريع مشــتركة أخــرى تظهــر فــي عــام  )2009لتأميــن العقــود فــي القطاعــات االســتراتيجية
للتســلح والســيطرة علــى الســكان ،مثــل تقنيــات مراقبــة المــدن والــرادار واالتصــاالت العســكرية وأنظمــة
التوجيــه واالســتهداف .ومــن خــال مشــروع أنظمــة تاليــس المتقدمــة ( ،)Thales Advanced Systemsوهــو
مشــروع مشــترك مــع شــركة  C4لألنظمــة المتقدمــة ( ،)C4ASوهــي شــركة تابعــة لمجموعــة اإلمــارات المتقدمــة
لالســتثمارات) ،تقــوم تاليــس بتثبيــت وتحديــث أنظمــة اتصــاالت 162القــوات الجويــة اإلماراتيــة .163وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن هــذه الشــركة الفرنســية مســؤولة عــن صيانــة أنظمــة المالحــة اإللكترونيــة (وبالتالــي انظمــة إطــاق
النــار) الخاصــة بالطائــرة المقاتلــة اإلماراتيــة ميــراج .164 2000
وفــي عــام  ،2016تــم توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة أبــو ظبــي لبنــاء الســفن ،تحــت إشــراف شــركة ( Privinvestانظــر أدنــاه،
اإلطــار الخــاص بـــ  .)Privinvestتنــص هــذه االتفاقيــة علــى توريــد خدمــات صيانــة الســفن فــي الشــرق األوســط فــي
مجــال اإللكترونيــات العســكرية .165وفيمــا يتعلــق بالقــوات البريــة ،فــإن مركبــات نمــر المدرعــة (المصنعــة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة) مرتبطــة إلكترونيـ ًـا باألقمــار الصناعيــة التــي إشــترتها اإلمارات من شــركة  Airbus-Thalesالفرنســية.

مشاريع مشتركة أخرى تظهر في عام :2009

166

مشــروع  ،Gamco Thales Systems GTSوهــو مشــروع مشــترك مــع شــركة  ،ADATوهــي شــركة تابعــة لشــركة
مبادلــة ،ومتخصصــة فــي صيانــة األنظمــة اإللكترونيــة؛ مشــروع  ،CERT Thales Institute CTIوهــو مشــروع مشــترك
مــع مركــز التفــوق لألبحــاث التطبيقيــة والتدريــب ( ،)CERTوهــو مركــز مرتبــط بكليــات التقنيــة العليــا ،ويقــدم برامــج
تدريبيــة فــي مجالــي اإللكترونيــات والصيانــة؛ مشــروع  ،Thales Advanced Systems TASوهــو مشــروع مشــترك
مــع شــركة  C4ASللحلــول المتقدمــة ،وهــي شــركة تابعــة لمجموعــة اإلمــارات المتقدمــة لالســتثمارات ()EAI؛ مشــروع
( NTSأنظمــة اإلتصــاالت الوطنيــة وخدماتهــا) ،وهــو مشــروع مشــترك مــع مجموعــة بــن جبــر المحــدودة ،ومجموعــة
أبوظبــي وشــركة تاليــس؛ مشــروع  Gulf Energy Maritime GEMبالشــراكة مــع شــركة بتــرول اإلمــارات الوطنيــة
( )ENOCوشــركة االســتثمارات البتروليــة الدوليــة ( )IPICوشــركة النفــط العمانيــة.

مــن خــال شــركة  ،CMNوهــي شــركة مملوكــة لشــركة ( Privinvestانظــر اإلطــار الخــاص بـــ  Privinvestأدنــاه) ،شــاركت
فرنســا واإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عقــود كبيــرة لبيــع زوارق دوريــات فــي موزمبيــق 167وأنغــوال ،168وهمــا دولتــان
ترتبــط فرنســا فيهمــا بمصالــح متعلقــة بالطاقــة ،وال ســيما مــن خــال شــركة توتــال النفطيــة .وفــي خضــم أعمــال التمــرد
فــي موزمبيــق ،إســتولت الجماعــة المســلحة المتمــردة علــى أحــد زوارق الدوريــة هــذه .169كمــا وقعــت شــركة  CMNفــي
عــام  2018عقـ ًدا مــع المملكــة العربيــة الســعودية لشــراء  39قــارب دوريــة ،170تــم تســليم أول دفعــة منهــا إلــى المملكــة

 .162فيكتور جريفيس ،مقتبس من « ،»Thales in the UAEالصفحة .200
 .163مقتبس من «.»Thales in the UAE
 .164فيكتــور جريفيــس ،»Du pétrole à l’armée: les stratégies de construction de l’Etat aux Emirats arabes unis « ،تقريــر معهــد البحــوث اإلسـراتيجية
التابــع للكليــة العســكرية  ،IRSEMرقــم  ،2011 ،8الصفحــة .207
 .165مقتبس من «.»Thales in the UAE
 .166فيكتور جريفيس ،املرجع السابق أعاله.
 ،»Cherbourg: commmande de 30 bateaux pour les chantiers CMN« .167صحيفة الكروا الفرنسية 5 ،سبتمرب ،2013

https://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Cherbourg-commmande-de-30-bateaux-pour-les-chantiersCMN-2013-09-05-1008327

 ،»L’Angola s’offre 17 navires de guerre du chantier naval de Cherbourg CMN« .168موقع  Latribune.fr، 10سبتمرب ،2016

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-angola-s-offre-17-navires-de-guerre-du-chantier-naval-de-cherbourgcmn-598116.html

 ،»Bandidos Armados’ atacam Quissanga quando ministros da Defesa e Interior estão na provincial« .169صحيفــة  Moz24horasاملوزمبيقيــة25 ،
مــارس ،2020
https://en.moz24h.co.mz/post/bandidos-armados-atacam-quissanga-quando-ministros-da-defesa-e-interior-est%C3%A3o-na-provincia

 .170ثومــاس كلريجــت و إيفــا ثيبــود ،»En plein conflit au Yémen, la France cherche à vendre des navires de guerre à l’Arabie saoudite « ،صحيفــة
 Mediapartالفرنســية 30 ،ينايــر ،2019
https://www.mediapart.fr/journal/international/310119/en-plein-conflit-au-yemen-la-france-cherche-vendre-des-navires-de-guerre-l-arabie-saoudite
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العربيــة الســعودية فــي عــام  .171 2019وبحســب خبيــر عســكري قابلتــه منظمــة "مرصــد التســليح" ،فــإن "زوارق
الدوريــة هــذه لغــرض الســيطرة علــى البحــر األحمــر" .وتضمــن هــذا العقــد نقــل التكنولوجيــا الخاصــة بتصنيــع هــذا النــوع
مــن القــوارب ،حيــث انتهــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تصنيــع أول قــارب اعتراضــي فــي أواخــر عــام .172 2020
ومنــذ عــدة ســنوات ،كانــت فرنســا تتفــاوض مــع إثيوبيــا لبيــع ســفن عســكرية ،وكانــت شــركة  CMNمشــاركة فــي هــذه
المفاوضــات.173
ً
أيضــا ،أبرمــت شــركة  Chantiers Couachفــي  20مــارس  2018عق ـ ًدا مــع شــركة أبــو ظبــي
وفــي المجــال البحــري
174
لإلمدادات العسكرية ( )ADD Military Suppliesاإلماراتية لنقل التكنولوجيا البحرية المتعلقة بقوارب الدوريات .
أقامــت الشــركات الفرنســية الناشــئة صفقــات تجاريــة مباشــرة فــي أبــو ظبــي لتوفيــر تقنيــات فــي قطاعــات معينــة :تعمــل
شــركة ( Photonisشــركة فرنســية) فــي أبــو ظبــي منــذ عــام  2015فــي مجــال تصنيــع نظــارات الرؤيــة الليليــة175؛
وشــركة  ECAفــي مجــال تصنيــع الروبوتــات فــي عــام 176 2017؛ وشــركة  Atosفــي مجــال تصنيــع معــدات االتصــاالت
العســكرية؛ وشــركة  MC2 Technologiesفــي مجــال تقنيــات النانــو؛ وشــركة  Rtsysفــي مجــال تصنيــع (الدرونــز
المســتخدمة تحــت المــاء) فــي عــام .2021177

 ،»Les CMN livrent, discrètement, les premiers intercepteurs à l’Arabie Saoudite« .171قناة  France 3 Normandie، 24يوليو ،2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/cmn-livrent-discretement-premiers-intercepteurs-arabiesaoudite-1703372.amp

 ،»Grâce au ‘transfert de technologie’ avec les CMN, l’Arabie Saoudite construit son premier HIS« .172صحيفــة La Presse de la Manche
الفرنســية 17 ،أكتوبــر ،2020
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/grace-au-transfert-de-technologie-avec-les-cmn-l-arabie-saoudite-construit-son-premierhsi_36845920.html

 ،»Les équipementiers français défilent devant les Ethiopian National Defence Forces« .173موقع  Africa Intelligence، 10مايو ،2019

https://www.africaintelligence.fr/afrique-est-et-australe_business/2019/05/10/les-equipementiers-francais-defilent-devant-les-ethiopian-nationaldefence-forces,108356523-art

 ،»Bassin d’Arcachon : le chantier naval Couach se renforce dans la péninsule arabique« .174صحيفة  Sud Ouestالفرنسية 20 ،مارس ،2018
https://www.sudouest.fr/2018/03/20/bassin-d-arcachon-le-chantier-naval-se-renforce-dans-la-peninsule-arabique-4297647-2904.php?nic

 .175راجع املوقع اإللكرتوين لرشكة املجموعة الذهبية الدوليةhttp://www.iggroup.ae/subsidiary-ph.html :
انظر ايضاً ،فلورنس جوب و زوي ستانيل لوكامن« ،الصناعات الدفاعية يف الدول العربية :الالعبون واإلسرتاتيجيات» ،ورقة شايو ،العدد  ،141مارس ،2017
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_141_Arab_Defence.pdf

« .176رشكة  ECAتفتح رشكة جديدة تابعة لها يف أبو ظبي تحت اسم  ECA Middle East”، 19فرباير ،2017

https://www.ecagroup.com/en/business/eca-group-opens-eca-middle-east-new-subsidiary-abu-dhabi

« .177رغــم إنكشــافها يف ليبيــا ،ال تـزال رشكــة املجموعــة الذهبيــة الدوليــة  IGGهــي املفضلــة لــدى الــركات الفرنســية  Atosو  ،»coموقــع Intelligence Online،
 2مــارس ،2021

https://www.intelligenceonline.com/international-dealmaking/2021/03/02/despite-its-exposure-in-libya-igg-still-a-favourite-among-french-firmsatos-and-co,109647306-ar1
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طريقة عمل شركة اإلمارات للصناعات الدفاعية :EDIC/EDGE

178

فــي الســوق اإلقليمــي ،توفــر شــركة اإلمــارات للصناعــات الدفاعيــة ( ،)EDICوهــي شــركة قابضــة لشــركات عامــة
إماراتيــة ،إطــار عمــل يتــم مــن خاللــه تنظيــم التدريــب وصيانــة المعــدات بعــد البيــع ونقــل التكنولوجيــا ،عــن
طريــق سلســلة مــن المشــاريع المشــتركة مــع الشــركات األجنبيــة .وقــد أقامــت كل مــن شــركة  Airbusو شــركة
 Safranو شــركة  Constructions mecaniques de Normandieوشــركة  Dassaultوشــركة Lacroix
مشــاريع مشــتركة مــع شــركات إماراتيــة.179
كمــا تنظــم شــركة اإلمــارات للصناعــات الدفاعيــة  EDICأعمــال صيانــة المعــدات وتدريــب الطيارين  /المهندســين،
حيــث يتطلــب اقتنــاء المعــدات فتــرة تدريــب (ال تقــل عــن ســنة واحــدة) .وفــي غيــاب  ،EDICكان ســيكون مــن
الصعــب ضمــان اســتمرار الحــرب فــي اليمــن ألن المعــدات العســكرية تحتــاج إلــى إصــاح وتحديثــات مســتمرة
ً
ووفقــا لمذكــرة إدارة اإلســتخبارات العســكرية الفرنســية ،تتــم صيانــة
تجعلهــا قــادرة علــى العمــل لعــدة عقــود.
180
وتحديــث دبابــات ليكليــرك ( )Leclercفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة  .إن طمــوح هــذه القــوة ،والتــي تســعى
ً
ً
أيضــا أن تصبــح
أيضــا إلــى تصويــر نفســها كـــ "االســتراتيجيين العســكريين" لمجلــس التعــاون الخليجــي ،هــو
181
ً
"مرك ـزا إلصــاح" المعــدات العســكرية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة .
أخيـرًا ،تســمح وحــدات  EDICبعمليــات نقــل التكنولوجيــا 182عنــد إنشــاء مشــروع مشــترك بيــن شــركتين ،شــركة
 Dassaultالفرنســية وشــركة  Baynunah Aviationاإلماراتيــة ،شــريطة أن يعــاد اســتثمار  ٪ 60مــن القيمــة
اإلجماليــة للعقــد المســتقبلي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .183الغــرض مــن ذلــك هــو تحديــد موقــع جــزء
مــن اإلنتــاج فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك إنتــاج المكونــات المتعلقــة بإلكترونيــات الطيــران
ذاتيــا فــي إنتــاج األســلحة .الهــدف األول
والصواريــخ بحيــث يمكــن للدولــة فــي نهايــة المطــاف أن تصبــح مكتفيــة
ً
سياســي ،وهــو تلبيــة احتياجــات القــوات المســلحة اإلماراتيــة لتمكينهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية.
تعمــل المشــاريع المشــتركة ،مــن وجهــة نظــر الشــركة المصــدرة ،علــى الحفــاظ علــى العالقــة مــع دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن أجــل «تأميــن» الحصــول علــى عقــود مســتقبلية لبيــع األســلحة« .لقــد ولــى ذلــك الزمــن
الــذي كانــت فيــه البلــدان تشــتري المنتجــات الجاهــزة مــن األســلحة .فاليــوم ،أصبــح مــن الضــروري علــى شــركة
التصنيــع أن تكيــف منتجاتهــا مــع المطالــب واالحتياجــات المحــددة لــكل بلــد .ويعنــي إنشــاء مشــروع مشــترك
التكيــف مــع مطلبــات ســوق معيــن .فــي الوقــت الحالــي لــم تنشــئ (شــركتنا) مشــروعً ا مشـ ً
ـتركا بعــد ،لكــن يتعيــن
علينــا القيــام بذلــك علــى الفــور ،وإال فإننــا ســنختفي».184
تصنــع اإلمــارات اليــوم أنواعً ــا معينــة مــن األســلحة مثــل الطائــرات بــدون طيــار والمركبــات المدرعــة واألقمــار
الصناعيــة والســفن بمســاهمة العديــد مــن شــركائها (النمســا وجنــوب إفريقيــا بمــا يخــص تصنيــع الطائــرات بــدون

 .178فلورنــس جــوب و زوي ســتانيل لوكــان« ،الصناعــات الدفاعيــة يف الــدول العربيــة :الالعبــون واالس ـراتيجيات» ،الفصــل الخامــس« ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
الصاعــدة والقادمــة» ،الصفحــة https://www.jstor.org/stable/resrep06934.10?seq=4#metadata_info_tab_contents ،50
 .179مرشوع بينونه لتكنولوجيا الصواريخ ( )BMTمع رشكة  MBDAورشكة Dasbat Aviation
 »Yémen: situation sécuritaire« .180مذكرة إدارة اإلستخبارات العسكرية الفرنسية 25 ،سبتمرب  ،2018نرشتها منظمة ديسكلوز،
/https://made-in-france.disclose.ngo/en

 »Thales in the UAE« .181املرجع السابق أعاله؛ فلورنس جوب و زوي ستانيل لوكامن ،املرجع السابق أعاله.
 .182فيكتــور جريفيــس ،»Du pétrole à l’armée: les stratégies de construction de l’état aux Emirats arabes unis« ،تقريــر معهــد البحــوث اإلس ـراتيجية
التابــع للكليــة العســكرية  ،IRSEMرقــم  ،2011 ،8الصفحــة 206
 .183فيكتــور جريفيــس ،»Du pétrole à l’armée: les stratégies de construction de l’état aux Emirats arabes unis« ،تقريــر معهــد البحــوث اإلس ـراتيجية
التابــع للكليــة العســكرية  ،IRSEMرقــم  ،2011 ،8الصفحــة 208
 .184فيكتــور جريفيــس ،»Du pétrole à l’armée: les stratégies de construction de l’état aux Emirats arabes unis« ،تقريــر معهــد البحــوث اإلس ـراتيجية
التابــع للكليــة العســكرية  ،IRSEMرقــم  ،2011 ،8الصفحــة 208
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طيــار ،185وجنــوب إفريقيــا فــي مجــال تصنيــع المركبــات المدرعــة ،186وكوريــا الجنوبيــة فــي مجــال تصنيــع
ً
أيضــا
األقمــار الصناعيــة ،187وفرنســا فــي مجــال تصنيــع الســفن) .188هــذه ليســت دائمً ــا ابتــكارات أصليــة ولكنهــا
نســخ  /تكيفــات لمنتجــات أجنبيــة مثــل المركبــات المدرعــة الخفيفــة طــراز نمــر إن  ،)Nimr N35( 35المضــادة
لأللغــام ،وهــي نســخة مــن مركبــة طــراز أر جــي )RG-35( 35 -التــي طورتهــا شــركة  Denelالجنــوب أفريقيــة.189
ً
أيضــا إلــى الخــارج،
يتــم إنتــاج المعــدات العســكرية المحليــة للقــوات المســلحة اإلماراتيــة ،ولكــن يتــم تصديرهــا
حيــث يتــم تصديــر المركبــات المدرعــة الخفيفــة طــراز النمــر إلــى الجزائــر وليبيــا .190كمــا تتــرك اإلمــارات بصماتهــا
فــي المجــال البحــري .فقــد وضعــت شــركة أحــواض أبــو ظبــي لبنــاء الســفن (أبــو ظبــي مــار وكذلــك أبــو ظبــي
لبنــاء الســفن) ،التــي اســتفادت مــن مــا يقــرب مــن ثالثيــن عامً ــا مــن نقــل التكنولوجيــا الفرنســية ،وعشــرة أعــوام
191
مــن التبــادالت مــع الشــركات األلمانيــة واليونانيــة ،نفســها فيمــا يتعلــق بعقــود بيــع األســلحة فــي إســرائيل
ً
(غالبــا
والجزائــر 192وموزمبيــق 193وأنغــوال .194يتــم تنفيــذ هــذه المشــاريع بالشــراكة مــع الشــركات األوروبيــة
الشــركات الفرنســية واأللمانيــة).
ال تعتبــر صناعــة بنــاء الســفن األوروبيــة الصناعــة الوحيــدة التــي تمــت «إعــادة هيكلتهــا» تحــت رعايــة أبــو ظبــي،
ً
أيضــا صناعــة األســلحة الصغيــرة ،مــع شــركة  ،Manurhinوهــي شــركة فرنســية متخصصــة فــي صناعــة
بــل
األدوات اآلليــة الخاصــة بتصنيــع الذخائــر ،بعــد أن اســتحوذت عليهــا شــركة  EDICاإلماراتيــة فــي .195 2018
وكانــت هــذه عبــارة عــن عمليــة اســتحواذ تتماشــى مــع عمليــات االســتحواذ الســابقة ،حيــث اســتحوذت اإلمــارات
العربيــة المتحــدة علــى مصنعــي األســلحة األلمانيــن  Merkelو 196 CG Haenelفــي عــام .197 2007
وفــي عــام  ،2019تــم اســتبدال اســم شــركة اإلمــارات للصناعــات الدفاعيــة  EDICإلــى مجموعــة إيــدج (،)EDGE
وهــي عبــارة عــن تكتــل كبيــر مــن الشــركات ،وذلــك لتشــجيع تحقيــق المزيــد مــن التــآزر وزيــادة صادرات األســلحة،
ال ســيما فــي مجــال المراقبــة الرقميــة .وهــذا التكتــل يهــدف إلــى اســتكمال «توطيــن» المعــدات العســكرية ،مــن
ً
ووفقــا لبيتــر ويزمــان ،وهــو
خــال ســعي اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتزايــد لتطويــر خطــوط إنتــاج خاصــة بهــا.
باحــث أول فــي برنامــج البحــث المعنــي باألســلحة واإلنفــاق العســكري التابــع لمعهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث
تجســد بشــكل جيــد كيــف أن الجمــع بيــن الطلــب الوطنــي القــوي علــى
الســام (« :)SIPRIإن مجموعــة إيــدج
ّ
المنتجــات والخدمــات العســكرية ،مقترنـ ًـا بالرغبــة فــي أن تصبــح ‹الدولــة› أقــل اعتمــادا علــى المورديــن األجانــب،

 .185فلورنس جوب و زوي ستانيل لوكامن« ،الصناعات الدفاعية يف الدول العربية :الالعبون واالسرتاتيجيات» ،ورقة شايو ،العدد  ،141مارس ،2017
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_141_Arab_Defence.pdf

 .186املرجع السابق أعاله.
 .187انظر،

https://en.wikipedia.org/wiki/KhalifaSat

 .188انظر الفقرة الخاصة برشكة  CMNأدناه.
 .189فلورنس جوب و زوي ستانيل لوكامن ،املرجع السابق أعاله.
 .190نفس املرجع.
h t t p s : // w w w. a l j a z e e r a . n e t / m i d a n / r e a l i t y / p o l i t i c s / 2 0 1 8 / 2 / 6 / % D 8 % A 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 6 % D 8 % A F % D 8 % B 1 - .1 9 1
%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86

 Alger-Abou Dhabi: Les Emirats, ce partenaire ‘encombrant’ «،El-Watan.com، 28« .192يناير ،2020

https://www.elwatan.com/edition/actualite/alger-abou-dhabi-les-emirats-ce-partenaire-encombrant-28-01-2020

 ،»Cherbourg: commande de 30 bateaux pour les chantiers CMN« .193صحيفة  La Croix، 5سبتمرب ،2013

https://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Cherbourg-commmande-de-30-bateaux-pour-les-chantiersCMN-2013-09-05-1008327

 ،»L’Angola s’offre 17 navires de guerre du chantier naval de Cherbourg CMN« .194موقع  Latribune.fr، 10سبتمرب ،2016

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/l-angola-s-offre-17-navires-de-guerre-du-chantier-naval-de-cherbourgcmn-598116.html

 Mulhouse : Manurhin repris par un groupe de défense des Emirats Arabes Unis «France 3 Grand Est 1« .195اغسطس ،2018

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/mulhouse/mulhouse-avenir-manurhin-se-decide-au-tribunal-ce-mercredi-1520546.html

 .196انظر،

C.G. Haenel https://en.wikipedia.org/wiki/C.G._Haenel

« .197رشكة كراكال اإلماراتية عىل مصنع مريكل األملاين» Khaleej Times ، 15 ،يوليو ،2007
https://www.khaleejtimes.com/business/caracal-takes-over-germany-s-merkel
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هــو محــرك نمــو شــركات األســلحة فــي الشــرق األوســط» .198تــم اســتبعاد لــوك فيجنيــرون (الرئيــس الســابق
لشــركة تاليــس الفرنســية) مــن هــذه المنظمــة الجديــدة .ومــع ذلــك ،ال يــزال دور الشــركات الفرنســية مهمً ــا فيهــا،
حيــث ال تــزال شــركة تاليــس قريبــة مــن الشــركات اإلماراتيــة مثــل شــركة المجموعــة الذهبيــة الدوليــة 199وشــركة
 Lacroixوشــركة  ،CMNوقــد شــاركت فــي العديــد مــن المشــاريع خــال الســنوات األخيــرة (انظــر أدنــاه) .وفــي
الوقــت نفســه ،ســتقوم شــركة  Nexterقري ًبــا بافتتــاح مشــروع مشــترك فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والــذي
ال يــزال هدفــه الدقيــق غيــر واضــح ،باإلضافــة إلــى مشــاركتها فــي المجموعــة الذهبيــة الدوليــة بموجــب عقــد
لصيانــة  /تحديــث المعــدات اإلماراتيــة.200
ونتيجــة لهــذا «التوطيــن» للمعــدات العســكرية ،يتغيــر دور فرنســا ،حيــث أصبحــت مبيعاتهــا مــن المنتجــات
الرئيســية لإلمــارات (مثــل الطائــرات الحربيــة أو المركبــات المدرعــة) نــادرة .ولكــن باريــس تقــدم نفســها كواحــد
مــن شــركاء أبوظبــي المفضليــن فــي مجــال إنتــاج أنظمــة األســلحة الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وذلــك مــن خــال تزويدهــا بالمعرفــة والخطــط و التقنيــات واألجــزاء والمكونــات اإللكترونيــة «عاليــة المســتوى»
التــي تتطلبهــا هــذه الصناعــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الكيــان التمويلــي لشــركة  ،EDICوهــو شــركة مبادلــة
ً
أيضــا بالشــراكة مــع صنــدوق االســتثمار « ،»Lac d’Argentالــذي أنشــأته الدولــة الفرنســية
لالســتثمار ،يعمــل
فــي عــام  2020لدعــم «الشــركات الصناعيــة الفرنســية المبتكــرة».201

« .198صناعة األسلحة العاملية :ارتفاع مبيعات أكرب  25رشكة مصنعة لألسلحة بنسبة  8.5يف املائة؛ العبون كبار ينشطون يف دول جنوب الكرة األرضية»،

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-arms-industry-sales-top-25-companies-85-cent-big-players-active-global-south

« .199رشكــة املجموعــة الذهبيــة الدوليــة الداعــم اإلمــارايت الرئيــي لحفــر :رشكــة أبوظبــي لألســلحة شــبه الحكوميــة هــي حلقــة وصــل أساســية يف سلســلة توريــد
املعــدات الخاصــة بخليفــة حفــر» ،موقــع  Intelligence Online ، 7أكتوبــر ،2020
https://www.intelligenceonline.com/international-dealmaking/2020/10/07/international-golden-group-key-emirati-supporter-of-haftar,109612017gra

 .200إيفــا ثيبــودMade in Auvergne-Rhône-Alpes’: ces armes fabriquées près de vous, utilisées dans la sale guerre du Yémen”، Mediacite’s،’« ،
 26ينايــر ،2021
https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2021/01/26/made-in-auvergne-rhone-alpes-ces-armes-fabriquees-pres-de-vous-utilisees-dans-la-sale/guerre-du-yemen

 Abu Dhabi va investir 1 milliard d’euros dans le fonds ‘Lac d’Argent’ pour les fleurons français»، L’using nouvelle، 24 « .201فرباير ،2020
https://www.usinenouvelle.com/article/abu-dhabi-va-investir-1-milliard-d-euros-dans-le-fonds-lac-d-argent-pour-les-fleurons-francais.N933414
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طريقة عمل شركة المجموعة الذهبية الدولية :IGG
باإلضافــة إلــى شــركة  ،EDICتجــدر اإلشــارة إلــى وجــود مجموعــة صناعيــة أخــرى :المجموعــة الذهبيــة الدوليــة
التــي تركــز علــى تجهيــز القــوات البريــة اإلماراتيــة ،بمــا فــي ذلــك القــوات الخاصــة .تأسســت هــذه المجموعــة علــى
يــد محمــد هــال الكعبــي ،الــذي تفــاوض علــى عقــد الدبابــة  Leclercفــي التســعينيات .ويشــير موقــع إنتليجنــس
أوناليــن إلــى أنــه بعــد فتــرة وجيــزة مــن تولــي لــوك فيجنيــرون منصــب رئيــس المجموعــة الذهبيــة الدوليــة
( ،)IGGوقعــت شــركة تاليــس [شــركته الســابقة] عقــد شــراكة إســتراتيجية مــع المجموعــة الذهبيــة الدوليــة
«لحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة ،بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز» .202كانــت فرنســا وجنــوب إفريقيــا أول شــركاء
هــذه المجموعــة ،حيــث تشــارك فيهــا العديــد مــن الشــركات الفرنســية ،مثــل شــركة تاليــس وشــركة  Nexterو
شــركة  Atosوشــركة  MC2 Technologiesوغيرهــا .تتولــى المجموعــة الذهبيــة الدوليــة مســؤولية صيانــة
203
ً
ووفقــا لمــا اورده موقــع إنتليجنــس أوناليــن« ،تعــد المجموعــة الذهبيــة الدوليــة  IGGفــي
دبابــات .Nexter
طليعــة دعــم المجهــود الحربــي اإلماراتــي فــي ليبيــا» ،وال ســيما لتعزيــز قــوات المشــير خليفــة حفتــر ومســاهمة
فــي شــركة يديرهــا المرتــزق إريــك برنــس .وعلــى مــر الســنين« ،بــدأت العديــد مــن مجموعــات الشــركات الدفاعيــة
الغربيــة فــي االبتعــاد عــن المجموعــة الذهبيــة الدوليــة  ،IGGمثــل شــركة  ،BAE Systemsالتــي أنهــت عالقتهــا
بالمجموعــة الذهبيــة الدوليــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،تظــل المجموعــات الفرنســية قريبــة منهــا».204

 .4معــدات األســلحة التــي تــم تطويرهــا بشــكل مشــترك مــن قبل فرنســا ومورديــن آخرين،
مشــاركة بشــكل مباشــر في اليمن:
فرنسا تزود غالبية المعدات العسكرية اإلماراتية بشكل مباشر أو غير مباشر بأنظمة إطالق النار:
نظام اإلطالق الخاص بـ:

نظام اإلطالق لشركة تاليس ()Thales

نظام اإلطالق لشركة Safran

سالح المدفعية

> رينو ( G6 - 52جنوب إفريقيا)

الطائرات الحربية

> ميراج ( 2000فرنسا)

السفن

> سفن ارياال (هولندا)

> فرقيطات بينونة (فرنسا)

المركبات المدرعة

> ( Agrab Mk 2جنوب إفريقيا) مُ ركب
على RG-31

> دبابات ( Leclercفرنسا)
> ( BMP-3روسيا)

« .202املجموعة الذهبية الدولية  IGGتفكر بشكل كبري يف الصناعة الدفاعية يف أبو ظبي» ،موقع  Intelligence Online، 7أكتوبر ،2020
https://www.intelligenceonline.com/due-diligence/2013/03/13/igg-thinks-big-in-abu-dhabi-defence,107949090-art

 « .203رشكــة املجموعــة الذهبيــة الدوليــة الداعــم اإلمــارايت الرئيــي لحفــر :رشكــة أبوظبــي لألســلحة شــبه الحكوميــة هــي حلقــة وصــل أساســية يف سلســلة توريــد
املعــدات الخاصــة بخليفــة حفــر» ،موقــع  Intelligence Online، 7أكتوبــر ،2020

https://www.intelligenceonline.com/international-dealmaking/2020/10/07/international-golden-group-key-emirati-supporter-of-haftar,109612017gra

« .204رغــم انكشــافها يف ليبيــا ،ال تـزال رشكــة املجموعــة الذهبيــة الدوليــة  IGGهــي املفضلــة لــدى الــركات الفرنســية  Atosو  ،»coموقــع Intelligence Online،
 2مــارس ،2021
https://www.intelligenceonline.com/international-dealmaking/2021/03/02/despite-its-exposure-in-libya-igg-still-a-favourite-among-french-firmsatos-and-co,109647306-ar1
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 تقــوم شــركة  Lacroixمنــذ عــام  2017205بتجهيــز المركبــات القتاليــة الروســية طــراز  BMP-3التــي تســتخدمهااإلمــارات بقاذفــات  Galixالخاصــة بهــا (نظــام الحمايــة الذاتيــة واالســتجابة للمركبــة ،بمــا فــي ذلــك أجهــزة االستشــعار
والدخــان والذخيــرة) .206كمــا أنهــا تقــوم بتجهيــز المركبــات المدرعــة اإلماراتيــة نمــر عجبــان منــذ عــام  2011بنفــس
القاذفــات ( Galixالتــي تــم تحديدهــا فــي اليمــن فــي حــوادث متعــددة .)207وفــي عــام  ،2021ومــن أجــل إطــاق
المركبــة المدرعــة الجديــدة عجبــان طــراز  Mk 2 445رباعيــة الدفــع ،أضافــت شــركة  Lacroixنظــام توطيــن اإلطــاق
الصوتــي إلــى نظــام القاذفــة  Galixالخاصــة بهــا ،والــذي صممتــه شــركة  Metravib Defenceومقرهــا فــي رون ألــب.208
ً
أيضــا بتجهيــز مركبــات دينيــل المدرعــة الجنــوب أفريقيــة طــراز  RG-31الجيــل الســادس
كمــا قامــت شــركة Lacroix
بهــذا المنتــج .209وهــذه المدرعــات تســتخدمها القــوات المســلحة اإلماراتيــة فــي اليمــن .وتــم اســتخدام مركبــات نمــر
عجبــان المدرعــة ،المجهــزة بقاذفــات قنابــل ،ضــد الســكان المدنييــن خــال المظاهــرات االحتجاجيــة فــي الســودان عــام
.210 2019
 فــي أواخــر العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،كانــت روســيا حليفــة لإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــاركت فــيً
أيضــا مــن روســيا .وخــال فتــرة رئاســة نيكــوال
الصناعــة الدفاعيــة اإلماراتيــة .وفــي ذلــك الوقــت ،كانــت فرنســا تقتــرب
ســاركوزي ،طــور البلــدان برامــج تســليح مشــتركة (مشــروع لبيــع حاملــة طائــرات الهليكوبتــر ميســترال ،وشــراكة بيــن
شــركة رينــك فرانــس و شــركة نيكســتر بشــأن تصميــم المركبــات المدرعــة ،وشــراكة بيــن شــركة ســافران ()Safran
وتاليــس ( )Thalesو شــركة طائــرات الهليكوبتــر الروســية ،211فــي خــرق للحظــر المفــروض مــن قبــل االتحــاد األوروبــي
علــى روســيا) ،حتــى غزوهــا لجزيــرة القــرم وســوريا .وهكــذا وجــدت فرنســا نفســها متورطــة مــع روســيا فــي مشــاريع
تتعلــق بالمعــدات اإلماراتيــة.
فــي عــام  ،2013انضمــت شــركة اإلمــارات للتقنيــات الدفاعيــة وشــركة رينــو للشــاحنات الدفاعيــة (واآلن شــركة
 )Arquusوالشــركة الروســية  Uralvagonzavodإلــى القــوات لتصميــم المركبــة المدرعــة طــراز  .8x8 Atomوكان
مــن المقــرر أن يتــم تجهيــز هــذه المركبــة بكاميــرات تصويــر حــراري مــن إنتــاج شــركة  ،Safranونتيجــة للحــرب فــي
شــبه جزيــرة القــرم ،فــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــات علــى روســيا ،وعلقــت فرنســا شــراكتها معهــا .وواصلــت روســيا
واإلمــارات العربيــة المتحــدة تصميــم المركبــة المدرعــة المســماة .Enigma
ولكــن ،فــي عــام  ،2011شــاركت شــركة  Safranفــي تجديــد المدرعــات  BMP-3sاإلماراتيــة ،والتــي تعــد مــن بيــن
المركبــات المدرعــة الخفيفــة التــي يتــم مشــاهدتها غال ًبــا فــي اليمــن .212وزودت روســيا اإلمــارات بـــ  250مــن هــذه
المركبــات المدرعــة الخفيفــة خــال الفتــرة مــن عــام  1992إلــى عــام  .1994وتتــم عمليــات تجديدهــا فــي اإلمــارات.

 Lacroix showcases its Galix AOS system at MSPO 2017»، Army Recognition، 7 « .205سبتمرب ،2017

_https://www.armyrecognition.com/mspo_2017_news_official_online_show_daily_coverage/lacroix_showcases_its_galix_aos_system_at
mspo_2017.html

 .206املوقع اإللكرتوين لرشكة

http://www.lacroix-defense.com/produit.php?langue=en&code=galix&pole=land Lacroix

« .207املركبات املدرعة منر عجبان» ،موقع http://www.military-today.com/trucks/nimr_ajban.htm Military Today
«لقطــة تــم تســجيلها مــن قبــل @ nytimesيف منطقــة الكيلــو  16يف الحديــدة ،الســاحل الغــريب – املركبــات هــي :منــر عجبــان طـراز  – 450منــر عجبــان طـراز 420
– ماكســرو إم أر أيــه يب – كاميــان أم أر أيــه يب ،اليمــن ،الحــرب يف اليمــن» ،mansourtalk@ ،تويــر 22 ،أكتوبــر .2018

 ،»LACROIX s’allie à Metravib Defence pour muscler le système d’autoprotection Galix AOS« .208موقع  Forces Operation Blog، 22فرباير ،2021
/https://www.forcesoperations.com/lacroix-sallie-a-metravib-pour-muscler-le-systeme-dautoprotection-galix-aos

 .209املوقع اإللكرتوين لرشكة  ،Lacroixاملرجع السابق أعاله.
 .210كريســتيان تريــرت« ،يتــم تحديــد املدرعــات اإلماراتيــة الصنــع طـراز  440Asاملــزودة بقاذفــات القنابــل والدخــان مــرة أخــرى يف شــوارع الخرطــوم# ،الســودان»،
تويــر 8 ،أغســطس https://twitter.com/trbrtc/status/1159571023651647491 ،2019
 .211ناثن جاين ،»Démonstration de force de l’industrie russe « ،موقع  Forces Operations Blog، 20أغسطس ،2017
/http://forcesoperations.com/demonstration-de-force-de-lindustrie-russe

 .212رشكة  ،Safranمستند مرجعي،2011 ،
ليون هاداي Logbook, Part I: The UAE’s BMP-3 IFV in Yemen”، Bellingcat.com، 11 « ،أبريل ،2019

http://www.xavierpaper.com/documents/rap/r.Safran.31.12.11.pdf

/https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/04/11/logbook-part-i-the-uaes-bmp-3-ifv-in-yemen

تامر إشل« ،اإلمارات تطور املركبات املدرعة  ،»BMP-3 135موقع  Defence Update، 25فرباير ،2011

https://defense-update.com/20110225_uae_bmp3.html
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 .5تطوير معدات األسلحة من قبل الشركات األجنبية التابعة للشركات الفرنسية

ً
أيضــا مــن خــال مشــاركة الشــركات األجنبيــة التابعة لشــركات أســلحة فرنســية فــي الصناعة
تعتبــر فرنســا متورطــة
الدفاعيــة اإلماراتية.

تشــارك فرنســا ،مــن خــال الشــركات التابعــة لهــا فــي جنــوب إفريقيــا وروســيا وهولنــدا ،فــي مشــاريع أســلحة أجنبيــة
اســتخدمت فــي الحــرب فــي اليمــن .تتعلــق العديــد مــن هــذه العقــود بعمليــات تجديــد المعــدات العســكرية التــي جــرت
فــي  2015أو  2016أو  ،2017فــي خضــم الحــرب فــي اليمــن .فــي حيــن أن مســؤولية الدولــة الفرنســية يتــم تقاســمها
مــع هــذه الــدول البائعــة المختلفــة ،ال يبــدو ذلــك أقــل واقعيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،أقــر مقــر مجموعــة تاليــس فــي
فرنســا بالمبيعــات التــي حققتهــا الشــركات التابعــة لهــا فــي مراســاتها .213كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى ،تــم تأميــن بعــض
هــذه العقــود مــن خــال مجموعــات صناعيــة إماراتيــة معروفــة بقربهــا مــن الشــركات الفرنســية .وقــد حصلــت شــركة
المجموعــة الذهبيــة العالميــة ،والتــي تشــارك فيهــا شــركتي تاليــس وســافران ،علــى أنظمــة مدافــع الهــاون المصنوعــة فــي
جنــوب أفريقيــا .214وأخي ـرًا ،تحافــظ فرنســا علــى التعــاون العســكري مــع هولنــدا وجنــوب إفريقيــا ،فــي الحالــة األولــى
مــن خــال العضويــة المشــتركة فــي االتحــاد األوروبــي وحلــف شــمال األطلســي ،فــي الحالــة الثانيــة مــن خــال اتفاقيــة
التعــاون العســكري الموقــع بينهمــا فــي عــام  .215 1998وتشــير جميــع األدلــة إلــى أن هــذا التعــاون الصناعــي يتبلــور
بموافقــة الحكومــة الفرنســية.
 فــي عــام  ،2016قدمــت شــركة تاليــس فــي جنــوب إفريقيــا أنظمــة الرؤيــة لبعــض المركبــات المدرعــة وأنظمــةالمدفعيــة .تعــد شــركة تاليــس الجنــوب أفريقيــة مســؤولة عــن نظــام إطــاق قذائــف الهــاون عيــار  20ملــم المُ ركــب
216
ً
ووفقــا لمــا جــاء عــن منظمــة العفــو الدوليــة ،يتــم اســتخدام
علــى مركبــات آر جــي  31اإلســبانية  ،و .Agrab Mk 2
هــذا المنتــج الجنــوب أفريقــي الــذي يســتفيد مــن معرفــة الشــركة البريطانيــة ( )BAE Systemsوالشــركة الســنغافورية
( )Singapore Technologies Kineticsفــي اليمــن مــن قبــل الميلشــييات المدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده
الســعودية واإلمــارات ،217حيــث يتــم تجمعــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقــد تــم طلــب  27وحــدة مدفعيــة مــن
هــذا المنتــج فــي عــام  2011لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ومنــذ عــام  ،2003قــوم شــركة تاليــس فــي جنــوب
ً
أيضــا بتوفيــر نظــام إطــاق المدفعيــة  218،G6-52 Rhinoوبحســب مذكــرة صــادرة عــن إدارة المخابــرات
أفريقيــا
العســكرية الفرنســية نشــرتها منظمــة ديســكلوز ( ،)Discloseفقــد تــم اســتخدام هــذه الوحــدة المدفعيــة فــي اليمــن فــي
عــام  2018لقصــف مواقــع مــن غلفيقــة والخوخــة .219وقــد تــم توريــد  78وحــدة منــه إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي أوائــل التســعينيات.
باعــت جنــوب أفريقيــا عــد ًدا كبيـرًا مــن المركبــات المدرعــة والمدفعيــة والذخيــرة لإلمــارات لتســتخدمها فــي الحــرب فــي
اليمــن .وفــي الوقــت نفســه ،كانــت فرنســا شـ ً
ـريكا رئيسـ ًـيا لجنــوب إفريقيــا منــذ الســبعينيات مــن خــال  Aerospatialeو
 Matraو ،Thomsonالتــي زودت نظــام الفصــل العنصــري باألســلحة واســتخدمت جنــوب إفريقيــا لنقــل األســلحة إلــى
البلــدان التــي كانــت فيهــا حــروب أو التــي تقــع تحــث حظــر األســلحة ،مثــل أنغــوال في التســعينيات .ومع توقعهــا بعقوبات
حظــر دوليــة ،أصبحــت جنــوب إفريقيــا مســتقلة فــي إنتــاج األســلحة فــي وقــت مبكــر ج ـ ًدا ،بموافقــة الــدول الغربيــة،
وخاصــة فرنســا .لــم يغيــر نهايــة عهــد نظــام الفصــل العنصــري وتولــي حــزب المؤتمــر الوطنــي األفريقــي إلــى الســلطة
فــي عــام  1994هــذه الممارســات .وال تــزال البــاد ال تولــي اهتمامً ــا كبيـرًا لعقوبــات الحظــر الدوليــة وتســتمر فــي العمــل
كبوابــة لتزويــد البلــدان التــي فــي حالــة حــرب باألســلحة .تمتلــك شــركة بريتوريــا خبــرة فــي صناعــة األســلحة المصممــة

« .213تاليس تعزز مكانتها يف السوق البحرية اإلماراتية» 28 ،فرباير 2017

https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/press-release/thales-consolidates-its-position-uae-naval-market

« .214رشكــة املجموعــة الذهبيــة الدوليــة يف أبــو ظبــي تدمــج دفعــة أخــرة مــن أنظمــة مدافــع الهــاون املتنقلــة  Agrabيف القــوات املســلحة اإلماراتيــة» 25 ،فربايــر
 ،2015وكالــة أنبــاء اإلمــارات http://wam.ae/en/details/1395277092211
 .215صفحة إنرتنت تابعة لـ

Observatoire des armements: http://www.obsarm.org/obsarm/transfert_armes/accords/cooperation.htm

« .216رشكــة دينيــل جنــوب أفريقيــا ستســلم  24مركبــة حاملــة هــاون طـراز  RG31 Agrab 120mmإىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة»Army Recogniation، 22 ،
يوليــو 2016

_https://www.armyrecognition.com/july_2016_global_defense_security_news_industry/denel_south_africa_will_deliver_24_rg31_agrab_120mm
mortar_carrier_vehicle_to_united_arab_emirates_12207161.html

« .217عندما تضل األسلحة طريقها» ،منظمة العفو الدولية

/https://arms-uae.amnesty.org/en

« .218مدفع هاويتزر ذايت الدفع طراز  ،»G6 155mmموقع
«جنوب أفريقا تظهر نظام مدفعي جديد متقدم» ،موقع ،Defence-aerospace.com

/Army Technology https://www.army-technology.com/projects/g6

 ،»Yémen: situation sécuritaire« .219مذكرة صادرة عن إدارة االستخبارات العسكري الفرنسية 25 ،سبتمرب  ،2018نرشتها منظمة ديسكلوز،

/https://made-in-france.disclose.ngo/en
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لقمــع الحــركات االجتماعيــة و«الجماعــات المتمــردة» ،مثــل الطائــرات المروحيــة األولــى ،ثــم المركبــات المدرعــة
الخفيفــة والذخيــرة .وقــال الطيــار العســكري الفرنســي الســابق فينســينت كوجــون« :أجبــرت ســنوات مــن االنتفاضــات
الحضريــة وإرتفــاع معــدل الجريمــة فــي الوقــت الحالــي المهندســين المحلييــن علــى تطويــر أنظمــة متطــورة ،تــم العثــور
عليهــا بشــكل ســري لــدى العديــد مــن القــوات األجنبيــة .ال يُ عــرف عــن مواطنــي جنــوب إفريقيــا أنهــم يضعــون عقبــات
فــي طريــق مصنعيهــم» .أنتجــت شــركة بريتوريــا عــد ًدا مــن الذخائــر الخاصــة بطائــرات ميــراج  2000المقاتلــة التــي تــم
توريدهــا لإلمــارات فــي عــام  ،2014عشــية الحــرب فــي اليمــن.
ولذلــك ،احتفظــت فرنســا بــدور رئيســي فــي توفيــر الدعــم الفنــي لبعــض معــدات الطيــران الســابقة مــن خــال شــركة
تاليــس ،220أو شــركة إيربــاص ،التــي لديهــا مركــز صيانــة تشــغيلي كبيــر لطائــرات الهليكوبتــر المنتشــرة فــي المنطقــة.
كمــا تشــارك شــركة ســافران أيضـ ًـا فــي توفيــر محــركات عــدد مــن طائــرات الهليكوبتــر مــن خــال شــركة Turbomeca
 Africaالتابعــة لهــا .وكلتــا الشــركتين ،تاليــس وســافران ،تتعاونــان مــع شــركة األســلحة الرئيســية فــي جنــوب إفريقيــا
دينيــل (.)Denel
وفيمــا يتعلــق بالمعــدات الحديثــة ،قامــت الشــركة التابعــة لتاليــس الفرنســية فــي مدينــة بريتوريــا بتجهيــز العديــد مــن
األســلحة الجنــوب أفريقيــة بأنظمــة رؤيــة (مثــل الفرقاطــات ،والعربــات المدرعــة  ،والمدافــع ،ومــا إلــى ذلــك).
يقــول جــون بــول دن ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة كيــب تــاون فــي جنــوب إفريقيــا« :هنــاك مشــاركة متزايــدة لشــركات
الصنيــع الدفاعــي األوروبيــة ،كمــا أن المســتثمرون يشــاركون بشــكل متزايــد فــي الصناعــة الجنــوب أفريقيــة ،علــى
مســتويات المقاوليــن الرئيســي والمقاوليــن مــن الباطــن .هــذه المشــاركة هــي جــزء مــن إعادة الهيكلة المســتمرة والتوســع
لشــركات التصنيــع الدفاعــي مثــل الشــركة األوروبيــة للدفــاع الجــوي والفضــاء  EADSوشــركة تاليــس .إن التقســيمات
المحليــة يمكــن أن تؤثــر علــى المعامــات بيــن الحكومــات لصالــح الشــركة األم والشــركة المحليــة التابعــة لهــا».221
وبالتالــي ،فــإن صناعــة األســلحة فــي جنــوب إفريقيــا ،التــي تعتمــد علــى عمليــات نقــل التكنولوجيــا مــن الشــركات
األجنبيــة مثــل ( BAE Systemsو Blohm and Vossو Thalesو ،Safranوغيرهــا) ،تبــدو وكأنهــا ســلف النمــوذج
اإلماراتــي .وهــي تعتبــر علــى أي حــال قاعــدة تصديــر لألســلحة إلــى بلــدان قــارة أفريقيــا والشــرق األوســط.
 فــي عــام  ،2017قامــت الشــركة التابعــة لمجموعــة تاليــس فــي هولنــدا بتوريــد أنظمــة إطــاق النــار لســفينتن مــن طــراز 222.Arialahووفــرت النظــام القتالــي لزورقــي دوريــات مــن طــراز  Arialahمــن إنتــاج شــركة  Damenالهولنديــة ونظــام
االتصــاالت لدبابــة  223.Leclercومنــذ نهايــة عــام  ،2018تــم رصــد ســفن مــن طــراز  Arialahفــي قاعــدة عســكرية فــي
ســواحل مدينــة عصــب بإريتريــا ،للضــرب باتجــاه اليمــن.224

 .220كريج هويل« ،تاليس توقع عىل صفقة إلكرتونيات خاصة بالطائرات العسكرية مع جنوب إفريقيا» ،موقع  FlightGlobal.com، 28مايو ،2012
https://www.flightglobal.com/thales-lands-military-avionics-deal-with-south-africa/105509.article

 .221جون بول دن« ،صناعة األسلحة يف جنوب أفريقيا» ،مجلة اقتصاديات السالم واألمن ،يناير 2006

https://www.researchgate.net/publication/23697504_The_Making_of_Arms_in_South_Africa

« .222رشكة تاليس تعزز مكانتها يف سوق اإلمارات البحري» 28 ،فرباير 2017

https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/press-release/thales-consolidates-its-position-uae-naval-market

« .223تحت الرادار :اإلمارات العربية املتحدة :عمليات نقل األسلحة والرصاع اإلقليمي» Pax Netherlands، 11 ،سبتمرب ،2017
https://www.paxforpeace.nl/publications/all-publications/under-the-radar

 .224ليــون هــادايف« ،آخــر الســفن التــي تــم تحليلهــا هــي ســفينتا دوريــة بحريــة مــن طـراز  .Arialahتــم تســليم األوىل يف عــام  2017وتدشــن الثانيــة يف عــام .2019
وتــم رصــد مــا ال يقــل عــن ســفينة دوريــة بحريــة مــن طـراز  Arialahعــى األقــل يف  #مدينــة عصــب منــذ أواخــر عــام  .2018وشــوهدت آخــر مــرة هنــاك يف 29
مــارس  ،»2019تويــر 14 ،أغســطس https://twitter.com/leone_hadavi/status/1161529665271607297 2019
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إسكندر صفا و شركة بريفينفيست  /سي ام ان ()CMN/Privinvest
إســكندر صفــا ،رجــل أعمــال فرنســي مــن أصــول لبنانيــة ،يعتبــر اليــوم أحــد الشــخصيات الرئيســية فــي تحالــف
األســلحة الفرنســي اإلماراتــي .كان أول ظهــور لهــا فــي عــام  1988أثنــاء المفاوضــات المتعلقــة بأخــذ الرهائــن
الفرنســيين فــي لبنــان ،حيــث لعــب دور الوســيط وتمكــن مــن تقديــم نفســه بقــوة في الشــبكات التجاريــة والدولية
التــي كان يتعهدهــا تشــارلز باســكوا و جــان شــارل مارشــياني.225
وبحســب تحقيــق لقنــاة الجزيــرة ،فــإن «إســكندر صفــا تربطــه عالقــات طويلــة األمــد بالمملكــة العربيــة الســعودية،
ورث معظمهــا عــن عائلتــه ،الذيــن ينتمــون إلــى النخبــة اللبنانيــة المســيحية المارونيــة ،والذيــن جنــوا أمــواالً طائلــة
مــن خــال أنشــطتهم فــي المملكــة .ونتيجــة لذلــك ،لــم يــرث إســكندر وشــقيقه األصغــر أكــرم ،الــذي كان شــريكه
ً
أيضــا ببنــاء وتطويــر شــبكة ال تقــدر بثمــن
ومســاعده المقــرب ،ثــروة كبيــرة مــن عائلتهــم فحســب ،بــل [ ]...قامــوا
مــن العالقــات» .226دفتــر عناويــن ســاعده فــي لعــب دور الوســيط بيــن فرنســا ودول الخليــج.
فــي أوائــل التســعينيات ،عمــل إســكندر صفــا فــي شــركة  ،Sofremiوهــي وكالــة فرنســية شــبه حكوميــة لتصديــر
األســلحة ،فــي أطــار العقــد الــذي وقعتــه مــع وزارة الداخليــة الســعودية ( )Miskaلتأميــن حــدود المملكــة العربيــة
الســعودية (بمــا فــي ذلــك الــرادارات والمروحيــات وشــبكة االتصــاالت الســلكية والالســلكية).
ً
أيضــا علــى أحــواض بنــاء الســفن فــي شــيربورج مــن خــال شــركته اإلماراتيــة
وفــي عــام  ،1991اســتحوذ صفــا
بريفينفيســت ،والتــي كانــت بمثابــة البدايــة لنقــل المهــارات مــن شــركة  CMNإلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
فمــن بيــن ســفن  Lewaالبحريــة التــي باعتهــا شــركة نورمانــدي فــي عــام  ،1999حيــث كان يتــم بنــاء النمــوذج
األولــي فقــط فــي شــيربورج ،تــم تصنيــع  11ســفية منهــا أخــرى فــي أبــو ظبــي .وتــم توقيــع عقــد جديــد فــي
عــام  2009مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســتبدالها بفرقيطــات بينونــة ،التــي تــم بنــاء  5منهــا (مــن أصــل
 )6بشــكل مباشــر فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتقــول ليلــى منصــور ،المتخصصــة فــي الشــؤون العســكرية
ومؤلفــة مدونــة «« :»Les arcanes de la géostratégieغال ًبــا مــا يشــار إلــى شــركة أبــو ظبــي مــار ،وهــي
الشــركة اإلماراتيــة التابعــة لمجموعــة  Privinvestومقرهــا أبــو ظبــي ،علــى أنهــا مركــز إصــاح الســفن العســكرية
فــي الشــرق األوســط».227
قصــة رجــل األعمــال الفرنســي اللبنانــي هــي ً
أيضــا قصــة أوروبيــة .ففــي عــام  ،2010اشــترى إســكندر صفــا العديــد
مــن أحــواض بنــاء الســفن األلمانيــة (كيــل و نوفســكروغ و تيســينكورب وغيرهــا) واليونانيــة (هيلينــك شــبس)
نيابــة عــن بريفينفيســت  /ســي إم إن .كمــا شــاركت أحــواض بنــاء الســفن األلمانيــة ،الموجهــة نحــو األســواق
األوروبيــة ،فــي نقــل المهــارات إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة .قامــت مجموعــة بريفينفيســت ببيــع فرقاطــات
وقــوارب دوريــات البحريــة إلــى أســواق شــمال إفريقيــا (الجزائــر) والشــرق األوســط (المملكــة العربيــة الســعودية
ً
قاربــا
والكويــت) .وبعالقاتهــا مــع فرنســا ،لــم تقــم الشــركة ببيــع قــوارب دوريــات بحريــة إلــى أنغــوال (32
ً
أيضــا إلــى موزمبيــق ( 3قــوارب ترايمــاران و 3قــوارب اعتراضيــة و 24قــارب
اعتراضيـ ًـا) 228فحســب ،ولكــن
صيــد) ،وهــو عقــد كان موضــوع دعــوى قضائيــة فــي الواليــات المتحــدة .229حتــى أن أحــد قواربهــا االعتراضيــة
ســقط فــي أيــدي المتمرديــن فــي موزمبيــق فــي عــام  .2020وقامــت شــركة أبــو ظبــي مــار ،الشــركة اإلماراتيــة
التابعــة لمجموعــة بريفينفيســت ،بإصــدار فاتــورة فريقطتــان باعتهمــا شــركة تيســن كــروب لألنظمــة البحريــة
ً
أيضــا تعمــل مــن الباطــن مــع شــركات ألمانيــة فــي مشــروع لتصميــم ســفن
( )TKMSإلــى الجزائــر .وكانــت الشــركة

 .225هرييف جاتيجنو Iskandar Safa l’insaisissable»، 7 « ،أكتوبر 2005

https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/10/07/iskandar-safa-l-insaisissable_696861_3208.html

h t t p s : // w w w. a l j a z e e r a . n e t / m i d a n / r e a l i t y / p o l i t i c s / 2 0 1 8 / 2 / 6 / % D 8 % A 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 6 % D 8 % A F % D 8 % B 1 - .2 2 6
%D8%B5%D9%81%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86
/https://laylamind.home.blog .227

 .228جاي مارتن« ،أنجوال أكدت أن لديها قوارب اعرتاضية نوع  HIS 32”، Defenceweb، 24مارس 2021

/https://www.defenceweb.co.za/featured/angola-confirmed-to-be-operating-hsi-32-interceptors

 .229أندرين باربري ،»La justice américaine s’empare du scandale des dettes cachées par le Mozambique « ،موقع  Le Monde.fr، 19يناير 2019

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/19/la-justice-americaine-s-empare-du-scandale-des-dettes-cachees-par-lemozambique_5411509_3234.html
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ً
الحقــا.230
إســرائيلية ،وفشــل
وبصفتهــا الشــركة المالكــة للعديــد مــن أحــواض بنــاء الســفن األوروبيــة ،فــإن مجموعــة إســكندر صفــا تتمتــع
بوضــع جيــد القتــراح إعــادة هيكلــة هــذه األحــواض ،فــي ظــل التحديثــات الماليــة التــي يواجههــا القطــاع .وعنــد
ً
أيضــا لمجموعــة
ســؤاله عــن االندمــاج المحتمــل بيــن شــركة  CMNوأحــواض بنــاء الســفن األلمانيــة ،المملوكــة
بريفينفيســت ،قــال بييــر بالمــر ،المديــر التنفيــذي للمجموعــة« :هــذا هــو أحــد الخطــوط األولــى لخارطــة الطريــق
ً
خليطــا مــن
[فــي منصبــه الجديــد] .يجــب علينــا مواصلــة التقــدم فــي تعاوننــا لبنــاء مجموعــة حقيقيــة ،وليــس
المواقــع الصناعيــة» .231ســيؤدي هــذا االحتمــال ،المتوافــق مــع إنشــاء صنــدوق دفــاع أوروبــي فــي عــام ،2019
إلــى زيــادة الترابــط بيــن فرنســا وألمانيــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يتعلــق بمبيعــات األســلحة والشــراكات
االســتراتيجية.

 .230الجزيرة ،املرجع السابق.
 .231فنسنت جروزيلو INTERVIEW Pierre Balmer quitte la présidence de CMN»، Mer et Marine، 23 « ،أغسطس 2019
https://www.meretmarine.com/fr/content/pierre-balmer-quitte-la-presidence-de-cmn
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االستنتاجات
داخليــا
إن التحليــات التــي توضــح بالتفصيــل ممارســات الدولــة البوليســية والتدخــل اإلجرامــي للســلطات اإلماراتيــة
ً
وخارجيــا علــى األرض فــي اليمــن مخيفــة .وقــد نــدد المقــررون الخــواص لألمــم المتحــدة وكذلــك فريــق الخبــراء البارزين
ً
المســؤولين عــن التحقيــق فــي الحــرب فــي اليمــن بمثــل هــذه الممارســات.
لكــن بعــد عــدة ســنوات مــن تنفيذهــا لهــذه الممارســات اإلجراميــة ،تظــل هــذه الســلطات محصنــة مــن أي عقوبــات أو
تدهــور فــي عالقاتهــا الدوليــة ،وخاصــة مــن قبــل الســلطات الفرنســية.
فبموجــب معاهــدة األمــم المتحــدة لتجــارة األســلحة ،التزمــت فرنســا بحظــر أي بيــع أو تصديــر لألســلحة عندمــا تــدرك
أنــه "يمكــن اســتخدامها" الرتــكاب انتهــاكات للقانــون اإلنســاني الدولــي أو حقــوق اإلنســان.
كمــا التزمــت فرنســا بموجــب الموقــف المشــترك لالتحــاد األوروبــي لعــام  2008بعــدم بيــع األســلحة أو نقلهــا إذا كان
هنــاك "خطــر واضــح" مــن أن المعــدات المباعــة ُ
ستســتخدم الرتــكاب انتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي.
إن االســتمرار فــي عمليــات بيــع معــدات عســكرية جديــدة وصيانــة المعــدات المباعــة ،بعــد أن تــم التنديــد بانتهــاكات،
ال يمكــن إال أن يثيــر تســاؤالت حــول احتمــال تواطــؤ الشــركات الفرنســية المــزودة لهــذه المعــدات ،وكذلــك تواطــؤ
الســلطات الفرنســية التــي وافقــت علــى تصديرهــا ،فــي ارتــكاب االنتهــاكات التــي ســاهمت فيهــا المعــدات المــورّ دة.
ومــن خــال هــذا التقريــر ،تديــن الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان والمنظمــات األعضــاء فيهــا "منظمــة مواطنــة"
و"مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان" ورابطــة حقــوق االنســان بفرنســا ومرصــد التســلح الطريقــة التــي تنفــذ بهــا فرنســا
التزاماتهــا ،وتدعــو الســلطات الفرنســية إلــى وضــع الشــرعية الدوليــة فــي صميــم عالقتهــا مــع "حلفائهــا االســتراتيجيين".
إذ تتطلــب الحقائــق التــي تبيــن مشــاركتها فــي االنتهــاكات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إيجــاد حلــول دائمــة علــى وجــه
الســرعة ،وذلــك لتجنــب معانــاة الســكان المدنييــن والعمــل مــن أجــل الحــد مــن النزاعــات المســلحة فــي جميــع أنحــاء
العالــم وتقليــص مجــال منــاورة األنظمــة الديكتاتوريــة .ويمكــن ببســاطة القيــام بذلــك عــن طريــق وضــع القانــون فــي
صميــم العالقــات الدوليــة.
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التوصيات
توجــه الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان ومرصــد
التســلح ورابطــة حقــوق اإلنســان الفرنســية دعوتهــا:

إلى السلطات اإلماراتية:
بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في اإلمارات
 .1الكــف عــن الممارســات المنهجيــة لالعتقــاالت التعســفية واالحتجــاز التعســفي المفــرط قبــل المحاكمــات واإلعــدام
خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء القســري والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة؛
وضمــان إجــراء تحقيقــات مســتقلة ومحايــدة فــي مثــل هــذه االنتهــاكات ،ال ســيما انتهــاكات العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب؛ وضمــان حصــول الضحايــا إلــى العدالــة
والتعويــض ،بمــا يتوافــق مــع التزاماتهــم بموجــب القانــون الدولــي ؛
 .2اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع األشــخاص ،بمــن فيهــم المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ،المحتجــزون فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســبب قناعاتهــم وآرائهــم التــي أعربــوا عنهــا بطريقــة ســلمية أثنــاء ممارســة حقوقهــم فــي
حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات؛
 .3البــدء بإجــراء تحقيــق مســتقل فــي شــبهات التعذيــب والمعاملــة القاســية والالإنســانية والمهينــة علــى الفــور ،وضمــان
الدعــم الطبــي والنفســي وإعــادة التأهيــل والتعويــض وأشــكال الجبــر األخــرى ذات الصلــة ألولئــك الذيــن وقعــوا
ضحايــا لهــذه األفعــال؛
 .4محاســبة كل مــن ثبــت تورطهــم فــي التعذيــب الجســدي والنفســي ،ســواء األشــخاص الذيــن ارتكبــوا هــذه األفعــال
بشكل مباشر أو حرضوا عليها؛
ً
نهائيا وتخفيف أحكام اإلعدام القائمة؛
 .5العمل بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام بهدف إلغائها
 .6المصادقــة علــى العهــد الدولــي لألمــم المتحــدة الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وعلــى البروتوكــول االختيــاري
التفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
المهينــة.
 .7التمكيــن مــن زيــارة البلــد للمقرريــن الخــواص التابعيــن لألمــم المتحــدة الذيــن طلبــوا القيــام بذلــك ،وال ســيما فريــق
العمــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي (الــذي طلــب زيــارة البلــد فــي عــام  ،)2017والمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب
(الــذي كــرر طلبــه بزيــارة البلــد فــي عــام  ،)2021والمقــرر الخــاص بشــأن حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب ،وفريــق
العمــل المعنــي بحــاالت االختفــاء.
 .8إلغــاء وإصــاح التشــريعات التقييديــة المســتخدمة الرتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وال ســيما المعاييــر المعتــرف
دوليــا المتعلقــة بحريــة التعبيــر ،بمــا فــي ذلــك المرســوم االتحــادي بقانــون رقــم  2لعــام  2015بشــأن مكافحــة
بهــا
ً
التمييــز والكراهيــة ،وقانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم  5لعــام  2012الــذي يجــرم التشــهير بالمؤسســات العامــة،
وقانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم  7/2014بشــأن "مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة" الــذي يســتغل مكافحــة اإلرهــاب
لقمــع المعارضــة الســلمية.
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بشأن الوضع في اليمن
متابعــة وتنفيــذ توصيــات فريــق الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن البارزيــن بشــأن اليمــن التابعيــن لألمــم المتحــدة الــواردة
فــي تقريــره الرابــع واألخيــر إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،232وال ســيما:
 .1الموافقــة علــى وقــف كامــل لألعمــال العدائيــة وتحقيــق ســام مســتدام وشــامل ،مــن خــال عمليــة ســام شــاملة
وجامعة بمشاركة كاملة من النساء والشباب واألقليات؛
 .2الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة على األرض ،بما في ذلك التسليح والتمويل،
 .3الوقــف الفــوري لجميــع أعمــال العنــف التــي ترتكبهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل مباشــر أو بواســطة
الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن اإلمــارات علــى األرض ضــد المدنييــن فــي انتهــاك للقانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي النافذيــن ،واتخــاذ جميــع االحتياطــات الممكنــة لحمايــة المدنييــن والبنيــة
التحتيــة المدنيــة؛
 .4اإلنهــاء الفــوري ألي إجــراءات تــؤدي إلــى تفاقــم األزمــة اإلنســانية ،وال ســيما إزالــة جميــع القيــود المفروضــة علــى
الدخــول اآلمــن والســريع إلــى اليمــن وتوزيــع اإلمــدادات اإلنســانية وغيرهــا مــن الســلع التــي ال غنــى عنهــا علــى
الســكان المدنييــن ،ووقــف الهجمــات التــي تؤثــر علــى عمــل المستشــفيات والمرافــق التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان
المدنييــن علــى قيــد الحيــاة ،واتخــاذ الخطــوات المناســبة لضمــان إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى مســتوى معيشــي
الئــق للســكان؛

.5

المراجعــة الفوريــة ،مــن خــال ســلطة قضائيــة مختصــة ،لشــرعية احتجــاز جميــع الســجناء فــي كل مــن مراكــز
االعتقــال الرســمية وغيــر الرســمية ،واإلفــراج عــن المعتقليــن تعسـ ً
ـفيا ،وضمــان احتــرام جميــع حقــوق المعتقليــن ،بمــا
فــي ذلــك الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب ،ويشــمل العنــف الجنســي وســوء المعاملــة ،والحــق فــي الحصــول علــى
محاكمــة عادلــة؛

 .6احتــرام وحمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر والديــن أو المعتقــد ،فضــاً عــن الحقــوق والحريــات األساســية األخــرى،
ووقــف االعتقــاالت التعســفية وأعمــال المضايقــة التــي تهــدف إلــى منــع الممارســة الحــرة لهــذه الحقــوق ،بمــا فــي ذلــك
تلــك الموجهــة للصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واألقليــات؛
 .7إجــراء تحقيقــات ســريعة وشــفافة ومســتقلة وحياديــة وشــاملة وموثوقــة وفعالــة ومراعيــة لالعتبــارات الجنســانية
فــي جميــع االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة أثنــاء النــزاع ،وضمــان مســاءلة الجنــاة وتحقيــق العدالــة للضحايــا واتخــاذ
التدابيــر لضمــان حمايــة الضحايــا والشــهود فــي مثــل هــذه العمليــات.

إلى السلطات الفرنسية

بشــأن نظامهــا الخــاص بإصــدار تراخيــص تصديــر األســلحة والمعــدات ذات االســتخدام
المــزدوج
.1

حظــر تصديــر األســلحة وتكنولوجيــا المراقبــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة طالمــا تــم اإلبــاغ عــن انتهــاكات
جســيمة لحقــوق اإلنســان مــن قبــل ســلطات وجيــش اإلمــارات والقــوات التابعــة لهــا بالوكالــة ،وطالمــا لــم يتــم التحقيق
فــي االنتهــاكات المرتكبــة؛ وإخضــاع عمليــات التســليم هــذه لالحتــرام الصــارم لحقــوق اإلنســان مــن قبــل الســلطات
اإلماراتية؛

.2

تســليط الضــوء علــى قانونيــة المبيعــات الســابقة لألســلحة ومعــدات المراقبــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك المذكــورة
فــي هــذا التقريــر ،علــى ضــوء االلتزامــات القانونيــة الدوليــة لفرنســا ،وذلــك مــن أجــل تحديــد المســؤوليات
القانونيــة لــكل مــن الحكومــة الفرنســية والشــركات الفرنســية؛ علــى ســبيل المثــال ،مــن خــال لجنــة تحقيــق
برلمانيــة بشــأن تراخيــص عمليــات تصديــر هــذه األســلحة والمعــدات إلــى اإلمــارات منــذ بدايــة الحــرب فــي اليمــن؛

 .3إنشــاء لجنــة برلمانيــة دائمــة لمراقبــة الصــادرات الفرنســية مــن معــدات عســكرية ومعــدات مراقبــة ،والتــي قــد يشــمل

« .232حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ ســبتمرب  ،»2014تقريــر فريــق الخ ـراء البارزيــن الدوليــن واإلقليميــن املعنيــن
بشــأن اليمــن ،مســتند رقــم  A/HRC/48/20، 13ســبتمرب 2021
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27458&LangID=E
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دورها ما يلي:

• إجراء نقاشات منتظمة بشأن هذه الصادرات ؛

• فحــص طلبــات تصديــر األســلحة إلــى وجهــات "حساســة" ،و  /أو الوجهــات التــي يتجــاوز حجــم التصديــر
إليهــا حـ ًدا معي ًنــا ،واعتمــاد آليــة تحذيــر يتــم تفعيلهــا ،قبــل اتخــاذ قــرارات التصديــر ،مــن قبــل رئيــس الــوزراء
واللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات المعنيــة بدراســة صــادرات المعــدات العســكرية ( )CIEEMGواللجنــة
المشــتركة بيــن اإلدارات المعنيــة بالســلع ذات االســتخدام المــزدوج ( )CIBDUلجميــع عمليــات النقــل لهــذه
المعــدات والســلع إلــى الوجهــات الحساســة؛
• إجــراء مناقشــات منتظمــة مــع وزارتــي الدفــاع والخارجيــة ،وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة ،حــول
قائمــة الوجهــات الحساســة التــي يُ فهــم أنهــا "مناطــق خطــرة" متأثــرة بشــدة بتوتــرات داخليــة أو إقليميــة ،أو
الوجهــات التــي تحــدث فيهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان .يجــب أن تســتند هــذه القائمــة إلــى احتــرام
المعاييــر الثمانيــة للموقــف المشــترك لالتحــاد األوروبــي لعــام  ،2008وكذلــك االلتزامــات المنصــوص عليهــا
فــي معاهــدة تجــارة األســلحة التــي صادقــت عليهــا فرنســا فــي  2أبريــل 2014؛ ويجــب أن تأخــذ فــي
االعتبــار مخاطــر تحويــل مســار األســلحة بعــد تســليمها لهــذه الوجهــات؛
• تنظيم جلسات استماع منتظمة للخبراء المستقلين وممثلي منظمات المجتمع المدني؛

• المطالبــة بتبريــر الحكومــة علــى عمليــات تصديــر األســلحة عندمــا يكــون هنــاك خطــر في احتماليــة تعارضها
مــع التزامــات فرنســا الدوليــة ،أو خطــر ملحــوظ فــي احتماليــة وقــوع ذلك في المســتقبل؛

• المناقشــة والموافقــة (أو الرفــض) والمراقبــة المنتظمــة علــى تنفيــذ أي شــراكة اســتراتيجية ترغــب وزارتــا
الدفــاع والخارجيــة فــي تطويرهــا أو الســعي إليهــا مــع دول أخــرى ،وال ســيما تلــك التــي قــد تنطــوي علــى
تعزيــز صــادرات األســلحة أو المــواد ذات االســتخدام المــزدوج؛
 .4اعتماد تدابير شفافية صارمة ،وال سيما:

• إصــاح عمليــة إصــدار تراخيــص لتصديــر معــدات األســلحة والســلع ذات االســتخدام المــزدوج ،التــي يثيــر
غموضهــا الحالــي القلــق بشــكل خــاص ،ال ســيما الطريقــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات
المعنيــة لتقييــم الطلبــات وإصــدار التراخيــص؛

• إصــدار منشــور مفصــل ومنتظــم – ويفضــل شــهريًا  -للبيانــات التــي تصــف طلبــات تراخيــص التصديــر لــكل
أســلحة أو معــدات ذات اســتخدام مــزدوج لــكل عنصــر ،مــع توضيــح اســم المصــدر ،ووصــف المســتخدم
والوجهــة النهائييــن ،وقيمــة الترخيــص ،ومــا إذا كان الترخيــص قــد تــم منحــه أو رفضــه ولمــاذا – بالمختصــر،
المعلومــات الضروريــة التــي مــن شــأنها أن تثــري النقــاش العــام حــول مبيعــات األســلحة والمــواد ذات
االســتخدام المــزدوج ،وهــو أمــر ضــروري لعمــل أي مجتمــع ديمقراطــي؛
• إصــاح أنظمــة الرقابــة علــى الصــادرات ذات االســتخدام المــزدوج لتتوافــق مــع الئحــة االتحــاد األوروبــي
الجديــدة بشــأن هــذه المســألة ،مــع تحديــد نــوع المــواد الخاضعــة لهــذه الرقابــة ،وعلــى وجــه الخصــوص:
• تفسير "المراقبة اإللكترونية" لتشمل العناصر التالية الخاضعة أصالً لعملية إصدار تراخيص التصدير:
 معدات اعتراض أو تشويش اتصاالت الهواتف النقالة؛ -برامج التطفل

 -أنظمة أو معدات مراقبة اتصاالت شبكة بروتوكول اإلنترنت IP؛

خصيصا للمراقبة أو التحليل من قبل جهات إنفاذ القانون؛
ً
 البرامج المصممة أو المعدلة -معدات الكشف الصوتي بالليزر.

 أدوات التحليــل الجنائــي الحاســوبي التــي تســتخرج البيانــات األوليــة مــن جهــاز معيــن مــن أجهــزةالكمبيوتــر أو االتصــاالت وتتحايــل علــى ضوابــط "التحقــق" أو التفويــض للجهــاز؛
 األنظمــة أو المعــدات اإللكترونيــة ،المصممــة إمــا لمراقبــة ورصــد الطيــف الكهرومغناطيســيألغــراض اســتخباراتية عســكرية أو أغــراض أمنيــة؛

 -الطائرات بدون طيار القادرة على إجراء عمليات المراقبة.

خصيصــا لتأديــة مهــام التعــرف علــى األشــخاص
ً
• التأكــد دون تأخيــر مــن أن األنظمــة المصممــة
الطبيعييــن مــن خــال ســماتهم البيولوجيــة ألغــراض أمنيــة تخضــع للمراقبــة وتشــكل "مــادة للمراقبــة
اإللكترونيــة".
 .5ضمــان االتســاق بيــن السياســات والمؤسســات الداخليــة ،ال ســيما فــي مجــال توفيــر المعلومــات والتدريــب والدعــم
ألجهــزة الدولــة والمؤسســات العامــة األخــرى (بمــا فــي ذلــك البنــوك االســتثمارية العامــة ،والبنــوك التنمويــة ،ووكاالت
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ً
وفقــا اللتزامــات البلــد فــي
ائتمانــات التصديــر أو الــوكاالت التــي تشــارك فيهــا الدولــة) ،للتأكــد مــن أنهــا تعمــل جميعً ــا
مجــال حقــوق اإلنســان؛
 .6ضمــان القوانيــن الفرنســية التــي تحكــم تقييــم امتثــال تراخيــص التصديــر اللتزامــات فرنســا الدوليــة واألوروبيــة فــي
مجال حقوق اإلنسان ؛

.7

ممارسة واجب اليقظة تجاه أنشطة الشركات المملوكة للدولة ومخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان؛

.8

معالجــة اإلفــات مــن العقــاب علــى انتهــاكات الحقــوق ،وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،إنشــاء آليــات انتصــاف لتوفيــر تعويــض
فعال عن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة باستخدام معدات األسلحة أو التكنولوجيا المنقولة.

وبشــأن الوضــع فــي اليمــن ،ال ســيما كعضــو دائــم فــي مجلــس األمــن الدولــي وعضــو فــي
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة

متابعــة وتنفيــذ توصيــات فريــق الخبــراء الدولييــن واإلقليمييــن البارزيــن بشــأن اليمــن التابعيــن لألمــم المتحــدة الــواردة
فــي تقريــره األحــدث واألخيــر إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،233وال ســيما،

.1

تعزيــز ودعــم جميــع الجهــود ،وال ســيما المبذولــة مــن قبــل المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى اليمــن،
للتوصل إلى وقف األعمال العدائية وتحقيق سالم مستدام وشامل؛

.2

اتخــاذ جميــع التدابيــر المعقولــة لضمــان احتــرام القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مــن
قبل جميع األطراف المتحاربة ،وال سيما من خالل التوقف عن تقديم األسلحة والدعم العسكري لهذه األطراف؛

.3

تقديــم الدعــم لألطــراف فــي مجــال تعزيــز آليــات المســاءلة ،واتخــاذ مبــادرات محــددة علــى المســتوى الدولــي أو فــي
ً
سعيا لتحقيق المساءلة؛
دول ثالثة ،حسب االقتضاء،

.4

بعــد الفشــل التاريخــي فــي تجديــد واليــة فريــق الخبــراء البارزيــن ،يجــب علــى فرنســا دعــم إعــادة إنشــاء هيئــة
تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين بشأن اليمن (.)GEE

.5

دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق دوليــة فــي اليمــن مــزودة بمــوارد مناســبة وعــدد كاف مــن الموظفيــن تركــز علــى القضايــا
الجنائيــة وتلتــزم بجمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا ،وتحضيــر ملفــات القضايــا ،وتحديــد الضحايــا وتوثيــق
مــدى وأنــواع الضــرر الــذي لحــق بهــم فــي ضــوء مطالبــات التعويــض فــي كل قضيــة تــم التحقيــق فيهــا؛

.6

إدراج أبعــاد حقــوق اإلنســان المرتبطــة بالنــزاع فــي اليمــن بشــكل كامــل فــي جــدول أعمــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم
المتحــدة وضمــان عــدم وجــود إفــات مــن العقــاب علــى أخطــر الجرائــم مــن خــال جملــة أمــور منهــا إحالــة الوضــع
فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وتوســيع نطــاق قائمــة األشــخاص الخاضعيــن لعقوبــات مجلــس األمــن
بموجــب قــراره رقــم .)2014( 2140

إلــى الشــركات المصــدرة لألســلحة ومعــدات المراقبــة إلــى اإلمــارات ،بمــا فــي ذلــك

الشــركات الفرنســية:
.1

وقــف تصديــر وتوريــد المــواد والمعــارف العســكرية والمتعلقــة بأنظمــة المراقبــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة
امتثاالً لمسؤوليتها الدولية في احترام حقوق اإلنسان في جميع البلدان التي تتواجد فيها أنشطتها؛

 .2احتــرام القانــون الدولــي ومبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان ،وال ســيما
فيمــا يتعلــق باعتمــاد تدابيــر العنايــة الواجبــة فــي سلســلة التوريــد مــن أجــل تحديــد ومنــع وتخفيــف اآلثــار المحتملــة
والضــارة لعملياتهــا علــى حقــوق اإلنســان وفــي جميــع مراحــل سلســلة القيمــة الخاصــة بهــا؛

.3

إبــاغ الجمهــور بنطــاق تنفيذهــا إلجــراءات العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان وطبيعتهــا ونتائجهــا القابلــة للنقــل،
وتحقيقــا لهــذه الغايــة وعنــد االقتضــاء ،لالمتثــال للقانــون رقــم  399الصــادر فــي مــارس  2017بشــأن واجــب اليقظــة

 .233نفس املرجع
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الملقــى علــى عاتــق الشــركات األم و المتعاقــدة معهــا ،لوضــع وتنفيــذ خطــة مراقبــة يقظــة بالتشــاور مــع أصحــاب
المصلحــة؛

.4

إنشــاء آليــات لتوفيــر معالجــة فعالــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة باســتخدام معــدات األســلحة المصنعــة مــن
قبلهــا ،والتــي يمكــن أن تراجــع عقــود المشــتريات الحكوميــة ،وائتمانــات التصديــر وغيرهــا مــن أشــكال دعــم الدولــة،
واالمتيــازات و  /أو المزايــا المرتبطــة بالعقــود المحــددة ،أو التكنولوجيــا المنقولــة.

إلى االتحاد األوروبي
• يجــب علــى المفوضيــة األوروبيــة أن تطــور علــى وجــه الســرعة ،بالتشــاور مــع المجتمــع المدنــي ،مبــادئ توجيهيــة
واضحــة لضمــان االلتــزام بالئحــة االتحــاد األوروبــي الجديــدة بشــأن اســتخدام الرقابــة علــى صــادرات الســلع والمــواد
ذات االســتخدام المــزدوج ،ونشــرها بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن والتجارييــن .واألهــم مــن ذلــك أن
المفوضيــة يجــب أن تراقــب عــن كثــب تنفيــذ الــدول األعضــاء لهــذه الالئحــة الجديــدة ،واعتمــاد جميــع التدابيــر الالزمــة
المنصــوص عليهــا فــي قانــون االتحــاد األوروبــي لمنــع وتأديــب ومعالجــة أي خــرق محتمــل قــد يحــدث.
• دعــم إنشــاء هيئــة تحقيــق دوليــة تركــز علــى القضايــا الجنائيــة مــن أجــل( :أ) جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلها
وإعــداد ملفــات القضايــا؛ وتحديــد الضحايــا وتوثيــق مــدى وأنــواع الضــرر الــذي لحــق بهــم فــي ضــوء مطالبــات التعويــض
فــي كل قضيــة تــم التحقيــق فيهــا.
• دعم إعادة إنشاء هيئة تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين في اليمن (.)GEE
• دعم إحالة الملف اليمني إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس األمن الدولي.
• دعــم تنفيــذ توصيــات فريــق الخبــراء البارزيــن الهادفــة إلــى إحــراز تقــدم نحــو ضمــان المســاءلة عــن الجرائــم بموجــب
القانــون الدولــي المرتكبــة فــي اليمــن.
• يجــب علــى االتحــاد األوروبــي تغييــر موقفــه المشــترك الصــادر بتاريــخ  )CFSP/2008/944( 2008إلــى الئحــة
تســتند إلــى المــادة  207مــن معاهــدة عمــل االتحــاد األوروبــي ( ،)TFEUوتوضيــح أن المعاييــر الثمانيــة تنطبــق علــى
المــواد المدرجــة فــي القائمــة العســكرية ،وكذلــك مكوناتهــا ،وعقــود الصيانــة والخدمــات ذات الصلــة ،تتماشــى مــع
إجــراءات معاهــدة تجــارة األســلحة ،وإنشــاء وحــدة تقييــم مخاطــر مســتقلة تعمــل علــى تحديــد الوجهــات الحساســة
حاليــا فــي الموقــف المشــترك وتعــزز إجــراءات
ـاء علــى المعاييــر الثمانيــة المشــار إليهــا
علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي بنـ ً
ً
الشــفافية والمســاءلة ،فضــاً عــن مشــاركة المجتمــع المدنــي والبرلمــان األوروبــي فــي عمليــة الرصــد والتقييــم.
• يجب على االتحاد األوروبي أن يقرر حظر بيع األسلحة لإلمارات العربية المتحدة.

إلــى فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بقضايــا حقــوق اإلنســان والشــركات العابــرة

للحــدود الوطنيــة وغيرهــا مــن المؤسســات التجاريــة:

• طلــب زيــارة دولــة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة للنظــر فــي تأثيــر األعمــال التجاريــة المتعلقــة بتكنولوجيــا المراقبــة
علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي الدولــة؛
• إذا لــم تــرد دعــوة مــن الدولــة فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة ،إصــدار تقريــر عــن الوضــع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فيمــا يتعلــق بهــذه القضايــا.
• دعــم إنشــاء هيئــة تحقيــق دوليــة تركــز علــى القضايــا الجنائيــة مــن أجــل :جمــع األدلــة وتوحيدهــا وحفظهــا وتحليلهــا
وإعــداد ملفــات القضايــا؛ وتحديــد الضحايــا وتوثيــق مــدى وأنــواع الضــرر الــذي لحــق بهــم فــي ضــوء مطالبــات التعويــض
فــي كل قضيــة تــم التحقيــق فيهــا.
• دعم إعادة إنشاء هيئة تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين في اليمن
• دعم إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس األمن الدولي.
• دعــم تنفيــذ توصيــات فريــق الخبــراء البارزيــن الهادفــة إلــى إحــراز تقــدم نحــو ضمــان المســاءلة عــن الجرائــم بموجــب
القانــون الدولــي المرتكبــة فــي اليمــن.
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مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان هــو منظمــة مســتقلة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة تقــدم
الدعــم والحمايــة للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي منطقــة الخليــج والــدول المجــاورة مــن
أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر حريــة التعبيــر وحريــة
الصحافــة وتكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي.
يقــوم مركــز الخليــج لحقــوق اإلنســان فــي المقــام األول بتوثيــق بيئــة المدافعيــن عــن حقــوق
اإلنســان فــي منطقــة الخليــج ،وتحديـ ً
ـدا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعمــان والبحريــن
والكويــت وإيــران والعــراق وقطــر و واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كذلــك يقــوم مركــز الخليــج
لحقــوق اإلنســان ،بأنشــطةٍ فــي الــدول المجــاورة مثــل اليمــن وســوريا واألردن ودولــة المقــر
لبنــان .ويتــم مراجعــة نطــاق ومجــاالت العمــل لذلــك دوريـ ًـا .هــذا و قــد تأســس المركــز فــي 06
أبريل/نيســان عــام .2011
تتمثــل رؤيــة المركــز فــي خلــق مســاحات مدنيــة ناشــطة فــي منطقــة الخليــج والــدول
المجــاورة تتمتــع فيهــا حقــوق اإلنســان باالحتــرام الكامــل ،ويمكــن مــن خاللهــا للمدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان ومــن ضمنهــم الصحفييــن والمدونيــن ونشــطاء اإلنترنــت ،مــن العمــل بحريــة
قمــع أوخــوف.
دون أي
ٍ
مواطنــة” منظمــة مســتقلة تأسســت فــي اليمــن مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان منــذ
عــام  ،2007وبالرغــم مــن رفــض نظــام الرئيــس الســابق علــى عبــد هللا صالــح منحهــا تصريحـ ًـا
آنــذاك ،فقــد اســتطاعت ممارســة نشــاطها والمشــاركة مــع جهــات أخــرى فــي حمــات مناصــرة
ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مختلــف أرجــاء اليمــن .فــي أبريــل /نيســان  2013حصلت
ً
أخيرا على التصريح ،واســتطاعت توســيع قدراتها المؤسســية وتكثيف أنشــطتها.
“مواطنة”
ً
والســلطات المختلفــة ونشــر نتائــج
تقــوم “مواطنــة” حاليــا بتوثيــق انتهــاكات أطــراف النــزاع
ُ
ً
أيضــا بتقديــم الدعــم
تحقيقاتهــا االســتقصائية فــي إصــدارات متعــددة .وتقــوم “مواطنــة”
القانونــي والمشــورة لضحايــا االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري ،باإلضافــة إلــى أنشــطة
وحمــات مناصــرة علــى المســتوى الدولــي ولــدى صنــاع القــرار ،والعمــل مــن أجــل مســاءلة
المنتهكيــن وإنصــاف الضحايــا ،إلــى جانــب بنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
فــي عــام  2018قــدرت جائــزة بالدويــن عمــل “مواطنــة” ،وأعلنــت منظمــة هيومــن رايتــس
فيرســت منحهــا ميداليــة روجــر بالدويــن للحريــة .وفــي نفــس العــام مُ نحــت “مواطنــة” جائــزة
هرانــت دينــك الدوليــة العاشــرة لمواطنــة لدورهــا فــي إعــام العالــم عــن حالــة حقــوق اإلنســان
فــي اليمــن ،والنضــال ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البــاد .وفــي عــام  2019اختــارت
مجلــة “تايــم” األمريكيــة رضيــة المتــوكل (رئيســة المنظمــة) ضمــن أكثــر  100شــخصية
مؤثــرة فــي العالــم.
فــي فبرايــر /شــباط  ،2021تــم ترشــيح مواطنــة لحقــوق اإلنســان وحملــة مناهضــة تجــارة
األســلحة لجائــزة نوبــل للســام لعــام .2021
مرصد التســلح هو مركز خبرة مســتقل تم إنشــاؤه عام  1984في ليون (فرنســا) .هدفه هو
دعــم عمــل المجتمــع المدنــي فــي قضايــا الدفــاع واألمــن  ،بهــدف نــزع الســاح تدريجيـ ًـا .يعمــل
المرصــد علــى محوريــن لهمــا األولويــة :عمليــات النقــل وصناعــة األســلحة واألمــن .األســلحة
النوويــة وعواقبهــا .ينشــر دراســات ونشــرة إخباريــة  ،داموقليــس .لمزيــد مــن المعلومــات:
/http://www.obsarm.org
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رابطــة حقــوق اإلنســان هــي جمعيــة عامــة ومســتقلة وغيــر سياســية ،معتــرف بهــا علــى أنهــا
تســعى للمصلحــة العامــة ،ولتعزيــز الحقــوق األساســية والدفــاع عنهــا .الرابطــة تشــارك فــي
جميــع النضــاالت مــن أجــل الحريــات والعدالــة والحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ،والدفــاع عــن الحريــات ضــد التدخــات األمنيــة فــي الحيــاة الخاصــة،
وضــد العنصريــة ومعــاداة الســامية وأشــكال التمييــز المختلفــة ألكثــر مــن  120ســنوات حتــى
االن .وتقــوم الرابطــة بدعــوة الســلطات العامــة إلــى ضمــان حقوقنــا األساســية عندمــا تتعــارض
التدابيــر مــع الحقــوق والحريــات  ،وتراقــب الممارســات األمنيــة مــن أجــل ضمــان األداء
الديمقراطــي الســليم وتنــدد بالممارســات التعســفية والتــي تضيــق مــن الحريــة ،وتتدخــل فــي
األوســاط المدرســية ومــع عامــة النــاس مــن أجــل اإلعــام ورفــع مســتوى الوعــي ،وتقــوم برفــع
الدعــاوى جن ًبــا إلــى جنــب مــع ضحايــا الظلــم أو التمييــز وتوفــر الوصــول إلــى القانــون علــى
أســاس دائــم .وبالتالــي فهــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء فرنســا ،ســواء فــي فرنســا األم أو أقاليــم
مــا وراء البحــار ،مــن خــال مــا يقــرب مــن  300قســم محلــي .لمعرفــة المزيــد عــن معاركــه:
www.ldh-france.org
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