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  تقرير حالة
 
 

تواطؤ شركة إيطالية (بعة ملصنع أسلحة أملاين وهيئة تصدير األسلحة  -املسؤولية األوروبية عن جرائم احلرب يف اليمن 
 اإليطالية

 م 2016أكتوبر  8املميتة بتاريخ  الواقعة
 

التحالف  تتبعيزعم ا)ا شنتها مقاتالت–غارة جوية  استهدفتم، 2016أكتوبر  8من صباح يوم  03:00يف متام الساعة 
أسفرت الغارة اجلوية عن مقتل عائلة مكونة حيث .مشال غرب اليمن اهلجاريقرية دير  - العسكري الذي تقوده السعودية 

. يف اليمن لسنوات يعماملدنيني للرعب الذيمصدراً الوقائعأصبحت مثل هذه . من ستة أشخاص، بينهم أم حامل وأربعة أطفال
دنيني املحيث أصابت ، ال يتوفر هلذه الغارة اجلوية أي ميزة عسكرية حمددة كان  ال يف العديد من احلاالت األخرى،كما هو احلو 

يف اليوم التايل  الواقعةذهب إىل مسرح حيث، ةجيد بصورةموثقة  اهلجاريدير  واقعة. الليل دون سابق إنذار حتت جنح
شريكة للمركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق مينية ، وهي منظمة )مواطنة(منظمة مواطنة حلقوق اإلنسان من aحثةميدانية

  ).RID(شبكة نزع السالح اإليطالية ول )ECCHR (اإلنسان
  
 

كما مت . MK80نوعستخدمة كان قنبلة موجهة من إىل أن نوع القنبلة امليف موقع الغارة اجلوية تشري مت العثور على بقاs قنبلة 
من قبل  ملسلسلة بوضوح إىل أنه مت تصنيعهااتشري عالما{ا . ما يربط القنبلة aلطائرة وهي، تعليق حلقةالعثور يف األنقاض على 

وليس هناك ما يشري إىل . األملانيةRheinmetall AG، وهي شركة إيطالية �بعة لشركة.RWM Italia S.p.Aشركة
، كما كان هناكنقطة تفتيش عسكرية، وفقًا لشهود قنبلة موجهة مت استخدامحيث "أضرارًا جانبية"ن قُتلوا كانوا أن املدنيني الذي

مثل هذه اهلجمات بشكل حتدث . ومل يتم استهدافها منذ ذلك احلني هدفةتكن مست ملمرت  300أكثر من  على بُعد ،عيان
ركون مباشرة يف مدنيني ال يشاأفراد أو ضد  إن توجيههجمات متعمدةضد السكان املدنيني. يف اليمنالقائم النزاعمتكرر يف 

 .رقى إىل جرائم حرب،فإن هذه اهلجمات تاألعمال العدائية
يتم قد ال  وأفراد اجليش التابع هلمالتحالف  مية املرتكبة يف اليمن الذين هم الشخصيات السياسية يفاجلر إن اجلناة املباشرين هلذه 
  .إىل العدالةكات ومسؤويل الدولة يف إيطاليا مثل الشر  من يزودهم aألسلحةميكن تقدمي غري أنه . مقاضا{م يف هذا الوقت
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  UAMAهيئةو  RWM Italia S.p.Aشركةالتدخل القانوين ضد مسئويل 
  

صد  اإليطالية ع السالحوشبكة نز مواطنةومنظمة  حلقوق اإلنسان املركز األورويب، قدمم2018أبريل  17بتاريخ  Rلتعاون مع املر
 RWM Italiaشركة مدراءشكوى جنائية ضد ) .O.P.A.L(الدائم لألسلحة اخلفيفة وسياسات األمن والدفاع 

A.p.S لتصدير األسلحة الوطنية اإليطالية اهليئة وكبار املسؤولني يفUAMAإىل املدعي العام يف روما.  
  
 

. ، واليت أسفرت عن مقتل ستة مدنينيم2016أكتوبر  8بتاريخ اهلجارياليت استهدفت دير ز الشكوى على الغارة اجلوية وتركّ 
،  UAMA ومسؤويل هيئة RWM Italia S.p.A شركة مدراءوقوع املسئولية اجلنائية على بتّدعي الشكوى 

أو أًي من الدول املنضوية ململكة العربية السعودية الذي استخدمته امن السالح القاتل  زءاً ج ها ،على األقل،لتصدير وذلك 
  .حالف العسكري الذي تقوده، يف تنفيذها هلذه الغارة اجلويةحتت الت

  
، وما متثله املدنيني  حبقاليت تفيد �ن حرب التحالف يف اليمن تتسبب يف خسائر كبرية  الكربىعلى الرغم من التحذيرات 

صادرات القنابل وغريها من األسلحة إىل الدول األعضاء يف  إال أن؛للقانون اإلنساين الدويل انتهاكاتهذه احلرب من 
يطالية املختصة بتصدير مبوافقة السلطة اإل فإن هذا األمر حيدث، وفيما يتعلق �يطاليا.  تزال مستمرةالتحالف مل تتوقف وال

  .رتاخيص تصدير األسلحة املصنعة يف إيطاليامتنحاليت األسلحة 
  

تطلب من املدعي اإليطايل  اإليطالية شبكة نزع األسلحةو ومنظمة مواطنةاملركز األوروبيها ، فإن الشكوى اليت قدمولذلك
، وذلك املدراء واملسؤولني يف إيطاليا على أقل تقديراملسؤولية اجلنائية هلؤالء  -من بني أمور أخرى - التحقيق يف

صابة الشخصية خالل اإلمهال اجل الظاهر منتواطؤمهحول  61املادةإىل جانب 590و  589 املادتنيوجب مبسيم يف القتل واإل
n.3 فإن أفعاهلم ميكن أن تصل إىل التحقيق الذي أجراه املدعي العامواعتماًدا على نتائج . من القانون اجلنائي اإليطايل ،

صابة مبوجب املواد  فة إىل Rإلضا. نائي اإليطايلمن القانون اجل 582و  575و  110حد التواطؤ املتعمد يف القتل واإل
من ) 2( 323مبوجب املادة  UAMA مسؤويل هيئة، تطلب الشكوى التحقيق يف إساءة استخدام السلطة من قبل ذلك

  .القانون اجلنائي اإليطايل
 
احلكومية كيف ميكن للشركات األوروبية والسلطات توضح  هذه احلالة  فإن، النتائج النهائية يف انتظار ما ستسفر عنهو 

لقانون حبق انتهاكات ارتكاب امن يف النزاعات املسلحة الفاعلني مباشرة متكني  هايمكنوكيف أ�، املسلحة النزاعات�جيج 
نظمة وم املركز األورويبطالب وي. نسانانتهاكات جسيمة حلقوق اإلوقوع يف  كذلك اإلسهام  هلاكيف ، و اإلنساين الدويل

يف الشركة واملسؤولني  مدراءملساءلة الالزمة يتخذ املدعي اإليطايل خطوات التحقيق  أناإليطالية شبكة نزع السالحمواطنة و 
  .عن أفعاهلم UAMA هيئة
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املوحد لالحتاد  املوقفو ،(ATT)الدوليةيف الوقت الذي تقوم فيه احلكومات األوروبية بتفسري معاهدة جتارة األسلحة 
صادرات األسلحة والقانون احمللي CFSP/2008/944األورويب  مستمر هناك تدفق ، فإن على حنو متساهلبشأن 
رسة حالية ملساءلة ، ال توجد مماوعالوة على ذلك. يف اليمن النزاع الدائر�جيج  تسامهفيجديدة من أوروR ألسلحة 

حلقوق  املركز األورويبنوي ، يهذه اخللفية يف مقابل. رخيص رمسيالتصدير مبوجب ت يتم، وال سيما عندما مصدري األسلحة
الذين  عن أولئكرفع غطاء احلصانة الفعلية أن تقوم بشكل مشرتك ب اإليطالية شبكة نزع السالحو  منظمة مواطنةاإلنسان و 

اإلنساين الدويل  لقانونتطال ا ، وهو حتالف يرتكب انتهاكات خطرية الف العسكري الذي تقوده السعوديةيساعدون التح
  . ىل جرائم حربفيه هذه االنتهاكاª ترقىبصورة ميكن أن على حنو متكرر، 

  
  
 
 

  محلة القصف اليت يقوم »ا التحالف الذي تقوده السعودية
  

يعاين اليمن الذي مزقته احلروب من ما تصفه األمم املتحدة �كرب أزمة إنسانية يف عص̄ر احلايل وفقدان أرواح آالف من 
فإن . وتسببت أيضًا يف الكارثة اإلنسانية، حقوق اإلنسان مراراً انتهاكات طالت مجيع أطراف النزاع  ارتكبتلقد . املدنيني

الذي التحالف  قوات اليت شنتهااجلوية  الضرRتمن  آلالفخلف اخلطوط األمامية هي نتيجة  وقعتاليت معظم األضرار 
صبح متورط؛و السعودية تقوده من السعودية هذا التحالف العسكري ويتألف . م2015نذ مارس يف النزاع م الذي أ

التحالف  شاركت قطريف حني كانت قد  والسودان،والبحرين والكويت واإلمارات العربية املتحدة ومصر واألردن واملغرب
 . األمر Rدئيف عمليته العسكرية 

 
، لسلطةليةانتقالعمليةم 2011إثر انتفاضة العام ، شهد اليمنالذي تقوده السعوديةقبل التدخل العسكري من قبل التحالف 

صاحلقد أرغمت ؤيدة للدميقراطية ملجاجا(إذ كانت االحت م توىل 2012ويف العام . على تقدمي استقالتهالرئيس علي عبد هللا 
" مؤمتر احلوار الوطين"، مت عقد يف غضون هذين العامني. منصب الرئيس لفرتة انتقالية مداها عامني منصور هادي ربهعبد 
صل إىل اتفاق من أجل انتقال دميقراطي سلمي من شأنه أن : -أخرى أمورمن بني -كان اهلدف منه الذي   حيول اليمن التو

املعتقلني السياسيني، عن مجيع  بتسليم أسلحتها، وأن يتماإلفراجمجيع أطراف النزاع تقوم أن إىل نظام فيدرايل، وأن يضمن 
صياغة تحبيث    . تبنيه يتمدستور جديد كون مجيع هذه األمور وفق 

 
صنعاء يف على ) ناحلوثيو (سيطر أنصار هللا ، بعد فشل تنفيذ االتفاق صمة  مما أدى إىل هروب  م2014سبتمرب  21العا

صمة السعودية الرÀض يف إىل عدن أوالً الرئيس هادي   26املوافق يف اليوم التالي. م2015مارس  25، وبعد ذلك إىل العا
، تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية يف النزاع املسلح يف اليمن لدعم الرئيس عبد ربه منصور م2015مارس 
صفة احلزم"ر احلاسم فيما يسمى بـ إن العنص. هادي ، هو إعادة األملواليت أعقبتها عملية اليت أطلقتها قوات التحالف " عا



4 

والقوات  املسلحة) احلوثني(مجاعة أنصار هللاعلى أهداف يف املناطق اليت تسيطر عليها  ويةمن اهلجمات اجلمحلة  وجود
صاحل  .املوالية للرئيس السابق 

 
وية العشوائية اليت نفذها ق اهلجمات اجلتوثّ تقارير اإلنسان ومنظمات حقوق  إعالموسائل  تنشر ، منذ بداية هذه احلملةو 

 ً̄ صاRت ،خملفةاملدنيني ومنازلمثل األسواق واملدارس  :مدنيةالتحالف العسكري بقيادة السعودية ، و اليت استهدفت أعيا إ
  .املدنيني يف اوساطة ر خط
  
يف  بقيادة السعوديةم »ا التحالف العسكري اعترب الربملان األورويب أن اهلجمات العسكرية اليت قا م2015يوليو  9 منذو 

 كما دان. ائم حربيرقى إىل جر  انتهاك للقانون اإلنساين الدويل على حنوٍ  يف ،إىل قتل املدنيني وقائعاليمن أدت يف عدة 
التحالف الذي  نّفذهاالضرRت اجلوية اليت جّراء املدنيني  القتلىالعديد من سقوط، ، من بني أمور أخرىالربملان األورويب
على األقالملمثل  ثالثة قرارات خمتلفة يف، دعا الربملان األورويب منذ ذلك احلني. حصاره البحريكذا ية و تقوده السعود

فيديريكاموغرييين إلطالق مبادرة لفرض حظر على األسلحة ضد اململكة /السيدة¯ئب رئيس املفوضية األوروبية / السامي
  .يف اليمنيل اإلنساين نتهاكات للقانون الدو السعوديةRبقيام العربية السعودية يف ظل االدعاءات اخلطرية 

  

 

Rصراع مسلح : دور أورو   تصدير القنابل إىل الطرف القيادي يف 
  

وعلى الرغم من هذه احلقائق، فإن العديد من الدول األوروبية مثل إيطاليا وأملانيا واململكة املتحدة وإسبانيا وفرنسا 
. أطراف النزاع Rألسلحة والذخرية والدعم اللوجسيت تزويدمل تتوقف عن  RWM Italia S.p.A والشركات مثل

واليت االنتهاكات املبلغ عنهاعلى الرغم من يف اليمن مثاالً Rرزاً لتصدير األسلحة إىل دول يف حالة حرب  النزاع لذلك يعتربو 
ورويب والقوانني لالحتاد األ املوحدواملوقف  لحةخالفة ملعاهدة جتارة األساملو ، نون الدويل اإلنساينحقوق اإلنسان والقاطالت 
تستفيد الشركات األوروبية . كارثة وارتكاب جرائم حرب  لتغذيةستخدم أن هذه األسلحة تُ  حقيقةبغض النظر عن و ، احمللية

صادرات األسلحة إىل التحالف العسكري الذي تقوده السعوديةوبصورة غري مباشرة احلكومات األوروبية    .من 

 :، تلعب إيطاليا دورًا هاًمابني هؤالء املصدرين األوروبينين م
صُ م2015منذ مايو  � نعت يف إيطاليا حتت األنقاض اليت خلفتها غارات جوية للتحالف ، مت العثور على بقاÀ قنابل 

 .خمتلفة يف اليمن وقائعيف 
صةب بغض النظر عن انتهاكات القانون الدويل املبلغ عنها، فإن الرتاخيص احلكومية � صادرات األسلحة إىل اخلا

 .النزاعاململكة العربية السعودية تغطي مئات املاليني من اليورو سنوÀً، وقد ازدادت منذ اندالع 
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 نزاعإىل البلدان املنخرطة يف "، الذي حيظر تصدير األسلحة 185/1990يتعارض هذا األمر مع القانون اإليطايل  �
 .ويتناقض مع التزامات إيطاليا مبوجب املوقف املوحد لالحتاد األورويب ومعاهدة جتارة األسلحة" مسلح

  
 RMW Italia عها شركةأجزاء كبرية من الصادرات من إيطاليا إىل اململكة العربية السعودية هي القنابل اليت تصنّ 

S.p.A وهي شركة (بعة لشركة ،Rheinmetall AG األملانية.  
 

، �نتاج قنابل من نوع أماكن أخرى، من بني سريدينا/يف دوموسنافاس RMW اإلنتاج التابع لشركةيقوم مصنع 
MK80 ورويب ذا(ملنشأاألالطائرات احلربية تشمل . الغريب املنشأ، وهي قنابل شائعة تسقطها الطائرات احلربية ذات

مت نقل العديد من  .ات اجلوية لعدة دول أخرى يف التحالفقو العن  فضالً  ،أسطول القاذفا(لسعودية امللكي األمريكيو 
 من، لقنابل موجهةأو كأجزاء  سواء جاهزة الصنعMK84و  MK83و  MK82،من نوع ، من بني أنواع أخرىالقنابل

. مت تسليم بعضها جوًا وهو ما يدل على حاجة املتلقي الطارئة هلاإذ . النزاعإيطاليا إىل اململكة العربية السعودية منذ اندالع 
  .اليمن أجواءيف  مع حقيقة أن سالح اجلو امللكي السعودي هو من بني القوات اجلوية األكثر نشاطاً هذا األمر  يتوافق

  


