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العالم

العالم

ّ ُ
ِّ
«غرد» مع السلطة وإل ...تفصل

اليمن

فلسطين

ّ
ُ
مطر الرياض مجددًا
الطائرات المسيرة تدخل الميدان ...و«الباليستي» ي ِ

ّ
«أنصار الله» تدشن مرحلة «أكثر قوة» من «المفاجآت»

منذ الصباح حتى ساعات المساء،
وقعت السعودية تحت ُرهاب ً الهجمات
اليمنية ،التي اتخذت أمس شكال نوعيًا
ّ
المسيرة
جديدًا مع دخول الطائرات
ميدان المعركة ،باستهداف مطار أبها
و«أرامكو جيزان» .استهداف لم تكد
الرياض تصحو من وقعه حتى باغتتها
هجمة باليستية واسعة جديدة ،أكدت
مرة أخرى أن تهديدات سلطات صنعاء
ليست من فراغ ،وأن المقبل من األيام
سيحمل «مفاجآت» يمكن أن ّ
«تغير
مجرى الحرب» ،وفق ما ّ
توعدت به
قوات الجيش واللجان
«قـ ـ ـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع
بمنظوماتنا الصاروخية املتطورة
واملـتـنــوعــة الـتــي تخترق كــل وسائل
ا ُل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ...قـ ـ ــادمـ ـ ــون ب ـط ــائ ــرات ـن ــا
امل َّ
سيرة ذات املدى البعيد والفاعلية
الجيدة والقدرة العسكرية املمتازة».
ذلك ما ّ
توعد به قائد حركة «أنصار
الله» ،السيد عبد امللك الحوثي ،في
الـ ــذكـ ــرى ال ـث ــال ـث ــة الن ـ ـ ــدالع الـ ـع ــدوان

نفت مصادر «أنصار الله» الحديث
عن «تحرير مدينة ميدي»
على الـيـمــن .وعـيـ ٌـد ســرعــان مــا وجد
سبيله إلى التنفيذ منذ اليوم األول
للعام الرابع مع الهجمة الباليستية
الواسعة التي استهدفت السعودية
لـيــل الـ ــ 26مــن آذار /م ــارس املــاضــي،
إال أنه بلغ أمس مستوى أكثر تقدمًا
بفعل دخول الطائرات املسيرة للمرة
ُاألولى إلى ميدان املواجهة ،في وقت
أط ـل ـق ــت ف ـي ــه ال ـه ـج ـمــة الـبــالـيـسـتـيــة
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الثانية من نوعها (لناحية حجمها)
السعودية
فــي أقــل مــن شـهــر ،لتبدو ً
ـ ـ وإن ل ـســاعــات ـ ـ «م ـسـتـبــاحــة» أم ــام
النيران اليمنية.
ّ
امل ـفــارقــة أن ه ــذا املـشـهــد تـجــلــى بعد
ســاعــات فـقــط مــن ّادعـ ــاء ول ــي العهد
ال ـس ـع ــودي ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،في
م ـ ـعـ ــرض دف ـ ــاع ـ ــه ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
الـ ــذي ت ـق ــوده بـ ــاده م ــن ب ــاري ــس ،أن
«ق ـ ــوات ال ـشــرع ـيــة تـبـعــد م ــا ي ـقــل عن
 20كليومترًا من صنعاء ،وتستطيع
أن تجتاحها بريًا غ ـدًا ،ولكن نعرف
أنــه سيكون هـنــاك ضحايا مدنيون
ك ـث ـيــرون» .ق ــال اب ــن سـلـمــان ذل ــك من
ُ
بلغه أ ّحــد على األرج ــح أن
دون أن ي ِ
اليمنيني كانوا ملــا ينتهوا من مللمة
ّ
أش ـ ـ ــاء ال ـض ـح ــاي ــا الـ ــذيـ ــن خــلـفـتـهــم
أحدث مجازر «التحالف» في صعدة
وت ـعــز .لـكــن مــا تـنــاهــى إل ــى مسمعه
حتمًا هو نبأ «املحرقة» التي تعرض
لـهــا ال ـج ـنــود ال ـس ــودان ـي ــون ،ومعهم
جـ ـن ــود الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـلــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـ ـي ـ ــدي ع ـلــى
الساحل اليمني .نبأ تأتي هجمات
ّ
األرب ـعــاء لتعزز وقـعــه على الــريــاض
وأبـ ــو ظ ـبــي ،بــاع ـثــة بــرســالــة ردع ـيــة
أكثر قوة إلى قيادة «التحالف» التي
ال تـفـتــأ ت ـح ــاول تـحـقـيــق اخ ـتــراقــات
على جبهتي صعدة وميدي ،بعدما
تـضــاءل أملها بتحقق شــيء مماثل
على جبهة صنعاء ،خالفًا ملا زعمه
ّ
األمير «املدلل».
ي ــوم أم ــس ،وف ــي عـمـلـيــة ه ــي األول ــى
مــن نوعها منذ إزاح ــة الستار عــن 4
طــائــرات بــدون طيار محلية الصنع
في الـ 26من شباط /فبراير من العام
امل ــاض ــي ،أع ـلــن س ــاح ال ـجــو املـسـ ّـيــر
تـنـفـيــذ غ ـ ــارات ب ـطــائــرة «ق ــاص ــف »1
على مـطــار أبـهــا الــدولــي فــي منطقة
عـسـيــر وش ــرك ــة «أرام ـ ـكـ ــو» الـنـفـطـيــة
في منطقة جيزان ،بحسب ما نقلت
وكــالــة «س ـبــأ» الــرسـمـيــة عــن مصدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري .وأك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــدر «ت ـع ـط ــل

من داخل إحدى العيادات المتنقلة في مخيم للنازحين في محافظة حجة (أ ف ب)

الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة ف ــي املـ ـط ــار بـعــد
الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات» ،وهـ ـ ــو م ـ ــا اعـ ـ ـت ـ ــرف بــه
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـت ـحــالــف» ،تــركــي
املالكي ،الــذي قــال إنــه «تــم فــي حينه
إغالق حركة املالحة الجوية ...ومن ثم
عادت الحركة الجوية من وإلى املطار
لطبيعتها» ،فــي وق ــت انـتـشــرت فيه
صور ألمير منطقة عسير ،فيصل بن
خالد ،وهــو يتفقد املطار قبل إعــادة
تشغيله .وفــي محاولة لتبرير فشل
أجـهــزة الـ ــرادار الـسـعــوديــة فــي رصد
ال ـطــائــرة ال ـتــي قـطـعــت مـســافــة تــزيــد
عـلــى  150كيلومترًا مــن صـعــدة إلــى
أبـهــا ،نقلت وســائــل إع ــام سعودية
عن مصادر ميدانية أن «امليليشيات
الحوثية استغلت األج ــواء الغائمة
وحــالــة الـطـقــس لتسيير طــائــرتـهــا»
ّ
ال ـتــي حــل ـقــت ع ـلــى ارتـ ـف ــاع ي ـق ــارب 4
كيلومترات.
وفـ ــي ح ــن ّادعـ ـ ــى امل ــال ـك ــي أن طــائــرة
«ق ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــف  »1ذات «خـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــص
وم ــواص ـف ــات إي ــران ـي ــة» ،أك ــد مـســاعــد
املتحدث باسم قوات الجيش واللجان

الشعبية ،العقيد عــزيــز راش ــد ،أن ما
قامت به الطائرة أمس «يكشف وهم
الــدفــاعــات الـجــويــة األمـيــركـيــة» ،التي
دائمًا ما تحاول السعودية التغطية
على فشلها باستدعاء الدور اإليراني
ّ
وتوعد
في عمليات الجيش واللجان.
راشد الرياض بـ«ضربات مؤملة خالل
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،تـنـفـيـذًا لـتــوجـيـهــات
ال ـس ـي ــد الـ ـح ــوث ــي ،ورئـ ـي ــس املـجـلــس
ال ـس ـيــاســي األع ـل ــى ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
الـ ـ ـ ــذي هـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـض ــرب ــات
ص ــاروخ ـي ــة ي ــوم ـي ــة» .ت ـه ــدي ـ ٌـد أعـقـبــه
بساعات استهداف معسكر مستحدث
لـلـقــوات الـسـعــوديــة وال ـســودان ـيــة في
مـنـطـقــة عـسـيــر بـ ـص ــاروخ بــالـيـسـتــي
ّ
من نوع «قاهر « ،»M 2خلف خسائر
ك ـب ـيــرة ف ــي ص ـف ــوف الـ ـع ــدو وع ـت ــاده
العسكري» بحسب ما أفادت به وكالة
«سبأ» ،توازيًا مع اإلعــان عن إطالق
ص ــاروخ باليتسي مــن نــوع «ب ــدر »1
عـلــى معسكر اإلمـ ــداد والـتـمــويــن في
أحد املسارحة جنوبي جيزان.
هذه الضربات الباليستية املتتالية

بـ ـلـ ـغ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ـس ـ ـتـ ـ ً
ـوى ق ـي ــاس ـي ــا
ج ــدي ـدًا ،ب ـعــدمــا بــاغ ـ ُتــت الـسـعــوديــة
ب ـس ـب ـع ــة ص ـ ــواري ـ ــخ أطـ ـلـ ـق ــت دف ـع ــة
واحـ ـ ــدة ع ـلــى أراضـ ـ ــي امل ـم ـل ـكــة ،لـيــل
الـ 26من آذار املاضي .وأعلنت القوة
الـصــاروخـيــة فــي الجيش والـلـجــان،
م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء ،اس ـت ـه ــداف وزارة
ال ــدف ــاع ال ـس ـعــوديــة وم ــواق ــع أخ ــرى
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ــري ــاض ب ـصــواريــخ
مــن طــراز «بــركــان  ،»H 2كما أعلنت
إط ــاق دفـعــة مــن صــواريــخ «ب ــدر »1
املحلية الصنع على منشأة تابعة
لـ ـ ـ ـ «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ن ـ ـجـ ــران،
وع ـلــى أهـ ــداف إضــاف ـيــة فــي الـقـطــاع
ن ـف ـس ــه .وأفـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر «أنـ ـص ــار
الـ ـل ــه» ب ــأن ــه ت ـ ــم ،ك ــذل ــك ،ف ــي ال ــوق ــت
نـفـســه ،اسـتـهــداف مــديـنــة املـلــك عبد
الله االقتصادية وأهــداف أخرى في
منطقة جـيــزان بدفعة مــن صواريخ
«بدر  »1أيضًا .ووفقًا لتلك املصادر،
ف ـقــد أص ــاب ــت ال ـص ــواري ــخ أهــداف ـهــا،
فيما ذكــرت وســائــل إعــام سعودية
أنه تم اعتراض  3صواريخ في أجواء

امل ـم ـل ـك ــة .وتـ ـح ــدث ــت وك ـ ـ ــاالت أن ـب ــاء
عــاملـيــة ،بــدورهــا ،عــن سـمــاع دوي 3
ان ـف ـجــارات فــي الــريــاض ،ومـشــاهــدة
س ـ ـحـ ــب دخـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاء وسـ ــط
العاصمة .وعلى إثر تلك العمليات
املـ ـت ــزامـ ـن ــة ،تـ ـ ّ
ـوعـ ــد الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم
ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ،ال ـع ـم ـيــد ش ــرف
ل ـق ـم ــان« ،قـ ــوى الـ ـع ــدوان بـمـفــاجــآت
قـ ــادمـ ــة س ـت ـغ ـ ّـي ــر مـ ـج ــرى ال ـ ـحـ ــرب»،
مؤكدًا أن «الجيش واللجان مقبالن
على مراحل أقوى وأكثر تصعيدًا».
وجزم لقمان ،في حديث تلفزيوني،
ً
ق ــائ ــا «(انـ ـن ــا) ن ـعــرف ك ـيــف نـخـتــار
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـنـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ،وسـ ـنـ ـقـ ـص ــف
منشآتهم العسكرية واالقتصادية
وأي مفاصل استراتيجية مؤملة».
وكما في السماء ،كذلك على األرض.
بعدما بالغت وسائل اإلعالم التابعة
لـ«التحالف» في االحتفاء بما ّ
سمته
«تحرير مدينة ميدي» شمال غربي
ال ـب ــاد ،جـ ــاءت ال ـت ـط ــورات املـيــدانـيــة
أمـ ـ ــس ل ـت ـك ـشــف أن مـ ــا تـ ــم تـحـقـيـقــه
ليس سوى تقدم محدود في األجزاء
ال ـش ــرق ـي ــة وال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــن امل ــدي ـن ــة،
بحسب ما أكدت مصادر عسكرية من
«أن ـص ــار ال ـل ــه» .وأوض ـح ــت امل ـصــادر
أن ميدي تشهد منذ حوالى أسبوع
مــواج ـهــات عنيفة ال ت ــزال مستمرة،
أدت أخ ـي ـرًا إل ــى مـقـتــل ال ـع ـشــرات من
ال ـج ـنــود ال ـس ــودان ـي ــن .وأض ــاف ــت أن
هجمات القوات املوالية لـ«التحالف»،
واملسنودة بغطاء جوي كثيف ،بلغت
ذروتـ ـه ــا م ـنــذ ي ــوم ــن ،لـتـتـمـكــن تلك
ً
القوات على إثرها من التقدم قليال،
ق ـبــل أن ت ـت ـعــرض لـهـجـمــات م ـضــادة
أوقـعــت «خسائر فــادحــة فــي األرواح
والـ ـعـ ـت ــاد» ف ــي ص ـفــوف ـهــا .وال ـجــديــر
ذكره أن هذه هي املرة الخامسة على
التوالي ،منذ عامني ،التي تعلن فيها
قوات «التحالف» «تحرير ميدي» ،إال
أن ــه وف ــي كــل م ــرة كــانــت التشكيالت
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــ«ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة» ت ـت ـع ــرض
لكمائن تجبرها على التراجع.
(األخبار)

لم تقف حدود االنفجار الذي
طاول الشهر الماضي موكب
رامي الحمدالله في غزة
على مشارف ملف المصالحة
وعرقلته ،بل امتدت إلى
جامعة النجاح التي جاء
منها الحمدالله ،حيث قررت
إدارة مركز اإلعالم فصل
الصحافيين الذين لم ِّ
دوا
يغر
ً
تأييدًا لرئيس الوزراء ومهاجمة
لـ«حماس» ،فيما ساهمت
السلطة بنيابتها العامة في
إسناد قرارات المركز
رام الله ــ األخبار
تصعيد الف ــت ،أعـلــن عــدد مــن الــزمــاء
فــي
ٍ
الصحافيني وبعض األساتذة الجامعيني
ُ
شرف عليه «مركز
انسحابهم من
مؤتمر ي ِ
ٍ
اإلعالم» التابع لجامعة النجاح في نابلس،
شمالي الضفة املحتلة ،وذل ــك احتجاجًا
عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـغ ــري ــد اإلجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري عـلــى
ً
املوظفني ،مــرورًا بفصل بعضهم ،وصــوال
إلى هجوم اإلدارة على نقابة الصحافيني،
وان ـت ـهـ ً
ـاء بالتسبب فــي تــوقـيــف صحافي
ل ـ ــدى أج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة واس ـ ـتـ ــدعـ ــاء نـحــو
ستة آخرين للمثول أمــام النيابة تمهيدًا
للمحاكمة على خلفية األزمة نفسها.
ف ـم ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،وص ـلــت
تـهــديــدات إل ــى ع ــدد مــن الــزمــاء بالفصل
بـسـبــب رفـضـهــم الـتـغــريــد عـلــى هــاشـتــاغ
«#االسـ ـتـ ـه ــداف_الـ ـجـ ـب ــان» ال ـ ــذي أطـلـقـتــه
إدارة مـ ــركـ ــز اإلعـ ـ ـ ـ ــام احـ ـتـ ـج ــاج ــا ع ـلــى
الـتـفـجـيــر الـ ــذي اس ـت ـهــدف مــوكــب رئـيــس
الوزراء رامي الحمدالله ومدير املخابرات
ماجد فــرج في غــزة ،فيما دافــع املركز عن
نفسه في عدة بيانات ،لكنه هاجم نقيب
الصحافيني ،ناصر أبو بكر ،في إحداها،
واصفًا إياه بـ«املدعو» ،كذلك اتهم النقابة
املقربة من حركة «فتح» بـ«الكذب».
وعلمت «األخبار» أن املركز أجبر موظفيه
على التغريد الـقـســري ،فيما كــان «موقع

ُس ِّجل العام الماضي  530انتهاكًا بحق الصحافيين ،منها  376نفذها العدو ،و 154بيد
السلطة و«حماس» (أ ف ب)

الـنـجــاح» اإلخ ـب ــاري يعيد نشر تغريدات
املوظفني مرفقًا بمواد هجومية ضد حركة
«ح ـمــاس» ،علمًا أن املــركــز اإلعــامــي يتبع
الجامعة الـتــي ال ي ــزال رئيسها هــو رامــي
ّ
الحمدالله نفسه ،إذ كان اشتراطه أن يحل
في منصب رئاسة ال ــوزراء ،على أن يبقى
منصبه في رئاسة الجامعة معلقًا ،وينوب
عنه قائم باألعمال إلى حني عودته.
ّ
تصر نقابة الصحافيني على
في املقابل،

فصل «مركز اإلعالم»
نحو  10صحافيين رفضوا
التغريد ضد «حماس»

ـات ب ـف ـصــل مــوظ ـفــن على
«وجـ ـ ــود ش ـب ـه ـ ٍ
خلفية رفضهم التغريد القسري ،وبعض
ّ
املفصولني يتهمون املركز بفصلهم لهذا
الـسـبــب» ،فيما يـقــول «مــركــز اإلعـ ــام» إن
الـفـصــل ج ــاء ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى «ت ـق ـي ـيـ ٍـم» خضع
له املوظفون .ووفــق املعلومات ،بلغ عدد

الذين تركوا العمل لدى املركز  12موظفًا
ومتدربًا ،وليس خمسة أو ستة كما هو
م ـت ــداول ،فيما استغلت جــامـعــة النجاح
وج ـ ــود ب ـع ــض امل ــوظ ـف ــن ع ـل ــى ق ـي ــد عـقــد
عمل ألكثر من سنتني دون تثبيت ـ وهو
أسلوب مخالف لقانون العمل ـ لتتخلص
منهم من دون مسؤولية قانونية.
وبـصــورة عــامــة ،بــاتــت «الـنـجــاح» تشارك
الـسـلـطــة ف ــي قـمــع ال ـحــري ــات ،إذ إن إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــة م ـن ـع ــت قـ ـب ــل مـ ـ ــدة ط ــالـ ـب ــا مــن
منشور عبر «فايسبوك»،
دخولها بسبب
ٍ
رغــم أن بإمكانها رفــع شكوى عليه وفق
األص ـ ــول امل ـت ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا .وك ــذل ــك جــاء
استدعاء النيابة العامة الخميس املاضي
لعدد من الصحافيني على خلفية قضية
ٍ
م ــركــز اإلع ـ ــام ف ــي ال ـجــام ـعــة ،إذ أس ـنــدت
إليهم النيابة تهم الذم والقدح والتشهير،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى «تـ ـع ــري ــض س ــام ــة ال ــدول ــة
للخطر» .وكــان الزميل رامــي سـمــارة أول
املوقوفني ،قبل أن يصدر رئيس السلطة
محمود عـبــاس ق ــرارًا بــاإلفــراج عـنــه ،لكن
مــن دون وق ــف إج ـ ــراءات املـحــاكـمــة ،فيما
ي ـن ـت ـظ ــر صـ ـح ــافـ ـي ــون آخـ ـ ـ ـ ــرون ج ـل ـس ــات
مشابهة هم :عنان عجاوي ،ونائلة خليل،
ومدى شلبك ،وآيات عبد الله.
ومن الجدير ذكره أن «مركز مدى للتنمية
تقرير
والحريات في فلسطني» كشف في
ٍ
عن العام املاضي أن ّ 2017
سجل ارتفاعًا

ف ــي ع ــدد االن ـت ـه ــاك ــات ض ــد الـصـحــافـيـ ّـن
والناشطني بنسبة  %38عن  ،2016ووثق
امل ــرك ــز  530ان ـت ـه ــاك ــا م ـن ـهــا  376نـفــذهــا
ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،و 154ان ـت ـهــاكــا في
الضفة وغ ــزة نفذته ق ــوات األم ــن التابعة
للسلطة و«حـمــاس» .ووفــق املركز يحاكم
ال ـص ـحــاف ـيــون ف ــي ال ـض ـفــة اس ـت ـن ــادًا إلــى
قــانــون الـعـقــوبــات األردنـ ــي املــوضــوع في
سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وك ــذل ــك وفـقــا
لـقــانــون الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة ال ــذي أقــره
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـم ــود ع ـ ّـب ــاس ال ـع ــام
ٌ
ثغرات وفق
املاضي ،وكالهما تتخللهما
خبراء قانونيني.
فـفــي ال ـقــانــون األخ ـيــر ال ــذي أق ــره عـبــاس،
مخالفات تستحق
تشمل املادة  51وقوع
ٍ
ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى «أي جــري ـمــة م ــن ال ـجــرائــم
املنصوص عليها في هــذا الـقــرار بقانون
ب ـ ـغـ ــرض اإلخـ ـ ـ ـ ــال ب ــالـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أو
تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر...
أو بـقـصــد اإلضـ ـ ــرار ب ــال ــوح ــدة الــوطـنـيــة،
وال ـس ــام االج ـت ـمــاعــي ،أو ازدراء األدي ــان
أو االعتداء على الحقوق والحريات التي
ســي»،
يكفلها الدستور أو القانون األســا ً
وه ـنــا ي ـســوق خ ـبــراء ال ـقــانــون ُج ـم ـلــة من
ّ
يضر
ال ـت ـســاؤالت عـ َّـمــن سـيـقــرر مــا ال ــذي
بــالــوحــدة الوطنية والـســام االجتماعي،
أو املعيار الــذي سيحدد ذلــك ،فيما تكون
ال ـع ـقــوبــة ال ـس ـجــن م ــع «األشـ ـغ ــال الـشــاقــة
املؤبدة أو املؤقتة»!
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــات «ه ـ ـيـ ــومـ ــن راي ـ ـتـ ــس
ووت ـ ــش» ،وك ــذل ــك «ال ـع ـف ــو ال ــدولـ ـي ــة» ،قد
طــال ـبــت بـتـعــديــل ه ــذه ال ـن ـصــوص ك ــي ال
يستعمل القانون الجديد «كأداة إلسكات
ل ـت ـع ــاب ـي ــر ش ــرع ـي ــة عـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي وان ـت ـق ــاد
السلطات ،أو النتهاك حق الفلسطينيني
ّ
بالتعبير والـخـصــوصـيــة» .أم ــا فــي غ ــزة،
فـيـسـتـجــوب أم ــن «ح ـم ــاس» الصحافيني
وال ـن ــاش ـط ــن ُ
وي ـحــاك ـم ـهــم اس ـت ـن ــادًا إلــى
البند رقم  262من قانون العقوبات لعام
 ،1963بتهمةٍ عنوانها «استخدام مسيء
للتكنولوجيا» .إلــى ذلــك ،قــال الصحافي
محمد دراغمة إنه كان مدعوًا في الثامن
عشر مــن الشهر ال ـجــاري لـتــرؤس جلسة
فــي مــؤتـمــر إعــامــي يـعـقــده مــركــز اإلعــام
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح« ،ل ـك ـن ـن ــي ق ـ ــررت
االنـسـحــاب ومـقــاطـعــة املــؤتـمــر احتجاجًا
على الدعوى التي رفعها مدير املركز ضد
ست صحافيات وصحافيني».

تقرير

منتدى الطاقة في نيودلهي« :حرب النفط» لم تنته بعد
ّ
شكل االجتماع السادس عشر ملنتدى
الطاقة العاملي ،املنعقد في نيودلهي
الهندية ،مناسبة لطرح أزمــة النفط
وأسعار الطاقة بني البلدان النفطية
م ـ ــن «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،وع ـ ـ ــودة
التحديات إلى األسواق النفطية بعد
التعافي النسبي .وبدت الفتة مواقف

تربط السعودية طرح «أرامكو» في
االكتتاب العام بارتفاع أسعار النفط
ك ــل م ــن وزيـ ـ ـ َـري ال ـط ــاق ــة ،ال ـس ـعــودي
خالد فالح ،واإليراني بيجن نامدار
زنغنه ،اللذين حضرا املنتدى .ففيما
تحدث الوزير السعودي عن مخاوف
من أن تشهد األســواق تقلبات ،أعلن
زنغنه رضى إيران عن أسعار النفط.
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــال ــح أن ب ـ ـ ــاده «لـ ـ ــن تـقــف
مـ ـكـ ـت ــوف ــة األيـ ـ ـ ـ ـ ــدي» لـ ـتـ ـع ــود ت ـخ ـمــة
املـ ـع ــروض ال ـخ ــام إل ــى األسـ ـ ــواق من
ج ــدي ــد« ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ــري ــد أن تــرتـفــع
األسعار إلى مستويات غير معقولة».
وخـ ـ ــال ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم بــن
شركة «أرامكو» السعودية وشركات
تكرير هندية حكومية بشأن مصفاة

طاقتها التكريرية  1.2مليون برميل
ُ
يوميًا ستبنى في الهند ،أشار الفالح
إلــى أن الـســوق تخلصت بالفعل من
جزء كبير من فائض املعروض الذي
ضغط على أسعار النفط ،مع سعي
أع ـضــاء «أوبـ ــك» إل ــى تحقيق ت ــوازن
أقوى بني العرض والطلب.
لكن على الرغم من تأكيد السعودية
حــرصـهــا عـلــى ع ــدم ارت ـفــاع األسـعــار
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ع ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،ت ـش ـي ــر
املعلومات إلــى أن مساعي الــريــاض
في الظل تتناقض مع تصريحاتها
الــرسـمـيــة ،وإن ك ــان يــؤكــد ذل ــك قــول
الفالح إن بالده ترفض عودة تضخم
املـ ـ ـع ـ ــروض ،م ــا ي ـش ــي ب ـ ــأن ال ـجــانــب
ال ـس ـي ــاس ــي ال يـ ـ ــزال ي ـت ـح ـكــم ب ــرؤي ــة
الـ ــدولـ ــة األق ـ ـ ــوى ف ــي «أوبـ ـ ـ ـ ــك» ،وف ــق
حسابات تتعلق بحاجة السعودية
إلـ ـ ـ ــى تـ ـقـ ـلـ ـي ــص االس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف الـ ـ ــذي
ي ـط ــاول دخ ـل ـه ــا ،ودعـ ــم سـيــاســاتـهــا
االقتصادية الجديدة .ووفق ما نقلت
وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة ،فــإن
املـســؤولــن الـسـعــوديــن يستهدفون
سعرًا نفطيًا عند مستوى  80دوالرًا
للبرميل .وهو السقف الذي تحتاجه
الــريــاض لــرفــع تقييم «أرام ـك ــو» ُ قبل
طرحها في االكتتاب العام ،الذي أ ِّجل

أعلن وزير الطاقة اإليراني رضى بالده عن أسعار النفط

مــوعــده .وهــو مــا تــؤكــده تصريحات
ولـ ــي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـح ـمــد بن
س ـل ـم ــان ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ملـجـلــة
«ال ـ ـتـ ــايـ ــم» ،ح ـي ــث رب ـ ــط ط ـ ــرح نـسـبــة
م ــن «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ل ــاك ـت ـت ــاب ب ــارت ـف ــاع
أسـعــار النفط .وأف ــادت «بلومبيرغ»
بــأن املناقشات الخاصة التي نقلها

الـعــديــد مــن األش ـخــاص ،ممن التقوا
على مدار الشهر املاضي بسعوديني
ط ـل ـبــوا عـ ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــويــاتـهــم
لحماية عالقاتهم بالسعودية ،تؤكد
املـسـعــى ال ـس ـعــودي ،عـلــى الــرغــم من
أن املسؤولني السعوديني يحاولون
ت ـج ـنــب اإلف ـ ـصـ ــاح عـ ــن ه ـ ــذا امل ـط ـلــب

ملـ ـن ــدوب ــي م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ـ ــك» وب ــاق ــي
املـشــاركــن فــي س ــوق الـنـفــط .ولفتت
ال ــوك ــال ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إل ـ ــى أن رغ ـبــة
ال ــري ــاض فــي ارت ـف ــاع األس ـع ــار تبدو
مدفوعة بمتطلبات داخـلـيــة ،بينها
ح ــرب الـيـمــن وبــرنــامــج اب ــن سلمان
«ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح وامل ـ ـك ـ ـلـ ــف» لـ ـ ــ«اإلص ـ ــاح

الشركات اإلسبانية العاجزة تنتظر أموال ابن سلمان
االق ـت ـصــادي واالج ـت ـمــاعــي» .وتـقــود
السياسة السعودية النفطية جملة
رهانات ،في مقدمها فرض عقوبات
جــديــدة عـلــى إيـ ــران ،وه ـبــوط إنـتــاج
النفط الـفـنــزويـلــي ،إضــافــة إلــى دعم
روسيا التفاق خفض اإلنتاج.
أم ــا بالنسبة إل ــى شــريــك الـسـعــوديــة
الـ ـق ــوي ف ــي «أوبـ ـ ـ ــك» ،إي ـ ـ ــران ،ال ـت ــي ال
تشترك في اتفاق خفض اإلنتاج ،فإن
السعر الحالي ( 60دوالرًا للبرميل)
ً
ُي ـعـ ّـد س ـع ـرًا م ـق ـبــوال ،بـحـســب م ــا قــال
وزيـ ــر ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي ع ـلــى هــامــش
مـ ـنـ ـت ــدى نـ ـي ــودلـ ـه ــي .ودعـ ـ ـ ــا زن ـغ ـن ــه
إلـ ــى «ع ـ ــدم تـسـيـيــس سـ ــوق ال ـن ـفــط»،
مـ ـح ــذرًا م ــن أن ذلـ ــك «ي ـل ـحــق ال ـضــرر
باملستهلكني ،واملـنـتـجــن أيـضــا ،ألن
هذا السوق يقوم على شكل مجموعة
ـط بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ح ـيــث إن
م ــرت ـب ـ ٍ
اإلض ـ ــرار ب ــدول ــة م ــا سـيـضــر بــالــدول
األخرى أيضًا».
الجدير ذكره أن أسواق النفط قفزت
مـطـلــع األس ـب ــوع إل ــى أرقـ ــام قياسية
منذ أواخ ــر  ،2014على وقــع التوتر
في سوريا ،إذ صعد خام برنت أكثر
مــن  3فــي املـئــة ليبلغ  71.34دوالرًا
للبرميل.
(األخبار)

ّ
ولي العهد السعودي،
وصل
محمد بن سلمان ،أمس ،إلى
قادمًا
العاصمة اإلسبانية مدريدِ ،
من فرنسا التي أمضى فيها 3
أيام .ويلتقي ابن سلمان ،خالل
الزيارة ،ملك إسبانيا ،فيليبي
السادس ،ورئيس وزرائها،
ماريانو راخوي ،الذي سيوقع معه
عددًا من االتفاقيات الثنائية .ومن
ُ
ست َ
برم صفقة
بني العقود التي
َ
ملياري يورو،
ضخمة بقيمة
تبيع بموجبها شركة «نافانتيا»
اإلسبانية ،التي تعاني عجزًا ماليًا
كبيرًا ،الجيش السعودي ،خمسة
طرادات .واستبق تحالف منظمات
«أسلحة تحت السيطرة» ،الذي
يضم «منظمة العفو الدولية»،
وصول ابن سلمان بمطالبة
السلطات اإلسبانية باالمتناع عن
املوافقة على هذه الصفقة ،ووضع
ّ
حد لصادرات األسلحة اإلسبانية
إلى السعودية ،على خلفية الجرائم
املرتكبة في اليمن.

