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العالم

العالم

اليمن للمرة األولى منذ اندالع العدوان على اليمنّ ،
الوقوف بوجه «تحالف اإلجرام والتجويع» ،وتحميله ّمسؤولية
في
كافة
المحافظات
كلمة
د
تتوح
ّ
ّ
االنهيار االقتصاديّ .
تحول ُيتوقع أن يسلك مسارًا تصاعديًا خالل المرحلة المقبلة ،في ظل استمرار السعودية واإلمارات في سياساتهما ،وتشكل وعي
شعبي جامع بخطورتها

ابن سلمان يرد على إهانات ترامب:

ّ
«الحرب االقتصادية» توحد اليمنيين :معًا ضد تناهب الثروات
صنعاء ـــ رشيد الحداد
ّ
وحدت الحرب االقتصادية اليمنيني
ف ــي ج ـب ـهــة ال ــدف ــاع ع ــن ح ــق ال ـب ـقــاء.
فاملحافظات الـتــي ُرفـعــت فيها ،قبل
عامني ،عبارات الشكر لـ«التحالف»،
وجدت نفسها في مواجهة مصيرية
يقودها
مع سياسات التجويع التي
ّ
ً
ُ
حاوال تحقيق ما لم تحققه
األخير ،م ِ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات
ونصف سنة .تشديد الحصار على
امل ـحــاف ـظــات ال ــواق ـع ــة ت ـحــت سـيـطــرة
«حكومة اإلن ـقــاذ» ،واسـتـهــداف سبل
عيش املواطنني في املحافظات كافة
م ــن خـ ــال ضـ ــرب ال ـق ـي ـمــة ال ـشــرائ ـيــة
للعملة ،وسيلتان أرادت من خاللهما
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات إخ ـ ـضـ ــاع
َ
اليمنيني ،غير مكترثتني للتداعيات
ال ـن ــات ـج ــة مـ ــن تـ ــدهـ ــور س ـع ــر ص ــرف
الـ ــريـ ــال ال ـ ــذي ف ـق ــد  %60م ــن قـيـمـتــه
خــال األي ــام املــاضـيــة ،مــع مــا ّ
تسبب
ب ــه ذل ــك م ــن رد فـعــل شـعـبــي غــاضــب
ضــد «الـتـحــالــف» ،للمرة األول ــى منذ
بدء العدوان ،من املهرة شرقًا وحتى
ال ـحــديــدة غــربــا .وعـلــى رغ ــم محاولة
اإلم ـ ــارات تــوظـيــف الـسـخــط الشعبي
ف ــي ال ـج ـنــوب ض ــد ح ـكــومــة الــرئـيــس

مليون برميل
من
أكثر ُ
ّ
ّ
نفطي تصدر شهريًا عبر الضبة
من دون مناقصات
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،عـبــد رب ــه منصور
ه ـ ـ ـ ــادي ،عـ ـب ــر «املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الـجـنــوبــي» املــوالــي لـهــا ،إال أن ردود
الـفـعــل فــي املـحــافـظــات ال ـخــارجــة عن
ّ
ّ
سـيـطــرة حـكــومــة اإلن ـقــاذ ظــلــت تتهم
ت ـح ــال ــف ال ـ ـع ـ ــدوان ب ــال ــوق ــوف وراء
ّ
استمرت
االنهيار االقتصادي ،فيما
التظاهرات في رفع الشعارات ُامل ّ
نددة
ب ـس ـيــاســة ال ـت ـجــويــع ،وال ــداع ـي ــة إلــى
رحيل «التحالف» بشكل فوري.
الـ ـت ــده ــور الـ ـح ــاد ف ــي س ـع ــر ال ـص ــرف
فـتــح ،كــذلــك ،الكثير مــن املـ ّلـفــات التي
حاولت حكومة هــادي تجنبها خالل
الفترة املاضية .إذ تصاعدت ،أخيرًا،
املـ ـط ــالـ ـب ــات فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب وال ـش ـم ــال
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ع ـم ـل ـي ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ــط
ّ
والـ ـ ـغ ـ ــاز الـ ـل ــذي ــن ت ـش ــك ــل ع ــوائ ــده ـم ــا
 %75م ــن إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات الـعــامــة

للبالد .لكن اليمنيني مـحــرومــون من
إمكانية االستفادة من تلك اإليــرادات
ب ـف ـعــل «س ـي ـط ــرة دول ال ـ ـعـ ــدوان على
َ
املنتجة فــي محافظتي
حـقــول النفط ِ
شـبــوة وحـضــرمــوت» وفـقــا ملــا يــؤكــده
مـصــدر فــي وزارة الـنـفــط فــي حكومة
اإلن ـقــاذ .ويكشف املـصــدر ،فــي حديث
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن ق ـ ــوات إم ــارات ـي ــة
سيطرت قبل عــدة أشـهــر على جميع
ح ـ ـقـ ــول الـ ـنـ ـف ــط املـ ـن ـ ِـتـ ـج ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع
املسيلة الـنـفـطــي ،الفـتــا إل ــى قـيــام أبــو
ظبي بتعزيز وجودها العسكري في
منشأة املسيلة النفطية بـلــواء كامل
من الـقــوات الخاصة اإلماراتية مـ ّ
ـزود
بــأربــع ط ــائ ــرات «أبــات ـشــي» مــوجــودة
داخ ـ ــل م ـط ــار ش ــرك ــة «ب ـت ــرو مـسـيـلــة»
(كـنــديــان نكسن ســابـقــا) ،والــواقــع في
قـطــاع « 14الـنـفـطــي» .ويـلـفــت املـصــدر
ً
حقوال نفطية ّ
تحولت إلى
إلى أن ثمة
ثـكـنــات عـسـكــريــة ،مـعـتـبـرًا م ــا يـحــدث
ب ـم ـثــابــة «ت ـق ــاس ــم ل ـل ـث ــروة ال ـس ـيــاديــة
ب ــن اإلمـ ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة وق ـي ــادات
عسكرية تنتمي إل ــى ح ــزب اإلص ــاح
ف ــي م ـ ـ ــأرب» ،مــوض ـحــا أن «اإلم ـ ـ ــارات
تـسـيـطــر ع ـلــى امل ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة في
حـ ـض ــرم ــوت وش ـ ـبـ ــوة بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق مــع
ال ــري ــاض ،ال ـت ــي تـسـعــى ه ــي األخ ــرى
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات نـفـطـيــة
فــي ش ـبــوة ،فيما ال ي ــزال قـطــاع ذهبا
ال ـن ـف ـطــي ف ــي شـ ـب ــوة خـ ـ ــارج سـيـطــرة
الـقــوات املوالية لــإمــارات .أمــا القوات
املوالية للجنرال علي محسن األحمر
فـتـتـمــركــز بــال ـقــرب م ــن ق ـط ــاع الـعـقـلــة
ال ـن ـف ـطــي ف ــي شـ ـب ــوة ،وت ـس ـي ـطــر على
عدد من القطاعات النفطية اإلنتاجية
فــي شركة صافر النفطية ،وقطاعات
نفطية وغــازيــة أخ ــرى واق ـعــة مــا بني
شبوة ومأرب».
ما كشفه املصدر تؤكده ،كذلك ،مصادر
ن ـق ــاب ـي ــة فـ ــي ش ــرك ــة «ب ـ ـتـ ــرو م ـس ـي ـلــة»
ال ـت ــي تـنـتــج ش ـهــريــا أك ـث ــر م ــن مـلـيــون
ُ
برميل مــن الـخــام الثقيل ،ت ـصـ َّـدر عبر
ميناء الضبة النفطي في مدينة املكال
(مركز محافظة حضرموت) الخاضع
لسيطرة كتيبة إماراتية بقيادة ضابط
إم ــارات ــي يــدعــى أب ــو سـلـطــان الـشـحــي،
ُ
وتـبــاع من ّدون أي مناقصات رسمية
وبال ّ
أي تدخل من ِق َبل حكومة هادي،
وي ـت ــم ت ـحــويــل إي ــراداتـ ـه ــا م ــن الـعـمـلــة
الصعبة إلــى البنك األهلي السعودي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــدر ن ـف ـســه ،فـ ــإن ال ـق ــوات
اإلمــاراتـيــة املتمركزة في شركة «بترو
م ـس ـي ـل ــة» ب ــذريـ ـع ــة ح ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت

األمم المتحدة:
إنقاذ العملة
أو «الالرجعة»
تواصلت ،أمــس ،التحركات االحتجاجية
ع ـلّــى ت ــده ــور األوضـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ،فــي
ظ ــل ت ـح ــذي ــرات أطـلـقـتـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
م ــن تــداع ـيــات ان ـه ـيــار ال ـع ـمـلــة .وخــرجــت
فــي الـعــاصـمــة صـنـعــاء مـسـيــرة حــاشــدة
تحت شعار «ثــورة ضد تحالف اإلجــرام
وال ـ ـت ـ ـجـ ــويـ ــع» ،رفـ ـ ــع امل ـ ـشـ ــاركـ ــون فـيـهــا
شعارات ُم ّنددة بـ«الحرب االقتصادية»،
م ــؤك ــدي ــن «أنـ ـه ــا سـتـفـشــل ك ـمــا فشلت
الحروب العسكرية»ُ ،ومعلنني تضامنهم
مــع املـتـظــاهــريــن فــي مختلف محافظات
الـيـمــن .بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،ح ــذرت األمــم
املتحدة من أن تدهور سعر صرف الريال
اليمني يفاقم خطر املجاعة الذي يواجهه
مــايــن املــواطـنــن .ونـ ّـبـهــت منسقة األمــم
املـتـحــدة لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي اليمن،
ّ
استمرت قيمة
ليز غــرانــدي ،إلــى أنــه «إذا
ال ــري ــال فــي االن ـخ ـفــاض ،ف ــإن  3.5إل ــى 4
م ــاي ــن ش ـخــص آخ ــري ــن سـيـصـبـحــون
فــي وضــع مــا قبل ال ـجــوع» ،الفـتــة إلــى أن
«أسعار السلع األساسية ارتفعت بشكل
حاد في األسابيع األربعة املاضية ،بسبب
االن ـخ ـفــاض ال ـســريــع ف ــي قـيـمــة ال ــري ــال».
وقالت غراندي إن «الوضع أصبح ال يطاق
بالفعل ،وسوف نصل إلى نقطة الالرجعة
».ما لم ّ
يتم القيام بشيء إلنقاذ العملة
)األخبار(

تطالب االحتجاجات الشعبية المتصاعدة باستعادة عملية إنتاج النفط والغاز (أ ف ب)

ال ـن ـف ـط ـيــة ت ـف ــرض ال ـح ـص ــول ع ـل ــى مــا
نسبته  %5مــن حجم اإلنـتــاج اليومي
ع ـل ــى ث ـ ــاث ش ــرك ــات ن ـف ـط ـيــة مـنـ ِـتـجــة
لـلـنـفــط ف ــي «ق ـط ــاع  »14و«ق ـط ــاع »10
و«قطاع  »32في املسيلة.
حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـت ــه
اع ـت ــرف ــت ،ف ــي اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ عـقــدتــه
ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،ب ــال ـل ـ ّج ــوء
«اض ـط ــراري ــا» إل ــى م ـصــادر تضخمية
ّ
العجز الـعــام فــي موازنتها.
للحد مــن ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـج ــن ـب ــت الـ ـح ــدي ــث عـ ــن دور
اإلم ـ ــارات ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة،
ّ
اتـ ـهـ ـم ــت «االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن» و«أن ـ ـصـ ــار

ال ـل ــه» و«اإلره ــابـ ـي ــن» بــإف ـشــال تنفيذ
ال ـع ــدي ــد م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات االق ـت ـصــاديــة
ا ُل ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ال ـل ـجـنــة االق ـت ـصــاديــة
امل ـعـ ّـي ـنــة م ــن ق ـ َـب ــل ه ـ ــادي .وه ــو م ــا ّ
رد
ِ
ع ـل ـي ــه أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة نـفـسـهــا
أحمد غالب ،الذي أكد استحالة تنفيذ
ّ
أي ح ـلــول أو مـعــالـجــات ف ــي ظ ــل عــدم
وج ــود أي سيطرة حقيقية للحكومة
فــي املـحــافـظــات الجنوبية والـشــرقـيــة،
ُمـطـ ِـالـبــا بــاسـتـعــادة م ــوارد الــدولــة في
تلك املحافظات .وبينما اكتفت حكومة
هـ ــادي ب ــدع ــوة ال ــري ــاض إل ــى تسهيل
السحب من الوديعة السعودية ،طالب

م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ــه
ونــائــب رئـيــس حكومته الـســابــق ،عبد
ال ـعــزيــز جـ ـب ــاري ،امل ـق ـيــم ف ــي ال ـقــاهــرة،
ت ـح ــال ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان ،ب ــال ـت ــدخ ــل إلن ـق ــاذ
الـعـمـلــة ،أو تثبيتها كـمــا كــانــت عليه
خالل األيام األولى لـ«عاصفة الحزم»،
وترك اليمنيني يواجهون مصيرهم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ـ ــاد ت ـصــاعــد ال ــدع ــوات
إلــى وقــف تــدهــور العملة ،مــرة أخــرى،
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة تـ ـحـ ـيـ ـي ــد االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـت ــي
أطلقها قــائــد «أنـصــار الـلــه» عبد امللك
الحوثي ،إلى الواجهة .فاملبادرة دعت
إلــى تحييد اإليـ ــرادات الـعــامــة للدولة،

وتـسـلـيـمـهــا إل ــى جـهــة م ـحــايــدة تعمل
ّ
تحت إش ــراف األم ــم املـتـحــدة ،وتتولى
صرف رواتب املوظفني ،والحفاظ على
س ـعــر صـ ــرف ال ـع ـم ـلــة .ل ـكــن الـ ـ ـ ّ
ـرد جــاء
بـمـطــالـبــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ب ــاالع ـت ــراف
بــ«الـشــرعـيــة» ،وتسليم اإليـ ــرادات إلى
«مــركــزي ع ــدن» .وهــي شــروط وصفها
مــراق ـبــون ب ــ«ال ـت ـع ـج ـيــزيــة» ،معتبرين
أنها ال تكشف عن وجــود رغبة إلنقاذ
ال ـي ـم ـن ـي ــن م ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـ ــزالق إل ـ ـ ــى ح ــاف ــة
املـ ـج ــاع ــة ،بـ ــل تـ ـخ ــدم دول الـ ـ ـع ـ ــدوان،
وتـ ـح ــاول إسـ ـق ــاط ج ــرائ ــم ال ـس ـعــوديــة
واإلمارات.

سوريا

ُ
تركيا «تجرد» فصائل إدلب :توسيع «الجيش الوطني»؟
بـيـنـمــا ي ـســود خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بني
ال ـف ـص ــائ ــل والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري فــي
م ـح ـيــط إدلـ ـ ــب هـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ٌ
ـذر ت ـشــوبــه
بعض الخروقات وعمليات القصف
امل ـت ـب ــادل ،وخ ــاص ــة ف ــي ري ـفــي حـمــاة
والالذقية ،لم تشهد منطقة «خفض
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ف ــي إدلـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا،
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،أي تـطــورات
ف ـع ـل ـي ــة الف ـ ـتـ ــة عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار إنـ ـش ــاء
امل ـن ـط ـقــة «املـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» وف ــق
مقتضى االت ـفــاق الــروســي ـ ـ التركي
فــي ســوتـشــي .غير أن نـشــاط أجهزة
االستخبارات التركية هناك تضاعف
بـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ـ ـ ــت ،وفـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا ت ـت ـن ــاق ـل ــه
أوس ــاط مـعــارضــة ،لتذليل العقبات
أم ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـن ــاش ـط ــة
هـ ـن ــاك ب ـخ ـطــط أن ـ ـقـ ــرة .ال ـج ــدي ــد فــي
ه ــذا الـسـيــاق ك ــان مــا نقلته مـصــادر
معارضة أمــس ،عن مطالبة الجانب

التركي ملمثلي الفصائل املسؤولني
ع ــن مـلــف الـتـنـسـيــق ،بـتــأمــن لــوائــح
اسمية للعناصر في كل التشكيالت،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــم لـ ـ ــوائـ ـ ــح جـ ــرد
باألسلحة العائدة لكل منها .وتأتي
هذه الخطوة بعدما أفيد عن وجود
نشاط تركي إلحصاء املدنيني أيضًا
ف ـ ــي الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة ض ـمــن
مـ ـح ــافـ ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،إل ــى
جانب املستندات العقارية وغيرها.
ّ
ويذكر التوجه التركي بما جرى في
مناطق «درع ال ـفــرات» ،مــن خطوات
لتسهيل إدم ــاج املــؤسـســات املحلية
ف ــي املـنـظــومــة اإلداريـ ـ ــة الـتــركـيــة من
جهة ،والعمل على تنظيم الفصائل
الـعـسـكــريــة ضـمــن هيكلية «الجيش
الوطني».
وف ــي م ـ ــوازاة تـلــك ال ـت ـط ــورات ،تـبــدو
ف ــرص انـعـقــاد الـقـمــة الــربــاعـيــة التي

من تظاهرة قرب بلدة خربة الجوز في إدلب قبالة إحدى
نقاط الجيش التركي الحدودية (أ ف ب)

ّ
ب ــش ــر ب ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
ط ـ ـيـ ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة وفـ ــق
التصريحات الروسية .فالقمة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ـم ــع زع ـ ـمـ ــاء تــرك ـيــا
وروسيا وفرنسا وأملانيا لم تخلص
تـحـضـيــراتـهــا إل ــى نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة .وه ــو م ــا ّ
رده نــائــب
وزيــر الخارجية الــروســي ميخائيل
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات إل ــى
وك ــال ــة «ت ـ ـ ــاس» أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أس ـب ــاب
«تتعلق بالشركاء األوروبـيــن» ،من
دون أن يقدم مزيدًا من التوضيحات.
وكـ ــان الف ـت ــا ،ب ــالـ ـت ــوازي ،أن فــرنـســا
خــرجــت لتنتقد ،مــن بـعــد واشـنـطــن،
تـسـلـيــم مــوسـكــو مـنـظــومــة «»300-S
إل ــى الـجــانــب ال ـس ــوري ،عـلــى اعتبار
أنه ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل
آفاق التوصل إلى حل سياسي.
ووس ــط تــركـيــز األوسـ ــاط األمـيــركـيــة

خ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن امل ــاضـ ـي ــن عـلــى
نـ ـق ــاش آل ـ ـيـ ــات «م ـج ــاب ـه ــة ال ــوج ــود
اإلي ــران ــي» فــي س ــوري ــا ،انـتـقــد وزيــر
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ت ـشــاك
ه ـي ـغــل آل ـي ــة ت ـعــامــل إدارة الــرئ ـيــس
دونالد ترامب مع هذا امللف .واعتبر
في مقابلة مع موقع «ديفينس ون»
األمـ ـي ــرك ــي أن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ل ـل ــوالي ــات
املتحدة «طــرد» اإليرانيني عبر نشر
أل ـف ــي ج ـن ــدي أم ـيــركــي «ف ــي أق ــل من
نـصــف مـســاحــة ســوريــا» ،مستطردًا
بــالـقــول «حـسـنــا ،حـظــا سـعـيـدًا سيد
ب ــول ـت ــون (م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي جون بولتون)» .ولفت إلى
أن ــه ال يـمـكــن تحقيق االس ـت ـقــرار في
سوريا «من دون الروس ،ومن دون
اإليرانيني ،أو الالعبني اآلخرين في
املنطقة».
(األخبار)

أحب العمل معه
رد محمد بن سلمان
بخجل ،على إهانات الرئيس
دونالد ترامب المستمرة
له ولوالده ،وعلى األوامر
األميركية بشأن دفع المزيد
مقابل «الحماية» وخفض
أسعار النفط ،بالقول إنه
يحب ترامب ،وأنه يجب
أن ُيقبل من األصدقاء
قولهم أشياء سيئة
اخ ـت ــار ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ،محمد
بــن سـلـمــان ،التوقيت املـنــاســب ،إلجــراء
مقابلة مع من يطرح األسئلة الحاضرة،
كـ ــوكـ ــالـ ــة «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــرغ» ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا مــن
إعـ ــام «الـ ـب ــاط» ،ب ـهــدف الـ ــرد عـلــى كل
التساؤالت املتراكمة دفعة واحدة ،سواء
ب ـش ــأن ف ـشــل «رؤيـ ـ ــة  ،»2030وأك ــذوب ــة
«السيادة» ،ولعبة «الحماية» األميركية
التي لم تنتهِ بإهانات ترامبية صادمة،
دفعت إلى أن تكون البداية في املقابلة:
«ق ــال ت ــرام ــب إن ــك ستستمر أسـبــوعــن
فقط من دون الواليات املتحدة» ،فرد ابن
سلمان مكتفيًا بــأن ذلــك «غـيــر دقـيــق»،
على اعتبار أن «السعودية تحتاج إلى
مــا يـقــرب مــن  2000ع ــام ،ربـمــا ،لتواجه
بـعــض امل ـخــاطــر» .فــولــي الـعـهــد الـشــاب،
يــرى أن «الــواليــات املتحدة بحاجة إلى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ولـ ـي ــس ال ـع ـك ــس ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أن «امل ـم ـل ـك ــة اس ـت ـط ــاع ــت ح ـمــايــة
مـصــالـحـهــا» ،ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ب ــاراك
أوباما« ،الذي عمل ضد أجندة الرياض
في املنطقة» ملدة ثماني سنوات ،معتبرًا
أن «النتيجة النهائية كانت أن الرياض
ً
نجحت ،فيما واشنطن فشلت» ،مستدال
في ذلك بمصر .يسأل املحاور :أال تهتم
ملا يقوله الرئيس ترامب عن والدك؟ لعله
يــرد على شــيء مــن اإلهــانــة املتواصلة،
لـكــن األخ ـيــر لــم يـخـ ّـيــب ال ـظــن ب ــه ،فكان
رده أن ــه «يـجــب أن تقبل أن أي صديق
سيقول أشـيــاء جـيــدة وأش ـيــاء سيئة»،
مؤكدًا أنــه يضع كل تلك اإلهــانــات «في
إطــار الصداقة» ،بل ذهــب إلــى تبريرها
بــأن «تــرامــب يتحدث إلــى شعبه داخــل
الواليات املتحدة األميركية» .وردًا على
سـ ــؤال ع ــن رد ال ـف ـعــل ال ـس ـع ــودي تـجــاه
كندا وأملانيا ،إذ اعتبر أن مطالبة كندا
ب ــاإلف ــراج ع ــن معتقلني ن ـش ـطــاء ،كــانــت
بمثابة «أوامر» ال تقبل بها السعودية،
مـشــددًا على أن «محاكمة النشطاء في
السعودية مرتبطة بقضايا تجسس».
ّ
لكن املحاور ذكر ابن سلمان ،بأن ترامب
أمــر السعودية بــ«الــدفــع» أكثر من أجل
حمايتها ،فرد بأن بالده «ال تدفع شيئًا
ألمـنـهــا» ،بــل «إن جميع األسـلـحــة التي
لــدي ـنــا م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــدفــوعــة
الـثـمــن ،ولـيـســت مـجــانـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن استراتيجية بــاده قبل فــوز ترامب
بــالــرئــاســة ،كــانــت ت ـقــوم عـلــى «تـحــويــل
معظم صفقات التسلح إلى دول أخرى»،
ل ـك ــن م ــع ف ـ ــوز تـ ــرامـ ــب ،ارت ـ ـ ــأت املـمـلـكــة

«شــراء  %60من أسلحتها من الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،واض ـ ـعـ ــا ص ـف ـق ــات ال ـس ــاح
املـلـيــاريــة األخ ـيــرة (خ ــال قمم الــريــاض
الثالث) في هذا اإلطار.
يؤكد ابن سلمان أنه يحب ترامب ويحب
العمل معه ،إذ يعتبر أن عالقة الرياض
م ـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن «جـ ـ ـي ـ ــدة ب ـن ـس ـب ــة %99
وه ـنــاك إشـكــالـيــة واحـ ــدة» .وأك ــد أنهما
سويًا حققا «الكثير في الشرق األوسط،
بخاصة ضد التطرف واأليديولوجيات
املتطرفة واإلره ــاب» ،مشيرًا إلــى أنهما
يـعـمــان ال ـي ــوم ،ل ــ«مــواج ـهــة املـتـطــرفــن
واإلره ــابـ ـي ــن ،وال ـت ـح ــرك ــات اإلي ــران ـي ــة
السلبية في الشرق األوسط».
وب ـش ــأن م ـطــال ـبــات ت ــرام ــب لـلـسـعــوديــة
بخفض أسعار النفط ،قال إن بالده لم
تقرر «أب ـدًا في تاريخ اململكة أن نحدد
أسـ ـع ــار الـ ـنـ ـف ــط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ذل ــك
«يعتمد على العرض والطلب» ،ولكنه
أكد أن ما تلتزم به اململكة «هو التأكد
م ــن عـ ــدم وج ـ ــود ن ـقــص ف ــي الـ ـع ــرض».
ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن ن ـتــائــج زي ــارت ــه إلــى
ال ـك ــوي ــت ،ب ـه ــدف إع ـ ــادة تـنـشـيــط حقل
الـخـفـجــي الـ ــذي ي ـقــع م ـحــل خ ــاف بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،قـ ــال إن «ال ـس ـع ــودي ــة لــديـهــا
ال ـقــدرة عـلــى إن ـتــاج  1.3مـلـيــون برميل
ي ــومـ ـي ــا ،مـ ــن دون الـ ـحـ ـق ــل ال ـن ـف ـط ــي»،
لكنه أكــد «اق ـتــراب الـتــوصــل إلــى اتفاق
م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن مل ــواص ـل ــة اإلنـ ـت ــاج في
ال ـح ـقــل ،خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس إلــى
الـعـشــر امل ـق ـب ـلــة» .وأوض ـ ــح أن الـجــانــب
ال ـس ـع ــودي ي ـح ــاول إق ـن ــاع الـكــويـتـيــن
بــال ـبــدء ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تجري املفاوضات حــول السيادة على
الحقل» ،لكن «هناك من قبل في الكويت
هــذا املقترح ،فيما رفــض الطرف اآلخر
استئناف االستخراج قبل حل النزاع»
من دون إيضاح من هي تلك األطراف.
وب ـش ــأن بـيــع أرامـ ـك ــو ،يـصــر مـحـمــد بن
سـلـمــان عـلــى أن الـخـطــة املـتـعـثــرة لبيع
أس ـهــم ف ــي ال ـع ـمــاق الـنـفـطــي «ستسير
قدمًا» ،واعـدًا بـ«طرح عام أولــي بحلول
 ،»2021ومتمسكًا برأيه عالي السقف،
بأن «قيمة الشركة اململوكة للدولة تبلغ
تريليوني دوالر أو أكثر».
وبشأن ملف معتقلي «ريتز كاريلتون»،
التي بدأت في تشرين الثاني /نوفمبر
املــاضــي ،أعـلــن أن «ثمانية أشـخــاص ال
يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،كــاش ـفــا ع ــن أنــه
«ج ــرى تـحــويــل  35مـلـيــار دوالر%40 ،
منها سيولة ،و %60منها أص ــول ،إلى
ً
الحكومة» من الحملة ،قائال إن التحويل
«سيكتمل ربما خالل العامني املقبلني».
وبشأن عدم إيفائه بوعوده بسد عجز
املـيــزانـيــة ،وخـفــض نسبة الـبـطــالــة إلــى
 ،%9أحــال ولــي العهد تلك الــوعــود إلى
ال ـع ــام « 2023ل ـل ـتــأكــد م ــن خ ـلــق فــرص
العمل والنمو االقتصادي واالستثمار
ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،مــرج ـعــا ذلـ ــك إلـ ــى «آثـ ــار
ج ــان ـب ـي ــة ط ـب ـي ـع ـي ــة ال ب ـ ــد مـ ـنـ ـه ــا» فــي
عملية إعــادة هيكلة االقتصاد .وبشأن
قـضـيــة اخ ـت ـفــاء الـصـحــافــي ال ـس ـعــودي،
ج ـ ـمـ ــال خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،ق ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ي ــرح ــب
«بتفتيش تركي لقنصليتنا للبحث عن
خاشقجي».
(األخبار)
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الحدث
أكد مصدر خليجي أن السلطات السعودية
أبلغت أنقرة ،أمس ،أن الكاتب السعودي
جمال خاشقجي «بات في الرياض» .وسرد
المصدر عددًا من تحركات خاشقجي في
المدة الماضية ،وأهمها لقاءاته بخالد بن
سلمان في واشنطن ،وهو ما يثير المزيد من
عالمات االستفهام حول القضية

ّ
السعوديون يبلغون األتراك:
خاشقجي في الرياض

ّ
نظم إعالميون أمس وقفة أمام القنصلية
السعودية تضامنًا مع خاشقجي (أ ف ب)

كشف مصدر خليجي لـ«األخبار» أن عملية نقل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي إلى الرياض باتت مؤكدة .ونقل
املصدر أن السلطات السعودية ،وقــرابــة العاشرة من صباح
أمــس ،تواصلت مع السلطات التركية وأبلغتها حسم مصير
خــاشـقـجــي بــاسـتـعــادتــه ،وأن ــه ب ــات فــي األراضـ ــي الـسـعــوديــة.
املعلومات ،فإن انتقال خاشقجي إلى السعودية تم
وبحسب ّ
بعملية مـعــقــدة ،وبعد أن كــان قــد قـ ّـدم سفير السعودية لدى
واشـنـطــن ،نجل املـلــك وشقيق ولــي الـعـهــد ،خــالــد بــن سلمان،
تطمينات للرجل في وقت سابق ،بأنه لن ُي ّ
مس في حال عاد
إلــى ال ـبــاد .وأف ــادت املعلومات بــأن خاشقجي كــان قــد دخل
إلى املبنى الرقم  1في القنصلية حيث كانت تنتظر خطيبته
خــارجــا أمــام املبنى ،ومــن ثــم خــرج مــن مبنى آخــر للقنصلية
يحمل الرقم  2عبر ممر يربط املبنيني ،قبل أن يتم إصعاده
إلى سيارة بيضاء كبيرة توجهت إلى املطار .وقال املصدر إن
العملية تواطأ فيها أحد الضباط األتراك .الشكوك ال تزال تحوم
ً
حول ما جرى .فأوال ،التقى خاشقجي «وجهًا لوجه» بخالد بن
سلمان في واشنطن ،أربع مرات في املدة املاضية .وهو ما دفع
مسؤولني أميركيني إلى االستفسار من خاشقجي عن أسباب
هذه اللقاءات ،رغم عالقته السيئة بالنظام السعودي وموقفه
املعارض ،فما كان منه إال أن وضع األمر في إطار متابعة «أمور
عائلية داخل اململكة» طلب من األمير السعودي مساعدته فيها
كــونــه سفيرًا للمملكة لــدى واشـنـطــن .األم ــر الثاني «املــريــب»،
بحسب متابعني لتحركات خاشقجي ،قيامه بتحويل مبلغ
مالي إلى تركيا يفوق  200ألف دوالر ،استخدمها في شراء
شقة له في مدينة اسطنبول ،حيث خطيبته التركية التي كان
من املفترض أن ينتقل للسكن (ليس واضحًا إذا كان سكنًا
مؤقتًا أو دائـمــا) معها فــي الشقة بعد تثبيت زواجـهـمــا لدى
القنصلية السعودية آخر مكان شوهد فيه خاشقجي .لقاءات
خاشقجي بـخــالــد بــن سـلـمــان تـفـتــرض أن ــه لــو ت ـجــاوب األول
واختار العودة إلى حضن النظام السعودي ،ومبايعة محمد
بن سلمان ووال ــده ،لفعل ذلــك بسالسة وبــا ضجيج ،ما دام
«األمير» ضامنًا لعودته .لكن مالبسات ما جرى مع خاشقجي
يثير الشكوك حــول رفضه ألي «تصالح» مع النظام ،ما دفع
الرياض إلى الغدر به عبر عملية أمنية .هنا تظهر معلومتان
تجعالن من خاشقجي لغزًا صعب الفكاك .األولــى أن الرجل
قبل مــدة قصيرة تواصل أكثر من مــرة مع أحــد الصحافيني
الـعــرب املـعــروفــن ،وط ــرح نفسه «وسـيـطــا» بينه وبــن النظام
السعودي إلجراء مصالحة ،وهو ما أثار لدى البعض تساؤالت
بشأن كيف يمكن لـ«معارض» أن يتوسط لدى النظام ،وكأن
خاشقجي لــم يكن يــدرك أنــه غير مقبول إلــى هــذا الحد وهو
املعارض «الهادئ» .الثانية ،أنه ومنذ البارحة بالحد األدنى ،فإن
الهاتف الجوال لخاشقجي في يد املستشار في الديوان امللكي
سعود القحطاني .وقــد قــام األخير باالتصال بأمراء وكتاب
وشخصيات عامة ،تواصلوا مع خاشقجي في املدة املاضية
عبر هذا الهاتف ،محذرًا إياهم من أن الديوان امللكي بات يملك
كل املعلومات ّ
عمن تواصل مع خاشقجي.

