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العالم

اليمن تقرير دولي جديد يضاف إلى سلسلة تقارير وتصريحات سابقة كلها تحذر من المأساة المقبلة على اليمن.
فك ،أو حتى تخفيف الحصار ،صدر تحذيران ،األول أميركي والثاني من «أنصار اهلل»
وبينما ال يبدو أن السعودية تنوي ّ

تحذير أميركي من السفر إلى السعودية...
و«أنصار اهلل» تهدد بالرد على التجويع
تزامنًا مع تحذير دراسة أميركية من
«سقوط آالف األبــريــاء ،بينهم أطفال،
ـذي ت ـفــرضــه
ضـ ـح ــاي ــا» ل ـل ـح ـص ــار ال ـ ـ ـ ّ
السعودية على اليمن ،ح ــذرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة رع ــاي ــاه ــا من
السفر إلى اململكة بسبب «التهديدات
اإلرهـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ
ال ـب ــال ـي ـس ـت ـي ــة» ،فـ ــي م ـش ـه ــد يـعـكــس
أبــرز «إن ـجــازات» الـعــدوان بعد عامني
ونصف عام.
ومـنــذ إع ــان ب ــدء «ال ـحــرب الخاطفة»
عـلــى الـيـمــن فــي آذار  ،2015تــزاحـمــت
التقارير اإلعالمية الداعمة للعمليات
العسكرية ،واضـعــة إيــاهــا فــي سياق
«الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات االسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة م ـ ــن أج ــل
حماية استقرار اململكة (السعودية)
وشعبها واألمة اإلسالمية كاملة» من
خطر «ميليشيات الحوثي اإليرانية».
لـكــن ،مــن ال ـيــوم األول ،ح ــاول تحالف
العدوان «تطهير» الحدود السعودية
ـ ـ ـ ـ الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،وتـ ــدم ـ ـيـ ــر املـ ـنـ ـظ ــوم ــات
الصاروخية للجيش اليمني والقضاء
على منصات الصواريخ الباليستية
التابعة لحركة «أنصار الله» ،من دون
جدوى!
وبينما نجحت الرياض ،إلى حد ما،
في إخفاء الخسائر املادية والبشرية
الكبيرة التي ُمني بها ال ـعــدوان ،فإن
فشلها فــي تحقيق أي مــن أهــدافـهــا،
وف ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا «سـ ـ ـح ـ ــق» ال ـح ــرك ــة
ّ
و«إعـ ــادة الـشــرعـيــة» ،تجلى بوضوح
م ــع س ـقــوط ص ـ ــاروخ بــالـيـسـتــي على
مطار امللك خالد الدولي في الرياض
م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،وهـ ــو ال ــذي
اعترفت بسقوطه رسميًا على األقل.
«الصاروخ» دفع الواليات املتحدة إلى
تـحــذيــر رعــايــاهــا مــن مـخــاطــر السفر
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،ال ـتــي أغـلـقــت املـنــافــذ
الـبــريــة وال ـجــويــة والـبـحــريــة اليمنية
منذّ نحو أسبوعني ،وذلك في خطوة
ح ـ ــذرت ش ـب ـكــة «ن ـظ ــم اإلنـ ـ ـ ــذار املـبـكــر
مــن املـجــاعــات» مــن أنـهــا سـتــؤدي إلى
«سقوط آالف الضحايا ،بينهم أطفال،
يوميًا نتيجة نقص الـغــذاء وانتشار
األمراض».
ّ
وف ـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه أم ـ ـ ــس ،ح ـ ــذرت
الشبكة ،التي استخدمت مقياس «اي
بي سي» املعترف به دوليًا لتصنيف
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درجات األمن الغذائي ،من التداعيات
اإلنسانية للحصار املفروض على أهم
املنافذ البرية والجوية والبحرية ،وال
سيما أن اليمن «حتى قبل الحصار...
كان (فيه)  15مليون شخص في أزمة
(الدرجة  3على املقياس) أو أسوأ».
وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ل ــأسـ ـب ــوع
ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،إغـ ــاق مـيـنــاء
الحديدة« ،العمود الفقري للعمليات
اإلنسانية» ،إذ يدخل منه نحو %80
من اإلمدادات الغذائية» إلى البلد الذي
يستورد  %90من حاجاته األساسية.
ّ
في هذا السياق ،أكد التقرير أن «إطالة
أم ــد إغـ ــاق امل ــوان ــئ الــرئـيـسـيــة يـهــدد
بتدهور لــم يسبق لــه مثيل فــي األمــن
ال ـغ ــذائ ــي لـيـصــل إل ــى درجـ ــة املـجــاعــة
(الــدرجــة  5على املقياس) في مناطق
شاسعة من البالد» ،داعيًا إلى «الرفع
ال ـف ــوري لـلـحـصــار امل ـف ــروض عـلــى كل
املوانئ وإعادة فتحها أمام املساعدات
االنسانية».

وارتفعت في األيام املاضية األصوات
امل ـن ــددة ب ــ«ال ـع ـقــاب ال ـج ـمــاعــي» ال ــذي
أن ــزلـ ـت ــه ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـك ــل امل ـح ــاف ـظ ــات
اليمنية ،وأبرزها اتهام األمم املتحدة
تحالف الـعــدوان بالتسبب فــي «أكبر
مـجــاعــة يـشـهــدهــا ال ـعــالــم مـنــذ عـقــود
طــويـلــة ،ضـحــايــاهــا بــاملــايــن» إذا لم
ي ــرف ــع ال ـح ـص ــار وي ــوق ــف م ــا وص ـفــه
األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ،أن ـطــون ـيــو
غوتيريس ،بـ«الحرب الغبية».
وب ـع ــد س ـن ـتــن ون ـص ــف م ــن ال ـح ــرب،
وضـ ـع ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أمـ ــس،
ال ـس ـ ّعــوديــة ع ـلــى قــائ ـمــة ال ـ ــدول الـتــي
ت ـح ــذر رع ــاي ــاه ــا م ــن م ـخــاطــر الـسـفــر
إل ـي ـهــا .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
إن «ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــة ال ـتــي
تستهدف اململكة ،وآخرها الصاروخ
الـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف مـ ـط ــار املـ ـل ــك خ ــال ــد،
وكــذلــك القذائف املدفعية التي تطلق
ب ـ ـص ـ ــورة روتـ ـيـ ـنـ ـي ــة بـ ــات ـ ـجـ ــاه امل ـ ــدن
ّ
السعودية الحدودية» تشكل تهديدًا

لحياة مواطنيها.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن «ال ـت ـه ــدي ــدات
اإلرهابية ال تــزال موجودة في أنحاء
السعودية ،بما في ذلك املدن الرئيسية
ك ــال ــري ــاض وج ـ ـ ـ ـ ــدة ...مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ت ـحــدث هـجـمــات دون ســابــق إنـ ــذار»،
مشيرة إلى أن «التنظيمات اإلرهابية ـ
ومنها تنظيم داعش وجماعات تابعة
لــه ـ ـ استهدفت الـسـعــوديــة واملصالح
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ال ـغــرب ـيــة ،وامل ـس ــاج ــد وم ــواق ــع ديـنـيــة
لـلـشـيـعــة وال ـ ُّـس ـن ــة ،وأم ــاك ــن يــرتــادهــا
األميركيون».
كـ ــذلـ ــك ح ـ ـظـ ــرت «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» س ـفــر
م ـ ــوظ ـ ـف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة األمـ ـ ـيـ ــركـ ـ ـي ـ ــة
وعـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة ال ـق ـط ـيــف
وض ــواح ـي ـه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة
ومحافظة األحساء لـ«أسباب أمنية».
يأتي التحذير األميركي بعد ساعات
من تأكيد الناطق الرسمي لـ«أنصار
ال ـ ـلـ ــه» ،م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،أن «ال
حماية لقوى العدوان التي أوغلت في
وحشيتها وعدوانيتها بحق الشعب
اليمني مــن ال ـصــواريــخ اليمنية وأن
امل ـ ـيـ ــدان ك ـف ـيــل ب ـ ــال ـ ــرد» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
أن «إط ـ ـ ــراء ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
الـ ـنـ ـظ ــام ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
يكفي لنزع عروبتهما ،وانكشافهما
كخناجر مسمومة ال تـقــل خـطـرًا عن
عدو األمة».
(األخبار)

تقرير

«يحصنون» ممتلكاتهم
خوفًا من ابن سلمان ...أثرياء سعوديون ّ
تصعد فيه
في الوقت الذي ّ
السلطات السعودية حملتها على أثرياء
المملكة «بهدف محاربة الفساد»،
يسعى هؤالء إلى تحصين أموالهم
بأساليب مختلفة ،األمر الذي ّركز عليه
العديد من وسائل اإلعالم الغربية
يسعى أثــريــاء سـعــوديــون إلــى إعــادة
هـيـكـلــة أع ـمــال ـهــم لـحـمــايــة أصــول ـهــم،
فــي ح ــال ّ
وس ـعــت الـسـلـطــات حملتها
ُ
املـعـلـنــة عـلــى ال ـف ـســاد ،وف ـقــا ملــا ذكــره
ث ــاث ــة أش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة ب ـهــذه
املسألة.
ونقل موقع «بلومبرغ» عن األشخاص
الثالثة ،الذين طلبوا عدم الكشف عن

هوياتهم لسرية املحادثات ،قولهم إن
العديد من الشركات العائلية ورجال
األع ـمــال «غـيــر امل ـتــورطــن فــي عملية
الـتـطـهـيــر» ي ـت ـحــدثــون إل ــى م ـصــارف
محلية وشركات محاماة دولية ،عن
كـيـفـيــة هـيـكـلــة شــركــاتـهــم لـ ُـيـصـ ّـعـبــوا
على اململكة االستيالء على أصولهم.
وقال أحد األشخاص الثالثة إن أحد
«الخيارات املتاحة يتمثل في تقسيم
األصول بني أكثر من شركة قابضة»،
بالرغم مــن عــدم وض ــوح مــدى ّ نجاح
ُ
هذه الخطط ،ألن الحكومة تدقق عن
كثب فــي نـشــاط األع ـمــال فــي اململكة،
في إطار الحملة.
ُ
وتعكس هذه املناقشات الخوف املثار
بــن العديد مــن األثــريــاء السعوديني
مــن احتمال توسيع حملة التطهير،
التي لم يسبق ًلها مثيل ،والتي يراها
كثيرون محاولة من ولي العهد األمير

مـحـمــد ب ــن سـلـمــان لـتـشــديــد قبضته
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة .وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أف ــاد
ٌ
أشخاص مطلعون على هذه املسألة،
بأن بعض أصحاب املليارات واملاليني
السعوديني يبيعون استثمارات في
ِّ
ويحولونها
دول الخليج امل ـجــاورة،

«نيويورك تايمز»:
تحاول الحكومة
االستيالء على مئات
المليارات من الدوالرات

ـول سائلة في الخارج
إلى نقد أو أصـ ٍ
استهدافهم في الحملة.
لتفادي خطر
ٌ
ومــع ذل ــك ،تـحــاول قـلــة منهم تحويل
األم ــوال إلــى خــارج السعودية ،وسط
امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف م ـ ــن ج ـ ـ ــذب اه ـ ـت ـ ـمـ ــام غ ـيــر
مرغوب فيه من السلطات.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال ف ـي ــه
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة تـ َحـتـجــز أكـثــر
من  200شخص في فنادق فارهة في
العاصمة الــريــاض ،تحاول الحكومة
االس ـت ـيــاء عـلــى م ـئــات امل ـل ـي ــارات من
ال ـ ــدوالرات املتمثلة فــي أص ــول تقول
إنهم «سرقوها عبر وسائل فاسدة»،
بحسب تـقــريــر لصحيفة «نـيــويــورك
تايمز» األميركية.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة عن
الباحث في شؤون الشرق األوسط في
منظمة «هيومن رايتس ووتــش» آدم
كوغل قوله إنه «يبدو أن هذا يحدث

