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اليمن

السعودية

غريفيث في إحاطته األولى« :إيجابية» ال تعكس كواليس المـــفاوضات
ّتوج المبعوث الدولي الجديد
إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،سلسلة
لقاءاته التي قادته إلى الرياض وصنعاء
ومسقط وأبو ظبي ،بأول َإحاطة
قدمها إلى مجلس األمن ،و َعد فيها
بتقديم إطار عمل إلحياء المفاوضات.
ولئن بدا غريفيث «إيجابيًا ومتوازنًا» ،إال أنه
لم يعكس حقيقة نشاطه في كواليس
المفاوضات ،وفق ما يؤكد مصدر
مطلع لـ«األخبار» أبدى «عدم التفاؤل»
إزاء الجولة األولى للدبلوماسي بريطاني
الجنسية
ف ــي وق ــت ك ــان فـيــه وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،أمـ ــس،
ً
يـكـيــل االت ـه ــام ــات لـصـنـعــاءُ ،مـحـ ِّـمــا
إي ــاه ــا امل ـســؤول ـيــة ع ــن عــرق ـلــة الـحــل
السياسي فــي اليمن ،أدلــى املبعوث
الدولي الجديد بشهادة مغايرة ،أكد
فـيـهــا أمـ ــام مـجـلــس األمـ ــن أن ــه سمع
من حركة «أنصار الله» استعدادها
للتعاون مــع األم ــم املـتـحــدة مــن أجل
إنهاء الحرب .وقــال مارتن غريفيث،
في أول إحاطة له حول امللف اليمني
قـ ــدم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ب ـعــد

ّ
تحفظت صنعاء على
«مدة اإلطار التفاوضي»
ّ
المحددة بشهرين

مـبــاشــرة جــوالتــه عـلــى األط ـ ــراف ،إن
مــوقــف «أن ـصــار الـلــه» ك ـ ّـرره عــدد من
قـ ـي ــادات ال ـح ــرك ــة ال ــذي ــن ال ـت ـقــى بهم
ف ــي ص ـن ـع ــاء ،م ـض ـي ـفــا« :أنـ ــا سـعــدت
بهذا املــوقــف الـبـنــاء» .وقــال غريفيث
إن ـ ــه س ـم ــع مـ ــواقـ ــف م ـش ــاب ـه ــة أبـ ــدت
االستعداد للتعاون مع جهود األمم
املتحدة من أطــراف سياسية أخــرى،
يأت على ذكر هذه الجهات.
لكنه لم ِ

وتحدث غريفيث عن رسالة حملها
في جعبته للجهات التي التقاها في
الـيـمــن والـ ـخ ــارج ،ت ـقــوم عـلــى إحـيــاء
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض ـي ــة واس ـت ـئ ـنــاف
الـحــوار بهدف التوصل إلــى تسوية
سـيــاسـيــة .وكـشــف الــوسـيــط الــدولــي
أنـ ــه ي ـع ـتــزم عـ ــرض إط ـ ــار ع ـمــل أم ــام
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن إلجـ ـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات
خالل شهرين .ورأى أن العمل يجب
أن ينقسم إلى مرحلتني ،هما إيقاف
ال ـح ــرب وب ـن ــاء الـ ـس ــام ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «إيـقــاف الـحــرب» ال يكفي لـ«بناء
السالم» ،مشددًا على ضرورة التطلع
إلى «جدول أعمال انتقالي» يتضمن
«املصالحة ،مراجعة الدستور ،إعادة
اإلع ـ ـم ـ ــار ،وإعـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء مــؤس ـســات
الدولة».
ً
املبعوث األممي بدا متفائال ومليئًا
بالنشاط ،ومحافظًا على توازن بني
األطراف في تصريحاته التي ّ
ضمنها
م ــواق ــف إن ـســان ـيــة .تـ ــوازن سيحتاج
إليه الرجل لتبديد الصورة السلبية
التي ارتسمت حول سلفه إسماعيل
ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ أحـ ـمـ ــد ،الـ ـ ــذي اتـهـمـتــه
صنعاء باالنحياز إلى صف الرياض.
لـكــن ،مــع ذل ــك ،بقي غريفيث ملتزمًا
ت ـع ــري ـف ــات م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ل ـل ـصــراع
على أنــه ص ــراع يمني ـ يمني ،وهو
مــا تتحفظ عليه الـقــوى اليمنية في
صنعاء ،التي ترى أن الصراع صراع
دول ـ ــي ،وحـ ــرب خــارج ـيــة ب ــن الـيـمــن
من جهة ،والسعودية واإلم ــارات من
ال ـج ـهــة امل ـع ـت ــدي ــة .وأعـ ـ ــرب غــريـفـيــث
عن قلقه من الصواريخ الباليستية
التي تستهدف الرياض ،والعمليات
العسكرية فــي صـعــدة ،على الـســواء.
وطالب بفتح مطار صنعاء ،محذرًا
مـ ــن م ـع ـل ــوم ــات «غـ ـي ــر مـ ــؤكـ ــدة» عــن
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـحـ ـشـ ـي ــد ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ــي
الحديدة قد تزيد من حــدة الصراع،
داعيًا كذلك إلى عدم تجاهل القضية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وط ــال ــب م ـب ـع ــوث األم ــم
املـتـحــدة جميع األط ــراف بـ«التخلي
عن الشروط املسبقة» ،ومنح مكتبه
ال ـت ـس ـه ـي ــات «ل ـ ـلـ ــوصـ ــول مـ ــن دون
ع ــوائ ــق وم ـ ــن دون شـ ـ ــروط إل ـ ــى كــل

َّ
المسيرة
الطائرات
تضرب من جديد

ّ
مصدر مطلع على سير المفاوضات :غريفيث لم يطرح سوى «أفكار مطاطة» (أرشيف)
األطــراف املعنية» .وكــان غريفيث قد
مكث في صنعاء ثمانية أيام ،التقى
خــالـهــا قــائــد حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
عبد امللك الحوثي ،فيما ألغى ،بنحو
مفاجئ ،جولة وعد بها على املناطق
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي ـ اإلم ـ ــارات ـ ــي،
َ
خ ـص ــوص ــا م ــدي ـن ــت ــي املـ ـك ــا وع ـ ــدن،
واستعاض عن الجولة بلقاءات في
مسقط وأبو ظبي والرياض.
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،ولـ ـ ــو ال ـن ـس ـب ـي ــة ،ال ـت ــي
تحلى بها املبعوث الجديد ،قابلتها
«أن ـصــار ال ـلــه» بإيجابية أي ـضــا ،من
دون أن ت ـغ ـفــل ت ـح ـف ـظــات ل ـه ــا عـلــى
م ــواق ــف غ ــري ـف ـي ــث ،سـ ّـج ـل ـهــا رئ ـيــس
«ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،محمد
علي الحوثي .األخير رأى أن إحاطة
امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي «إي ـجــاب ـيــة» ،لكنه
ان ـت ـقــد ع ــدم ت ـط ــرق غــريـفـيــث «ل ــدول
الحرب وما زالت
العدوان التي شنت ّ
ّ
تصعدها» ،وأبدى تحفظه على «مدة
اإلطـ ـ ــار ال ـت ـف ــاوض ــي» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنـهــا

«فرصة الستمرار اآلثار املدمرة على
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي بــال ـح ـصــار وقـطــع
الــرواتــب وارت ـكــاب ال ـعــدوان مـجــازره
يــوم ـيــا» ،وه ــو أم ــر رأت فـيــه أوس ــاط
سياسية في صنعاء تبييتًا ملشروع
يستهدف تـكــريــس ق ــوى جــديــدة في
املعادلة ،بينها امليليشيات التابعة
لفريق الرئيس الراحل علي عبد الله
صالح ،بقيادة طــارق صالح ،والتي
تستعد لالنخراط في الصراع.
الـ ــرد الـيـمـنــي ،األول م ــن نــوعــه على
امل ـ ـب ـ ـع ـ ــوث ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،ي ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ــن
حقيقة مــا ي ــدور فــي كــوال ـيــس ملف
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .إذ إن الـ ـتـ ـف ــاؤل لـيــس
بالقدر نفسه الذي توحي به املواقف
الـعـلـنـيــة لـلــوسـيــط ال ــدول ــي .ه ــذا ما
يؤكده مصدر مطلع على مشاورات
غريفيث في مسقط وصنعاء .ويؤكد
املصدر أن أداء املبعوث الجديد في
ج ــوالت ــه ال ـتــي خــاض ـهــا ف ــي صـنـعــاء
ومسقط كان «سيئًا جدًا» .فغريفيث،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،ال ي ـ ـقـ ــدم س ــوى

«أفـكــار مـطــاطــة» ،يغفل فيها ملفات
أســاسـيــة بــالـنـسـبــة إل ــى صـنـعــاء من
بـيـنـهــا «م ـص ـيــر ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،وال ـق ــوات
األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،وال ـتــرت ـي ـبــات
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب» .وي ـخ ـل ــص املـ ـص ــدر،
في حديث إلى «األخـبــار» ،إلى «عدم
ال ـت ـف ــاؤل م ــن غــري ـف ـيــث ح ـتــى اآلن»،
وإزاء األفكار التي يطرحها الوسيط
األممي ،والتي ال تصب إال في خانة
«ال ــرؤي ــة الـبــريـطــانـيــة» لـلـيـمــن ،التي
ت ـعــزز م ـشــروع الـتـقـسـيــم ،خصوصًا
في الجنوب .وفي هذا اإلطار ،يوضح
املـصــدر أن أفـكــار غريفيث «تتضمن
إب ـق ــاء هـ ــادي ف ــي ال ـس ـل ـطــة وتـقـسـيــم
الـ ـيـ ـم ــن» ،وه ـ ــو ل ــم يـ ـط ــرح م ــوض ــوع
ه ـ ــادي ف ـح ـســب« ،بـ ــل أش ـ ــاد بـ ــه» في
ج ـل ـس ــات ــه ،م ـض ـي ـفــا أن ت ـل ــك األف ـك ــار
مـ ّ
ـؤداهــا تكريس «الــواقــع املـفــروض»
فــي ال ـج ـنــوب ،و«إت ــاح ــة امل ـجــال أمــام
استمرار العدوان».
(األخبار)

ّ
كل ّيًا عن محيطها ،وهو ما أسهم في
تأخر وصــول أخبار الجريمة ،وحال
دون وص ـ ـ ــول مـ ـس ــاع ــدات أول ـ ـيـ ــة قــد
تـسـهــم فــي التخفيف مــن معاناتهم.
وناشد السكان ،الذين يهيمون على
وجوههم في سفوح الجبال والوديان
وي ـع ـج ــزون ع ــن ال ـع ـث ــور ع ـلــى م ــأوى
ملـ ـئ ــات األط ـ ـفـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء ،املـعـنـيــن
واملسؤولني تقديم املساعدات الالزمة
ّ
ـالـبــن
ل ـهــم ل ـل ـحــد م ــن مــأســات ـهــم ،مـطـ ِ

األم ــم املـتـحــدة بــالـضـغــط عـلــى قـيــادة
«الـتـحــالــف» لــوقــف تحليق طيرانها
فــوق الـقــريــة ،والـسـمــاح لهم بالعودة
إليها لنقل ما أمكن من األثاث املنزلي
الباقي.
من جهته ،أكد مكتب الثقافة واآلثــار
فــي محافظة صنعاء تـعـ ُّـرض حصن
مسار التاريخي ألضرار فادحة جراء
الغارات ،مستنكرًا ،في بيان ،استهداف
ه ــذا املـعـلــم الـ ــذي «ي ـع ــود ب ـن ــاؤه إلــى

الـقــرن الــرابــع الـهـجــري» ،الفتًا إلــى أن
«الحصن ُي ّ
عد من املعالم التاريخية
واألثــريــة اليمنية األصـيـلــة» .وطالب
املصدر منظمة األمم املتحدة للتربية
والعلوم والثقافة« ،يونسكو» ،بإدانة
الـجــريـمــة ،و«ال ـت ـحــرك الـعــاجــل لوقف
استهداف املعالم األثرية اليمنية من
قـبــل الـتـحــالــف ،ال ــذي دم ــر عـلــى مــدى
أك ـثــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات م ــن ال ـحــرب،
أكثر من  200معلم أثري».

ّ
ّ
«التحالف» يدمر «مسار» التاريخية ...وسكانها رهائن الجبال
صنعاء  -يحيى الشامي
ُ
جــري ـمــة ج ــدي ــدة ت ـض ــاف إل ــى سجل
جـ ـ ــرائـ ـ ــم «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» فـ ـ ــي ال ـي ـم ــن
شهدتها قرية مـســار ،الــواقـعــة أعلى
جبال مديرية مناخة غربي صنعاء،
مساء االثنني 13 .غارة شنها طيران
«التحالف» على القرية ،كانت كافية
لتدمير منازلها الحجرية القديمة

تدمير ّمحطة االتصاالت ّفي
القرية أدى إلى عزلها كليًا عن
محيطها
ّ
واملكونة
البالغ عددها ثمانني بيتًا،
ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا م ــن ط ـب ـق ـتــن وأكـ ـث ــر.
ّ
ظله القرية ،التي ُت ّ
عد
تدمير تبدو في
مــن ضمن املناطق األثــريــة املشتملة
على معالم من حـضــارات غابرة من
بينها الــدولــة الصليحية قبل نحو
ألف عام ،كما لو أنها تعرضت لهزة
زلزالية.
سكان القرية ،املعروفة باسم «حصن
مـ ـس ــار» ن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـق ـل ـعــة األث ــري ــة
املوجودة فيها ،غادروها عقب وقوع
أولى الغارات عليها ،األمر الذي حال
دون وقوع مجزرة بحق املدنيني ،لكن
طيران «التحالف» ّ
تعمد الحقًا قصف
ً
امل ـ ـنـ ــازل واحـ ـ ـ ـدًا ت ـل ــو آخ ـ ــر مـ ـب ــاش ــرة.
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وفيما ُس ّجلت موجة نــزوح جماعي
نحو القرى املحيطة بمسار ،وباتجاه
داخ ـ ــل ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،الذ بقية
السكان  -وهم األغلبية من أصل ألف
ّ
نسمة يشكلون مجمل سكان القرية
 بـجــروف الجبال والــوديــان الواقعةأسـ ـف ــل الـ ـجـ ـب ــل ،فـ ــي ظـ ــل م ــوج ــة ب ــرد
شديدة تشهدها املنطقة.
في طريقنا نحو القرية التي يستغرق
الوصول إليها  4ساعات عبر مسلك
ج ـب ـل ــي وع ـ ــر ال ي ـم ـك ــن اجـ ـتـ ـي ــازه إال
ب ـ ـنـ ــوع خـ ـ ــاص مـ ــن م ــركـ ـب ــات ال ــدف ــع
الرباعي ،أمكننا مشاهدة تلك األسر
املـشـ ّـردة في الطرقات أو الهاربة إلى
امل ــاج ــئ الـجـبـلـيــة .وب ـح ـســب شـهــود
عـ ـي ــان ت ـح ــدث ـن ــا إلـ ـيـ ـه ــم ،ف ـق ــد بـ ــدأت
الـجــريـمــة بــاسـتـهــداف مـحـطــة شبكة
الهاتف النقال الواقعة وسط القرية،
ّ
ق ـب ــل أن يـ ـش ــن ط ـ ـيـ ــران «ال ـت ـح ــال ــف»
سـلـسـلــة غ ـ ــارات عـنـيـفــة ع ـلــى مـبــانــي
م ـس ــارّ ،أدت إلـ ــى تــدم ـيــر عـ ــدد كبير
منها .وأفــاد شاهد عيان بــأن إحدى
ال ـغــارات استهدفت بــركــة مــاء القرية
أث ـنــاء وج ــود ام ــرأت ــن عـنــدهــا كانتا
تستقيان منها ،ما أدى إلى مقتلهما
ع ـلــى ال ـف ــور ،عـلـمــا أن م ـيــاه األم ـطــار
التي تتجمع داخل البرك واألحواض
الحجرية هي املصدر الوحيد للماء
في مسار.
وأوضح سكان القرية أن تدمير محطة
االتصاالت في القرية ّأدى إلى عزلها

من آثار الغارات التي استهدفت قرية مسار التاريخية (األخبار)

ن ـف ــذت الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة عملية
نــوعـيــة ضــد ال ـق ــوات اإلمــارات ـيــة
املــوجــودة فــي الساحل الغربي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
إن ال ـع ـم ـل ـي ــة ن ـف ــذت ـه ــا «ال ـ ـقـ ــوة
الصاروخية» بمشاركة طائرات
مـسـ َّـيــرة ،واستهدفت «منظومة
ب ــات ــري ــوت إمـ ــارات ـ ـيـ ــة وتـجـمـعــا
للغزاة بينهم إماراتيون» .وكانت
القوات قد نفذت هجومًا بطائرة
م ـسـ َّـيــرة ،قـبــل أيـ ــام ،عـلــى مطار
أدى إلى تعطل
أبها السعودي ،ما ّ
العمل في املطار .وحذر املتحدث
باسم «التحالف» ،تركي املالكي،
من الــرد على القوت اليمنية إن
كررت مجددًا استخدام طائرات
مــن دون طيار ضــد السعودية.
وزع ــم أن إي ــران هــي الـتــي تقوم
بتصنيع هــذه الـطــائــرات .وهــدد
بــأنــه إذا ت ـكــرر اس ـت ـخ ــدام هــذه
ال ـط ــائ ــرات «الس ـت ـه ــداف مــواقــع
مـ ــدن ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـ ـ ـ ــرد س ـي ـك ــون
قاسيًا» .في غضون ذلــكّ ،
فجر
رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
مـحـمــد عـلــي ال ـحــوثــي ،مـفــاجــأة
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،فــي تغريدة
ل ــه ع ـلــى ح ـســابــه ف ــي «تــوي ـتــر»،
كـشــف فيها عــن وج ــود وثــائــق
ُ
ست ّ
قدم للرأي العام ،تميط اللثام
عــن هــويــة امل ـســؤول عــن اغتيال
الرئيس اليمني األسبق إبراهيم
الحمدي ( ،)1977القضية األكثر
غموضًا في التاريخ السياسي
الحديث لليمن.

طرح «أرامكو» إلى  ...2019واإلدراج الخارجي غير محسوم
تتتالى المؤشرات إلى تأجيل
الطرح العام األولي لشركة
«أرامكو» السعودية إلى
العام  ،2019في ظل
حديث عن إمكانية التخلي
عن فكرة اإلدراج الخارجي
من أصلها .تكمن خلف
ذلك الحديث غير المعلن
هواجس وحقائق عديدة،
في مقدمها تراجع أرباح
«أرامكو» ،والخشية من تدني
قيمتها السوقية لدى تنفيذ
االكتتاب
«لم نغلق الباب أمام  .»2018ذلك ما قاله
وزيــر الطاقة السعودي ،خالد الفالح،
أواخر شهر آذار /مارس املاضي ،لدى
ســؤالــه عــن موعد الـطــرح الـعــام األولــي
ل ـشــركــة ال ـن ـفــط ال ـس ـع ــودي ــة الـعـمــاقــة
«أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو» .ق ـب ـل ـهــا بـ ـح ــوال ــى خـمـســة
أشهر ،رأى الفالح أن ال مــؤشــرات إلى
أن الطرح األكبر في العالم سيتجاوز
مــوعــده ال ــذي ك ــان م ـقــررًا فــي النصف
ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري .ل ـكــن تلك
ُ
التقديرات ال يبدو أنها ستترجم على
أرض الــواقــع فــي ظــل تتالي املــؤشــرات
إل ــى أن بـيــع  %5م ــن أس ـهــم «أرام ـك ــو»
سـيـتــأجــل إل ــى الـنـصــف األول مــن عــام
 2019ع ـلــى أق ـ ــرب ت ـق ــدي ــر ،إن ل ــم تكن
السعودية قد توصلت إلــى قناعة بال
جــدوى اإلدراج في الخارج بحسب ما
يقرأ بعض املحللني االقتصاديني في
سلوك اململكة بشأن هــذا الطرح الذي
ّ
يمثل ركـيــزة رئيسة مــن ركــائــز «رؤيــة
.»2030
أول من أمس ،كشفت وكالة «بلومبرغ»
األم ـيــرك ـيــة ع ــن ت ــده ــور أربـ ــاح أنشطة
املـ ـص ــب فـ ــي «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ،ف ًـ ــي ال ـن ـصــف
األول من عام  ،2017مقارنة بنظيراتها
ال ـعــامل ـيــة .إذ ل ــم ي ـت ـجــاوز ص ــاف ــي تلك
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ،وف ـ ــق بـ ـي ــان ــات م ـحــاس ـب ـيــة،

ً
 842م ـل ـيــون دوالر ،م ـق ــارن ــة بخمسة
م ـل ـي ــارات دوالر لـشــركــة «ش ـ ــل» ،و4.7
مليار دوالر لشركة «إكسون موبيل».
ٌ
تدهور يمكن أن ُيقرأ سببًا في تراجع
الرياض عن فكرة اإلدراج خالل السنة
الحالية؛ بالنظر إلى أن أنشطة املصب،
ال ـت ــي ُي ـع ـنــى ب ـهــا ص ـن ــاع ــات الـتـكــر ّيــر
واملـعــالـجــة والـبـتــروكـيـمــاويــات ،تمثل
عـ ـنـ ـصـ ـرًا رئـ ـيـ ـس ــا فـ ــي تـ ــأمـ ــن امل ــوق ــف
املالي للشركات الكبرى خصوصًا في
ح ــال ان ـخ ـفــاض أ ّس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام،
وبالتالي فــإن تــدنــي أربــاحـهــا مقارنة
بأرباح أنشطة املنبع التي ُيقصد بها
التنقيب وإنتاج النفط الخام قد يدفع
املستثمرين األجانب إلى اإلحجام عن
شراء أسهم «أرامكو» حال طرحها في
البورصات العاملية.
عامل اإلقالق هذا ُيضاف إليه هاجس
آخ ــر مـتـمـثــل ف ــي أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،الـتــي
ت ــرج ــو ال ـس ـع ــودي ــة اسـ ـتـ ـق ــراره ــا عـنــد
مـ ـسـ ـت ــوى  70دوالرًا ل ـل ـب ــرم ـي ــل عـلــى
األمــد البعيد ،حتى تتمكن مــن تنفيذ
اإلدراج ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـك ــون فيه
القيمة السوقية لـ«أرامكو» عند أفضل
مستوياتها .وعلى الرغم من أن أسواق
ال ـن ـف ــط ال تـ ـ ــزال ت ـت ـل ـقــى دعـ ـم ــا ،بـفـعــل
تــزايــد ال ـتــوتــرات فــي ال ـشــرق األوس ــط،
وإمكانية تجدد العقوبات على إيران،
ّ
إال أن الــريــاض تـبــدو معنية بتحليل
منحنى األسعار في املستقبل ،وهو ما
يحملها بالضرورة على تأجيل الطرح
ّ
ال ـعــام األول ـ ــي .ي ـعــزز م ـخــاوف اململكة
ت ـ ـفـ ــاوت تـ ـق ــدي ــرات ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
ل ـع ـم ــاق ـه ــا ال ـن ـف ـط ــي بـ ــن امل ـس ــؤول ــن
السعوديني ،وبني الخبراء العامليني .إذ
تــراهــن َالسعودية على قيمة تتجاوز
تــريـلـيــونــي دوالر ،بـمــا يـعــود عليها -
حال تنفيذ اإلدراج  -بمئة مليار دوالر.
لـكــن متخصصني غــربـيــن فــي شــؤون
النفط لم يتجاوزوا في تخمينهم قيمة
«أرام ـكــو» ح ــدود  1.3تريليون دوالر،
في حني رأت «بلومبرغ» أن تلك القيمة
ّ
تتعدى في أحسن األحوال ،مستوى
لن
تريليون دوالر واحد.
بفعل كل هذه املخاوف ،يظهر أن ثمة
َ
قــرارًا غير معلن إلى اآلن بتأجيل بيع
أسهم «أرامكو» حتى العام  ،2019وفق
ما كشفته صحيفة «فايننشال تايمز»

ً
البريطانية ،اإلثنني املاضي ،نقال عن
مسؤولني سعوديني في حديثهم إلى
نـظــرائـهــم الـبــريـطــانـيــن .وف ــي تلميح
ّ
إلى احتمال تخلي السعودية عن فكرة
ال ـط ــرح ال ـخ ــارج ــي م ــن أص ـل ـه ــا ،قــالــت
ال ـص ـح ـي ـفــة إن «االسـ ـتـ ـع ــداد لـ ـ ــإدراج
ف ــي ب ــورص ــة أج ـن ـب ـيــة بـشـكــل مـتــزامــن
أو الح ــق (لـ ـ ــإدراج ف ــي س ــوق األسـهــم
ّ
السعودية «تداول») كانا محل نقاش».
ّ
يعزز الحديث املتقدم أن ثمة مخاوف
جادة لدى السعودية من تنفيذ الطرح
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي فـ ــي بـ ــورصـ ــة نـ ـي ــوي ــورك،
على اعتبار أن خـطــوة مــن هــذا النوع
ق ــد تـعـ ّـرضـهــا ل ــدع ــاوى قــانــونـيــة على
خلفيات كثيرة .هذا ما أقـ ّـر به ،أخيرًا،
وزير الطاقة السعودي ،في حديثه إلى
شبكة «س ــي أن أن» األمـيــركـيــة ،حيث

ّ
تقدر السعودية القيمة
السوقية لـ«أرامكو»
َ
بتريليوني دوالر

قــال إن «الــدعــاوى مـصــدر كبير للقلق
ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ...وب ـص ــراح ــة
أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ـدًا ،ومـ ـهـ ـم ــة جـ ـدًا
ّ
تتعرض ملثل
للمملكة ،و(يجب أن ال)
ّ
ه ــذه املـ ـج ــازف ــة» .وذك ـ ــر ال ـفــالــح ب ـقــرار
مــديـنــة ن ـيــويــورك مـقــاضــاة  5شــركــات
نفطية كبرى بسبب تأثير منتجاتها
ف ـ ــي االح ـ ـت ـ ـ ُبـ ــاس ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراري ،واصـ ـف ــا
االتهامات امل ّ
وجهة إلى شركات النفط
بأنها «عبثية».
ً
بناء على ما تقدم ،تظهر بورصة لندن
ال ـتــي وصـفـهــا ال ـفــالــح بــأنـهــا «واحـ ــدة
م ــن األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم ،ول ـهــا قــواعــد
مـنـظـمــة جـ ـيـ ـدًا ،ون ـح ـتــرم ـهــا» ال ـخ ـيــار
األنـ ـس ــب لـتـنـفـيــذ اإلدراج ال ـخ ــارج ــي.
العهد السعودي ،محمد بن
لكن ولــي ّ
سلمان ،يفضل طــرح أسهم «أرامـكــو»
فــي بــورصــة ن ـيــويــورك ،إرضـ ـ ً
ـاء إلدارة
الرئيس دونالد ترامب ،الــذي كان قال
ّ
«سيقدر كثيرًا اختيار السعودية
إنــه
لـبــورصــة نـيــويــورك لـطــرح االكـتـتــاب»،
م ـع ـت ـب ـرًا ذل ـ ــك «أمـ ـ ـ ـرًا م ـه ـمــا ل ـل ــوالي ــات
ّ
يتنبه إلـيــه ابن
املـتـحــدة» .إال أن مــا ال
سـلـمــان ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،أن ــه إذا كانت
ال ـعــاقــات األمـيــركـيــة  -الـسـعــوديــة في
«أف ـضــل أحــوال ـهــا» ال ـيــوم ،فــإنـهــا قــد ال
ت ـك ــون ك ــذل ــك ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وهـ ــو ما
يجعل مــن مسألة الـطــرح فــي بورصة
نـ ـي ــوي ــورك ن ــوع ــا م ــن املـ ـخ ــاط ــرة عـلــى
امل ــدى الـبـعـيــد ،ف ــي ظ ــل م ــزاج أمـيــركــي
ّ
متودد إلى السعودية .وعليه،
عام غير
هــل يستطيع ال ـفــالــح ،غـيــر املتحمس
للطرح في «وول ستريت» ،إقناع أميره
بالعدول عن رغبته ،أو حتى باالكتفاء
بالطرح الداخلي؟
إل ـ ــى اآلن ،ي ـظ ـهــر أن ث ـم ــة م ـنــاق ـشــات
داخـ ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة ح ـ ــول م ــا إذا ك ــان
بيع أسـهــم «أرام ـك ــو» فــي أس ــواق املــال
العاملية «فـكــرة جـيــدة» وفــق مــا ذكــرت
ص ـح ـي ـفــة «وول س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال»
األميركية أواخ ــر الشهر املــاضــي ،لكن
القرار األخير يبقى ملحمد بن سلمان،
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـح ـج ــزه ش ـ ــيء عـ ــن امل ـضــي
فــي «م ـغــامــرات» أخ ــرى ،وبــالـتــالــي فال
ضمان بتراجعه عن «مجازفة أرامكو»
التي يصف خبراء «بيعها» بأنه أشبه
ما يكون بـ«بيع السعودية».
(األخبار)

العراق

الصدر منتقدًا العبادي :حملة الفساد «زوبعة إعالمية»
ّ
متهكمًا على حملة حيدر
العبادي ضد «الفساد والفاسدين»،
رأى مقتدى الصدر أن إجراءات
األخير ليست سوى «زوبعة إعالمية
انتخابية»
ّ
تتحول الحكومة الحالية
مطلع شهر تموز املقبل،
بــرئــاســة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،إل ــى حـكــومــة تـصــريــف
أعمال ،مع انتهاء الدورة البرملانية الحالية في الـ30
من حزيران املقبل .فالحديث عن «عمر» الحكومة
الحالية ،بدا يسري في األروقة السياسية ،وسط
ّ
تصريحات لبعض «خـصــوم» العبادي ،تؤكد أن
ٍ
ّ
أعمال
تصريف
حكومة
إلى
ل
ستتحو
«الحكومة
ٍ
بعد جلسة مجلس الـنــواب (ال ـيــوم)» ،األمــر الــذي
دفــع املـتـحــدث بــاســم مكتب رئــاســة ال ــوزراء سعد
الحديثي ،إلى نفي هذه التصريحات ،والتأكيد أن
«الـحـكــومــة سـتـتـحـ ّـول إلــى تـصــريــف أعـمــال مطلع
تموز املقبل» ،أي بعد إجراء االنتخابات التشريعية
في  12أيــار املقبل ،وإنـجــاز «استحقاق» تسمية
الرئيس املقبل ،من قبل ّ
النواب «الجدد».
جلسة البرملان أمــس لــم تعقد ،بــل تأجلت «حتى

ـار آخ ــر» ،لـعــدم اكـتـمــال نـصــابـهــا الـقــانــونــي،
إش ـعـ ٍ
إال أن الـجـلـســة األسـبــوعـيــة لـلـحـكــومــة االتـحــاديــة
ع ـق ــدت ب ــرئ ــاس ــة ال ـع ـب ــادي ،الـ ـق ــادم م ــن مـحــافـظــة
السماوة الجنوبية ،بعد افتتاحه مشروع محطة
ك ـه ــرب ــاء ال ـس ـم ــاوة ،ف ــي ت ــوق ـي ـ ٍـت وص ـف ــه الـبـعــض
بـ ـ «االن ـت ـخ ــاب ــي» .وأع ـل ــن ال ـع ـب ــادي إطـ ــاق عـمـلـيـ ٍـة
أمـنـيــة لتطهير مـنــاطــق الـجــزيــرة وأعــالــي ال ـفــرات،
في محافظة األنبار غربي البالد ،لـ «منع تأسيس
ّ
متطرقًا فــي الــوقــت عينه إلى
مجاميع إرهــابـيــة»،
ّ
«ح ـم ـلــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد وال ـف ــاس ــدي ــن» ،إذ أك ــد
أن «إج ــراءات ـن ــا األخ ـي ــرة ض ــد امل ـف ـســديــن رســا ّلــة
واض ـح ــة مل ـط ــاردة امل ـط ـلــوبــن» ،وذل ــك ب ـعــد تـســلــم
وزارة الــداخ ـل ـيــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،األم ــن الـعــام
األسبق لوزارة الدفاع في الحكومة االنتقالية زياد
ّ
ال ـقــطــان ،وامل ـت ـهــم بـصـفـقــات س ــاح فـيـهــا «فـســاد
الحكومة.
كبير بماليني الدوالرات» ،وفق بيان
ّ
ـاد واض ـ ٍـح وص ــري ــح ،العـتـقــال الـقــطــان،
وف ـ ّـي ان ـت ـقـ ٍ
ّ
تــوقــع زعـيــم ّ«ال ـتــيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى الـصــدر،
ت ـهــريــب ال ـق ــط ــان إل ــى الـ ـخ ــارج ب ـعــد االن ـت ـخــابــات،
واصفًا ما جرى بـ «الزوبعة اإلعالمية االنتخابية».
رس ــائ ــل ال ـص ــدر امل ـك ـتــوبــة ،ال ـت ــي ت ــأت ــي ّ
ردًا عـلــى
أس ـئ ـل ــة أن ـ ـصـ ــاره ،ت ـح ـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــرس ــائ ــل
الـسـيــاسـيــة ،ذل ــك أن ت ـحــالــف ال ـص ــدر ـ ـ ال ـع ـبــادي،
تحت ّقبة البرملان ،كان متوقعًا في األيام املاضية،

إال أن بعض مــواقــف الـصــدر تقود إلــى أن الرجل
لم يحسم ـ حتى اآلن ـ خياراته للمرحلة املقبلة.
ّ
وفي هذا األطار ،أكد الصدر أنه «بانتظار البرامج
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وقـ ــوائـ ــم األشـ ـخ ــاص
التابعة للكتل» ،متأسفًا أنه «لم يرسل أحد شيئًا
إال كتلة سائرون (التي يدعمها)».
وت ـص ـ ّـدر ال ـحــديــث عــن الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ـ ـ منذ
انطالقتها األسـبــوع املــاضــي ـ ـ املشهد السياسي،
ّ ً
خاصة مع إنــزال أنصار املرشحني صــور شهداء
الـ ـح ــرب ض ــد ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،وت ـع ـل ـي ــق ص ــور
مرشحيهم مكانها ،مــا سـ ّـبــب حــالــة اسـتـيـ ٍـاء لدى
مختلف الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ،انعكست هجومًا
عنيفًا على الطبقة السياسية الحاكمة على شبكات
التواصل االجتماعي ،طالب فيها الناشطون بإنهاء
هــذه الـظــاهــرة .وإل ــى جــانــب «حـمــات إن ــزال صــور
ّ
مصورة
الشهداء» ،كان الفتًا أيضًا انتشار مقاطع
على شبكات التواصل تظهر أشخاصًا مجهولني
يـمــزقــون ص ــور املــرش ـحــن ،فــي خ ـطــو ٍة وصفتها
وزارة الــداخـلـيــة ب ـ ـ «اإلس ــاءة إل ــى املــرشـحــن بطرق
غير حضارية وبعيدة عــن الــذوق واآلداب العامة،
واالع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخــاب ـيــة لـحـمــاتـهــم،
ً
وبناء عليه ،أصدرت الوزارة
بصورة الصالح العام».
املرشحني
صور
على
يعتدون
قرارًا بمعاقبة الذين
ً
في األماكن ّ
العامة ،بالسجن والغرامة ،مشيرة في

ُّ
ًّ
مدة ال تقل
بيان إلى أن املدان «سيعاقب بالحبس
ٍ
عن شهر ،وال تزيد على سنة؛ أو بغرامة ال تقل عن
مليون دينار وال تزيد على خمسة ماليني دينار،
أو بكلتا العقوبتني».
ـاق منفصل ،نفى رئـيــس حكومة «إقليم
وفــي سـيـ ٍ
ك ــردس ـت ــان» ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــرزان ــي ،أم ـ ــس ،وج ــود
اتفاق بني «اإلقليم» والــواليــات املتحدة بشأن عودة
قــوات «البيشمركة» إلــى املناطق املتنازع عليها مع
بغداد «رغم وجود مخاوف لتوتر األوضاع هناك»،
تسريبات إعالمية أميركية تشير إلى
تزامنًا مــع
ٍ
أن «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن ،يسعى إلى
إش ــراك «البيشمركة» فــي حفظ األمــن فــي املناطق
املتنازع عليها ،عقب زيادة وتيرة هجمات «داعش»،
على الطريق الــرابــط بــن بـغــداد وكــركــوك مــن جهة،
ّ
وبــن ديالى وبـغــداد من جهة ثانية .وأكــد البرزاني
دعمه إلجراءات الحكومة االتحادية في تلك املناطق،
وذلك خالل مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته
فــي مدينة أرب ـيــل .وق ــال« :نــؤيــد خـطــوات بـغــداد في
حفظ األمــن في مناطق النزاع ،ومستعدون إلجراء
كل ما يلزم بهذا الخصوص» ،مضيفًا أن «الحكومة
العراقية ملتزمة ومستمرة باملبلغ الذي خصصته
لصرف رواتــب موظفي اإلقليم ،وال أعتقد أن هناك
قرارًا أو حديثًا غير ذلك».
(األخبار)

