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السعودية في «القائمة السوداء»
 ...لرفع الحرج األميركي
تتعالى لهجة اإلدانة في
دوائر اإلعالم الغربي
ومنظمات حقوق اإلنسان،
ضد حرب «التحالف» السعودي
في اليمن ،بعد إدراج األمم
المتحدة «التحالف» ضمن
«قائمة سوداء» لمرتكبي
الجرائم بحق األطفال .ويبقى
السؤال األهم ،ما هو سبب
موجة اإلدانات؟ وما هو
تأثيرها على مستقبل
التسوية في اليمن؟

لقمان عبدالله
نشرت األمــم املتحدة ملحقًا لتقرير
ّ
ح ــول األط ـفــال وال ـنــزاعــات املسلحة،
يـصــدره األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة
كــل ع ــام ،تـضـ ّـمــن قــائـمــة س ــوداء َو َ
رد
فـيـهــا اس ــم «ال ـت ـحــالــف» الـعــربــي بني
الدول والكيانات التي ترتكب جرائم
بحق األطفال .وسائل اإلعالم العاملية
تعاملت مع التقرير ـ وبــاألخــص ما
أدرج فيه عن «التحالف» الذي تقوده
الـسـعــوديــة فــي حــربـهــا عـلــى الـيـمــن ـ
بالسرعة الــازمــة .وظـهــر أن اإلعــام
الغربي والعاملي ومراكز األبحاث لم
ً
تعد ق ــادرة على «التعمية» وإغـفــال
الـحـقــائــق ع ــن ال ـجــرائــم والـفـظــاعــات
التي ترتكبها الرياض بحق الشعب
اليمني .وك ــان األم ــن الـعــام السابق
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــان كـ ــي م ـ ـ ــون ،قــد
س ـحــب الـ ـع ــام امل ــاض ــي ـ ـ ـ ف ــي ســابـقــة
خـطـيــرة ـ ـ ق ــرار إدراج األم ــم املتحدة
للسعودية ،ضمن «القائمة السوداء»

تدرك صنعاء
حجم الترابط بين
النتائج العسكرية
والمسار السياسي

بـسـبــب قتلها ألط ـفــال ال ـي ـمــن ،وذلــك
تحت ضغوط سعودية وصلت إلى
ح ــد ال ـت ـه ــدي ــد ب ــإيـ ـق ــاف املـ ـس ــاع ــدات
املالية التي ُت ّ
قدم إلى األمم املتحدة.
َ
إدراج تـقــريــر األم ــم املـتـحــدة
وس ـبــق
«التحالف» ضمن القائمة الـســوداء،
بـ ـي ــوم ــن ،تـ ـق ــدي ـ ُـم ع ـ ــدد مـ ــن أع ـض ــاء
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ (مـ ـ ـ ــن الـ ـح ــزب ــن

الـجـمـهــوري والــدي ـمــوقــراطــي) ،وهــم:
رو خـ ــانـ ــا ،تـ ــومـ ــاس مـ ــاسـ ــي ،مـ ــارك
بــوكــان ووال ـتــر جــونــز ،مـشــروع قــرار
يـسـعــى إل ــى وق ــف م ـشــاركــة الجيش
األم ـيــركــي ف ــي ح ــرب ال ـس ـعــوديــة في
ال ـي ـم ــن ،م ـع ـت ـبــريــن أن هـ ــذه ال ـح ــرب
م ـن ـف ـص ـلــة ت ـم ــام ــا عـ ــن املـ ـع ــرك ــة ضــد
تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ،وأن الكونغرس
ل ــم يـ ــأذن ب ـهــا أب ـ ـدًا .وي ـطــالــب ه ــؤالء
األعضاء بتصويت الكونغرس على
سحب القوات األميركية رسميًا من
هذا الصراع «غير املأذون به».
وف ـ ـ ـ ـ ــي اع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف صـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح ،ك ـش ــف
األعـ ـ ـض ـ ــاء فـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار عــن
طبيعة مشاركة بــادهــم فــي الحرب
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ،وه ـ ــي ت ــزوي ــد
الواليات املتحدة الطائرات الحربية
ال ـس ـعــوديــة واإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي تـقــوم
بضربات جوية فــي اليمن بالوقود
ً
عـ ـب ــر ال ـ ـجـ ــو ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن املـ ـس ــاع ــدة
ف ــي ت ـح ــدي ــد األهـ ـ ـ ـ ــداف .وأقـ ـ ـ ـ ـ ّـروا فــي
الــوقــت عينه بــوجــود حملة القصف

ً
ما ترتكبه الرياض في اليمن لم يعد قابال للتعايش معه أو التعمية عليه (أ ف ب)

تقرير

خـ ّـصــص امل ـلــك ال ـس ـعــودي سـلـمــان بن
عـبــد الـعــزيــز ال ـيــوم الـثــالــث مــن زيــارتــه
ملوسكو السـتـهــداف إي ــران ،معتبرًا أن
حـ ــل أزمـ ـ ــات ال ـي ـمــن وس ــوري ــا يـتـطـ ّـلــب
ّ
مـنـهــا «وق ــف سـيــاسـتـهــا الـتــوسـعـيــة».
وفيما التقى سلمان رئيس الحكومة
ديـمـيـتــري مـيــدفـيــديــف ،ق ــال ف ــي كلمة
ل ــه خـ ــال ج ـل ـســة امل ـب ــاح ـث ــات إن عـلــى
«إيــران االلتزام بمبادئ حسن الجوار،
واح ـتــرام األع ــراف والـقــوانــن الــدولـيــة،
وع ــدم الـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الداخلية
للدول األخرى» .وأكد عزم بالده «على
الدفع بالعالقات مع روسيا إلــى آفاق
أرحــب» ،الفتًا إلــى أهمية التعاون بني
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ووق ـ ـعـ ــت «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» خ ـم ــس م ــذك ــرات
ّ
تـفــاهــم مــع ال ـشــركــات الــروس ـيــة ،خــال
أعـمــال «منتدى االستثمار السعودي
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي األول» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـتــه
«الهيئة العامة لالستثمار» بالتعاون
مـ ــع «مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـغـ ــرف الـ ـسـ ـع ــودي ــة»،
و«ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــروسـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
امل ـب ــاش ــر» .وش ـم ـلــت ه ــذه االت ـفــاق ـيــات
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ث ــاث ـي ــة األط ـ ـ ـ ــراف مــع
«صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــارات الـ ـع ــام ــة
الـ ـسـ ـع ــودي» ،و«الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــروس ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار امل ـ ـبـ ــاشـ ــر» ،فـ ــي ق ـطــاعــي
ّ
خ ــدم ــات ال ـطــاقــة وال ـت ـص ـن ـيــع .وتـمــهــد
املــذكــرة الـطــريــق أم ــام تـطــويــر األعـمــال

الملك وحاشيته في «الرحلة»:
 1500مرافق و 3ماليين دوالر لحجز فندقين
كما في كل مــرة يسافر فيها امللك السعودي إلــى دولة
ما ،تصبح حاشيته وامللحقات التي ينقلها معه الشغل
الشاغل لإلعالم .ولــم يختلف األمــر ،خــال الــزيــارة التي
قام بها امللك سلمان ،أخيرًا ،لروسيا ،حيث أحضر معه
 1500شخص ،وفق وكالة «بلومبرغ» ،إضافة إلى درجه
املذهب الشهير ،وسجاداته.
الكهربائي ّ
ولكن هــذا الــدرج لم يخدم امللك كما يجب ،هــذه املــرة ،إذ
ّ
املصورين ولقطاتهم امللك سلمان ،البالغ
أظهرت عدسات
من العمر  81عامًا ،وهو يخرج من طائرته ،ويخطو على
الــدرج الخاص بــه ،حتى حــدث ما لم يكن في الحسبان:
توقف الدرج في منتصف الطريق ،فكان على امللك النزول
ّ
على قدميه .موكب السيارات الذي رافق امللك إلى وسط
محط تركيز وسائل
املدينة ،ترافقه شرطة موسكو ،كان ّ
تتنقل،
كانت
التي
اإلعالم أيضًا .كذلك ،الطائرة السعودية
ّ
يوميًا ،بني الــريــاض وموسكو من أجــل نقل املــؤن .هذه
األخيرة نقلت  800كيلوغرام من الطعام إلــى موسكو،

والـحـصــار الـتــي تـحــول دون وصــول
الغذاء واألدويــة إلى الشعب اليمني،
وهـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي إلـ ــى أزم ــة
إنسانية مدمرة.
تقرير األم ــم املـتـحــدة وم ـشــروع قــرار
أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ارتـ ـف ــاع ن ـب ــرة اإلعـ ـ ــام ت ـج ــاه جــرائــم
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـي ـمــن ،تــؤكــد أن ما
تــرتـكـبــه ال ــري ــاض فــي الـيـمــن لــم يعد
ً
ق ــاب ــا ل ـل ـت ـعــايــش م ـع ــه أو الـتـعـمـيــة
ع ـل ـي ــه .وت ــوض ــح أن تـ ـك ــرار مـشــاهــد
الـ ـقـ ـت ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي وص ـ ـ ـ ــور أشـ ـ ــاء
األطفال والنساء فرضت نفسها على
األجندة اإلعالمية الدولية والغربية،
بـعــد ط ــول مـمــانـعــة اسـتـهـلـكــت فيها
ال ــري ــاض ق ــدرت ـه ــا بــال ـحــد األق ـص ــى.
بمعنى أن األطراف الدولية املتماهية
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وخ ــاص ــة
واش ـن ـطــن ،بــاتــت مـحــرجــة ج ـدًا أمــام
اسـتـمــرار هــذه الـفـظــائــع .ويــأتــي ذلك
بـعــدمــا ثـبــت أن ال أف ــق سـيــاسـيــا في
املدى املنظور ،وبعد اإلخفاق املتكرر
واململ في تحقيق نتائج عملية على
األرض ،يمكنها تبرير التعايش مع
ال ـق ـتــل ال ــوح ـش ــي واإلج ـ ــرام ـ ــي بحق
املدنيني.
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع ي ـ ـفـ ــرض نـ ـفـ ـس ــه ع ـلــى
واشنطن والعواصم الغربية وكذلك
عـلــى مـقــاربــة األم ــم املـتـحــدة للحرب
ع ـلــى ال ـي ـمــن .ورغـ ــم ذل ــك ك ـل ــه ،يبقى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح :ه ـ ــل ي ـم ـك ــن أن
يـفـضــي ال ـح ــراك الـعــاملــي إل ــى إيـقــاف
ه ـ ــذه الـ ـح ــرب الـ ـت ــي ت ـص ـف ـهــا بـعــض
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الجانبني لتحقيق استقرار في أسواق
ال ـن ـفــط ،وم ـع ـت ـب ـرًا أن «ج ـه ــود بـلــديـنــا
أث ـم ــرت ف ــي م ـج ــال ال ـب ـت ــرول الـتــوصــل
الت ـف ــاق ـي ــة خ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج ،وتـحـقـيــق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن بـ ــن مـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـه ـل ـكــن
واملنتجني».
وقـعــت أكـبــر شركة
فــي سـيــاق متصلّ ،
ن ـف ــط سـ ـع ــودي ــة« ،أرام ـ ـك ـ ــو» ،م ــذك ــرات
ت ـف ــاه ــم م ــع ك ـب ــري ــات ش ــرك ــات ال ـن ـفــط
الروسية ،وذلك قبل شهر على اجتماع
ملنظمة الــدول املصدرة للنفط «أوبــك»،
املـقـ ّـرر أن يناقش خــالــه تمديد اتفاق
خفض اإلنـتــاج الــذي أدى إلــى تحسني
األسعار.

الــدوائــر الغربية بالعبثية؟ الجواب
هــو بــالـتــأكـيــد ال .ولـكــن ه ــذا الـحــراك
ي ـ ـعـ ـ ّـد إشـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـلـ ـم ــوس ــة عـ ـل ــى ب ــدء
مـســار ضغط قــد يـفــرض نفسه على
الجانب السعودي ،مع اإلدراك كذلك
أن الـ ـح ــرب ب ــات ــت م ـط ـلــوبــة لــذات ـهــا،
رب ـطــا بــاعـتـبــار ي ـقــول إن أي تسوية
مـمـكـنــه ال ت ـح ـقــق ال ـح ــد األدنـ ـ ــى من
األه ـ ــداف املـعـلـنــة ل ـلــريــاض ال يمكن
قبولها ،حتى تحقق الـهــدف املعلن
من الحرب .كما أنه ال يمكن التعايش
بعد عامني ونصف عــام من الحرب،
م ــع أي ت ـســويــة شـكـلـيــة ت ـب ـحــث عن
حفظ ماء الوجه السعودي.
فــي السياق ذات ــه ،الجانب اآلخ ــر في
ّ
ص ـن ـعــاء م ـط ـم ـئــن إلـ ــى غ ـي ــاب راف ـعــة
ضـ ـغ ــط عـ ـسـ ـك ــري عـ ـلـ ـي ــه ،وأن م ــآل
التوجهات نحو فرض تسوية ترضي
الرياض ـ بالحد األدنى ـ بحاجة الى
تحقيق نتائج عسكرية (للسعودية)
غ ـيــر م ـتــاحــة ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب.
وبالتالي تدرك صنعاء تالزم النتائج
العسكرية واملسار السياسي ،وتعنى
بتحصني الجبهة الداخلية لتفويت
الفرصة على «التحالف».
وع ـل ـيــه ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ك ــل ال ـحــراك
ال ـ ــدول ـ ــي ،م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان والـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي
واإلع ــام العاملي ،هــو نتيجة الحرج
ال ـ ـشـ ــديـ ــد ل ـ ـل ـ ــدول ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـح ــرب
ال ـس ـع ــودي ــة ،ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن
ينعكس ضغطًا باتجاه تسوية ما،
وإن كان يساهم في ذلك.

استراحة

سلمان من موسكو:
على إيران وقف سياستها في المنطقة

ّ
وقعت «أرامكو»
مذكرات تفاهم
مع كبريات
شركات النفط
الروسية (أ ف ب)
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وف ــق أح ــد األش ـخ ــاص املـطـلـعــن .ع ــاوة عـلــى مــا تـقـ ّـدم،
اسـ ُـتـبــدل ع ــدد مــن مــوظـفــي الـفـنــادق بموظفني ملكيني،
يعرفون تمامًا كيفية تحضير القهوة الخاصة بامللك
وحاشيته .ولم ينته األمر هنا ،فقد أحضر امللك سلمان،
الذي نزل في فندق «فور سيزن» ،أثاث منزله .حتى إن
الحكومة السعودية حجزت فندقني فخمني للزيارة :فندق
«ريتز كارلتون» ،و«فور سيزن» الذي طلب من عدد من
نزالئه إلغاء حجوزاتهم ،من أجل إفساح املجال للزوار
السعوديني ،حتى إنه نقل أشخاصًا يعيشون في الفندق،
بشكل دائم ،إلى الخارج.
أما كلفة حجز الفندقني ،خالل الزيارة ،فتصل إلى حوالى
ستصرف
ثــاثــة مــايــن دوالر ،مــن دون النفقات الـتــي ُ
على الوفد والخدمات ،من مطاعم ووجبات وعالجات في
املنتجعات الصحية ،بحسب نائب رئيس اتحاد املطاعم
والفنادق في روسيا فاديم براسوف.
(األخبار)

الجديدة حيال الطاقة ،وخدمات حقول
النفط والتصنيع ،ومجمع الصناعات
الـ ـبـ ـح ــري ــة فـ ــي رأس الـ ـخـ ـي ــر (ش ــرق ــي
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة) ،وال ـ ـشـ ــراكـ ــات امل ــرت ـق ـب ــة فــي
مدينة الطاقة الصناعية ،التي ّ
طورتها
وقعت
«أرامـكــو» في السعودية .كذلك ّ
الشركة مذكرة تفاهم مع «غــازبــروم»،
يمكنها مــن تطوير محفظة أعمال
مــا ِّ
ك ـب ـي ــرة ُت ـع ـ َـن ــى بــال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن ال ـغ ــاز
فضال
وإنتاجه على الصعيد
الدوليً ُ ،
عن املساعدة على ظهور ّ
دد
ج
دين
مور
ٍ
فــي الـســوق الـسـعــوديــة .وتـضــم مذكرة
عدة ،منها تجارة الغاز
التفاهم مفاصل ّ
الطبيعي املسال ،والتنقيب والتطوير،
وق ـع ــت
وتـ ـخ ــزي ــن املـ ـنـ ـتـ ـج ــات .كـ ــذلـ ــكّ ،
مــذكــرة تـفــاهــم مــع شــركــة «ليتاسكو»
الـتــي تصل مــن خاللها «أرام ـك ــو» إلى
م ـص ــاف ــي ال ـب ـح ــر األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط،
ال ــذي يشهد تــوسـعــا كـبـيـرًا للشركات
ووقعت مذكرة تفاهم
الروسية هناكّ .
مــع «ص ـنــدوق االسـتـثـمــارات املـبــاشــرة
الروسي» ،وشركة «سيبور الروسية»،
التي ُتمكن األط ــراف مــن االشـتــراك في
تقييم الـفــرص املحتملة للتعاون في
قـطــاع الـبـتــروكـيـمــائـيــات ،بـمــا فــي ذلــك
تسويق املنتجات البتروكيميائية في
كل من روسيا والسعودية.
وردًا عـلــى تـصــريـحــات وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة (الـبـنـتــاغــون) ،الـتــي أعربت
ع ــن قـلـقـهــا مـ ّـمــا وص ـف ـتــه ب ــ«االه ـت ـمــام
املـتــزايــد مــن حـلـفــاء ال ــوالي ــات املتحدة
بشراء منظومات إس ـ  400الصاروخية
الروسية للدفاع الجوي» ،قال الكرملن
إن الـ ـتـ ـع ــاون ال ـت ـق ـنــي ال ـع ـس ـك ــري بــن
روسـ ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة «ل ـي ــس مـ ّ
ـوج ـهــا
ض ـ ــد دول أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .وأكـ ـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث
بــاســم ال ـكــرم ـلــن ،دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف،
أن «ال ـت ـعــاون ال ــروس ــي ال ـس ـعــودي في
امل ـجــال الـتـقـنــي الـعـسـكــري يـتـطـ ّـور في
م ـص ـل ـحــة ال ـب ـل ــدي ــن ،واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
ّ
الـشــرق األوس ــط» ،مـشــددًا على أن «أي
ق ـلــق م ــن ق ـبــل دول أخ ـ ــرى ب ـش ــأن هــذا
التعاون ال أساس له».
(األخبار ،أ ف ب)
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أفقيا
سورية – دولة عظمى –  -2سكوتهم – لوم مبعثرة –  -3يمنح البركة – صفة
 -1مدينة ّ
حيوان منقط باألبيض واألسود –  -4أكبر جزيرة في أرخبيل سوسيته ببولينيزيا
الفرنسية عاصمتها بابيت –  -5قادم – سفينة –  -6مدينة انكليزية – متشابهان – -7
شاعر أموي إمتاز بالهجاء له ديوان – ّ
تغير لون الشخص –  -8عائلة موسيقي أملاني
ُ
شهير راحل – إسم موصول – تقال على الهاتف –  -9حرف نصب – طائرات حربية
يابانية إنتحارية إستخدمت خالل الحرب العاملية الثانية بوجه الحلفاء –  -10بلدة
لبنانية بقضاء بعبدا تشتهر بمحطة إتصاالت السلكية بواسطة األقمار الصناعية

عموديًا
 -1اإلسم اللبناني املتعارف عليه لطائر الهدهد –  -2شهر هجري – عاصمة أوروبية
–  -3عــازف على آلــة العود – سكني كبير –  -4طلب القائد العسكري من عناصره
انجاز ما يلزم – قطع اإلصبع – ضعف وجنب –  -5عشرة آالف متر مربع باملعنى
الحسابي – ّ
قديس –  -6ثرى – شقيق أو صرخة وجع – ّ
مخيم باألجنبية –  -7مقابر
الفراعنة ورمز سياحي مصري عاملي – للنداء –  -8دولة عربية – صفة لون مائل الى
السواد –  -9يكره ويبغض – يكذب باألجنبية –  -10زوجة أمير قطر السابق الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني

حل الشبكة 2694

شروط اللعبة
ّ

هذه الشبكة مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أفقيا

ّ
 -1الفيحاء – هن –  -2موناكو – نيس –  -3آمون – سباتي –  -4نيسان – شب – ُ -5رب – نفك –
ّ
ركع –  -6بوذا – ازمور –  -7يلي – كي –  -8عنقود العنب –  -9دافوس – دية –  -10مارا – ليون

عموديًا
 -1أم الربيع –  -2لوم – بولندا –  -3فنون – ذي قار –  -4يانينا – وفا –  -5حك – سف – عدو –
 -6اوساكا – عسل –  -7بن – زان –  -8نا – رم – بدو –  -9هيتشكوك – ين –  -10نسيب عريضة

إعداد
نعوم
مسعود

كيميائي أملاني ( )1917-1860حائز على جائزة نوبل عام  1907ألعماله
في التخمير .درس علم النبات وعمل في مستشفى ريف رومانيا حيث
توفي هناك خالل الحرب العاملية األولى
 = 3+2+11+8+7مرفأ فرنسي ■  = 5+1+3+9صوت البقر ■ 11+6+4+10
= قليل الوجود

حل الشبكة الماضية :حميدة السنان

