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ضحايا «المجاعة الكبرى» يمنحون العالم فرصة إلنقاذهم
مهددون بمجاعة وصفتها
«األمم المتحدة» بـ«األكبر في
العالم منذ عقود طويلة
وضحاياها بالماليين» ،يشارك
أبناء العاصمة اليمنية صنعاء،
اليوم ،بمسيرة حاشدة تنديدًا
بالحصار السعودي الخانق ،في
محاولة أخرى لكسر الصمت
الدولي والتعتيم االعالمي
ال س ـبــب ي ـم ـنــع امل ــواط ــن ال ـي ـم ـنــي من
ال ـ ـنـ ــزول إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـيـ ــوم .ف ــأم ــام
الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـعـ ــربـ ــي األش ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـقـ ـ ـرًا ،ت ـقــف
سياسة الضغط والترهيب والتهديد
ّ
السعودية التي أخضعت وأذلت أقوى
دول ال ـع ــال ــم ،ع ــاج ــزة .ف ـب ـم ــاذا تـهــدد
الرياض شعبًا جردته خالل السنوات
الـ ـث ــاث امل ــاضـ ـي ــة م ــن ك ــل م ــا ي ـم ـلــك؟
وكـ ـي ــف ت ـت ـح ــدى مـ ــن ل ـي ــس ل ــدي ــه مــا
يخسره؟ اليوم ،وصلت اململكة وولي
عهدها محمد بــن سلمان إلــى حائط
م ـس ــدود تــوقـعــه ك ــل م ــن راق ــب تـحـ ّـول
«الحرب الخاطفة التي ستنتهي خالل
أي ـ ـ ــام» ،إلـ ــى حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف طــويـلــة
ومكلفة ،أثبتت جهل الرياض بأرض
اليمن واستخفافها بقدرة شعبه على
الصمود واملقاومة والقتال.
فبعد سنتني ونصف سنة من الخسائر
امل ــادي ــة وال ـب ـشــريــة ال ـك ـب ـيــرة ،ص ــاروخ
باليستي واح ــد استهدف مـطــار امللك
خالد الدولي في الرياض كان «القشة
ال ـتــي قـصـمــت ظـهــر الـبـعـيــر» وأدخ ـلــت
ال ـس ـعــوديــة ف ــي حــالــة م ــن الـهـسـتـيــريــا
دفعتها إلــى تشديد الحصار وإغــاق
املنافذ البرية والجوية والبحرية على
الـبـلــد ال ــذي يـسـتــورد  90فــي امل ـئــة من
حاجاته األساسية .وتنديدًا بـ«العقاب

الجماعي» ال ــذي أنزلته الــريــاض بكل
م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ح ـت ــى تـلــك
املــوالـيــة لـهــا ولـتـحــالــف ال ـعــدوان الــذي
تقوده ،من املتوقع أن تمتلئ الشوارع
بحشود غـفـيــرة ،بــدعــوة مــن «املجلس
السياسي األعلى».
ودعــت ،أمــس ،اللجنة املنظمة «جميع
أب ـنــاء الـشـعــب الـيـمـنــي» إل ــى املـشــاركــة
فــي املسيرة و«دع ــوة املجتمع الــدولــي
ّ
مسؤولياته» ،وال سيما «األمم
لتحمل
ّ
املتحدة» التي حذر وكيل األمني العام
للشؤون اإلنسانية فيها ،مارك لوكوك،
من «أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ
ع ـق ــود طــوي ـلــة ض ـحــايــاهــا بــاملــايــن»
إذا ل ــم ي ـس ـمــح «ال ـت ـح ــال ــف» ب ــوص ــول
املساعدات اإلنسانية ،كالغذاء والوقود
واألدوية ،إلى البلد الذي يواجه «أسوأ
كــارثــة إنـســانـيــة مـنــذ ال ـحــرب العاملية
الثانية».
وارتفعت في األيــام املاضية األصــوات
املنددة بقرار اإلغــاق ،من ضمنها 15
منظمة إنسانية انتقدت ،أمس ،تحالف
العدوان و«عزله لشعب كامل» ،مطالبة
بـ ــ«االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـفـ ــوري لـلـعـمـلـيــات
اإلنـســانـيــة ،وبــإجــابــات واض ـحــة حــول
ّ
املدة املتوقعة لإلغالق وشروط إيصال
املساعدات».
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد امل ــدي ــر ال ـعــام
ل ــ«املــركــز الــوطـنــي للتثقيف واإلع ــام
الصحي والسكاني» في وزارة الصحة،
ّ
عـ ـب ــد ال ـ ـسـ ــام س ـ ـ ـ ــام ،أن «ت ــداعـ ـي ــات
الـتــدابـيــر ال ـجــديــدة سـتـكــون كــارثـيــة»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا فـ ــي ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار»
ً
إل ـ ــى أن «الـ ـحـ ـص ــار املـ ـ ـف ـ ــروض أصـ ــا
ذهــب ضحيته مــا ال يقل عــن  247ألف
مواطن».
م ــن ج ـه ـتــه ،طــالــب امل ـت ـح ـ ّـدث الــرسـمــي
بــاســم الهيئة الـعــامــة لـلـطـيــران املــدنــي
واألرصـ ـ ـ ـ ــاد ،مـ ـ ــازن أح ـم ــد غ ــان ــم ،عـبــر
«األخبار»« ،املجتمع الدولي ومجلس
األمــن بالتدخل سريعًا لرفع الحصار

وفتح جميع املطارات ،بما فيها مطار
ص ـنـعــاء ال ــدول ــي ،ال ـشــريــان الــرئـيـســي
ملواطني الجمهورية اليمنية» ،مضيفًا
«ف ــي صـنـعــاء وح ــده ــا ،ح ـيــاة  75ألــف
يـمـنــي مــريــض م ـه ــددة نـتـيـجــة إغ ــاق
م ـط ــار ال ـعــاص ـمــة ،األمـ ــر الـ ــذي تسبب
ح ـت ــى اآلن ب ــوف ــاة أك ـث ــر م ــن  10آالف
مريض».
وب ــاالض ــاف ــة إل ــى ال ـح ـصــار ،يــواصــل
ط ـيــران تـحــالــف ال ـع ــدوان اسـتـهــداف
مختلف املحافظات اليمنية ،مرتكبًا
املــزيــد مــن امل ـجــازر ،تـضــاف إلــى تلك
التي ارتكبتها غاراته منذ آذار 2015
وذهـ ــب ضـحـيـتـهــا ح ـتــى اآلن قــرابــة
 11,000يمني ،بينهم أكثر من 2130
ً
طـ ـف ــا .وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
ّ
ش ــن «ال ـت ـحــالــف» ع ـش ــرات ال ـغ ــارات،
خـمــس مـنـهــا اسـتـهــدفــت الـصـيــاديــن
اليمنيني الباحثني عن لقمة العيش
ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة الـســاحـلـيــة،
وفــق قناة «املسيرة» املوالية لحركة
«أنصار الله»ّ ،
وأدت إلى «استشهاد
 9صـيــاديــن ،فــي حــن أصـيــب عشرة
على األقل بجروح».
وأدان «امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـق ــان ــون ــي ل ـل ـح ـقــوق
والتنمية» ،أمــس« ،الجريمة البشعة»
ب ـح ــق الـ ـصـ ـي ــادي ــن ،م ـت ـه ـمــا «ت ـحــالــف
ال ـ ـعـ ــدوان بــان ـت ـهــاك ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
الصيادين والسفن والـقــوارب التابعة
للمدنيني».
الجريمة
ـذه
ـ
ه
«
أن
إلى
البيان
وأشــار
ّ
لـيـســت األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ،إذ وث ــق
املــركــز الـقــانــونــي اسـتـهــداف الـعــدوان
 254قــارب صيد ،ما ّأدى إلى سقوط
ما ال يقل عن  797صيادًا بني شهيد
ً
وجـ ــريـ ــح» ،م ـح ـم ــا «األم ـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وم ـج ـلــس األم ـ ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ألنـهـمــا
ب ـص ـم ـت ـه ـم ــا امل ـ ـخ ـ ــزي وت ـن ـص ـل ـه ـمــا
م ــن واج ـبــات ـه ـمــا ي ـش ـج ـعــان تـحــالــف
ال ـع ــدوان الـسـعــودي عـلــى االسـتـمــرار

في ارتكاب املزيد من جرائم الحرب».
وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من
استشهاد وج ــرح عــدد مــن املدنيني،
بـيـنـهــم ط ـف ــان ،ف ــي غ ــارة اسـتـهــدفــت
ً
مـ ـن ــزال ف ــي م ـحــاف ـظــة صـ ـع ــدة ،وبـعــد

حذر الصماد من
ّ
أي محاوالت لالعتداء
على الساحل
أي ــام قليلة مــن م ـجــزرة مــروعــة ذهــب
ضحيتها ما ال يقل عن  60مدنيًا بني
شهيد وجريح في محافظة حجة.
ّ
أمــا فــي صـنـعــاء ،فقد خــلــف الـعــدوان
ً
دمارًا هائال في «حي الصعدي» ،أحد
أكثر األحياء اكتظاظًا بالسكان ،عقب
غارات استهدفت مبنى كلية الشرطة
ّ
في مجمع العرضي املجاور .وأكــدت
مصادر محلية لـ«األخبار»« ،سقوط
حياة  75ألف مريض في صنعاء مهددة نتيجة إغالق
مطار العاصمة (أ ف ب)

ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ع ـل ــى األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة،
م ــا ّأدى إلـ ــى إصـ ــابـ ــات ف ــي ص ـفــوف
امل ــدنـ ـي ــن ،وأل ـح ـق ــت أضـ ـ ـ ــرارًا كـبـيــرة
بـعـشــرات امل ـنــازل امل ـج ــاورة» ،مشيرة
إلى حــدوث «حــاالت ذعر في صفوف
طالب املدارس املحيطة بالكلية ،مثل
مدارس السماوي ،املعتصم ،وأروى»،
فـ ــي حـ ــن انـ ـتـ ـش ــرت ص ـ ــور وم ـقــاط ــع
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ع ـ ـلـ ــى وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ملـشــاهــد مــؤملــة لطالبات
«مــدرســة الـسـمــاوي» فــي لحظة ذعر
وخ ـ ـ ـ ــوف شـ ــديـ ــديـ ــن ج ـ ـ ـ ــراء ال ـق ـص ــف
الصاروخي القريب من املدرسة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،زار وزي ــر التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ف ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ي ـح ـيــى ب ــدر
ال ــدي ــن ال ـح ــوث ــي ،أم ــس املـ ـ ــدارس الـتــي
شهدت «هذا العمل اإلجرامي الجبان»،
ّ
بتعرض «أكثر من  527مدرسة»
مذكرًا
للقصف املباشر منذ بدء العدوان.
ّ
وحـ ـ ــذر ال ـص ـم ــاد م ــن «أي م ـح ــاوالت
ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى ال ـس ــاح ــل أو اإلق ـ ــدام
عـلــى خ ـطــوات تصعيدية ملـنــع امل ــواد
األســاس ـيــة وامل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة من
دخ ــول ميناء الـحــديــدة» ،مــؤكـدًا «لن
نـقــف مـكـتــوفــي األيـ ـ ــدي ...وم ــن حقنا
دراســة خيارات حاسمة وكبيرة ملنع
أي خ ـطــوات لتضييق الـخـنــاق على
الشعب اليمني».
أما الرئيس اليمني املستقيل عبد ربه
مـنـصــور هـ ــادي ،فـلــم تمنعه معاناة
اليمنيني في «املحافظات املوالية له»
مــن شـكــر الــريــاض عـلــى «تخصيص
ودي ـع ــة مــال ـيــة ق ــدره ــا م ـل ـيــارا دوالر
ملصلحة البنك املركزي لدعم استقرار
العملة املحلية» ،التي تشهد انهيارًا
ً
م ـت ــواص ــا لـقـيـمـتـهــا ج ـ ـ ّـراء ال ـع ــدوان
الــذي تقوده الرياض نفسها ،مدعيًا
بـ ــأن «ال ــوديـ ـع ــة س ـت ـح ـقــق اس ـت ـق ــرارًا
ف ــي املـ ــدن وامل ـح ــاف ـظ ــات» الـخــاضـعــة
لسيطرة «التحالف».
(األخبار)

تصريحات المملكة ضد إيران تشعل سوق النفط
في حين كان لإلجراءات
الداخلية التي اتخذها
محمد بن سلمان في األيام
الماضية آثار كارثية على
األسواق المالية الخليجية
(باستثناء السعودية
والبحرين) ،وعلى ثقة
المستثمرين السعوديين
بدولتهم ،ما ظهر ببدء
بعضهم بيع استثماراتهم
لتحويلها إلى الخارج ،كان
للمحاوالت السعودية
إعادة إشعال العدائية في
المنطقة تجاه إيران أثر
«إيجابي» على أسعار النفط،
إذ استقر سعر خام برنت
هذا األسبوع عند حوالى
 63دوالرًا للبرميل ،أي أعلى
بـ  %40من أسعار تموز
الماضي

ناصر األمين
لــم يعلن أح ــد ال ـحــرب عـلــى اآلخ ــر ،ولــم
تتعرض املــوارد املادية للنفط للخطر،
ول ـ ـكـ ــن ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت رهـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـش ــرك ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة عـ ـل ــى ارت ـ ـف ـ ــاع أسـ ـع ــار
الـخــام إلــى مستويات قياسية .لــم يكن
ل ــاضـ ـط ــراب ــات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت خ ــال
ّ
مصدرة
األشهر املاضية في دول أخرى
للنفط مثل فنزويال وليبيا ونيجيريا
األثــر ذاتــه على املستثمرين .ولكن بني
«االنـ ـق ــاب» الــداخ ـلــي ال ــذي ن ـفــذه ولــي
العهد السعودي محمد بن سلمان في
األيـ ــام املــاض ـيــة ،وال ـت ـهــديــدات بــ«قـطــع
أذرع إيـ ـ ــران» ف ــي املـنـطـقــة ،م ــن شأنها
تـحــريــك أنـفــس املستثمرين لينتشلوا
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط مـ ــن خـ ـط ــاب الـ ـع ــرض
والطلب إلى عالم التخمني واملضاربات،
حـتــى وإن استبعد الجميع أي إج ــراء
عسكري على اإلط ــاق .بــن السعودية
وإي ـ ــران ،يـتــم إن ـتــاج  14مـلـيــون برميل
نفط يوميًا ،أي أكثر من  %40من إنتاج
«أوب ــك» ،ما يعني أنــه بغض النظر عن
غـيــاب أي تهديد على النفط وإنتاجه
على نحو «مــادي» ،كون املنطقة كثيفة
اإلنتاج إلى هذا الحد ،يجعل أي درجة
من التردد وعــدم اليقني حيال العرض
فــي املستقبل مــن شــأنــه تعزيز الرغبة
باملضاربة على ارتفاع األسعار.

تاريخيًا ،ليس هناك سلعة أخــرى في
الـعــالــم شـهــدت تـقـلـبــات فــي أسـعــارهــا،
ووضعت االقتصاديني واملختصني في
مــأزق في توقع تحركاتها في األوقــات
الـ ـج ــوه ــري ــة ك ــال ـن ـف ــط .ي ـظ ـهــر روب ـ ــرت
بريتشر في كتابهThe Socioeconomic
 Theory of Financeك ـي ــف أن ـ ــه مـنــذ
 1980إلــى الـيــوم شهدت أسـعــار النفط
تـقـلـبــات ت ــراوح ــت ب ــن ه ـبــوط بنسبة
 %75وصـعــود بنسبة  .%254فــي حني
لم تتأرجح أسعار معظم السلع املبيعة
في مؤسسات البيع بالتجزئة ،والتي
يفترض أنه يتم تحديد أسعارها حسب
العرض والطلب ،ال هبوطًا وال صعودًا،
سـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى اس ـمــي أو مـعــدل
بحسب التضخم .يشير بريتشتر في
كتابه إلى مستندات ومقاالت ومقوالت
لـ ـخـ ـب ــراء وأك ــاديـ ـمـ ـي ــن واق ـت ـص ــادي ــن
وغ ـي ــره ــم ن ـش ــرت ق ـبــل ح ـ ــدوث ثـمــانــي
نقاط ّ
تحول جوهرية في ســوق النفط
أو بعدها بقليل يقوم السوق بدحضها
بــالـكــامــل عـبــر أخ ــذ طــريــق غـيــر متوقع
ب ـت ــات ــا ،م ــا يـجـعــل ال ـت ــواف ــق ب ــن حــدث
اضـطــراب سياسي يؤثر على توقعات
املستثمرين ،واق ـتــراب مـصــدري النفط
م ــن االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ح ــد ل ــإن ـت ــاج لــرفــع
األسـ ـع ــار ص ــدف ــة ب ـح ـيــث كـ ــان بــإم ـكــان
الـحــدث األول وحــده رفــع األسـعــار عبر
امل ـضــاربــات فــي األسـ ـ ــواق .كـمــا أن هــذا

االرت ـ ـفـ ــاع ل ــن ي ــؤث ــر ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ــذي
ستتخذه ال ــدول املـصـ ّـدرة للنفط خالل
اجتماعها فــي  30الشهر الحالي ،كما
ّ
أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
فــي حــزي ــران املــاضــي بـقــولــه إن خفض
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ي ـس ـت ـه ــدف سـ ـعـ ـرًا م ـح ــددًا
ل ـل ـن ـفــط ،ب ــل ه ــدف ــه خ ـفــض امل ـخ ــزون ــات
الزائدة.
إذًا ،تظهر املــؤشــرات أن هــذا االرتفاع
الهائل في سعر النفط قد يعود بشكل
أساسي إلى االضطرابات السياسية،

التهديدات «بقطع أذرع إيران»
من شأنها تحريك أنفس
المستثمرين
ال إلى انخفاض العرض أو إلى اتفاق
مـصـ ّـدري النفط على خفض اإلنتاج.
ولذلك ،كما كانت الحال يوم انخفض
ال ـج ـن ـي ــه االس ـت ــرل ـي ـن ــي حـ ــن صـ ـ ّـوت
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
أوروب ــا ،ال يمكن االعتماد على هكذا
م ــؤش ــرات لـتـحــديــد س ـيــاســات ال ــدول
أو مـسـت ـقـبـلـهــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ول ـكــن
اعتبر الخبير االسـتــراتـيـجــي للنفط
ف ــي «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،جــول ـيــان ل ــي ،أنــه
إذا اتضح أن اإلج ــراءات واالعتقاالت

التي أقدم عليها ابن سلمان في األيام
املاضية لم تهدف إلى مجرد «محاربة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،بـ ــل إل ـ ــى إخ ـ ـ ــاء ال ـس ــاح ــة
ليحكم بنفسه ،فإن ذلك سيؤثر سلبًا
على استعداد املستثمرين للمشاركة
بــاالك ـت ـتـ ًـاب ال ـع ــام لـشــركــة «أرامـ ـك ــو»،
وخــاصــة أن  %95منها ستبقى ملك
دولــة غير مستقرة تقدم على عملية
«تـنــويــع اق ـت ـصــادي» ول ـبــرلــة ،مــع كل
م ــا ف ــي ذلـ ــك م ــن م ـخــاطــر وم ـصــاعــب
فــي ظــل ص ــراع داخـلــي على السلطة،
وتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات ف ـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـي ـ ـبـ ــة الـ ـحـ ـك ــم
وامل ـج ـت ـمــع ،وص ــراع ــات ف ــي املـنـطـقــة،
منها حرب في الجوار.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ال يمكن نـسـيــان دور
الـ ـص ــن الـ ـص ــام ــت فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ودعـ ـمـ ـه ــا ،بـ ــل يــذهــب
البعض إلــى القول بأنها تمسك ًبزمام
مستقبل سـعــر ال ـن ـفــط ،وخ ــاص ــة أنـهــا
تبني مخزونًا استراتيجيًا مــن النفط
تصل التوقعات حيال حجمه إلى 678.9
مليون برميل .وتشير The Financial
 Timesإلى أن أغلب ما تستورده الصني
م ــن ال ـ ـ  8مــايــن بــرم ّـيــل يــومـيــا يذهب
ً
إلــى مـخــزونـهــا ،م ـحــذرة أنــه قــد تمتلئ
ه ــذه ال ـخ ــزان ــات قــري ـبــا ،م ــا سيخفض
األسعار بشكل هائل ،ويعيث الفوضى
في «أوبك» ،وغالبًا ّ
يعرض مشاريع ابن
سلمان لعقبات إضافية.

