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العالم

ّ
تقرير
تستعد الحكومة البريطانية
الستقبال ولي العهد ،محمد بن
سلمان ،في السابع من آذار المقبل،

مساع محمومة تبذلها
وسط
ٍ
لندن لالستحواذ على أسهم شركة
«آرامكو» التي ُينتظر طرح حصة

منها في االكتتاب العام في النصف
الثاني من  .2018وفي انتظار موعد
الزيارة ،بدأت حكومة ماي حملة

عين حكومة ماي على أسهم «أرامكو»

ً
بريطانيا تتجاهل االنتقادات :أهال بـ«رائد اإلصالح» في
ابن سلمان :معالجة
التطرف بـ«الصدمة»!
ل ــم ي ـن ـكــر ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،فــي
م ـقــاب ـل ـتــه م ــع «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،أن
األوامر امللكية األخيرة املتصلة باملجال
الـعـسـكــري تـسـتـهــدف «تـحـقـيــق نتائج
أفضل لإلنفاق العسكري السعودي»،
إال أنه قال إنه «جرى التخطيط لذلك منذ
عدة سنوات» ،في تناقض مع حديثه عن
أن الغاية من حركة اإلعفاءات والتعيينات
الجديدة اإلتيان بأشخاص ذوي «طاقة
عــال ـيــة» يـسـتـطـيـعــون تـحـقـيــق األه ــداف
ال ـت ــي تـشـتـمــل عـلـيـهــا «وث ـي ـق ــة تـطــويــر
الــدفــاع» .والظاهر أن األمير الشاب وقع
فــي هــذا التناقض (ال ــذي ال يـبــدو كذلك
لـلــوهـلــة األولـ ــى بــالـنـظــر إل ــى أن ال ــرواي ــة
الــرسـمـيــة تعيد الــوثـيـقــة إل ــى عـهــد امللك
عبد الـلــه) للتهرب مــن ربــط التعيينات
الجديدة بالحرب الــدائــرة في اليمن .إال
أن ذلك لم يمنع إقراره املبطن بعجز تلك
الـحــرب ،إلــى اآلن ،عــن تحقيق أهدافها،
مــن خ ــال حــديـثــه عــن «خـطــط طموحة
لحشد القبائل اليمنية ضــد الحوثيني
وداعميهم اإليرانيني في اليمن» .وفي ّ
رد
على القائلني إن خطواته تثير سخطًا
داخـ ـ ــل ال ـع ــائ ـل ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وال تـحـظــى
بتأييد شعبي واســع النطاق ،ادعــى أنه
«يـحـظــى بــدعــم شـعـبــي ،لـيــس فـقــط من
ِقبل الشباب القلق ،بل أيضًا من أفــراد
العائلة املالكة» .وإزاء التحذيرات من أن
التغييرات الـتــي يجريها تشكل خطرًا
على البنية االجتماعية في اململكة ،غير
املـهـ ّـيــأة لنقلة بـهــذا الـحـجــم ،طلع الرجل
بـمـصـطـلــح «ال ـص ــدم ــة» ،ال ـتــي ق ــال إنـهــا
«ك ــان ــت ض ــروري ــة لـقـطــع ال ـطــريــق على
التطرف اإلسالمي».
(األخبار)

عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ال ـت ــي
أطـلـقـتـهــا مـنـظـمــات حـقــوقـيــة تتخذ
مــن العاصمة البريطانية مـقـرًا لها
إللـغــاء الــزيــارة امل ـقــررة لــولــي العهد
ال ـس ـعــودي ،مـحـمــد بــن سـلـمــان ،إلــى
امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،أص ـ ـ ـ ّـرت ح ـكــومــة
تيريزا مــاي على استقبال مــن بات
ُيـعـ ّـد فــي أدبـيــاتـهــا «رائ ــد اإلص ــاح»
فــي املـمـلـكــة ،فــي مــؤشــر واض ــح إلــى
أن م ـص ــال ــح ل ـن ــدن ت ـت ـق ــدم ع ـل ــى كــل
م ــا ع ــداه ــا م ــن اع ـت ـب ــارات ،ول ــو كــان
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـج ــريـ ـم ــة املـ ـت ــواصـ ـل ــة
تكتف حكومة
املرتكبة في اليمن .لم
ِ
آذار /مارس
من
ماي بإعالن السابع
ّ
املقبل موعدًا للزيارة ،بل دشنت مع
اإلع ــان مــا ب ــدا أنـهــا حـمـلــة لتلميع
صـ ـ ــورة ابـ ــن س ـل ـم ــان ،وخـ ـط ــب وده
قـبـيــل ط ــرح أس ـهــم شــركــة «أرام ـك ــو»
النفطية السعودية في اكتتاب عام
أول ــي سـيـكــون األك ـب ــر ف ــي ال ـتــاريــخ،
وتتطلع الحكومة البريطانية إلى
ّ
يصب سوى في بورصتها.
أن ال
وت ــول ــى وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،بــوريــس
جــونـســون ،أم ــس ،مهمة «التلميع»
تـ ـل ــك عـ ـب ــر م ـ ـقـ ــال ل ـ ــه ف ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
ال ـ ـ «ت ــايـ ـم ــز» ،أش ـ ــاد ف ـيــه ب ـمــا سـمــاه
«اإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـح ـق ـي ـق ــي فـ ــي غ ـض ــون
ب ـ ـضـ ـعـ ــة أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،ب ـ ـعـ ــد ع ـ ـ ـقـ ـ ــود م ــن
الـجـمــود» فــي املـمـلـكــة .ورأى أن ابــن
س ـل ـمــان «ي ـس ـت ـحــق ال ــدع ــم لــوضـعــه
ن ـ ـهـ ــايـ ــة مل ـ ـنـ ــع ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــادة
ال ـس ـيــارات ،وتخفيفه التمييز على
أســاس النوع االجتماعي ،ووضعه
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات مـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة إلدخ ـ ـ ـ ــال
ّ
متوجهًا
النساء فــي ســوق الـعـمــل»،
إل ــى راف ـض ــي ال ــزي ــارة بــال ـقــول« :إذا
كنت تميل لتجاهل هذه التطورات،
فإنني أقول بكل احترام إنك ترتكب
خ ـ ـطـ ــأ ك ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا» .ي ـ ـت ـ ـجـ ــاهـ ــل ع ـم ـي ــد
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة فــي
حديثه هذا أعمال القمع والترهيب
املتواصلة بحق املعارضني ونشطاء
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،لـكـنــه يـسـتــذكــرهــم
بــأمــل «ي ـت ـيــم» فــي أن ت ـبــذل الـقـيــادة
ال ـس ـعــوديــة م ــزي ـدًا م ــن ال ـج ـهــود في
امل ـجــال الـحـقــوقــي .أم ــل ال يستهدف
جــون ـســون م ــن ورائ ـ ــه س ــوى تـبــريــر

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال «امل ـ ـلـ ــك غـ ـي ــر املـ ـنـ ـص ــب»؛
بالنظر إلى أن «تسليم هذه الرسالة
لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،أو ح ــل
الـ ـخ ــاف ــات ب ــن ال ــدولـ ـت ــن ،يـتـطـلــب
لقاء ات شخصية بني زعيميهما».
بالطريقة نفسها يـعـ ّـرج جونسون
على التورط البريطاني في الجرائم
املرتكبة فــي الـيـمــن ،بفعل استمرار
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي تـ ــزويـ ــد ال ـس ـع ــودي ــة
بأسلحة بلغت قيمتها ،منذ اندالع
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي آذار /مـ ـ ـ ــارس ،2015
 6.4م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر .يـ ـ ـب ـ ـ ّـرر ذل ــك
ب ــأن الـسـعــوديــة «م ــن أق ــدم أصــدقــاء
بريطانيا في املنطقة» ،مشددًا على
ضـ ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي مـعـهــا
بالنظر إلى أن الحكومتني «تعمالن
جنبًا إلى جنب اليوم على التصدي
لتصرفات إيــران املــدمــرة في الشرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ونـ ـ ــزع ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب فــي
ال ـي ـم ــن» ،ف ــي م ـحــاولــة لــإي ـهــام بــأن
الـ ــريـ ــاض ل ـي ـســت الـ ـط ــرف امل ـس ــؤول
ع ــن إشـ ـع ــال ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب .غ ـيــر أن
جــون ـســون ال ي ـجــد بـ ـدًا م ــن ال ــدع ــوة
إلـ ــى ت ـس ــوي ــة س ـيــاس ـيــة ل ــأزم ــة فــي
اليمن ،وإيـصــال املـســاعــدات إلــى كل
مــن يحتاج إليها هـنــاك ،فــي موقف
مكرر ال يزال ،إلى اآلن ،رهن األقوال
من دون األفعال.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،يـ ـ ــريـ ـ ــد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول
البريطاني إبطال جميع الحجج التي
معارضو الزيارة ،تالفيًا
يتسلح بها
ِ
ألي تشويش على مساعي حكومة
م ــاي ل ـش ـ ّـد ال ـس ـعــوديــة إل ــى بــورصــة
ً
لندن بدال من بورصة نيويورك ،التي
كانت اتهمت منافستها بأنها «تفعل
املـسـتـحـيــل» الج ـت ــذاب ال ـط ــرح الـعــام
األولـ ــي ل ــ«أرام ـك ــو» .وه ــذا هــو عينه
ما فعلته رئيسة الوزراء البريطانية،
أول مــن أم ــس ،عقب إع ــان املتحدث
باسمها موعد الزيارة ،التي قال إنها
«ستدشن حقبة جديدة من العالقات
الثنائية ،ترتكز على شــراكــة تحقق
م ـص ــال ــح واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق ل ـك ــل مــن
املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وامل ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» .إذ رأت م ـ ـ ــاي ،ال ـت ــي
تتطلع إلى تعزيز مكانة لندن كمركز
مــالــي عــاملــي ،أن «الـسـعــوديــة تتغير،

ماي :لن نوافق على قوانين جمركية أليرلندا الشمالية مختلفة عن بريطانيا (أ ف ب)

تحاول حكومة
ماي إبطال الحجج
التي يتسلح بها
رافضو الزيارة

وق ــد الحـظـنــا تـطــويــر ق ـطــاعــات مثل
الـصـحــة والتعليم والـبـنــى التحتية
والـسـيــاحــة ،واململكة املـتـحــدة رائــدة
عامليًا في هــذه القطاعات ،ما يخلق
فرصًا للعمل معًا».
وفي رد مبطن على انتقاد منظمتي
«ال ـ ـع ـ ـفـ ــو الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة» و«ريـ ـ ـب ـ ــري ـ ــف»
تغاضي لندن عن «سجل السعودية
الفظيع فــي مجال حقوق اإلنـســان»،
ودعوتهما إياها إلى «تعليق مبيعات
األس ـل ـحــة الـبــريـطــانـيــة لـلـسـعــوديــة»

تقرير

األردن يحامي عن إسرائيل من «داعش» :إحباط عمليات مفترضـ ـ
مرة جديدة تصدر السلطات
األردنية بيانات تفصيلية تتضمن لوائح
اتهام بحق خاليا إرهابية كانت قد
أعلنت إلقاء القبض عليها سلفًا .ال
شك في أن المملكة شهدت أحداثًا
العامين الماضيين ،لكن
ساخنة خالل
ُ
ّ
خاليا «المناصرين» تحمل تهمًا تفوق
في وقت يأفل
قدراتها وإمكاناتهاّ ،
ّ
فيه نجم «داعش» ،لكن ما صعد
الالئحة األخيرة ورود رجال أعمال
إسرائيليين والسفارة األميركية في
قائمة األهداف المفترضة

عمان ــ األخبار
صدرت الئحة االتهام التفصيلية بحق
«خ ـل ـيــة إره ــاب ـي ــة» أع ـل ـنــت امل ـخ ــاب ــرات
األردن ـي ــة أن ـهــا ضبطتها بــدايــة الـعــام
الـ ـج ــاري ب ـعــدمــا ك ــان ــت ت ـن ــوي تنفيذ
عـمـلـيــات فــي املـمـلـكــة «ن ـصــرة لتنظيم
داعـ ـ ـ ــش» فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي .2017
ووف ـ ـ ــق ال ــائـ ـح ــة ،الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت قـبــل
يــومــنُ ،وجـهــت االتـهــامــات إلــى سبعة
ِّ
عشر شخصًا ،تأثر املخطط ( 34سنة)
بالعملية «الفردية» التي نفذها محمد
املـشــارفــة فــي مكتب مـخــابــرات البقعة
ف ــي ح ــزي ــران  2016وأدت إلـ ــى مـقـتــل
خمسة ،فيما كان االتهام األبرز نيتهم
اس ـت ـهــداف أع ـم ــال رجـ ــال إســرائـيـلـيــن
والسفارة األميركية داخل اململكة.
تلك الخلية بدأ تشكيلها ،وفق الالئحة،
ِّ
في  ،2016حينما أبلغ املخطط (املتهم

 )1أحد املشاركني (املتهم  )13أن يخبر
شخصًا آخر (املتهم  )17بنيتهم تنفيذ
عـمــل عـسـكــري ف ــي املـمـلـكــة ،فـيـمــا كــان
األخ ـي ــر ق ــد بـ ــارك عـمـلـيــة ستستهدف
قـنــاة «رؤي ــا» والـعــامـلــن فيها بقنابل
املولوتوف اليدوية الصنع ،ثم عــادوا
وأخ ـب ــروه بــأنـهــم سـيـنـفــذون عمليات
«سـ ـ ـط ـ ــو» ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـن ـ ــوك ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
ال ــرص ـي ـف ــة (ش ـ ـمـ ــال شـ ـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة
عـ ـ ّـمـ ــان ،وه ـ ــي إح ـ ـ ــدى م ـ ــدن م ـحــاف ـظــة
الزرقاء) للحصول على األموال الالزمة
لـلـعـمـلـيــات وش ـ ــراء الـ ـس ــاح ،ك ـمــا كــان
املتهم  1و 13يتوجهان إلــى « ،»17كل
على حدة لتلقي دورات أمنية.
وفــي وقــت الحــق ،تــواصــل املتهم  1مع
« »16إلشراكه في العمليات ،وعلى ما
يبدو أن األخير أراد من يفتي له بجواز
ذلـ ــك ،فـتــوجـهــا إل ــى « »17الـ ــذي ب ــارك
لـهـمــا مــا ي ـنــويــان فـعـلــه .وق ـســم املتهم

أعلنت السلطات أن
الخلية كانت تنوي أيضًا
استهداف السفارة
األميركية

 1امل ـش ــارك ــن ع ـلــى ثـ ــاث م ـج ـمــوعــات
حرص على فصل بعضها عن بعض،
وكذلك وجهت إليها اتهامات مختلفة.
ومن األهــداف األخرى التي كان منويًا
استهدافها :مركز املبادرات الفرنسي،
وأنفاق شركة الفوسفات بجانب مبنى

مخابرات الرصيفة ،كما كان مخططًا
لسرقة أسلحة مــن مركز أمــن ياجوز
(غــرب الرصيفة) ،وسرقة سالح أحد
أفراد الدفاع املدني في الرصيفة .أما
األمــوال ،فخططت إحدى املجموعات
للحصول عليها من سرقة أحد فروع
املــوالت التجارية في الرصيفة ،ومن
سـ ـي ــارات ش ــرك ــة «ب ـي ـب ـســي» (ج ـنــوب
غرب الرصيفة) ،ومن سيارات توزيع
السجائر.
أمــا املجموعة األخ ـطــر ،فهي الثالثة
الـتــي تشكلت مــن خـمـســة أشـخــاص،
مــن بينهم املتهم  ،1وكــانــت مهمتها
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط ل ـ ـل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى
واالنـ ـتـ ـح ــاري ــة ،ووجـ ـه ــت إل ـ ــى جـمـيــع
أعضائها تهمة املؤامرة بقصد تنفيذ
أعـ ـم ــال إره ــابـ ـي ــة ،والـ ـت ــروي ــج ألف ـك ــار
جماعة إرهــابـيــة (داعـ ــش) ،عــدا املتهم
 14ال ـ ــذي وج ـه ــت إل ـي ــه م ـن ـف ــردًا تهمة

