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العالم

قضية
األبيض ،قبل أكثر من أسبوعين ،تعيش الواليات المتحدة
منذ دخــول دونالد ترامب إلى البيت
ِّ
والعالم في دوامة قراراته التنفيذية ومذكراته التي يتخذها في إطار سعيه إلى تنفيذ وعوده
االنتخابية ،بأسرع وقت ممكن .تمحورت بعض ّ
تحركاته حول إلغاء قــرارات سابقة صادرة عن
الرئيس باراك أوباما .أما البعض اآلخر ،فقد كان ينطوي على إحداث «انقالب» و»ثورة» في السياسة
األميركية الداخلية والخارجية ،على ّ
حد توصيف معظم المتابعين

 16يومًا رئاسيًا

أميركا تعيش «االنقالب»
تنقلت قرارات الرئيس دونالد ترامب،
ّ
منذ تسلمه السلطة ،بني كل مجاالت
الـ ـحـ ـي ــاة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والسياسية واالقـتـصــاديــة .وبفضل
أسلوبه املباشر ،كانت هذه القرارات
كــافـيــة لتعكس امل ــدى وال ـق ــدرة التي
ي ـم ـك ــن أن يـ ـص ــل إلـ ـيـ ـه ــا أي رئ ـي ــس
أميركي ،بموجب السلطة املمنوحة
ل ــه .هــي أيـضــا خـيــر تمثيل لالنتقال
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع
ال ــرئ ـي ــس؛ وف ـي ـمــا كــانــت تـصــريـحــات
تــرامــب «امل ــرش ــح» تــوصــف بالقنابل
امل ــوق ــوت ــة ،وص ــل األمـ ــر بـمـجـلــة «ذي
إيـكــونــومـيـســت» إل ــى وص ــف قــراراتــه

كــ»رئـيــس» باملولوتوف .أمــا الوعود
املبالغ فيها ،خالل حملته االنتخابية،
فهي تبدو أقرب ما تكون إلى «ثورة
تهدف إلى زعزعة واشنطن والعالم»،
كما قالت «اإليكونوميست».
ب ـ ـن ـ ـظـ ــرة سـ ــري ـ ـعـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
«ال ـســري ـعــة» ال ـتــي أص ــدره ــا دونــالــد
ترامب ،يمكن تلخيص «إنجازاته»،
مـنــذ ال ـ ـ  20م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي ،كما
يأتي:
*تمحور اليومان األوالن في اإلدارة
ح ـ ــول ت ـص ــري ـح ــات م ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل،
أدلــى بها ترامب في مناسبات عدة،
لـكـنـهــا ل ــم تـكــن خ ــارج ــة ع ــن املــألــوف

«فورين بوليسي» :اليمن ساحة المواجهة بين ترامب وإيران
أفــادت مجلة «فورين بوليسي» بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب بــدأت خطوات تصعيدية في اليمن،
كـ»جزء من خطة أوسع ملواجهة طهران ،عبر استهداف حلفائها».
ونقلت املجلة عن مصادر متابعة للنقاشات داخل اإلدارة ،إشارتها إلى نشر واشنطن ّ
املدمرة «كول»
قبالة الساحل اليمني ،لـ»حماية حرية املالحة في مضيق باب املندب» ،ودرس خطوات أخــرى؛ بينها
ّ
املسيرة ( ،)Dronesوإرســال مستشارين عسكريني ملساعدة
توجيه املزيد من ضربات الطائرات
القوات اليمنية ،املدعومة من السعودية .وأبلغ أحد املستشارين العاملني مع فريق األمن القومي املجلة،
بأن «هناك رغبة داخل اإلدارة في القيام بعمل قوي جدًا ضد إيران في اليمن» ،مضيفًا إن «الواليات
املتحدة قد تنخرط ،بشكل مباشر ،في قتال الحوثيني» ،إلى جانب حليفيها السعودي واإلماراتي.
وأضــافــت املجلة إن «مساعدي تــرامــب يــرون فــي اليمن ساحة ّ
مهمة إلظـهــار تصميم واشنطن في
مواجهة طهران ،ولتغيير ما يعتبرون أنه فشل إدارة باراك أوباما في التصدي لتنامي القوة اإليرانية
في املنطقة».

منه .ثـ ّـم بــدأت األح ــداث تأخذ منحى
أكـ ـث ــر جـ ــديـ ــة ،يـ ـ ــوم االث ـ ـ ّنـ ــن فـ ــي 23
كانون الثاني ،عندما وقــع أول قرار
ت ـن ـف ـي ــذي ي ـم ـن ــع ب ـم ــوج ـب ــه ت ـمــويــل
منظمات أجنبية غير حكومية تدعم
اإلج ـ ـهـ ــاض م ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـف ــدرال ـي ــة.
وأعلن عن ّ
نيته الخروج من معاهدة
ال ـت ـجــارة عـبــر املـحـيــط ال ـه ــادئ .ومــع
ـاش
مــا تضمنه ه ــذا اإلعـ ــان مــن تـمـ ٍ
مــع سياسته الحمائية املرتقبة ،إال
أن ــه لــم يـكــن ذا نـتــائــج مـبـُـاشــرة ،ذلــك
أن املـعــاهــدة لــم تـكــن قــد فـ ّـعـلــت بعد،
عـلــى الــرغــم مــن تمضية س ـنــوات في
التفاوض بشأنها ،خالل عهد باراك
أوباما.
ّ
*أعـقــب ذلــك بـقــرار آخــر وقـعــه فــي 24
ك ــان ــون ال ـثــانــي ،ويـقـضــي بـمــواصـلــة
بناء خطوط األنابيب «كيستون إكس
إل» و»داكـ ــوتـ ــا» .ب ـهــذا الـ ـق ــرار ،طــرح
تــرامــب جانبًا الـجـهــود الـتــي بذلتها
إدارة أوب ـ ــام ـ ــا ،مل ـن ــع بـ ـن ــاء ال ـخ ـطــن
بسبب آثارهما البيئية السيئة ،في
حــن أوف ــى هــو بــأحــد وع ــود حملته
االنتخابية.
ّ
*ف ــي  25ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،وقـ ــع ق ــرارًا
تنفيذيًا يتمحور حــول الوفاء بوعد
آخ ــر م ــن وع ـ ــوده االن ـت ـخــاب ـيــة .وأم ــر
ال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة ب ــال ـب ــدء بـبـنــاء
ال ـ ـجـ ــدار م ــع امل ـك ـس ـي ــك ،م ــوض ـح ــا أن
واشنطن ستنفق على هذا املشروع،
ّ
ستعوض الحقًا ،األمر
لكن املكسيك
ال ــذي أع ـلــن ق ــادة ه ــذا الـبـلــد رفضهم
ل ـ ــه .ت ــرام ــب ي ــواج ــه ح ــال ـي ــا مـعـضـلــة

قوبلت معظم القرارات التنفيذية بالعرقلة أو بالنقض واالعتراض (أ ف ب)

صاروخ بالستي «يطاول الرياض» ...والمملكة تخسر مواقع إستراتيجية
جيزان ــ يحيى الشامي
أعلنت «الـقــوة الـصــاروخـيــة» ،التابعة
للجيش اليمني و«الـلـجــان الشعبية»
إج ـ ـ ـ ــراء «تـ ـج ــرب ــة ن ــاجـ ـح ــة بـ ـص ــاروخ
ب ــالـ ـسـ ـت ــي بـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـ ـ ــدى عـ ـل ــى ه ــدف
ع ـس ـك ــري فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ـع ــودي ــة
الـ ــريـ ــاض» ،واعـ ـ ــدة ب ــإي ــراد امل ــزي ــد من
التفاصيل ،في وقت قالت فيه مصادر
عسكرية ل ــ«األخ ـبــار» إن اإلع ــان جــاء
بعد التأكد من بلوغ الـصــاروخ هدفه.
وأضـ ــافـ ــت ت ـل ــك امل ـ ـصـ ــادر أن اإلع ـ ــان
وقت
أعقب اإلط ــاق بمدة قصيرة فــي ّ
متأخر مساء أمس ،وأن اإلطالق موثق
بمشاهد ستعرض الحقًا ،مشيرة إلى
أنه سبق لـ«الصاروخية أن استهدفت
بـعـشــرات الـصــواريــخ املتوسطة املــدى
أهدافًا عسكرية داخل اململكة ّ
ردًا على
عدوانها املستمر».
في غضون ذلك ،توالت األنباء املنقولة
ع ــن حـ ـس ــاب ــات سـ ـع ــودي ــن ف ــي مــوقــع
«تــويـتــر» تفيد بسماع صــوت انفجار
ضـخــم فــي منطقة املــزاحـمـيــة الــواقـعــة
غ ــرب ال ــري ــاض ،ع ـلــى طــريــق الــريــاض
ـ ـ الـطــائــف ،فــي وقــت متزامن مــع إعــان
«القوة الصاروخية».
ُ
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ت ـت ـصــاعــد وت ـي ــرة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـت ــي يـشـنـهــا

املـ ـق ــاتـ ـل ــون الـ ـي ـمـ ـنـ ـي ــون عـ ـل ــى م ــواق ــع
الـجـيــش ال ـس ـعــودي وم ـع ـس ـكــراتــه ،في
مقابل الـهـجــوم الــواســع على الساحل
الغربي لليمن بعد تصعيد املواجهات
في الجبهات الداخلية ،وذلــك بصورة
خالفت توقعات كثيرين ،إذ إن اليمنيني
واصلوا خطتهم القتالية تحت عنوان
«معركة التنكيل» ،االســم الــذي أطلقه
املتحدث باسم «حركة أنصار الله» قبل
شهر ،وهدف هذه املعركة إلحاق أكبر
قــدر من الخسارة في صفوف الجيش
ال ـس ـعــودي ومــاح ـقــة تـحــركــاتــه داخــل
ّ
متعددة
أراض ـيــه واسـتـهــدافـهــا بـطــرق

مـنـهــا :ال ـك ـمــائــن ،وال ـق ـنــص ،والـقـصــف
املدفعي وعمليات التسلل ،كما تقول
مصادر عسكرية لـ«األخبار».
وش ـ ـه ـ ــدت األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
عـمـل ـيـتــن ع ـس ـكــري ـتــن ع ـل ــى مــوقـعــن
عسكريني سعوديني في جيزان؛ األول
هو موقع املقرن واتسمت فيه العملية
باملباغتة ،إذ تفيد املصادر التي واكبت
ال ـحــدث بــأن ق ــوات خــاصــة تمكنت من
اقتحام املــوقــع فجر األرب ـعــاء املاضي،
حـيــث اسـتـطــاعــت قـتــل ع ــدد مــن جنود
«حـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود» الـ ـسـ ـع ــودي ،فـيـمــا
الذ البقية بــالـفــرار .وأح ــرق املقاتلون

إعالن إطالق الباليستي يأتي مترافقًا مع تطورات نوعية منها استهداف البوارج (أ ف ب)

الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــون ثـ ـ ــاث آل ـ ـي ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة
داخـ ــل امل ـق ــرن ووضـ ـع ــوا أيــدي ـهــم على
األسلحة املتوسطة
كميات كبيرة من ّ
والصغيرة ،ومنها قناصات متطورة
أميركية ُ
الصنع .وتقول املصادر إنها
ك ــان ــت «أسـ ـلـ ـح ــة ن ــوع ـي ــة ال يـمـنـحـهــا
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي إال ل ـ ــوح ـ ــدات
متخصصة من قوات جيشه».
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـن ــوعـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،تـكـمــل
املـصــادر نفسها ،جــرت مساء الجمعة
امل ــاض ــي ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـجــابــري
الـتــابـعــة ملنطقة ج ـيــزان ،حـيــث اقتحم
م ـقــات ـلــو ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» مــوقــع الفريضة فــي عملية
ك ـب ـيــرة اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات وش ــارك ــت
فيها وحدات هندسة الدروع ،وانتهت
بالسيطرة الكاملة على املوقع الجبلي
ومـقـتــل ع ــدد مــن الـجـنــود الـسـعــوديــن
فيه .ووصــف مـصـ ٌ
ـدر فــي «الـلـجــان» ما
ح ــدث لــآل ـيــات الـعـسـكــريــة ف ــي املــوقــع
بـ ــامل ـ ـجـ ــزرة ،م ـض ـي ـف ــا أن سـ ــت آلـ ـي ــات
أحـ ــرقـ ــت إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إحـ ـ ـ ــراق م ـخــزن
السالح الخاص باملوقع.
ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـلــى
ّ
ال ـف ــري ـض ــة ،ش ـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـس ـع ــودي
س ـب ــع ه ـج ـم ــات ع ـن ـي ـفــة ح ـ ـ ــاول فـيـهــا
ّ
اس ـت ـع ــادة امل ــوق ــع ،وه ــي امل ـ ــرة األول ــى
ال ـتــي ي ـك ـ ّـرر فـيـهــا ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي

زحوفه على موقع فقد السيطرة عليه
خ ـ ــال وق ـ ــت ق ـص ـي ــر وب ـ ـهـ ــذا الـ ـك ــم مــن
ً
العناصر ،فضال عن مساندة الطائرات
ّ
بـ ــأنـ ــواع ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــود .وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد ه ــذه
الهجمات حجم الخسارة التي تلقاها
الجيش الـسـعــودي بسيطرة املقاتلني
اليمنيني على الفريضة ،بالنظر إلى
موقعه االستراتيجي ضمن حسابات
العمليات امليدانية.
وال ـف ــري ـض ــة ج ـب ــل م ـت ــوس ــط االرتـ ـف ــاع
ُي ـ ـشـ ــرف ع ـل ــى ع ـ ــدة ق ـ ــرى ت ـف ـص ــل بــن
م ــدي ـن ــة الـ ـخ ــوب ــة ،ع ــاص ـم ــة م ـحــاف ـظــة
الـ ـح ــرث ،وم ــرك ــز ال ـخ ـش ــل ،إحـ ــدى أهــم
مـنــاطــق ج ـيــزان الـجـنــوبـيــة ،كــذلــك تقع
ض ـم ــن األراض ـ ـ ــي الـ ـت ــي ُيـ ـش ــرف عـلـيــه
ً
امل ــوق ــع عـ ــدة قـ ــرى وص ـ ـ ــوال إلـ ــى قــريــة
الجابري عند سفح الجبل من الناحية
ال ـغــرب ـيــة .وق ـب ــل ال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه كــان
امل ـقــات ـلــون الـيـمـنـيــون ق ــد ن ـج ـحــوا في
تـحــويــل املــوقــع إل ــى أح ــد أكـثــر النقاط
ال ـع ـس ـك ــري ــة اسـ ـتـ ـن ــزاف ــا ل ـل ـس ـعــوديــن
نـتـيـجــة ت ـنـ ّـوع الـعـمـلـيــات ض ــده ،علمًا
بــأن هــذه العمليات بــدأت منذ وصــول
اليمنيني إلــى قــريــة الـجــابــري وإحـكــام
سـيـطــرتـهــم عـلـيـهــا ق ـبــل ع ــام ون ـصــف.
ّ
وسجلت وحدة القناصة اليمنية مقتل
ع ـشــرات الـجـنــود الـسـعــوديــن فــي ذلــك
املوقع.

