14

السبت  20أيار  2017العدد 3180

العالم

الحدث بينما بدأ دونالد ترامب رحلته من واشنطن إلى الرياض ،حيث جدول
ً
انتهاء بـ«دردشة مفتوحة»
األعمال المزدحم بالقمم وباللقاءات الثنائية...
عبر «تويتر» يجريها مع ناشطين سعوديين ،استقبل اليمنيون على
طريقتهم الضيف الثقيل بإطالق صاروخ «باليستي» على عاصمة المملكة

ترامب يبدأ رحلة «الحج»...
واليمنيون يستقبلونه
بصاروخ باليستي
عـلــى ال ـطــائــرة الــرئــاس ـيــة األمـيــركـيــة،
أقلع دونالد ترامب وزوجته ميالنيا
وابنته إيفانكا ،ومعها زوجها جاريد
كوشنر ،الذي أسهبت صحف أميركية
ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن دوره ف ــي تـنـسـيــق
صفقة السالح مع السعودية ،إلى ّ
حد
شرحت فيه أن صهر ترامب وزوجته،
امللتزمني بالشريعة اليهودية ،حصال
على «تصريح خاص من حاخام أجاز
لهم السفر مع ترامب إلــى السعودية
خ ــال ي ــوم الـسـبــت تـحــاشـيــا النتهاك
قدسيته».
ليس هذا فحسب ،بل إن كوشنر ،وفق

دور كبير لصهر
ترامب في تمرير صفقة
السالح للسعودية
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية،
ف ــي ع ــدده ــا أم ـ ــس ،ه ــو «الـشـخـصـيــة
املركزية خلف صفقة األسلحة الكبرى
ال ـتــي أبــرمـتـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة مع
السعودية ،وتقدر بنحو  110مليارات
دوالر ،وت ـش ـم ــل ط ـ ــائ ـ ــرات ،وس ـف ـن ــا،
وقنابل متطورة» .وتضيف« :كوشنر
وضع ملساته الشخصية على الصفقة،
وقدم عرضًا ماليًا مغريًا للسعوديني
ع ـلــى ع ــات ـق ــه» .وع ـل ــى طــري ـقــة تــرامــب

فـ ــي إدارة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،اتـ ـص ــل ص ـهــره
بــرئـيـســة شــركــة األس ـل ـحــة األمـيــركـيــة
امل ـعــروفــة «لــوكـهـيــد م ــارت ــن» ،وطـلــب
منها تخفيض السعر املـطـلــوب على
منظومة رادارات مـتـطــورة لتخفيف
العبء االقتصادي على الرياض.
أولـئــك املـســؤولــون قــالــوا لـ«نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» إن ك ــوش ـن ــر ض ـغ ــط إلت ـم ــام
ال ـص ـف ـقــة مـطـلــع ال ـش ـهــر الـ ـ ّج ــاري ،أي
قبل سفر ترامب ،لكي يتسنى لألخير
عرض الصفقة على أنها إنجاز إلدارته
وت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ق ـ ــوة الـ ـع ــاق ــات مـ ــع آل
سعود .أما هؤالء ،تضيف الصحيفة،
ف ــأع ــرب ــوا عـ ــن ارتـ ـي ــاحـ ـه ــم ل ـل ـت ـعــامــل
ال ـش ـخ ـصــي م ــع ك ــوش ـن ــر ،ألنـ ــه يــائــم
السياسة املتبعة في السعودية ،وهي
أن أفـ ــراد الـعــائـلــة الـحــاكـمــة «يـحـلــون
ويربطون» في البالد ،علمًا بــأن هذه
الرادارات كانت اإلدارة السابقة (باراك
أوباما) قد أعاقت بيعها.
إذن ،هــذا هــو «نهج تــرامــب» صاحب
الكتب الشهيرة في «إدارة الصفقات»،
وذلك بتفضيل االتصاالت الشخصية
واملباشرة في التفاوض على األعراف
الديبلوماسية التقليدية .كذلك فإن
آل س ـعــود ،وف ــق مــا ت ــرى الصحيفة،
بــاتــوا ّ
ينسقون سياستهم عبر فرد
ً
م ــن ع ــائ ـل ــة ت ــرام ــب بـ ـ ــدال م ــن ج ـهــات
مؤسساتية ،مثل الخارجية ووزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ومـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي.
وقــد كــان كوشنر ،وهــو رجــل أعمال،

حــاض ـرًا الـلـقــاء ال ــذي عـقــد فــي البيت
وولي ّ
ّ
ولي العهد
األبيض بني ترامب
السعودي ،محمد بن سلمان ،في آذار
املاضي.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى زيـ ـ ــارة ت ــرام ــب ،فــإنـهــا
ستشمل وفــق البرنامج املعلن جولة
حافلة تشمل خمس دول فــي ثمانية
أي ـ ــام؛ ف ـمــن ال ـس ـعــوديــة إل ــى فلسطني
امل ـح ـت ـل ــة ،ثـ ــم ال ـف ــات ـي ـك ــان وب ـل ـج ـي ـكــا
(بــروكـســل) وصقلية (إيـطــالـيــا) .وفي
فلسطني ،علمت «األخبار» من مصادر
فلسطينية أن ترامب الذي من املحتمل
أن يزور حائط البراق ،كما فعل سلفه
أوباما ،من املقرر أن «يرضي» السلطة
بزيارة إلى مدينة بيت لحم.
لـكــن تــرامــب ق ــال فــي مـقــابـلــة نشرتها
صحيفة «إسرائيل اليوم» على صدر
صـفـحـتـهــا األولـ ـ ــى أم ـ ــس« ،لـ ــم نتخذ
الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي ب ـعــد ب ـشــأن زيــارتــي
إلــى الحائط الغربي (ال ـب ــراق) ...نحن
ّ
نـكــن التقدير الكبير لرئيس ال ــوزراء
بنيامني نـتـنـيــاهــو ،وال ـق ــرار بمرافقة
حــاخــام لـنــا نــاتــج أســاســا مــن الـعــرف
ال ـســائــد ف ــي امل ـك ــان .م ــا زال بــاإلمـكــان
إحداث تغيير».
وأض ــاف أنــه يعتقد أن ثمة إمكانية
كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق بــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن،
م ـض ـي ـف ــا« :أحـ ـ ـ ــب شـ ـع ــب إس ــرائـ ـي ــل،
وأعـمــل بجد كبير مــن أجــل أن يكون
ممكنًا أخـيـرًا تحقيق ال ـســام» .وفي

ً
ينتقل ترامب بعد السعودية إلى فلسطين المحتلة حامال وعودًا بـ«السالم» (أ ف ب)

املـ ـق ــابـ ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا ،رفـ ـ ــض ال ــرئ ـي ــس
األميركي اإلجابة حــول هل سيطلب
م ـ ـ ــن إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـقـ ـيـ ـي ــد ت ــوس ـع ـه ــا
االس ـت ـي ـطــانــي ،ك ـمــا رفـ ــض الـتـعـلـيــق
على قضية نقل الـسـفــارة األميركية
م ــن ت ــل أب ـي ــب إلـ ــى الـ ـق ــدس املـحـتـلــة،
م ـك ـت ـف ـي ــا ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ه ـن ــاك
«الكثير من األمور املهمة التي نعمل
عليها ،سنتحدث عنها الحقًا».
على خط مقابل ،أعلن الجيش اليمني

أم ـ ــس «إط ـ ـ ــاق الـ ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة صـ ــاروخـ ــا بــال ـي ـس ـت ـيــا مــن
نــوع «بــركــان  »2على الــريــاض .ونقل
«اإلعــام الحربي» عن متحدث باسم
الـجـيــش قــولــه إن «الــرســالــة مــن وراء
ال ـضــربــة الـبــالـيـسـتـيــة عـلــى الــريــاض
أنـنــا جــاهــزون لـلــرد ومـسـتـمــرون في
مواجهة العدوان».
وفي وقت الحق ،أفادت قناة «العربية»
السعودية بــأن «الــدفــاعــات الـجــويــة...

اليمن

«الصحة العالمية» :اليمن قد يشهد  300ألف إصابة بالكوليرا خالل
صورة تناقلها
ناشطون على
«تويتر» تظهر
قوات سودانية
في مدينة
ّ
المكل (تويتر)

فــي مــواصـلــة للتحشيد ال ــذي يجريه
تحالف العدوان ،سواء في املواجهات
مــع الجيش اليمني وحــركــة «أنـصــار
الـ ـل ــه» ،أو ع ـلــى صـعـيــد االش ـت ـبــاكــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــن أط ـ ــراف «ال ـت ـح ــال ــف»،
ن ـق ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر إعـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـح ـل ـيــة
أن ـ ـب ـ ـ ً
ـاء ع ـ ــن وصـ ـ ـ ــول ق ـ ــوة س ــودانـ ـي ــة
ضخمة إلــى ميناء مدينة املكال الذي
تسيطر عليه ال ـق ــوات اإلمــارات ـيــة في
محافظة حضرموت ،قائلة إن الجنود
السودانيني وصلوا على منت مدرعات
وهم بكامل عتادهم وأسلحتهم.
وف ــق ت ـلــك املـ ـص ــادر ،ال ـتــي ن ـقــل عنها
ُ
مـ ــوقـ ــع «الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،لـ ــم ت ـ ـعـ ــرف بـعــد
الــوجـهــة الـنـهــائـيــة لـلـقــوة الـســودانـيــة
الجديدة ،لكن معلومات تحدثت عن
ات ـجــاه ـهــا ص ــوب وادي ح ـضــرمــوت،
حيث تتمركز قوات املنطقة العسكرية
األول ـ ـ ـ ــى ،امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
«الشرعية» (حكومة عــدن) واملناوئة
لإلمارات.
ويبدو أن وراء وصول هؤالء الجنود
ن ــذيـ ـرًا بـ ــانـ ــدالع م ــوج ــة ج ــدي ــدة مــن
الـتــوتــر ،بــن ال ـقــوات املحسوبة على
السعودية ،وتلك املقاتلة إلى جانب
اإلم ـ ــارات ،إذ دف ـعــت ق ــوات «الـنـخـبــة
الحضرمية» ،قبل أسابيع ،تعزيزات
إلى منطقة وادي حضرموت نفسها،
ّ
بـ ـع ــدم ــا ش ـ ـ ــن عـ ـن ــاص ــر م ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم

«أنصار الله» :مقتل
ثمانية جنود سعوديين
جيزان داخل المملكة

«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى الـ ـق ــوات
املــوالـيــة للرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي في منطقة الضليعة،
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي وسـ ــاحـ ــل
املحافظة.
في غضون ذلــك ،استهدفت طائرات
تحالف العدوان بأربع غارات جوية
م ـب ـن ــى مل ـح ـك ـمــة غ ـ ــرب م ــدي ـن ــة ت ـعــز،
جنوبي اليمن ،ما أدى إلى مقتل 12
مدنيًا وج ــرح  8آخــريــن فــي حصيلة
قـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــزايـ ــد .ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
مـحـلـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،ف ــإن طــائــرات
«الـتـحــالــف» تستهدف ،منذ يومني،
كل شيء متحرك تقريبًا في الطريق
الرابط بني تعز واملخا.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق ذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات ج ــريـ ـم ــة
م ـمــاث ـلــة لـ ـط ــائ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» تــم
فيها استهداف محل لتغيير زيوت

ال ـس ـي ــارات ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ــرح ،فيما
أودت غ ـ ــارة أخـ ـ ــرى ،أول م ــن أم ــس،
بحياة أكثر مــن  20مدنيًا كــانــوا في
طــريــق عودتهم مــن ســوق الـبــرح في
تعز.
ثان ،أعلنت حركة «أنصار
سياق
في
ٍ
الله» مقتل ثمانية جنود سعوديني
ب ـ ـن ـ ـي ـ ــران «ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش» و«ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان
الشعبية» فــي جـيــزان داخ ــل اململكة
السعودية .وقــال قيادي في الحركة
إن «وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ح ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـح ـ ــدود
السعودي أقدمت مساء اليوم (أمس)
على شق طريق في منطقة األنجيف
ب ــآل ثــابــت امل ـقــاب ـلــة ملــديــريــة مـنـبــه»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى «ت ـص ــدي مـجـمــوعــة من
ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ل ـهــا ون ـســف طقم
بصاروخ موجه نوع كورنيت وقتل
 8جنود سعوديني كانوا على متنه».
كذلك أعلنت «أنصار الله» استعادة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال أم
العضب املطلة على منفذ الخضراء
ال ـ ـحـ ــدودي ف ــي ن ـ ـجـ ــران ،وذلـ ـ ــك بـعــد
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات عـ ـنـ ـيـ ـف ــة م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
الـسـعــودي وال ـقــوات املــوالـيــة لهادي،
استمرت ألكثر من ست ساعات.
على صعيد آخر ،تتواصل اإلعدامات
في اليمن على أيدي تيارات سلفية،
إذ فــي تـكــرار لحادثة اغتيال تنظيم
«داع ـ ــش» ال ـشــاب عـمــر بــاطــويــل (19

