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خامسًا ،إقالة عبد السالم الحميد من
رئاسة الشركة الوطنية للنفط التابعة
لـ ـل ــدول ــة واسـ ـتـ ـب ــدال ــه بـ ـن ــاص ــر م ــان ــع
ح ــدور ،وه ــو سلفي ســابــق وإخــوانــي
حالي ،وموظف عادي يعمل في شركة
النفط بصفة أمــن مـخــزن ،وملــا امتنع
مـحــافــظ ع ــدن ع ــن تـنـفـيــذ األمـ ــر جــرى
افـتـعــال أزم ــة املشتقات النفطية التي
يـقــف وراء ه ـ ــا وزي ــر الــداخـلـيــة حسني
عــرب عبر الشركة الــوحـيــدة املحتكرة
استيراد النفط «عرب غولف» اململوكة
م ــن ص ــال ــح ال ـع ـي ـســي امل ـح ـس ــوب على
«اإلص ــاح» .هــذا األمــر تسبب بتوقف
املـ ـشـ ـتـ ـق ــات الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ع ـ ــن م ـح ـط ــات
التوزيع ووقف ضخ البترول والديزل
إل ــى مـحـطــات ال ـك ـهــربــاء ،م ــا أدى إلــى
انـقـطــاع شـبــه ت ــام عــن كــامــل محافظة
عدن واملحافظات القريبة.
ت ـف ــاق ـم ــت أزم ـ ـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ــدي ـ ــزل،
فعطلت البلد وشلت سبل الحياة فيه،
ف ـســارعــت ق ــوى وف ـعــال ـيــات املـجـتـمــع
املــدنــي بالتهديد بالعصيان املدني.
تحالف هادي ـ «اإلصــاح» صم آذانه
ّ
مصرًا
عــن وجــع الـنــاس وحــاجــاتـهــم،
على املضي بخططه .ولم تجد األزمة
طــريـقــا لـلـحــل ،إال بـخـضــوع الــزبـيــدي
عبر تنصيب املدير املفروض من قبل
الرئيس املستقيل هادي ،ناصر مانع.
وع ـلــى ال ـف ــور ،ب ــدأ االنـ ـف ــراج بـتــوزيــع
املـ ـشـ ـتـ ـق ــات عـ ـل ــى املـ ـحـ ـط ــات وعـ ـ ــودة
األمــور إلــى طبيعتها وبــإعــان املدير
الجديد في تصريح صحافي عن وعد
بــاالنـتـهــاء مــن مشكلة ال ــوق ــود خــال
ساعات وإيجاد حل نهائي للمشكلة.
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـن ـف ــوذ االمـ ــاراتـ ــي
ب ــات ينحصر ب ـعــدد مــن املـحــافـظــن،
أب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ عـ ـ ـ ـ ــدن وبـ ـع ــض
املوظفني والضباط .ويعمل «تحالف
الضرورة» على استيعابهم واقصاء
املمتنعني .وكــانــت دولــة اإلم ــارات قد
بنت تشكيلني عسكريني منفصلني،
واحـ ــد ف ــي ح ـضــرمــوت ت ـحــت مسمى
«الـنـخـبــة الـحـضــرمـيــة» ،وال ـثــانــي في
ع ـ ــدن واملـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة تـحــت
م ـس ـم ــى «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي» ،يـعـمــل
تـ ـح ــال ــف ه ـ ـ ـ ــادي «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى
ال ـح ــد م ــن دورهـ ـم ــا ع ـبــر إشـغــالـهـمــا
ب ــ»ال ـق ــاع ــدة» ف ــي ك ــل م ــن حـضــرمــوت
ويافع بمحافظة لحج.
وت ـ ـحـ ــاول أب ـ ــو ظ ـب ــي ال ـت ـع ــوي ــض عــن
خسارتها فــي عــدن عبر الـتــوجــه إلى
حـ ـض ــرم ــوت وت ــركـ ـي ــز ال ـج ـه ــد ف ـي ـهــا،
للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات،
وه ـ ـ ــي ت ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع ال ـش ـخ ـص ـي ــات
وال ـف ـعــال ـيــات ف ــي امل ـكــا وت ـع ـمــل على
تقديم الخدمات وإرضاء الناس فيها
ما أمكنها .لكن في املقابل أيضًا تواجه
غريمها التقليدي ح ــزب «اإلص ــاح»
ال ـ ــذي اح ـت ـفــظ بـ ـ ــدوره اثـ ـن ــاء اح ـتــال
«القاعدة» للمكال ،واستمر بأداء الدور
نفسه أثـنــاء سيطرة اإلم ــارات عليها،
وه ــو يـحـضــر إل ــى مــؤت ـمــر حـضــرمــي
جامع يسعى ليكون بوجه أبو ظبي،
إضافة إلى أن حسابها مع «القاعدة»
ال يزال مفتوحًا.

ال ـ ـث ـ ــاث ،ج ـ ـي ـ ــزان ،ن ـ ـجـ ــران وع ـس ـي ــر،
بـ ـص ــور ٍة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .وقـ ــد أفـ ــادت
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـخ ــط
الـســاحـلــي الـجـنــوبــي ملـنـطـقــة ج ـيــزان،
ً
ّ ً
بـ ــات ب ـكــام ـلــه م ـع ــط ــا ،ف ـض ــا ع ــن أن
املـنــاطــق الـحــدوديــة األخ ــرى أصبحت
ّ
شبه مهجورة من السكان.
ـادة «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
كـ ــذلـ ــك ً ،تـ ــواجـ ــه ق ـ ـيـ ـ ّ
صعوبة في إقناع املجندين اليمنيني
املتحدرين من الجنوب ،الذين يتلقون
تــدري ـب ـهــم ف ــي م ـع ـس ـكــرات س ـعــوديــة،
بالقتال فــي املناطق الـحــدوديــة ،على
اعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـه ــا «ل ـي ـس ــت م ـع ــرك ـت ـه ــم»،
خصوصًا أن املعارك الحدودية تتسم
بصعوبةٍ كبرى ،في وقت يواصل فيه
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
ـاط
ت ـقــدمــه ،إذ أخ ـي ـرًا وص ـل ــوا إل ــى نـقـ ٍ
مهمة ،آخــرهــا االق ـتــراب مــن السيطرة
على مدينة الخوبة الجيزانية.
(األخبار)
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العراق

انتحاريو «داعش» يخرقون أمن كربالء والفلوجة
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة
عملياتها فــي محافظة نينوىُ ،س ّجل
اخ ـ ـت ـ ــراق أم ـ ـنـ ــي جـ ــديـ ــد ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
كــربــاء والفلوجة ،إذ قتل  17شخصًا،
عـلــى األق ــل ،وأص ـيــب نـحــو  30بـجـ ّـروح،
إثــر وقــوع تفجيرات انتحارية تبناها
تنظيم "داعش".
ووقـ ــع ال ـه ـجــوم األول ف ــي ح ـ ّـي الـجـهــاد
ف ــي ب ـل ــدة ع ــن ال ـت ـمــر ب ـك ــرب ــاء" ،شـ ــارك
فيه ستة انتحاريني ،بعضهم قد يكون
قتل برصاص قــوات األمــن ،قبل تفجير
نـ ـفـ ـس ــه" ،وف ـ ــق مـ ــا ذك ـ ــر ع ـض ــو مـجـلــس
محافظة كربالء ،معصوم التميمي ،الذي
أعـلــن مقتل "ثمانية أشـخــاص وإصــابــة
س ـتــة بـيـنـهــم ن ـس ــاء وأط ـ ـفـ ــال" .وأض ــاف
ّ
التميمي أن "سـتــة انـتـحــاريــن يــرتــدون
أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة،
حــاولــوا التسلل صـبــاحــا إل ــى عــن تمر
بهدف الوصول إلى مواقع قوات أمنية"،
مستدركًا بالقول إنــه "لــدى مواجهتهم
مقاومة مــن قــوات األم ــن ،انسحبوا إلى
حـ ـ ّـي ال ـج ـه ــاد وفـ ـج ــروا أن ـف ـس ـهــم داخ ــل
ّ
الحي بني منازل املدنيني".

ً
وهـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات ن ـ ـ ــادرة إج ـ ـمـ ــاال فــي
ج ـنــوب الـ ـع ــراق ،م ـقــارنــة بــالـتـفـجـيــرات
ال ـت ــي تـشـهــدهــا ب ـغ ــداد بـشـكــل مـتـكــرر.
وعـ ــن ال ـت ـمــر ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد 50
كيلومترًا مــن مدينة كــربــاء ،متاخمة
مل ـحــاف ـظــة األن ـ ـبـ ــار ال ـت ــي كـ ــان "داعـ ـ ــش"
يحتل أج ـ ً
ـزاء منها قبل أشـهــر .وسبق
أن تعرضت املنطقة العتداء مماثل في
ش ـهــر آب امل ــاض ــي ،أدى إل ــى مـقـتــل 18
شخصًا وإصابة  26آخرين بجروح.
وف ــي وق ــت الح ــق ،اس ـت ـهــدف هـجــومــان
منفصالن بسيارتني حاجزين أمنيني
فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط ال ـ ـف ـ ـلـ ــوجـ ــة غـ ـ ـ ــرب بـ ـ ـغ ـ ــداد.
وقـ ـ ــال ض ــاب ــط ف ــي ال ـش ــرط ــة ال ـعــراق ـيــة
إن "انـتـحــاريــا يـقــود عجلة فـجــر نفسه
على حاجز للشرطة في مدخل منطقة
ح ـ ـ ّـي نـ ـ ــزال وس ـ ــط الـ ـفـ ـل ــوج ــة" ،مـضـيـفــا
ّ
ـان
أن الـتـفـجـيــر األول أعـقـبــه تـفـجـيــر ث ـ ٍ
باألسلوب نفسه استهدف حاجزًا أمنيًا
للشرطة قــرب مديرية شرطة الفلوجة
في وسط املدينة .من جهته ،أكد مصدر
ّ
ط ـب ــي فـ ــي "م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـفـ ـل ــوج ــة" ،أن
"حصيلة القتلى هي تسعة أشخاص،

فـيـمــا أص ـي ــب  26آخـ ـ ــرون ب ـج ــروح من
عسكريني ومدنيني".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ب ــدأ ج ـنــود عــراقـيــون
مهمة شاقة ،أمس ،لتأمني ما تبقى من
مــديـنــة الـنـمــرود الـتــي يــرجــع تاريخها

وقع الهجوم
األول في بلدة تبعد
مسافة  50كيلومترًا
من مدينة كربالء
إل ــى  3000ع ــام مـضــت ،وذل ــك بـعــد يــوم
واحــد من طــرد مسلحي "داعــش" الذين
اجتاحوا العاصمة اآلشــوريــة القديمة
ونهبوها.
ويـصـعــب مـعــرفــة مــا إذا ك ــان بــاإلمـكــان

إنقاذ أي من كنوز النمرود قبل وصول
خ ـبــراء اآلث ــار إل ــى ه ـنــاك ،وسيستغرق
هــذا وقتًا بسبب مخاوف من أن يكون
امل ـس ـل ـحــون ق ــد زرع ـ ــوا ق ـنــابــل أو ربـمــا
كان يختبئ مقاتلون في األنفاق وسط
الـ ـحـ ـط ــام .وت ـق ــع امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى الـضـفــة
الـشــرقـيــة لـنـهــر دج ـلــة عـلــى مـســافــة 30
ك ـي ـل ــوم ـتـ ـرًا جـ ـن ــوب ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل ،حـيــث
تــواصــل ال ـق ــوات الـعــراقـيــة م ـعــارك ضد
"داعش".
وق ـ ـ ــال ض ــاب ــط فـ ــي "الـ ـف ــرق ــة ال ـتــاس ـعــة
املدرعة" لوكالة "رويترز"" :نكثف املراقبة
اآلن ب ـ ـطـ ــائـ ــرات مـ ــن دون طـ ـي ــار ف ــوق
الـنـمــرود للتأكد مــن عــدم وج ــود خطر
وشـ ـي ــك" .وأض ـ ــاف أن الـ ـق ــوات تسيطر
ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،ل ـك ــن ل ــدي ـه ــا تـعـلـيـمــات
مشددة "باليقظة التامة" والبقاء خارج
ال ـن ـم ــرود ،بـيـنـمــا ي ـج ــري ت ــأم ــن بــاقــي
القرى القريبة ،موضحًا" :نريد التأكد
أننا ال نلحق أدنــى ضــرر باملباني في
النمرود التي تضررت بالفعل على يد
داعش".
(أ ف ب ،رويترز)

أميركا

ترامب...
مستشاري
كبير
ّ
محافظ يؤمن بتفوق العرق األبيض
أعلن دونالد ترامب
عن عدد من أعضاء فريقه
في البيت األبيض ،الذي ّ
تضمن
أحد أكثر المحافظين شراسة،
وهو ستيف بانون الذي
ُيعرف بدعوته إلى «اليمين
البديل» وبإيمانه ّ
بتفوق
العرق األبيض
ب ــدأت مــامــح إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي
املنتخب دونــالــد تــرامــب ،تتضح أكثر
ف ــأك ـث ــر ،ل ـت ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا م ـح ــاف ـظ ــا ،مــع
إعالنه عن األمني العام للبيت األبيض
وكبير االستراتيجيني.
وق ـ ـ ــد سـ ـ ّـمـ ــى ت ـ ــرام ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــزب
الجمهوري رينس بريبوس أمينًا عامًا
للبيت األبـيــض ،وستيف بانون كبيرًا
للمخططني االستراتيجيني وأحد كبار
ّ
"يسرني أن
املستشارين .وقال في بيان:
يصبح لــدي فــريــق نــاجــح ج ـدًا يواصل
معي قيادة بالدنا" ،موضحًا أن "ستيف
وري ـنــس ق ـيــاديــان مــؤهــان جـ ـدًا ،عمال
معًا جـ ّـيـدًا خــال حملتنا ،وقــادانــا إلى
فــوز تــاريـخــي" .وأض ــاف" :اآلن سيكون
االثنان معي في البيت األبيض ،لنعمل
على إعادة أميركا عظيمة مجددًا".
وف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ن ـف ـس ــه ،وع ـ ــد ب ــري ـب ــوس
بـ"العمل على خلق اقتصاد يعمل من
أجــل الجميع ،وعـلــى حماية حــدودنــا،
وإلغاء (نظام التأمني الصحي) أوباما
ك ـي ــر واسـ ـتـ ـب ــدال ــه ،وت ــدمـ ـي ــر اإلره ـ ـ ــاب
اإلس ــام ــي امل ـت ـط ــرف" .أم ــا ب ــان ــون ،فقد
أشار إلى أنه سيعمل ،بشكل "مشترك"
مع بريبوس ،على غرار ما حصل خالل
الحملة االنتخابية" ،من أجل املساعدة
على تنفيذ برنامج الرئيس املنتخب".
ومــن املتوقع أن يشكل بريبوس صلة
ال ــوص ــل ب ــن الـبـيــت األب ـي ــض وال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ،الـ ــذي خ ــرج مـنـقـسـمــا من
حـمـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة بـعــدمــا
رف ـضــت بـعــض الـشـخـصـيــات املنتمية
إلـيــه تــرشـيــح تــرامــب ملنصب الــرئـيــس.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ب ــري ـب ــوس إن
ترامب "يستعد" لقيادة أميركا .وأشار،

ترامب مع األمين العام الجديد للبيت األبيض رينس بريبوس (أ ف ب)

في حديث لشبكة "اي بي سي" ،إلى أن
الرئيس املنتخب سيعالج خــال املئة
ي ــوم األولـ ــى ف ــي الــرئــاســة ق ـضــايــا ،من
بينها مكافحة الـهـجــرة غير الشرعية
وال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة" ،وفـ ـه ــم"
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة وم ـكــانــة أمـيــركــا
فــي الـعــالــم .وأضـ ــاف" :أعـتـقــد أن لدينا
فرصة للقيام بجميع هذه األمور ،نظرًا
إلى أننا نسيطر على مجلسي النواب
وال ـش ـيــوخ ،ولــديـنــا كــونـغــرس مستعد
ومتحمس إلنجاز املهمات".
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ب ـ ــدأت االن ـت ـق ــادات
ت ـطــاول ستيف بــانــون ،صــاحــب موقع
"بريتبارت" املحافظ ،وأحــد أبــرز دعــاة
"ال ـي ـمــن ال ـب ــدي ــل" ،وه ــي حــركــة تعتنق
ّ
بتفوق العرق
األفـكــار القومية وتــؤمــن
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،وتـ ـ ـ ـ ـ ــزدري تـ ـم ــام ــا ال ـط ـب ـق ــة
الـسـيــاسـيــة الـحــاكـمــة فــي ال ـبــاد .وكــان
بانون يتسلم إدارة موقع "بريتبارت"
ح ـتــى تـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا لـحـمـلــة تــرامــب
االنتخابية ،في آب املاضي.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة
"واشـنـطــن بــوســت" إلــى أن بــانــون "كــان

اتفق ترامب وبوتين
على ضرورة العمل
لتطبيع العالقات

قــد نشر مــواضـيــع تستهدف املسلمني
وال ـي ـه ــود وال ـنـ ـس ــاء واألم ـي ــرك ـي ــن مــن
أصول أفريقية".
ووضع ستيف بانون بوضوح بصماته
ع ـل ــى شـ ـ ـع ـ ــارات ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
لـ ـت ــرام ــب ،خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
خصوصًا عبر التنديد بشكل شعبوي
مــن قبل تــرامــب بالنظام العاملي ،الــذي
ّ
ت ـت ـح ــك ــم بـ ــه ن ـخ ــب س ـي ــاس ـي ــة وم ــال ـي ــة
ب ـم ــواج ـه ــة ال ـش ـع ــب ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي لـقــي
انتقادات واسعة النطالقه من نظريات
امل ــؤام ــرة .وأث ــار تعيني بــانــون فــي هــذا

املركز الحساس ،شعورًا بالذهول لدى
ّ
الديموقراطيني الذين ذكــروا باملقاالت
ال ـنــاريــة الـتــي كــانــت تـنـشــر عـلــى موقع
"بريتبارت" وتالمس معاداة السامية،
أو تـنــدد بــالـهـجــرة وبـتـعــدد الـثـقــافــات.
وقـ ــال آدم جـنـتـلـســون امل ـت ـحــدث بــاســم
زعيم األقلية الديموقراطية في مجلس
الـشـيــوخ ه ــاري ري ــد ،إن "أن ـصــار ّ
تفوق
ّ
ال ـعــرق األب ـيــض سـيـمــثـلــون عـلــى أعلى
م ـس ـتــوى ف ــي إدارة ت ــرام ــب ف ــي الـبـيــت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض" .كـ ــذلـ ــك كـ ـت ــب جـ ـ ــون ويـ ـف ــر،
ّ
املقرب من املرشح الجمهوري السابق
لالنتخابات التمهيدية جون كاسيتش،
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى م ــوق ــع "ت ــويـ ـت ــر" ،أن
"اليمني املـتـطـ ّـرف العنصري والفاشي
ً
بات ممثال في املكتب البيضاوي .على
أميركا أن تكون حذرة جدًا".
من جهتهّ ،
ندد املرشح املحافظ املستقل
إلــى الــرئــاســة إيـفــان ماكمولن ،بتعيني
"امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـل ـس ــام ـي ــة س ـت ـي ــف ب ــان ــون"
ً
مسؤوال في البيت األبيض.
عـلــى املـسـتــوى ال ــدول ــي ،اتـفــق الرئيس
الــروســي فالديمير بوتني مــع الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،خ ـ ــال اتـ ـص ــال
هــاتـفــي بـيـنـهـمــا ،عـلــى ضـ ــرورة العمل
بني
بنحو "مشترك" لـ"تطبيع" العالقات ّ
بلديهما .وقال الكرملني ،إن بوتني هنأ
مجددًا ترامب على فــوزه باالنتخابات
الرئاسية ،معربًا عن "استعداده إلجراء
حـ ــوار م ــع اإلدارة ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى قــدم
امل ـس ــاواة ،اسـتـنــادًا إل ــى مـبــدأ ّاالح ـتــرام
امل ـت ـب ــادل ،وم ــن دون أن ي ـتــدخــل طــرف
بالشؤون الداخلية لطرف آخــر" .وكان
قــد تـقـ ّـرر االت ـصــال الهاتفي إثــر "اتـفــاق
ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن" ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أوض ـ ــح
الكرملني.
كــذلــك ،ت ـحــادث الــرئـيــس الصيني شي
جينبينغ مع ترامب هاتفيًا ،بعد نحو
أسـ ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب األخـ ـي ــر .وق ــال
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـص ـي ـنــي ال ــرسـ ـم ــي ،عـلــى
موقعه على اإلنترنت ،إن االثنني "اتفقا
على إبقاء العالقات وثيقة وبناء عالقة
عمل جيدة وااللتقاء قريبًا" .وتتعارض
هــذه اللهجة مــع مــا قاله تــرامــب ،خالل
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ح ـ ــن وص ــف
الصني بأنها "عــدوة" ،منددًا باملنافسة
التجارية للصني.
(األخبار ،أ ف ب)

