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مفاوضات الكويت تلفظ أنفاسها ...و«القوى الوطنية» على
كماكان متوقعًا ،طارت جولة المحادثات
ب ـيــن األط ـ ــراف الـيـمـنـيــة ،ال ـتــي ك ــان من
المفترض أن تبدأ أمس .المبعوث الدولي
لــم يـحـ ّـدد مصير الـجــولــة ،وال أي موعد
جديد لها ،إال أن وفد «القوى الوطنية»
ربط ذهابه إلى الكويت بصدور موقف
حــاســم م ــن وق ــف الــن ــار بـشـكــل شــامــل،
وتحديد أجـنــدة المحادثات ،بينما ِأملت
السعودية نجاح المحادثات
صنعاء ــ علي جاحز
فشلت املـســاعــي اإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
ال ــداع ـم ــة ل ـجــولــة امل ـح ــادث ــات الــراب ـعــة
ب ــن األط ـ ـ ــراف الـيـمـنـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ف ــي تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات ال ـتــي طـ ــرأت في
ال ـل ـح ـظ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وط ـ ـ ــارت مـعـهــا
ال ـجــولــة إل ــى تــوق ـيــت ل ــم ي ـح ـ ّـدد بـعــد.
وف ـشــل امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي إل ــى الـيـمــن،
إسـمــاعـيــل ولــد الـشـيــخ ،فــي «خـطــوات
بناء الثقة» مع وفد صنعاء الذي حدد

وفد «القوى الوطنية»
لم يتخذ موقفًا رافضًا للذهاب
إلى الكويت
شروط الذهاب إلى الكويت بنقطتني
أســاس ـي ـتــن ،ه ـمــا م ــوق ــف ح ــاس ــم من
انـتـهــاك وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،وتـحــديــد
أجندة املحادثات.
وي ـ ـنـ ــذر ت ــأجـ ـي ــل امل ـ ـحـ ــادثـ ــات وف ـش ــل
ت ـث ـب ـيــت ال ـه ــدن ــة بـ ـع ــودة امل ــواج ـه ــات
والعمليات العسكرية ،التي كانت قد
تــوق ـفــت ،بـشـكــل نـسـبــي ،ف ــي أك ـثــر من
جبهة داخلية وعلى الحدود اليمنية
السعودية.

وفيما لم يصدر بيان رسمي عن األمم
املتحدة يوضح فيه مصير املحادثات،
الـ ـت ــي كـ ـ ــان امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي يـعـقــد
اآلم ــال عليها إلنـهــاء األزم ــة اليمنية،
ّ
ح ــث املـبـعــوث ال ــدول ــي «أن ـص ــار الـلــه»
ّ
«تحمل
و«املؤتمر الشعبي العام» على
مسؤولياتهم الوطنية والـعـمــل على
حـلــول توافقية وشــامـلــة» ،داع ـيــا ،في
بيان صــادر عــن مكتبه ،الطرفني ّإلى
عدم تضييع الفرصة «التي قد تجنب
اليمن خسارة املزيد من األرواح ،ومن
ً
املفترض أن تضع حال لدوامة العنف
في البالد» .وأكد أن «الساعات القليلة
املقبلة حاسمة» ،فيما أشار مسؤوالن
ف ــي ح ـكــومــة الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل عبد
ّ
املرجح
ربه منصور هادي إلى أن من
أن تـصــل وفـ ــود ص ـن ـعــاء ،ال ـي ــوم ،إلــى
الكويت.
وأكدت املعلومات ،التي حصلت عليها
«األخـبــار» ،أن وفــد «الـقــوى الوطنية»
لــم يتخذ مــوقـفــا راف ـضــا لـلــذهــاب إلــى
مؤتمر الكويت ،ولكنه ينتظر موقفًا
حاسمًا تجاه وقف إطالق النار بشكل
شامل ،وتحديد أجندة املحادثات.
املتحدث الرسمي باسم «أنصار الله»،
مـحـمــد ع ـبــد الـ ـس ــام ،ج ــدد الـتـشــديــد
عـلــى ح ــرص وف ــد «ال ـقــوى الــوطـنـيــة»،
ال ــدائ ــم وامل ـس ـت ـمــر ،عـلــى إجـ ــراء ح ــوار
س ـيــاســي «ملـصـلـحــة ال ـش ـعــب الـيـمـنــي
وعموم املنطقة» .وقال في بيان نشره
على صفحته فــي مــوقــع «فايسبوك»
إنــه «مــع اسـتـمــرار ال ـعــدوان بمظاهره
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،م ـ ـ ــن تـ ـحـ ـلـ ـي ــق وغ ـ ـ ـ ـ ــارات
وزحـ ـ ــوفـ ـ ــات ،ف ــإن ـن ــا ن ـ ــرى أن تـثـبـيــت
وق ــف إط ــاق ال ـنــار ،والـسـمــاح للجان
املحلية باالنعقاد يساعد ،كثيرًا ،في
إن ـج ــاح ال ـح ــوار حـتــى يـتـحــول إع ــان
وقــف ال ـحــرب إلــى مـصــاديــق عملية»،
وذلك في إشارة واضحة إلى األسباب
الــرئـيـسـيــة وراء تــأجـيــل ال ــذه ــاب إلــى
الكويت.
وأض ـ ــاف رئ ـي ــس وف ــد «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــي« :ل ـ ـقـ ــد ك ـ ـ ــان م ـط ـل ـب ـن ــا،

ينذر تأجيل المحادثات وفشل تثبيت الهدنة بعودة المواجهات والعمليات العسكرية (أ ف ب)

م ـنــذ ال ـي ــوم األول ،أن ي ـك ــون ال ـح ــوار
ف ــي أج ـ ـ ــواء ي ـس ــوده ــا هـ ـ ــدوء وس ــام
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،ولـ ــأسـ ــف ومـ ـن ــذ إعـ ــان
االثنني  ١١نيسان لم يتوقف العدوان،
ف ـق ــد اس ـت ـم ــر ال ـق ـص ــف ال ـ ـجـ ــوي عـلــى
م ـنــاطــق م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـع ـ ّـرض ــت لجنة
الـ ـج ــوف امل ـح ـل ـيــة ل ـغ ــارت ــن جــوي ـتــن،
وظلت الزحوفات متواصلة في أكثر
من جبهة» .وفــي وقــت الحــق أكــد عبد

الـســام أن «األم ــم املتحدة لــم تستطع
وضع أجندة واضحة للحوار يمكننا
التوصل إليها».
وت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات أن امل ـش ـك ـلــة فــي
األج ـ ـن ـ ــدات الـ ـت ــي أرسـ ـلـ ـه ــا امل ـب ـع ــوث
ال ــدول ــي ،تـتـضـمــن م ـطــال ـبــة «أن ـص ــار
ال ـ ـلـ ــه» و«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـش ـع ـب ــي الـ ـع ــام»
بتنفيذ الـنـقــاط الـخـمــس الـتــي تنص
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ــودة م ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ال ـش ــرع ـي ــة

وتسليم األسلحة ،وإعادة املؤسسات
الحكومية واالنسحاب من كل املواقع
وإط ــاق جميع األس ــرى واملعتقلني،
ول ـ ــم ت ـت ـض ـمــن أي ش ـ ــيء ي ـش ـيــر إل ــى
أنها أجندات مطروحة من قبل األمم
املـ ـتـ ـح ــدة كـ ـط ــرف وسـ ـي ــط وم ـح ــاي ــد.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات ،تـ ــرى «ال ـق ــوى
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة» أن ط ـ ـ ــرح تـ ـل ــك الـ ـنـ ـق ــاط
ك ــأجـ ـن ــدات ملـ ـف ــاوض ــات ال ـك ــوي ــت مــن

العراق

ّ
العبادي يتعكز على انقسام النواب :الحكومة الجديدة تنتظر البرلمان
كـعــادتــه يستغل رئـيــس الحكومة حيدر
الـعـبــادي ال ـظــروف مــن أجــل ال ـخــروج بأقل
أضرار ممكنة .وفي آخرها ،عزا تأخير تقديم
تشكيلته الوزارية الجديدة إلى عدم التئام
البرلمان ،في وقت شهدت فيه بغداد نوعًا
جديدًا من االعتصامات واالحتجاجات
بغداد ــ محمد شفيق
أجاد رئيس الحكومة حيدر العبادي،
مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،دور امل ـ ـنـ ــاورة وت ـحــويــل
األزمـ ـ ـ ـ ــات مل ـص ـل ـح ـت ــه .ف ـب ـع ــد «ث ـ ـ ــورة»
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن ضـ ـ ــد رئـ ـي ــس
الـبــرملــان سليم الـجـبــوري والتصويت
عـ ـل ــى إقـ ــال ـ ـتـ ــه ،ومـ ـ ــن ثـ ــم ف ـش ـل ـه ــم فــي
ّ
اخـتـيــار بــديــل ل ــه ،تـمــكــن الـعـبــادي من
استغالل األزمة ليرمي الكرة في ملعب
البرملان ،عازيًا تأخير تقديم تشكيلته
الحكومية إلــى عــدم التئامه ،في وقت
تلقى فيه مــزيـدًا مــن الــدعــم األميركي،
وهذه املرة على الصعيد العسكري.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أخـ ـ ـ ـ ــذت أش ـ ـكـ ــال
االحتجاجات واالعتصامات مناحي
جديدة ،منذ ساعات الصباح الباكر،
ح ــن بـ ــدأ م ـت ـظ ــاه ــرون ومـعـتـصـمــون
من مختلف املدن العراقية بمحاصرة
م ـبــانــي ومـ ـق ـ ّـار ال ـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات
امل ـس ـت ـق ـل ــة ،ب ـي ـن ـه ــا مـ ـق ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون

ال ــرسـ ـم ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،ل ـل ـض ـغ ــط ع ـلــى
ال ـ ــوزراء لــاسـتـقــالــة بـعــد دع ــوة زعيم
«التيار الصدري» مقتدى الصدر لهم،
م ــا دف ــع ب ـعــض ال ـ ـ ــوزارات إل ــى إخ ــراج
موظفيها ،باكرًا ،وإغالق ّ
مقارها ،كما
فـعـلــت وزارة ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي اتـهـمــت
املعتصمني بإثارة الشغب في محيط
مبناها.
إال أن ن ـ ــواب ـ ــا ف ـ ــي «كـ ـتـ ـل ــة األح ـ ـ ـ ــرار»
الـتــابـعــة لـ ـ «ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» ،أك ــدوا
لـ«األخبار» أن محطات توليد الطاقة
الكهربائية ال تشهد أي اعتصامات أو
تظاهرات ،مشيرين إلى أن التظاهرات
واالع ـت ـص ــام ــات «ال ـس ـل ـم ـيــة» مـتــركــزة
أم ــام وق ــرب مـقـ ّـار الـ ــوزارات الرسمية.
وأكد النائب عن الكتلة حاكم الزاملي،
أن املعتصمني على درج ــة عالية من
االنضباط وااللتزام ،ولم يقوموا بأي
أعمال شغب ،كما ُر ِّوج له.
وش ـهــد مـحـيــط مـبـنــى شـبـكــة اإلع ــام
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون
واإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــن ،اح ـت ـج ــاج ــات
ش ـع ـب ـيــة واس ـ ـعـ ــة تـ ـن ــديـ ـدًا ب ـس ـيــاســة
الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـت ــي ات ـه ـم ــوه ــا ب ــاالن ـح ـي ــاز
إل ــى الــرئــاســات ال ـثــاث والسياسيني
والحكومة ،وعــدم تغطية التظاهرات
واالعتصامات التي تشهدها بغداد،
وه ــو م ــا دف ــع رئ ـيــس الـشـبـكــة محمد
ع ـبــد ال ـج ـبــار ال ـش ـبــوط إل ــى ال ـخ ــروج
ل ـل ـق ــاء مل ـع ـت ـص ـمــن واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ــى
مطالبهم.
ك ــذل ــك ،ش ـه ــدت م ـن ــاط ــق م ـت ـف ـ ّـرق ــة فــي

ب ـغ ــداد إجـ ـ ــراءات أمـنـيــة م ـش ــددة غير
م ـس ـبــوقــة ،تـمـثـلــت ف ــي ان ـت ـشــار ق ــوات
ال ـتــدخــل ال ـســريــع وم ـكــاف ـحــة الـشـغــب
حول ّ
مقار الحكومة املحلية في بغداد
وم ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ف ـي ـم ــا ع ـمــدت
األجهزة األمنية إلى قطع العديد من
الـطــرق وال ـشــوارع ،مــا ّ
سبب حالة من
االختناقات املرورية الحادة.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
م ــن م ـص ــادر مـتــابـعــة أن املعتصمني
س ـ ـي ـ ـبـ ــدأون ،ال ـ ـيـ ــوم ،اع ـت ـص ــام ــا أمـ ــام
حاصر متظاهرون ّ
مقار الوزارات (األناضول)

كارتر لم يخض
في مسألة
«الحشد الشعبي»
في زيارته
ال ـك ـل ـيــات وال ـجــام ـعــات ال ـعــراق ـيــة ،في
م ـح ــاول ــة ل ــزي ــادة ال ـض ـغــط الـشـعـبــي.
وعلى إثر ذلك ،عقد العبادي اجتماعًا
مــع قــائــد عمليات ب ـغــداد عـبــد األمـيــر
الـشـمــري ،وطــالـبــه ب ــأن «ال يسبب أي
إجـ ـ ـ ــراء ب ـ ــأذى لـ ـلـ ـم ــواط ــن ،وت ـض ـي ـيــق
الخناق عليه وتوفير الحماية الالزمة
له وملؤسسات الدولة».
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ـش ـ ــل ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
املعتصمون فــي عقد جلستهم ،التي
تــأج ـلــت مل ــرت ــن ب ـس ـبــب عـ ــدم اك ـت ـمــال
الـنـصــاب ،وســط حــديــث عــن انسحاب
عــدد منهم ،فيما عقد رئيس البرملان
س ـل ـي ــم ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري س ـل ـس ـل ــة ل ـ ـقـ ــاءات
س ـيــاس ـيــة ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا لـ ـق ــاء جـمـعــه
بممثلني عن األمم املتحدة والسفارتني
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،بـحـضــور
ن ــواب وق ـيــادات عــن «تـحــالــف الـقــوى»
الذين جددوا تمسكهم بالجبوري.
أما في ما يتعلق باملحكمة االتحادية

املنتظر أن تبت قضية إقالة الجبوري،
فـقــد أعـلـنــت ع ــدم وص ــول أي طـعــن أو
دعـ ــوى ب ـشــأن ع ــدم دس ـت ــوري ــة جلسة
اإلقالة ،في محاولة للتهرب من املوقف
الذي وضع فيه القضاء .وقال املتحدث
باسم املحكمة عبد الستار بيرقدار ،في
بـيــان رسـمــي ،إن «املحكمة االتحادية
ال ـع ـل ـيــا ل ــم تـ ـص ــدر أي ح ـك ــم أو ق ــرار
ب ـصــدد دس ـتــوريــة أو ع ــدم دسـتــوريــة
القرار الذي اتخذه البرملان ،في جلسته
املنعقدة في تاريخ  14نيسان الحالي،
بشأن هيئة الرئاسة فيه».
وفي السياق ،أعلن رئيس الجمهورية
ف ـ ـ ـ ــؤاد مـ ـعـ ـص ــوم ورئـ ـ ـي ـ ــس «ائ ـ ـتـ ــاف
الوطنية» إي ــاد ع ــاوي تشكيل لجنة
مـ ــن ج ـم ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،مـ ــن ضـمـنـهــا
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب امل ـ ـع ـ ـت ـ ـص ـ ـمـ ــون ،لـ ــ«تـ ـق ــدي ــم
تـصــورات فــي سبيل الـخــروج بحلول
تــؤدي إلــى نــزع فتيل األزم ــة الحالية،
وبما يخدم مصالح الشعب العليا»،
مــؤكــديــن «ض ـ ــرورة الـتـهــدئــة وإع ـطــاء
ّ
الـ ـح ــوار وال ـت ـف ــاه ـم ــات دورًا ف ــي حــل
األزمة الراهنة».
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أبـ ـل ــغ مـ ـص ــدر م ـ ـقـ ـ ّـرب مــن
ال ـح ـكــومــة «األخـ ـ ـب ـ ــار» بـ ــأن ال ـع ـبــادي
ينتظر الـتـئــام ال ـبــرملــان وعـقــد جلسة
مـ ّ
ـوح ــدة لـتـقــديــم كــابـيـنـتــه ال ــوزاري ــة.
وأكـ ـ ــد املـ ـص ــدر أن كــاب ـي ـنــة ال ـع ـب ــادي
أصبحت جاهزة ،موضحًا أن األخير
أجــرى مشاورات بشأنها مع عدد من
الكتل السياسية.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،وص ــل وزي ــر الــدفــاع

