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ٌ
حكومة «إنقاذ وطني» في صنعاء :ترتيب للصف الداخلي
في توقيت تهيمن عليه
التحركات الدبلوماسية
الستئناف المسار السياسي،
أبصرت «حكومة صنعاء»
النور أخيرًا ،مع إعالن
الحليفين اليمنيين« ،أنصار
الله» و«المؤتمر الشعبي
العام» تشكيلتها« ،لترتيب
الصف الداخلي ولالستمرار
في مواجهة العدوان»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت حـ ـ ــركـ ـ ــة «أنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه»
وح ـ ــزب «امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
م ــن ص ـن ـعــاء ،م ـســاء أمـ ــس ،تشكيلة
حـكــومــة جــديــدة ،ك ــان الـحـلـيـفــان قد
أكـ ــدا ق ـبــل أش ـهــر اع ـت ــزام تشكيلها،
إال أن ـه ــا ل ــم ت ـب ـصــر الـ ـن ــور إال اآلن،
فــي إج ــراء قــد ينعكس ضغطًا على
امل ـس ــاع ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـج ــاري ــة
حــال ـيــا إل ــى اس ـت ـئ ـنــاف امل ـفــاوضــات.
وف ـ ــي خ ـ ـطـ ــو ٍة ط ـ ــال انـ ـتـ ـظ ــاره ــا فــي
صـنـعــاء واملـحــافـظــات الـتــي يسيطر
عليها «أنصار الله» و«املؤتمر»ّ ،
أقر
املـجـلــس الـسـيــاســي األع ـلــى تشكيل
ح ـك ــوم ــة «إن ـ ـقـ ــاذ وطـ ـن ــي» بــرئــاســة
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ح ـب ـتــور م ــن حــزب
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر» الـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه ال ــرئ ـي ــس
السابق علي عبد الله صالح.
وأكــد االجتماع الــذي تــرأســه رئيس
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ص ــال ــح ال ـص ـم ــاد،
أن مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ــاء
تشكيلها فــي ظ ــروف صـعـبــة يــأتــي
ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـع ـ ــدوان
اق ـت ـص ــادي ــا وع ـس ـك ــري ــا وس ـيــاس ـيــا.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة امل ــؤلـ ـف ــة مــن
 42وزي ـ ـرًا ووزي ـ ــرة ،شـخـصـيــات من
حــزب «املؤتمر» ومــن «أنـصــار الله»

املشكلة للحكومة ،قــال« :حاولنا في
التشكيلة أن نمثل جميع األط ــراف
ال ــوط ـن ـي ــة ،وج ـئ ـنــا ب ــوج ــوه جــديــدة
ونظيفة وتمثل الشعب».
فــي ه ــذا الــوقــت ،ال ت ــزال االت ـصــاالت
واللقاء ات الرامية إلى إعادة تفعيل
املسار السياسي جــاريــة ،وال سيما
بــن مـبـعــوث األم ــم امل ـت ـحــدة وفــريــق
الرئيس املستقيل عبد ربه منصور
هادي .وفيما من املقرر أن يزور ولد
الـشـيــخ ه ــادي وحـكــومـتــه فــي عــدن،
حيث وصــل الرئيس املستقيل قبل
يــومــن ف ــي «زي ـ ــارة» تـسـتـمــر عـشــرة
أيـ ــام ق ـبــل ع ــودت ــه إل ــى م ـق ـ ّـر إقــام ـتــه
في الرياض ،قال نائب وزير حقوق
اإلنسان في حكومته ،محمد عسكر،
إن الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـت ـس ـل ــم امل ـ ـسـ ــؤول
ال ـ ــدول ـ ــي اع ـ ـتـ ــراضـ ــات عـ ـل ــى خـطـتــه
األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـس ــام ،ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
رفـ ــض ن ـقــل ص ــاح ـي ــات ه ـ ــادي إلــى
نــائــب رئـيــس جــديــد ُيـسـ ّـمــى بتوافق
األط ــراف ،وأيضًا مــدة بقاء الرئيس
الـحــالــي فــي الـحـكــم مل ــدة ع ــام ،كــذلــك
ت ـم ـس ــك ب ـط ـل ــب انـ ـسـ ـح ــاب ال ـج ـيــش
و«اللجان الشعبية» من جميع املدن
وتسليم السالح إلى الدولة ،وهو ما
تضمنته خطة ولــد الشيخ األخيرة
التي تسلمها طرفا الصراع.
وفـيـمــا تـضــع الـتـطــورات السياسية
األخيرة استئناف املفاوضات على
امل ـ ـحـ ـ ّـك ،جـ ـ ــاء ت أخـ ـيـ ـرًا ت ـصــري ـحــات

يزور هادي عدن أليام قليلة قبل أن يعود إلى ّ
مقر إقامته في الرياض (أ ف ب)

إل ـ ــى ج ــان ــب ش ـخ ـص ـي ــات مـتـحــالـفــة
ً
معهما .وتسلم «املؤتمر» ،فضال عن
رئاسة الحكومة ،وزارتــي الداخلية
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،أم ـ ــا «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
فتسلمت حقيبتي الدفاع واملالية.
وفي تعليق على إعالن الحكومة ،قال
عضو املجلس السياسي فــي حركة
«أن ـص ــار ال ـلــه» ضـيــف الـلــه الـشــامــي،
إن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ك ــان ــت اسـتـحـقــاقــا
ضـ ــروريـ ــا ،وقـ ــد ت ــأخ ــر ج ـ ـدًا إلع ـطــاء
األمم املتحدة فرصة للحل السياسي
وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل سـ ـلـ ـط ــة ل ـك ـن ـه ــا م ــاط ـل ــت
وأعـ ـط ــت ال ـ ـعـ ــدوان ف ــرص ــا ل ـي ـمــارس
القتل والتدمير .وتــابــع الشامي في

حديث إلى «األخبار» (علي جاحز)،
ّ ٍ
أن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي مــرح ـلــة
ـاع اقـتـصــاديــة صعبة
دقـيـقــة ُوأوض ـ ـ ْ
«يـعــد َمــغـ َـرمــا وليس مغنمًا»،
كـهــذه،
وه ــو تــرتـيــب للصف الــداخـلــي فقط.
وعن اعتراف الخارج بهذه الحكومة،
قــال الشامي« :ال نعول على اعتراف
الخارج ،بل فقط من وقف مع الشعب
ال ـي ـم ـنــي م ــن األط ـ ـ ــراف ال ـخ ــارج ـي ــة»،
مـضـيـفــا أن تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة قبل
مـ ــوعـ ــد ان ـ ـطـ ــاق املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ي ـعـ ِّـبــر
ع ــن عـ ــدم ث ـق ــة ف ــي ن ـجــاح ـهــا بـسـبــب
التجارب السابقة« ،فاملجتمع الدولي
لـ ـي ــس ج ـ ـ ـ ـ ــادًا» .وعـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات

هاجمت «أنصار
الله» طهران على خلفية
تصريحات باقري
إيرانية حــول امللف اليمني اتسمت
بـنـبــر ٍة تـصـعـيــديــة ،حــن ق ــال رئيس
هـ ـيـ ـئ ــة أركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـح ـمــد ح ـس ــن ب ــاق ــري،

إن إي ــران قــد تـسـعــى إلن ـشــاء قــواعــد
ّ
لكن الـ ّ
ـرد اليمني
بحرية في اليمن.
أتى سريعًا على تصريحات باقري،
وب ــأس ـل ــوب ه ــو األول ف ــي م ـس ـتــواه
لـلـحــركــة الـيـمـنـيــة ت ـجــاه ط ـه ــران ،إذ
ق ــال صــالــح ال ـص ـمــاد إن «الـيـمـنـيــن
سيواجهون بعنفوان كل من يحاول
انتهاك سيادة اليمن تحت شعارات
الــدفــاع عـنــه» .وأض ــاف الـصـمــاد في
ـث إل ــى وكــالــة األن ـب ــاء اليمنية
حــديـ ٍ
ال ــرس ـم ـي ــة «سـ ـ ـب ـ ــأ» ،أن «ال ـي ـم ـن ـيــن
سيدفنون كل من انتهك سيادتهم،
ً
ً
مهما كانت املبررات عاجال أو آجال
وسيأتي اليوم الذي تتحرر فيه كل
ذرة من جغرافيا اليمن من آل سعود
وحلفائهم وأربابهم األميركيني».
وقــال الصماد إنــه «ال منة ألي طرف
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي ،فــال ـصــديــق
خذلنا قبل العدو واستغل قضيتنا
ملـصــالـحــه ال ـخــاصــة قـبــل أن يتحرك
ب ــإن ـس ــان ـي ـت ــه» .واخ ـت ـت ــم ت ـصــري ـحــه،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :مـ ـهـ ـم ــا كـ ـ ــان حـ ـج ــم ال ـت ــآم ــر
والعدوان ،فإن ذلك ال يعني أن تراب
الـيـمــن ومـيــاهــه اإلقـلـيـمـيــة أصبحت
مـسـتـبــاحــة مل ــن ه ــب ودب لـيـتـبــاهــى
أي ط ــرف صــديــق أو ع ــدو ،متواطئ
أو مـحــايــد ،ق ــوي أو ضـعـيــف» .على
ال ـص ـع ـيــد ن ـف ـســه ،اس ـت ـن ـكــر ال ـق ـيــادي
ف ـ ــي جـ ـم ــاع ــة أن ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه و ّع ـض ــو
الـ ــوفـ ــد امل ـ ـف ـ ــاوض ،مـ ـه ــدي املـ ــشـ ــاط،
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أطـلـقـهــا ر ّئـيــس
هيئة األركان اإليراني .وقال املشاط،
ع ـب ــر م ــوق ــع «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ،إن عـلــى
امل ـســؤول اإلي ــران ــي ،أن «يـعـيــد ق ــراءة
تاريخ اليمن» .وأكــد املشاط «أنــه لو
عــرف بــاقــري أن اليمن عبر التاريخ
مقبرة الـغــزاة مــا نبس ببنت شفة».
ميدانيًا ،شهدت الجبهات الحدودية
ت ـص ـع ـي ـدًا فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
حـيــث اسـتـهــدفــت ال ـقــوات اليمنية بـ
 12صاروخًا مقر لشركة «بن الدن»،
للمقاوالت في منطقة نجران.
(األخبار)

العراق

ّ
الصدر يدخل خط شرعية «الحشد»:
ورقة «اصالحية» من  3بنود
لــم يـكــد «الـحـشــد الـشـعـبــي» ُيـنـهــي 48
س ــاع ــة ف ــي إط ـ ــاره الــرس ـمــي ال ـجــديــد،
بعد إقــرار قانونه في مجلس النواب
العراقي عقب مفاوضات «مارثوانية»
ان ـت ـهــت ب ـح ـضــور رئ ـي ــس «ال ـت ـحــالــف
ال ــوطـ ـن ــي» عـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم شـخـصـيــا
ملبنى البرملان لضمان تمرير القانون،
ّ
حــتــى أعـلــن زعـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مـقـتــدى ال ـص ــدر ،ورق ــة إصــاحـيــة في
ّ
تضمنت
ما يخص قانون «الحشد»،
ثالثة بنود وحوت أكثر من  30فقرة.
وبعث الصدر ثالثة من كبار مساعديه
إلى بغداد لتسليم الورقة الى رؤساء
الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي والـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان سـلـيــم
الجبوري ،و«هيئة الحشد الشعبي»
ف ــال ــح ال ـف ـي ــاض .وك ـ ــان م ـع ـصــوم أول
شـخــص ال ـت ـقــاه ال ــوف ــد ،إال أن الـبـيــان
الــرئــاســي ال ــذي ص ــدر عـقــب الـلـقــاء لم
يـتـطــرق إل ــى ال ــورق ــة ،مكتفيًا بــالـقــول
ّ
إن «معصوم تسلم رسالة من الصدر
بشأن املستجدات السياسية».
ورغم مرور يومني على الزيارة وطرح
الورقة ،لم تعلن أي جهة موقفًا رسميًا
بـشــأنـهــا ،إال أن أن ـب ــاء أفـ ــادت بتبني
«تحالف القوى العراقية» (املحسوب
عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ل ـ ــ«قـ ــانـ ــون
الـ ـحـ ـش ــد» ،ويـ ــرأسـ ــه رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ــق أس ــام ــة الـنـجـيـفــي)

وت ـ ــأي ـ ـي ـ ــده لـ ـ ـه ـ ــا .ل ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدرًا فــي
«الـتـحــالــف» نفى ل ــ«األخ ـبــار» ،وجــود
ٍّ
تـ ــن رس ـم ــي «إلصـ ــاحـ ــات الـ ـص ــدر»،
وحتى «هيئة الحشد» ،الجهة األولى
امل ـع ـن ـي ــة ب ـ ـهـ ــا ،لـ ــم تـ ـ ــرد ب ــال ـس ـل ــب أو
االيجاب على املبادرة.
ورأت مـصــادر «الحشد» فــي حديثها
إلــى «األخ ـب ــار» ،أن «الـحـشــد الشعبي
اك ـت ـس ــب ش ــرع ـي ــة ك ــام ـل ــة ب ـع ــد إق ـ ــرار
قــانــونــه ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،وبــال ـتــالــي فــإن
مـقـتــرحــات ال ـصــدر ال يمكن أن تكون
جــزءًا من القانون املـشـ ّـرع إال في حال
تقديم تعديل على القانون للبرملان،
والتصويت عليه».
ّ
ومن املتوقع أن ُيعلن مجلس الــوزراء
فـ ـ ــي جـ ـلـ ـسـ ـت ــه األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم،
مـبــاركـتــه ل ـص ــدور ق ــان ــون «ال ـح ـشــد»،

تسعى الخطوة إلى
«تطمين الشركاء وإزالة
الهواجس التي أثيرت»

والـ ـ ـش ـ ــروع ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـي ــذه،
وإص ــدار جملة ق ــرارات وأوام ــر بشأن
تـنـظـيــم ع ـم ـلــه خـ ــال ال ـف ـت ــرة املـقـبـلــة،
بـعــدمــا ُرب ــط التشكيل بــالـقــائــد الـعــام
للقوات املسلحة حيدر العبادي ،وفق
املصادر.
وفي السياق ،كشف مصدر في «كتلة
األح ــرار» ال ــذراع السياسية لـ«التيار
الـ ـ ـص ـ ــدري» ،ع ــن ت ـض ـمــن م ـق ـتــرحــات
ال ـصــدر ضـمــن ق ــرار أو مـلـحــق قــانــون
ي ـص ــدر م ــن ال ـح ـك ــوم ــةُ ،
ويـ ــرسـ ــل إل ــى
مجلس ال ــوزراء ،الفتًا إلــى أن «الغاية
مـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــوة ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر هـ ـ ـ ــذه ت ـط ـمــن
الشركاء ،وإزالة الهواجس التي أثيرت
بعد إقرار القانون».
وتتكون ورقة الصدر من ثالثة محاور
تـتـنــاول ش ــروط االلـتـحــاق وتـضــم 14
ّ
فـقــرة ،ركــز فيها الـصــدر على ضــرورة
«ال ـت ــوج ـه ــات ال ــوط ـن ـي ــة» لـلـمـنـتـســب،
على أن يكون ذا سيرة حسنة .كذلك،
قـ ّـدم الصدر رؤيته لشروط ًالتشكيل،
وتكونت من  11فقرة إضافة إلى آلية
ّ
وتكونت
التحويل وااللتحاق والدمج،
أيضًا من  11فقرة.
وتـنـضــوي «ســرايــا ال ـســام» ،الجناح
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري لـ ـ ــ«الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري»
ّ
(ت ـش ــك ـل ــت فـ ــي حـ ــزيـ ــران  2014عـقــب
س ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوط امل ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــل) ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
«الـحـشــد» .إال أن هــذا األم ــر ال يعكس

ّ
ودًا بني الصدر و«الحشد» ،فالعالقة
بني الطرفني «ليست على ما يرام» ،إذ
هاجم الصدر في بيانات ّ
عدة فصائل
وحركات في «الحشد» ،واصفًا إياها
بـ«امليليشيات الوقحة».
«الحشد» صداه
ميدانيًا ،القى قانون
ً
في أروقة «العمليات» ،منبئة بوجود
مـتـغـ ّـيــرات فــي خطط معركة املــوصــل،
وق ـ ــد ت ـج ـعــل م ـن ــه قـ ـ ـ ّـوة أس ــاس ـي ــة فــي
ّ
جميع العمليات .وقد أكــد النائب في
«تحالف القوى» عن محافظة نينوى
أحمد الـجـبــوري ،وجــود اتفاقات بني
الـ ـعـ ـب ــادي وق ـ ـيـ ــادات م ـي ــدان ـي ــة ب ـشــأن
دخول «الحشد» واملشاركة في اقتحام
املوصل.
وقال الجبوري لـ«األخبار» إن «الحشد
س ـ ـي ـ ـشـ ــارك ف ـ ــي الـ ـتـ ـط ــوي ــق املـ ـب ــاش ــر
ملــدي ـنــة امل ــوص ــل م ــن امل ـح ــور ال ـغــربــي،
كما سيشارك فــي اقتحام املدينة من
مـحــوريــن هما الجنوبي ،والجنوبي
ّ
ال ـش ــرق ــي» ،م ــؤك ـدًا «وج ـ ــود مــواف ـقــات
على ّ دخول الحشد إلى تلعفر».
وح ــق ــق «ال ـح ـش ــد» أم ـ ــس ،ت ـقــدمــا هو
األكبر منذ حوالى أسبوع في قاطعه
ّ
الغربي ،حيث تمكن من تحرير أربع
قـ ــرى ج ـن ــوب ــي ت ـل ـع ـفــر .أمـ ــا ف ــي بـقـيــة
املـ ـ ـح ـ ــاور ،ف ـق ــد أعـ ـل ــن ق ــائ ــد عـمـلـيــات
«ق ــادم ــون يــا نـيـنــوى» ،الـفــريــق الــركــن
ع ـب ــد األمـ ـي ــر ي ــارالـ ـل ــه ،ت ـح ــري ــر سـهــل

نينوى بالكامل في تقدم ميداني بارز
للقوات العراقية منذ أسابيع .ويتكون
سهل نينوى من ثالث مناطق رئيسية
هي الحمدانية ،والشيخان ،وتلكيف،
وي ـع ــد امل ــوط ــن ال ـتــاري ـخــي ملسيحيي
العراق ،باإلضافة إلى حضور العرب،
وال ـش ـبــك ،واإلي ــزي ــدي ــن .أم ــا «ال ـق ــوات
املشتركة» و«جهاز مكافحة اإلرهاب»،
ّ
فقد تمكنا من تحرير أحياء املصارف،
وال ـق ــاهــرة ،والـكـصــر شــرقــي املــوصــل،
حيث رفعا العلم العراقي فوقها.

أعلنت قيادة
عمليات
«قادمون
يا نينوى»
استعادة
سهل نينوى
بالكامل
(أ ف ب)

