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انفراج على خط تشكيل الحكومة

«التحالف الوطني» يوافق على شروط «اتحاد القوى الوطنية» ...وآمرلي تسـ ـ ـ

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بات يتوقف على
تقاسم أطرافها للحقائب ،بعد النجاح في االتفاق على خطة
عمل الحكومة للسنوات األربع املقبلة .فيما نجحت القوات
العراقية بمساعدة املتطوعني في فك حصار آمرلي ،في
خطوة ستكون لها انعكاساتها اإليجابية على شمال العراق
بغداد ــ محمد عبود
ب�ع��د ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا وص �ف��ت ب��ال�ه��ادئ��ة،
انتهت املفاوضات بني التحالف الوطني
واتحاد القوى الوطنية املعارض على
البنود العريضة التفاق تشكيل حكومة
ح �ي ��در ال �ع �ب ��ادي ب �ع��د ان � �ف ��راج األزم � ��ة،
بعدما وصلت املفاوضات بني الجانبني
إلى حد االنهيار مساء السبت.
وبعد فاصل زمني لم يتجاوز الساعة
م��ن إع �ل�ان ان �ه �ي��ار امل �ف��اوض��ات ،س��ارع
رئ �ي��س امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ال �س �ي��د ع�م��ار
الحكيم إلى عقد اجتماع مع وفد اتحاد
القوى الوطنية برئاسة رئيس مجلس
النواب سليم الجبوري ،أردفه بآخر مع
الوفد التفاوضي الكردي برئاسة وزير
خ��ارج �ي��ة ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ه��وش�ي��ار
خاللهما إل��ى بعث
زي �ب��اري ،سعى م��ن ّ
رس��ائ��ل ت�ط�م�ين ل�ل�س��ن��ة وال� �ك ��رد ،ح��اث��ًا
إي��اه��م ع �ل��ى امل ��رون ��ة وع� ��دم رف ��ع سقف
املطالب.
وع � �ق ��ب االج � �ت � �م ��اع �ي�ن ،أع � �ل ��ن ال �ح �ك �ي��م
ال�ت��وص��ل إل��ى ت�ف��اه��م ك��ام��ل م��ع تحالف
ات� �ح ��اد ال� �ق ��وى ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى ال �ن �ق��اط
الخالفية ،مؤكدًا أن��ه سيجري التوقيع
على االتفاق خطيًا.
ال �ع �ض��و امل� �ف ��اوض ف ��ي ت �ح��ال��ف ات �ح��اد
القوى الوطنية ،محمد الكربولي ،كشف
أن التحالف الوطني وافق على تضمني
مطالب التحالف في برنامج الحكومة.
وأوض ��ح أن امل�ط��ال��ب ال�ت��ي واف��ق عليها
ال �ت �ح��ال��ف ال ��وط� �ن ��ي ت �ت �ض �م��ن إص � ��دار
ق ��ان ��ون ال �ع �ف��و ال � �ع ��ام وإط� �ل ��اق س ��راح
س�ل�ط��ان ه��اش��م وزي ��ر ال ��دف ��اع ف��ي عهد
ن� �ظ ��ام ص� � � ��دام ،وح � ��ل ج� �ه ��از م �ك��اف �ح��ة
اإلره � ��اب ،وامل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ،وال �ت ��وازن في
مؤسسات ال��دول��ة املدنية والعسكرية،
وامل � �ش ��ارك ��ة ف ��ي إدارة امل� �ل ��ف األم� �ن ��ي.
وك ��ذل ��ك ت �ط �ب �ي��ق ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ع��ة م��ن
الدستور الخاصة باملساءلة والعدالة،
على أن يتم االنتهاء من هذا امللف خالل
عام واحد ثم يحول بعدها إلى القضاء،
إضافة إلى إقرار النظام الداخلي ملجلس
ال � � � ��وزراء ،ع �ل��ى أن ت �ت �ض �م��ن ت �ع��دي�لات
وإضافات ،أبرزها إعطاء املكون السني
 40ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ك��اب�ي�ن��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة.
وأض� � ��اف ك��رب��ول��ي إن امل �ط��ال��ب تشمل
أيضًا تشكيل حرس وطني للمحافظات
يكون ارتباطه عسكريًا ب��وزارة الدفاع
وإداريًا باملحافظة ،وإقرار قانون يؤكد
استقاللية القضاء.
وك� ��ان رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ك �ل��ف ح�ي��در
ال� � �ع� � �ب � ��ادي ق� � ��د اض� � �ط � ��ر إل� � � ��ى ح� �ض ��ور
االجتماع بني وف��دي التحالف الوطني
وات�ح��اد ال�ق��وى الوطنية ال��ذي عقد في
م�ن��زل رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان سليم الجبوري
ليلة اول من أم��س السبت ،في محاولة
لتقريب وجهات النظر بني الجانبني.
وأع� � � �ل � � ��ن ال � � �ع � � �ب � � ��ادي ع� � �ل � ��ى ص �ف �ح �ت��ه
ال �ش �خ �ص �ي��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع «ف��اي �س �ب��وك»
عقب انتهاء االجتماع أنه «تم التوافق
ع�ل��ى وث�ي�ق��ة االت �ف��اق ال�س�ي��اس��ي ملنهاج
ال �ح �ك��وم ��ة» .وي �ب �ق��ى أم � ��ام ال �ع �ب ��ادي 9
أي��ام فقط دستوريًا لينجح في تشكيل
حكومته.
ورغ � � � ��م ام � � �ت �ل��اك ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف ال ��وط� �ن ��ي
لألغلبية النيابية ( )182م�ق�ع�دًا ،التي
تمكنه م��ن إم��رار الحكومة ف��ي البرملان
( )328م� �ق� �ع� �دًا ،إال أن م� ��ن امل �س �ت �ب �ع��د
أن ي��ذه��ب ال�ت�ح��ال��ف ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه،

وافق «التحالف الوطني»
على تضمين مطالب
«تحالف القوى الوطنية»
في برنامج الحكومة
نجحت القوات العراقية في فك حصار «داعش» عن ناحية آمرلي (أ ف ب)

ف��ي ظ��ل دع� ��وات م��رج�ع�ي��ة ودول �ي��ة إل��ى
ض � � ��رورة ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة م �م �ث �ل��ة م��ن
جميع املكونات ملواجهة عنف «الدولة
اإلسالمية».
ول ��م ت�ن�ت��ه ع �ق��دة ال �ب��رن��ام��ج ال�ح�ك��وم��ي
عند املكون السني ،فاملكون الكردي هو
اآلخ ��ر رب ��ط م��واف�ق�ت��ه ب��ال�ح�ص��ول على
ض �م��ان��ات داخ �ل �ي��ة م�ت�م�ث�ل��ة بمرجعية

اليمن

النجف ،ودولية متمثلة بإيران وأميركا.
ومع نبرة التشاؤم التي اعتلت املشهد
السياسي ف��ي ال �ع��راق ،إال أن ن��واب��ًا في
ً
ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي أب ��دوا ت �ف��اؤال ح��ذرًا
ف��ي ع� ��ودة األم � ��ور إل ��ى ن�ص��اب�ه��ا خ�لال
الساعات املقبلة.
وت ��وق ��ع ال �ن ��ائ ��ب ف � ��رات ال� �ش ��رع إي �ج��اد
صيغة توافقية ترضي جميع األطراف

سيعلن عنها خ�ل�ال ال�ي��وم�ين املقبلني،
وق � ��ال ف ��ي ح ��دي ��ث إل� ��ى «األخ � �ب � ��ار» إن��ه
«رغ ��م ال�ت�ب��اي��ن ف��ي ب�ع��ض امل��واق��ف ،ف��إن
ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي مل��س ل ��دى الجميع
حرصًا على إعالن الحكومة في وقتها
املناسب وإنجاح مهمة رئيس ال��وزراء
املكلف».
وفي هذا اإلطار ،أوضح رئيس البرملان

سليم الجبوري من محافظة بابل دعمه
للعبادي في تشكيل الحكومة «بوجود
ت � �ن ��ازالت م �ق��دم��ة م ��ن ج �م �ي��ع األط � ��راف
لتشكيل الحكومة وفق املدة الدستورية
املحددة لها».
وت �ت �ض �م��ن خ �ط ��ة امل �ن �ه ��ج ال �ح �ك��وم��ي،
امل � �ح� ��ددة ب �س �ق��وف زم �ن �ي ��ة ،وت �ع �ه��دات
خطية ،تشكيل جيش رديف من بعض

الحوثي :لن ندخل في صفقات على حساب ال ـ ـ

في ّ
تحد صريح لإلرادة
الخليجية والدوليةّ ،
يصر
الحوثيون على رفض الدخول
في ّأي تسوية سياسية مقابل
التخلي عن مطلب إسقاط
الحكومة ،ما يفرغ أي مبادرة
رئاسية جديدة من معناها
فيما توقعت اللجنة الرئاسية املكلفة
ب��ال�ت�ف��اوض م��ع ح��رك��ة «أن �ص��ار ال�ل��ه»
ّ
ال �ت ��وص ��ل إل� ��ى ح� ��ل ل�ل�أزم ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة
�ام ،أع �ل��ن زع �ي��م ال �ح��رك��ة عبد
خ�ل�ال أي � � ٍ
امللك الحوثي ،أمس ،أنه لن يقبل بأي
مساومة ولن يدخل في صفقات على
ح �س��اب ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،داع �ي ��ًا إل��ى
االح �ت �ش��اد ال �ي��وم ف��ي س��اح��ة التغيير
العاصمة.
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التحرك
أم��س ،من أن مراحل تصعيد
«ل� � ��ن ت �ت �س �ل �س��ل إل� � ��ى م� ��ا ال ن� �ه ��اي ��ة»،
م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ال �ح �ك��وم��ة تحكمها
ق��وى متسلطة م�ص��رة ع�ل��ى اس�ت�م��رار
سياسات الجرع .وج��دد التأكيد على
أن ت �ح��رك ال �ح��وث �ي�ين امل �ت��واص��ل منذ
أسبوعني هو ث��ورة شعبية تعبر عن

هموم الشعب وتطلعاته ،مضيفًا إنها
ت�ه��دف إل��ى إس �ق��اط ال �ج��رع و«إس �ق��اط
ح �ك��وم��ة ال �ف �ش��ل وت �ن �ف �ي��ذ م �خ��رج��ات
الحوار الوطني».
وتطرق الحوثي إل��ى التهديد األخير
ملجلس األمن باتخاذ «تدابير عقابية»
ضد الحوثيني ،داعيًا الدول في مجلس
األمن الى أن تنظر إلى الشعب اليمني
من غير العني األميركية والبريطانية.
كذلك قال الحوثي إن هيئة االصطفاف
ال ��وط� �ن ��ي ه� ��ي ه �ي �ئ��ة ل ��دع ��م ال �ف �س��اد
ولحماية الفشل واالستبداد.
وك� ��ان م �ص��در ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة ال��رئ��اس�ي��ة
املكلفة بالتفاوض م��ع ق�ي��ادات حركة
«أن� �ص ��ار ال �ل��ه» ق��د ك �ش��ف ع��ن ص��دور
ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات رئ � ��اس� � �ي � ��ة ،م� � ��ن رئ� �ي ��س
الجمهورية عبد رب��ه منصور ه��ادي
للجنة باستكمال مهمتها بالتحاور
م ��ع ال �ح��رك��ة .وأش � ��ار امل �ص ��در إل ��ى أن
�وص��ل
ه �ن��اك ت �ق��ارب��ًا وت �ف��اه �م��ات س �ت� ِ
إل� ��ى ات � �ف ��اق ،م�ت�م�ن�ي��ًا «أن ي �ت��م خ�ل�ال
األيام األربعة املقبلة التعاون من أجل
ال �ت��وص��ل إل� ��ى إن� �ج ��از ات� �ف ��اق يضمن
كثيرًا من املواضيع التي تهم الشعب
اليمني».
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،دع� � � ��ا ال� ��رئ � �ي � ��س ه� � ��ادي
«األط ��راف ال�ت��ي ت�غ��رد خ��ارج ال�س��رب»
إل ��ى أن ت�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ف��ي ح�س��اب��ات�ه��ا
وت �ل �ت��زم ب�م��ا أج �م��ع ع�ل�ي��ه ال�ي�م�ن�ي��ون،

وإلى العمل على تحقيق أهدافها عبر
األط ��ر ال�س�ي��اس�ي��ة وامل��ؤس�س��ات�ي��ة ،في
إشار ٍة إلى الحوثيني.
وخالل ترؤسه اجتماع اللقاء الوطني
ّ
املوسع في صنعاء ،الذي ناقش تقرير
اللجنة الرئاسية ع��ن امل�ف��اوض��ات مع
ح��رك��ة «أن �ص��ار ال �ل��ه» ،أك ��د ه ��ادي أن��ه
لن يسمح ألي «عابث» بأن يهدد أمن
واس �ت �ق��رار ال �ي �م��ن ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ال
يحق ألي جماعة أن تكون وصية على
الشعب.
كذلك ،ترأس هادي اجتماعًا استثنائيًا،
ه � ��و ال � ��راب � ��ع خ �ل ��ال أس� � �ب � ��وع ،ل �ل �ج �ن��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة واألم� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ب�ح��ث
ّ
ال� �ت� �ط ��ورات ،ف ��ي ظ� ��ل إص� � ��رار ال �ح��رك��ة
على البقاء في ال�ش��ارع ،حتى تحقيق
مطالبها .ورحب الرئيس هادي بقرار
مجلس األم��ن ال��دول��ي ات�خ��اذ «تدابير
ع �ق��اب �ي��ة» ض ��د ال� �ح ��وث� �ي�ي�ن ،وب ��إدان ��ة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة وال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
ملمارسات الحركة.
م � ��ن ج � �ه� ��ةٍ أخ� � � � ��رى ،ح � �ض� ��رت األزم � � ��ة
اليمنية ف��ي اج�ت�م��اع وزراء خارجية
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي قبل
ي��وم�ي�ن ،ح�ي��ث رح ��ب امل�ج�ل��س ب��دع��وة
ال��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي ال �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة إل ��ى تحقيق
اص�ط�ف��اف وم�ص��ال�ح��ة وط�ن�ي��ة ترتكز
ع� �ل ��ى االل � � �ت � ��زام ب ��أس ��س وم� �خ ��رج ��ات

دعا الحوثي إلى االحتشاد في ساحة التغيير (أ ف ب)

ال� � �ح � ��وار ال� ��وط � �ن� ��ي ،م� ��ؤك � �دًا ض� � ��رورة
اس �ت �ك �م��ال امل��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ،وف��ق
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأع� ��رب امل�ج�ل��س ع��ن ق�ل�ق��ه ال �ب��ال��غ من
ال � �ت � ��وت � ��رات ال � �ت� ��ي ي �ش �ه ��ده ��ا م �ح �ي��ط
العاصمة صنعاء ،من قبل الحوثيني،
وإص��راره��ا على التصعيد املناهض
لعملية االن�ت�ق��ال السلمي ،م�ح��ذرًا من

