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الحكومة الليبية تدعو البرلمان �إلى �إجازة
وحفتر يعزز قواته

الأحزاب ال�سورية الجديدة في اال�ستحقاق الرئا�سي المقبل

مرهج :نقف مع برنامج الأ�سد ونختلف مع ر�ؤية البعث
�شبيب :الأ�سد �ضمانة لم�ستقبل �إعمار البلد
دمشق – سعد الله الخليل
فيما يقترب االستحقاق الرئاسي ،تمضي
القوى السياسية والشعبية في ترتيب أوراقها
بانتظار الثالث من حزيران ،وحسمت غالبية
األح��زاب السياسية المرخصة حديثا ً أمرها
ب��إع�لان المرشح بشار األس��د ممثالً لها في
السباق الرئاسي.
وفي هذا السياق ،دعا حزب الشباب الوطني
السوري الشعب السوري إلى المشاركة في
االستحقاق ال��دس��ت��وري النتخابات رئاسة
الجمهورية ،واخ��ت��ي��ار الرئيس ال���ذي يلبي
طموحات الشعب ،والذي تكون أولوياته إعادة
األمن واالستقرار للوطن ودحر االرهاب التكفيري
الظالمي الذي يقتل الشعب السوري.
وأك��د األمين العام للحزب ماهر مرهج في
مؤتمر صحافي« :أن الحزب وأعضاءه وأنصاره
سيص ّوتون لمصلحة المرشح الدكتور بشار
االسد اللتصاقه وإحساسه بالشعب السوري،
وللخبرة السياسية المتراكمة التي يمتلكها
وتحتاجها حاليا ً القوى السياسية السورية
ل��ل��خ��روج م��ن األزم����ة ،والم��ت�لاك��ه ال��م��ش��روع
السياسي ولشفافيته وصدقيته ف��ي تح ّمل
أخطاء المرحلة السابقة من خالل إق��راره بها
والعمل على إصالحها».
وأش��ار الحزب الى أن لديه نقاطا ً مشتركة
ونقاطا ً مختلفة ،مع برنامج المرشح الدكتور
حسان النوري في الثوابت الوطنية ووحدة
التراب السوري ،وبعدم وجود هوية اقتصادية
واضحة لسورية ،خصوصا ً خالل العشرين
سنة األخ��ي��رة م��ن التخبط ف��ي السياسات
االقتصادية االرتجالية ،وضرورة التركيز على
التعددية االقتصادية المتكافئة بين القطاعين
الخاص والعام من دون تبعية أي قطاع لآلخر،
ويتفق ال��ح��زب م��ع نظرية ال��دك��ت��ور النوري
(االق��ت��ص��اد ال��ذك��ي) م��ن حيث ال��ح��ف��اظ على
مكتسبات المواطن وتوسيع هامش الحرية
االقتصادية ،فيما يختلف الحزب مع المرشح
النوري في نظرية اإلصالح السياسي وتأخيره
حتى إنجاز االصالح االقتصادي واالجتماعي،
إذ يرى الحزب أن إصدار قانون األحزاب الرقم

للشباب ،والذهاب النتخابات برلمانية مبكرة
وإدارة محلية وفق القوانين المعدلة ،وتشكيل
حكومة وحدة وطنية تضم تمثيالً حقيقيا ً للقوى
الوطنية التي ساهمت عبر األزم��ة بدفع الدم
والمال في الدفاع عن الوطن تضم وزارة لألزمة
ووزارة لإلعمار ووزارة للشباب والرياضة».

شبيب :لسنا على الحياد

مرهج خالل مؤتمره الصحافي
 100لعام  2011مكسب سياسي كان يجب أن
يصدر عام .2005
وفي حديثة الى «البناء» قال مرهج« :إن
ال��ح��زب دع��م المرشح ال��دك��ت��ور ب��ش��ار األس��د
ول��م يدعم رؤي��ة حزبه ح��زب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ،وم���ا زال ينتهج ال��ح��زب خط
المعارضة ،وينظر مستقبل الحياة السياسية

في سورية وفق مطالبه ،والتي أبرزها تعديل
قانون األح���زاب واإلع�ل�ام واإلدارة المحلية،
وإج����راء ت��ع��دي�لات دس��ت��وري��ة إلل��غ��اء الفقرة
األولى من المادة الثالثة من الدستور السوري
والتي تحدد دِي��ن رئيس الجمهورية ،وإج��راء
تعديالت على السلطة التشريعية بحيث تضم
مجلس الشعب ومجلس ال��ش��ورى ومجلس

من المؤتمر الصحافي

وأع��ل��ن ح��زب الشعب ال��وق��وف إل��ى جانب
المرشح الرئيس األسد ومنحه أصوات الحزب،
وأكد سليمان شبيب العضو السياسي للحزب
مسؤول العالقات الخارجية فيه ،أن وقوف
ال��ح��زب م��ع ب��رن��ام��ج ال��م��رش��ح ب��ش��ار األس��د
يعني الحفاظ على وح���دة البلد ومكافحة
اإلره���اب ،وضمان السيادة الوطنية ووح��دة
األرض والشعب وال��وط��ن ،وأض���اف شبيب:
«إن الحسابات الحزبية تتراجع أمام مصالح
الحسابات الوطنية الكبرى خصوصا ً في
الظروف االستثنائية التي يتعرض لها الوطن
على األصعدة كافة».
ورأى شبيب« :أن الحزب يلتقي مع حزب
البعث ب��األه��داف الوطنية الكبرى وبرنامج
مرشحه الرئيس األسد الذي يلبي الطموحات،
ال سيما بالصمود الذي أب��داه خالل األزم��ة في
حماية البلد ،وبالتالي لحماية المستقبل قررنا
الوقوف معه إلع��ادة اإلعمار وتنشئة الجيل
الجديد».
وعن وق��وف األح��زاب المرخصة حديثا ً مع
المرشح األسد وعدم إجماعها على مرشح ينتمي
إليها ،قال شبيب« :ربما في المرحلة المقبلة بعد
تبلور الرؤية السياسية لتلك األحزاب».
وع��ن موقف الحزب من األص���وات الداعية
لمقاطعة االنتخابات تابع شبيب« :الموقف
السلبي ق��د ي��ك��ون أك��ث��ر س���وءا ً م��ن الموقف
المعادي» ،مضيفاً« :في الكوميديا اإللهية يقول
دانتي أكثر األماكن حلكة في الجحيم مخصصة
ألولئك الذين يحافظون على حيادهم عندما
تكون هناك أزمة أخالقية كبرى ،اليوم الوطن
في أزم��ة كبرى ال يمكن الوقوف على الحياد
بانتظار ما تسفر عنه التطورات».

المجموعات الإرهابية الم�س ّلحة في �سورية
في مرحلة االنح�سار وال�شرذمة ...ومثلها جوقة االئتالف
أكد «مركز شتات االستخباري» أن المجموعات اإلرهابية
المسلّحة في سورية والمعارضة المساندة لها أصبحت في
مرحلة عدم الصعود على الصعيدين العسكري والسياسي.
ورأى المركز أن حالة التشرذم والمنافسة المختلّة بين
الجماعات المتأسلمة والجيش الحر ال تزال مستمرة ،إذ لم ُتظهِر
التحالفات حتى اآلن زيادة ملحوظة في الفعالية العملياتية.
وعالوة على ذلك ،تشير تقديرات تحظى بالصدقية إلى أنه
لم تطرأ أي زيادة على العدد اإلجمالي للمسلحين خالل العام
الحالي ،ما ّ
يدل على أن المتمردين والمستجلبين يعانون من
تقلّص مخزون المجندين الجدد المحتملين كما الحظ تقرير
مركز كارتر الذي استند إلى بيانات ميدانية شاملة.

التو ّقعات القاتمة للمعارضة

وأش��ار المركز إل��ى أن ف��وز الرئيس السوري بشار األسد
باالنتخابات هو نصر للدولة والجيش والنهج السياسي
والمزاج الشعبي في المقام األول .وهو ضربة للقواعد التي
اتكأ عليها المتربصون بسورية ،فتراكم االنتصارات التي
اتبعها الجيش السوري قادت المتابعين إلى تصنيف وتقسيم
المعارضة بصورة أكبر .واتضح أن كل ط��رف سياسي أو
عسكري بالمعارضة يع ّزز مركزه ضمن دائ��رة اجتماعية

وجغرافية وهي تضيق باستمرار .وينطبق هذا بشكل خاص
على المجموعات التي تفصح عن توجه إسالمي أو سلفي ـ
قاعدي ،فهي تقوم بتفريخ المسميات وهذه وسيلة خادعة
للحصول على األموال بحجم الكم المزيف.
ويرى مركز «شتات االستخباري» أن الحوادث في العام
الحالي كشفت عن تنامي االنفصال بين المك ّونات المختلفة
بين المسلحين والمعارضة السياسية المدعومة من الخارج،
وبين المتمردين «الجيش الحر» ،ولم يتم ّكنوا من التغلّب على
التشرذم الداخلي الذي يعتري صفوفهم ،فإن قدرتهم على
البقاء وعلى قيد الحياة على المدى الطويل ستكون موضع
ّ
شك.
استمرار التشرذم والمنافسة انعكس على ع��ودة أع��داد
كبيرة من السوريين إلى صحوة وطنية ،وكانت المصالحات
الطريق األسلم للعودة إلى حضن الدولة ،بعدما انكشف قادة
المجموعات المسلحة الذين يعملون ضمن منظومة أميركا
و»إسرائيل» والسعودية وتركيا.

استحسان الرداءة

ت��ح��اول السعودية اآلن تشكيل مجموعات وتحالفات
خاصة تحت أسماء مختلفة غير إسالمية ضمن مخطط تغيير

العناوين مثالً بدال ً من أبو طلحة الذي يسمي نفسه جيفارا،
أو من كتيبة الصحابة يجري التبديل تحت مسمى كتيبة أو
الضجة اإلعالمية الكبيرة في
لواء ،وهذه المسميات ال تلغي
ّ
االستخبارات ووسائل اإلعالم العربية والغربية التي تناولت
إجرام وسلوك المجموعات المتأسلمة المدعومة من النظام
الوهابي السعودي وم��ن قطر ،فما يجري هو إع��ادة تقديم
وتسويق التضليل أكثر .وجاء تغيير األسماء بسبب الضغط
السياسي المتواصل على المملكة السعودية وقطر ،لت ّقبل
الواليات المتحدة والغرب استحسان الرداءة.
لقد أصبح مصير المعارضة بر ّمته رهن التنافس بين طرفين
عربيين داعمين لها (السعودية وقطر) اللتين ترعى كل منهما
محاور متنافسة من المسلحين وداخل االئتالف.
وهذا التح ّول الذي ع ّمق االنقسامات الداخلية في الجماعات
المسلحة وبين االئتالف والجيش الحر ،يدل على حالة َّ
الشلل
بالهياكل .فهم منبوذون أم��ام الشعب ال��س��وري والعربي
بسبب اعتمادهم الكلّي على أميركا و»إسرائيل» وأصدقائهما.
وبالتالي ف��إن االئ��ت�لاف وجبهة النصرة وداع��ش والجبهة
االسالمية هي تركيبة مغشوشة تعيش في وقت مستعار .فما
بُني على باطل هو باطل والمعارضة التي تعرض بضاعتها
بين داعميها العرب واإلقليميين .قد انتهى مفعولها عملياً،
وهي تعترف س ّرا ً بأنها مرتبكة ومركبة.

ال تفاهم بين الدول بالتهديد وم�ستعد لزيارة �إثيوبيا

ال�سي�سيّ :
�سنعدل «كامب ديفيد» �إذا تطلب الأمر
أكد المرشح الرئاسي وزير الدفاع
السابق المشير عبدالفتاح السيسي،
أن ب��رن��ام��ج��ه االن��ت��خ��اب��ي يحمل
مشروعا ً تعليميا ً كبيرا ً متضمنا ً
إنشاء مدارس جديدة عددها  20ألف
مدرسة بتكلفة  500مليار جنيه،
وأب��دى استعداده ل��زي��ارة إثيوبيا
م � ّرات عدة من أجل ح ّل مسألة سد
النهضة ،معتبرا ً أن التفاهم بين
الدول ال يتأتى عبر التهديد ،وأعلن
أن��ه إذا تطلب األم��ر تعديل اتفاقية
السالم «كامب ديفيد» مع «إسرائيل»
فيجب أن نعدلها.
وق��ال السيسي إن هذا البرنامج
االنتخابي يعمل على تنمية المعلم
المصري ومراعاته ماديا ً ومعنوياً.
وأضاف في الجزء الثاني من حواره
ال��ذي أُذي��ع مساء أمس على قنوات
«دري��م  »2و«ال��ن��ه��ار» و«الحياة»:
«إن األولوية في برنامجه االنتخابي
لملفي التعليم والصحة» ،مشيرا ً إلى
أن الموارد التي تتمتع بها مصر ُتم ّكن
الدولة من تطوير العملية التعليمية.
وأك����د ال��م��رش��ح ال���رئ���اس���ي أن
برنامجه صاغته كل العقول النيرة
داخل مصر وخارجها ،وأنه سيتحرك
م��ن أج��ل المصلحة ألن ه��دف��ه هو
المصلحة العامة ،مضيفا ً أنه خالل

السيسي مستقبالً وفد الفنانين
 4سنوات سنضع أرجلنا على طريق
االن��ط�لاق ،معتبرا ً أن مسألة سد
النهضة تتمثل في نقطتين ،فترة ملء
الخزان واألضرار الجانبية من بناء
س��د ،والتفاهم بين ال��دول ال يكون

بالتهديد .وأب��دى استعداده زيارة
أثيوبيا مرات عدة من أجل إيجاد ح ّل
لهذه المسألة.
كذلك أعلن وزي��ر الدفاع السابق
أن��ه إذا ك��ان األم���ر يتطلب تعديل

اتفاقية السالم فيجب أن نعدلها،
وتابع« :يجب أن نتصدى لجميع
المخاطر» .موضحا ً أن «إسرائيل»
ستتفهم ذل���ك ،م��ش��ي��را ً إل���ى أنها
تتفهم أن غياب ال��ق��وات المصرية

خطر عليهم.
وقال السيسي« :الفن هو حائط
الصد أمام التط ّرف والتشدّد ،وتظهر
ال��م��ش��ك�لات ع��ن��د ت��راج��ع دوره»،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «ل��ه دورا ً كبيرا ً ج��دا ً
ف��ي تحسين ال��واق��ع ال���ذي نعيش
اآلن» .وأضاف خالل استقباله وفدا ً
من الفنانين« :إنّ دور الفن تراجع
كثيرا ً خالل الفترة الماضية مقارنة
بما ك��ان عليه» ،مبيّنا ً أنّ «األم��م
المتقدمة تحاول التسويق لصورتها
الخارجية من خالل الفن والرسالة
اإلعالمية الهادفة وتصدير صورتها
إلى مختلف دول العالم ،إذ يتم صوغ
تلك الرسائل بعناية كبيرة لتعلي
من دور القيم في المجتمع وتغرس
معاني طيبة داخل نفوس الشباب
واألطفال بشكل غير مباشر».
وأش���ار السيسي إل��ى أنّ «مصر
تحتاج إل��ى رف��ع مستويات الوعي
الفكري والثقافي ،إل��ى جانب دعم
البناء االق��ت��ص��ادي والسياسي»،
داعيا ً الفنانين إلى ضرورة أن تكون
هناك أفالم ومواد درامية عن حرب
ت��ش��ري��ن األول وال��ت��ح��دي��ات التي
واجهتها مصر ،مشدّدا ً على ضرورة
كتابة التاريخ والواقع الذي نعيش
بكل دقة وعناية حتى ال يزيفه أحد.

 ...ويتقدم على �صباحي في ت�صويت المغتربين
أظهرت النتائج األولية النتخابات الرئاسة
المصرية تف ّوق وزير الدفاع السابق عبد الفتاح
السيسي على منافسه حمدين صباحي ،وذلك
مباشرة عقب انتهاء الناخبين المغتربين من
اإلدالء بأصواتهم أول من أمس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوس��ط عن
السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت

قوله «إن  1322ناخبا ً في السودان صوتوا
للسيسي مقابل  60لصباحي وتبين بطالن
 15صوتاً».
وق���ال السفير ال��م��ص��ري ف��ي نيوزيلندا
محمود زايد إن عددا ً قليالً من الناخبين أدلوا
بأصواتهم «بسبب وج��ود لجنة واح��دة في
العاصمة ولنغتون» .وأض��اف« :ت��م الفرز

وح��ص��ل السيسي ع��ل��ى  90ف��ي ال��م��ئ��ة من
األص���وات» .وأج��ري التصويت في الخارج
في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات
المصرية في  124دول��ة على م��دى  5أيام
م��ن التاسعة صباحا ً إل��ى التاسعة مساء
بالتوقيت المحلي لكل دولة .على أن ترسل
البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي

أج���ري فيها االق���ت���راع ال��ن��ت��ائ��ج إل���ى لجنة
االنتخابات الرئاسية في القاهرة ،وستجرى
االنتخابات في الداخل يومي  26و 27من أيار
الحالي .ويقدر عدد المصريين في الخارج بما
بين ستة ماليين وثمانية ماليين نسمة أتيح
لهم هذه المرة االنتخاب من دون القيد في
سجالت الناخبين المغتربين.

عناصر من الجيش الليبي
اقترحت الحكومة الليبية الموقتة
أن ي��دخ��ل المؤتمر الوطني العام
(البرلمان) في «إجازة برلمانية» إلى
أن يتم انتخاب برلمان جديد إلخراج
البالد من األزمة المحدقة بها.
وأعلنت الحكومة في بيان عقب
اجتماع ط���ارئ أول م��ن أم��س أنها
قدمت «مبادرة وطنية» إلى المؤتمر
الوطني العام تقضي بأن يدخل هذا
المؤتمر في «إجازة برلمانية» حتى
انتخاب برلمان جديد.
وج��اء في بيان نشرته الحكومة
على موقعها على اإلنترنت ،أن إيمانا ً
منها بـ»خطورة المرحلة الحالية
من تاريخ ليبيا ،ورغبة في تجنيب
الوطن االن��زالق إلى مهاوي االقتتال
الداخلي ،فإنها تتقدّم إلى المؤتمر
الوطني العام بمبادرة وطنية لرأب
الصدع».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :ب��ع��د ان��ت��ه��اء
استحقاق إقرار موازنة الدولة الليبية
لسنة  ،2014يدخل المؤتمر الوطني
العام في إجازة برلمانية حتى يتم

انتخاب البرلمان المقبل و ُتسلّم له
السلطة التشريعية عند ذلك».
م��ن جهة أخ���رى ن���دّدت حكومة
طرابلس بتحركات اللواء خليفة حفتر
األخيرة ،متهم ًة إياه بمحاولة تنفيذ
انقالب بينما تسعى لفرض سيطرتها
على البالد التي تعج بميليشيات
ساهمت في اإلطاحة بمعمر القذافي
عام  ،2011ولكنها باتت اآلن تتحدى
سلطة الدولة.
جاء ذلك قبيل إعالن قاعدة جوية
ف��ي مدينة طبرق ش��رق ليبيا أنها
ضمت عناصرها إل��ى ق��وات اللواء
المنشق خليفة حفتر الذي هاجم مقر
البرلمان الليبي مطالبا ً بتجميده.
وف��ي بنغازي ش��رق �اً ،أعلن قائد
القوات الخاصة في الجيش الليبي
أن ق��وات��ه انضمت إل��ى ال��ق��وة شبه
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ال��ل��واء
المتقاعد خليفة حفتر الذي سبق أن
أعلن شنّ عملية عسكرية في بنغازي
واتهمته السلطات الليبية بـ»محاولة
انقالب».

وقال العقيد ونيس بو خماد «نحن
مع معركة الكرامة التي يخوضها
الجيش الوطني الليبي بكل أفرادنا
وأسلحتنا» ،ف��ي إش���ارة إل��ى اسم
العملية التي بدأها اللواء المتقاعد
حفتر الجمعة على رأس ق��وة شبه
عسكرية في بنغازي بهدف التصدي
ل��ـ»اإلره��اب��ي��ي��ن» .إض��اف��ة إل��ى ذل��ك،
انضم ضباط كثيرون في شرق ليبيا
بينهم من ينتمي للقوات الجوية إلى
حفتر ال��ذي أك��د األح��د أن «عمليتنا
ليست انقالبا ً وال سعيا ً إلى السلطة.
هدفها محدد وهو اجتثاث اإلره��اب
من ليبيا».
وخليفة حفتر وه��و م��ن الشرق
الليبي ،انشق عن جيش معمر القذافي
في نهاية الثمانينات .وعاد إلى ليبيا
للمشاركة في «ثورة»  2011بعدما
أمضى نحو عشرين عاما ً في الواليات
المتحدة .ول��م يتضح م��دى التأييد
الذي يتمتع به حفتر بين الوحدات
العادية ف��ي الجيش وف��ي صفوف
الميليشيات.

 180جندي ًا من «المارينز» ي�صلون �صقلية
علی وقع حوادث ليبيا
وص��ل  180م��ن ج��ن��ود م��ش��اة البحرية األميركية
(المارينز) ،إلى قاعدة «سيغونيال» العسكرية التابعة
لحلف شمال األطلسي (الناتو) في جزيرة صقلية اإليطالية
(جنوباً) وفق بيان رسمي أميركي تزامنا ً مع اضطرابات
ليبيا وتوقعات بالتدخل في بنغازي.
ونقالً عن «رأي اليوم» أضافت المحطة أن «التعزيزات
هي جزء من فريق األزمات البحري الجوي السريع الذي
يتم استخدامه للتدخل في حاالت الطوارئ وبشكل عاجل،
استنادا ً إل��ى االل��ت��زام بحماية ال��رج��ال والنساء الذين
يخدمون البالد في سفارات الواليات المتحدة في العالم»
في إشارة إلى احتمال التدخل في ليبيا.
وتعود آخر مرة نقلت فيها الواليات المتحدة تعزيزات
إلى قاعدة «سيغونيال» إلى أيلول  2012بعد تعرض

قنصليتها في بنغازي الليبية إلى هجوم أودى بحياة
السفير األميركي كريس ستيفنس.
ودعا رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو رينزي المجتمع
ال��دول��ي إل��ى التدخل لحل األزم���ة ف��ي ليبيا .وق��ال في
تصريحات إذاعية« :إن األزمة في ليبيا ال يمكن حلها إال عبر
المجتمع الدولي ،ال يستطيع بلد واحد حتى التفكير في
حل تلك األزمة منفرداً» .وأضاف« :قلت ذلك لألمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون ،وسأقوله للشركاء األوروبيين
ولمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى».
وتابع رينزي إن «ليبيا تشكل أولوية إليطاليا إذ يأتي
منها  96في المئة من موجات الهجرة غير الشرعية إلى
إيطاليا ولهذا ينبغي على االتحاد األوروبي واألمم المتحدة
التدخل».

مقتل � 25شخ�ص ًا بينهم  11جندي ًا في ا�شتباكات �شمال اليمن
قتل  25شخصا ً بينهم  11جنديا ً أمس في اشتباكات
مسلحة بين الجيش وعناصر الحوثيين شمال اليمن ،وفقا ً
لمصادر طبية .وأصيب عشرات آخرون في القتال الذي
اندلع عندما هاجم متمردون حوثيون موقعا ً للجيش في
الضاحية الغربية لمدينة عمران ،شمال صنعاء.
ويسود التوتر الشديد مدينة عمران حيث قام الحوثيون
باستعراض للقوة م��رارا ً والتظاهر مطالبين باستقالة
الضباط والمسؤولين «الفاسدين» .لكن الحوثيين الذين
يسيطرون على شمال اليمن وخصوصا ً محافظة صعدة،
متهمين بالسعي إلى االستيالء على مزيد من األراضي
لتوسيع منطقة نفوذهم في الدولة االتحادية مستقبالً .وقد
سيطروا في شباط الماضي على مناطق عدة في محافظة
عمران بعد مواجهات أسفرت عن مقتل  150شخصاً،
وتمكنوا من إزاحة تكتل «آل األحمر» القبلي.
وأكدت مصادر عسكرية حينها أن هدف الحوثيين هو
السيطرة على مدينة عمران ومحاصرة صنعاء .وذكرت أن

القوات الحكومية ردت على الهجوم الذي وقع صباح أول
من أمس وقتلت  17على األقل من منفذيه.
ويقول سكان إن الحوثيين يقصفون مواقع عدة للجيش
بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ،بينما يعيد اللواء
 310نشر قواته في عدد من المواقع لمواجهة هجمات
المسلحين الحوثيين .ورفض المكتب اإلعالمي للحوثيين
اإلدالء بأي تصريحات بشأن أنباء هذا الهجوم ،وأشار إلى
أنه سيصدر بيانا ً بتفاصيل ما حدث في وقت الحق.
وك��ان العنف قد اندلع في محافظة عمران السبت
الماضي ،وأسفر عن مقتل ثالثة أشخاص ،عندما خرجت
مجموعة مسلحة من المقاتلين الحوثيين في مسيرة
إلى العاصمة اإلقليمية ،وطالبوا بتنظيم تظاهرة ،ولكن
الجيش رفض دخولهم.
وقتل في وقت سابق من الشهر الحالي  40شخصا ً
على األقل في اشتباكات بين الحوثيين ورجال قبائل قرب
صنعاء.

تقرير �إخباري
الحكومة اليمنية تحت نيران البرلمان
تسبّبت األوض��اع األمنية واالقتصادية وتردي
الخدمات العامة في اليمن باستجواب و ّقع عليه نحو
 100عضو من مجلس النواب لحكومة محمد سالم
باسندوة.
ووس���ط ان��ت��ش��ار أم��ن��ي غير معهود ح��ول مبنى
المجلس ،تعرضت الحكومة لسيل من االنتقادات
بسبب األوضاع االقتصادية والعسكرية واألمنية،
وب��ال��ذات االخ��ت�لاالت واالن��ف�لات األم��ن��ي ،بما فيها
االغتياالت واالختطافات وشح المشتقات النفطية
وتخريب أنابيب النفط وأبراج نقل التيار الكهربائي
وانقطاعه المستمر.
وف���ي الجلسة ال��ت��ي ج���اءت إث���ر ت��خ��لّ��ف ع���دد من
أعضاء الحكومة عن حضور استجوابات وجهها
المجلس لهم خ�لال الفترة الماضية .طلب رئيس
مجلس ال��ن��واب تعاون وتكاتف الجهود المخلصة
��س حياة
للخروج م��ن المشكالت القائمة ال��ت��ي ت��م ّ
المواطنين اليمنيين والوطن بشكل عام.
وحض النواب على أن يكون النقاش موضوعيا ً
ّ
وه��ادف��ا ً ل��ل��خ��روج بالمشكالت القائمة بمعالجات
ش��ف��اف��ة وواض����ح����ة ل��ت��ج��ن��ي��ب ال���وط���ن وال���م���واط���ن
ال��ت��ح��دي��ات ك��لّ��ه��ا .وت��ح��دث رئ��ي��س مجلس ال���وزراء

محمد سالم باسندوة خ�لال الجلسة التي شهدت
حضورا ً الفتا ً لألعضاء خالفا ً للجلسات السابقة
وتسعة من وزراء حكومته كل فيما يخصه ردا ً على
االستجواب .وقال باسندوة« :إن الحكومة حاضرة
بكامل ق��وام��ه��ا ح��رص��ا ً منها على م��واص��ل��ة عالقة
التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»،
الفتا ً إلى أن هذه الحكومة جرى تشكيلها بموجب
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وهي
حكومة توافقية تعمل جاهدة على الخروج من هذه
المشكالت وتتقبل النقد البناء والموضوعي الهادف
إل��ى تقويم االع��وج��اج وتصحيح األخ��ط��اء ،منوها ً
بأن الحكومة تواجه مشاكل اقتصادية وأمنية وهي
صامدة أم��ام هذه التحديات .وأض��اف أن حكومته
«ه��ي حكومة طرفين متنازعين ومتضادين ،وأنه
حرص على التوافق بينهما ،ما جعل هذه الحكومات
تصمد لعامين وخمسة أشهر».
وأوض��ح أن الحكومة ليست حكومة وف��اق ،بل
حكومة األحزاب التي يتشكل منها المجلس ،قائالً:
«أن����ا ل��س��ت ض��ع��ي��ف��اً ،أن���ا ق����وي» ،ورد ع��ل��ي��ه رئيس
المجلس يحيى الراعي بقوله« :إذا كنت قوي احنا
نقويك ،وإن كنت ضعيف احنا نقويك».

