
قطعت قوات اجليش اليمني خطوط 
إمدادات ميليشيات احلوثي في جبهتي 
مديريتي عسيالن وعني في محافظة 
شبوة، خالل عملية عسكرية ب��دأت ، 
بهدف استعادة املواقع التي دخلتها 
امليليشيات ف��ي سبتمبر  امل��اض��ي. 
وسيطر اجليش على مساحات كبيرة 
بني عسيالن وع��ني، ومتكن من فرض 
سيطرة نارية على الطريق الرابط بني 
مديرية عسيالن ومديرية حريب... 
فيما أكد رئيس هيئة األرك��ان العامة 
صغير ب��ن ع��زي��ز، أن ق���وات اجليش 
وبدعم التحالف، ق��ادرة على حترير 
اليمن من الوجود اإلي��ران��ي وأدوات��ه 

املتمثلة مبيليشيا احلوثي االنقالبية.
وذكرت مصادر عسكرية أن اجليش 
الوطني هاجم، ، مواقع امليليشيات 
احل��وث��ي��ة غ���رب م��دي��ري��ة عسيالن، 
ويسيطر على مساحات كبيرة تقع 
بني مديريتي عسيالن وعني، وفرض 
سيطرة نارية على الطريق الرابط 
بني مديرية عسيالن ومديرية حريب، 
وأن قوات اجليش املسنودة باملقاومة 
الشعبية أطلقت الهجوم على محورين؛ 
األول من جهة العلم واآلخ��ر من جهة 
الصفراء، وأنها متكنت من السيطرة 
على ع��دة م��واق��ع مهمة، فيما الت��زال 

املعارك مستمرة.
وأك��د رئيس هيئة األرك��ان العامة 
صغير بن عزيز، أن القوات احلكومية 
وبدعم التحالف العربي ق��ادرة على 
حترير اليمن م��ن ال��وج��ود اإلي��ران��ي 
وأدوات���ه املتمثلة مبيليشيا احلوثي 
االنقالبية. وقال، خالل ترؤسه اجتماعاً 
موسعاً ضم ع��دداً من قيادات املناطق 
العسكرية وع��دداً من ق��ادة اجلبهات 
القتالية، إن اجليش واملقاومة، بدعم 
أخوي صادق من األشقاء في التحالف 
العربي، قادران على تغيير املعادلة في 

طريق حترير كامل األراض��ي اليمنية 
من الوجود اإليراني.

وناقش االجتماع، الذي حضره قائد 
ق��وات الدعم واإلس��ن��اد بتحالف دعم 
الشرعية في الداخل اليمني يوسف 
الشهراني، سير العمليات في مختلف 

جبهات القتال.
وب��ح��س��ب امل���ص���ادر ال��رس��م��ي��ة، 
استمع رئيس هيئة األركان إلى شرح 
مفصل من القادة عن سير العمليات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي م��س��رح العمليات 
القتالية وال��ت��ط��ورات امليدانية في 
جبهات القتال ضد ميليشيا احلوثي 

االنقالبية. وقال إن ميليشيات احلوثي 
ليس لديها أي اعتبار للدم امل��راق وال 
للثمن ال��ذي يدفعه الشعب اليمني 
جراء حربها العدوانية على املقدرات 
الوطنية. وحولت حياة اليمنيني إلى 
جحيم فقراً وجوعاً وتشريداً وأمية 
وجاهلية عمياء. وأش��ار إلى أن خطر 
ه��ذه العصابة اإلره��اب��ي��ة املدعومة 
من إي��ران لم يعد مقتصراً على اليمن 
فحسب، بل أصبح ممتداً إلى اإلقليم 
والعالم، مشيداً بالبطوالت اخلالدة 
التي يسطرها أبطال اجليش واملقاومة 
ورجال القبائل على مختلف اجلبهات 

التي م��ن خاللها أفشلوا املخططات 
اإليرانية التخريبية.

ونّبه رئيس هيئة األرك��ان إل��ى أن 
ميليشيات احلوثي باتت متتلك قدرات 
عسكرية برية وبحرية وجوية، وليس 
أم���ام اليمنيني وال��ع��ال��م احل��ر سوى 
مواجهة ه��ذه العصابة وإمكاناتها 
اإلرهابية وفكرها العنصري العابر 
ل��ل��ح��دود، م��ث��م��ن��اً ال��دع��م واإلس��ن��اد 
اللذين يقدمهما األش��ق��اء في حتالف 
دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية للقوات اليمنية وللشعب 

اليمني في مختلف املجاالت.
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الذاكرة« جراح  »مللمة  لـ  خطوات  يقترحون  اجلزائر  حرب  ضحايا  أحفاد 
كشف امل��ؤرخ الفرنسي الشهير بن جامان ستورا، املكلف 
»قضية مللمة جراح الذاكرة« املشتركة بني اجلزائر وفرنسا، عن 
وثيقة أعدها 15 شابا من البلدين، مرتبطني بشكل غير مباشر 
بثورة التحرير اجلزائرية، تتضمن خطوات وإجراءات في سياق 
مسعى الدولتني طي هذا امللف، الذي يعوق تطور العالقات في 

جانبيها السياسي واالقتصادي.
ونشر ستورا أمس مضمون تقرير مجموعة الشباب، الذين 

يسمون أنفسهم »آراء جيل الشباب حول الذاكرة الفرنسية«، 
والذي طلبه الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.

وشدد التقرير، الذي نشرته صحيفة »لوموند« على إطالق 
»متحف للذاكرة املشتركة«، عده الشباب ال�15 »أداة للتوفيق 
بني الذاكرتني اجلزائرية والفرنسية« حول حرب التحرير. كما 
اعتبروه »ضروريا« ل�»إلقاء الضوء على احلقيقة التاريخية، 

وبناء مستقبل مشترك لألجيال اجلديدة«.

وأبرز التقرير أن »إنشاء مكان مخصص لهذه القصة )حرب 
التحرير( هو رم��ز، وشكل من أشكال االع��ت��راف )مبسؤولية 
فرنسا في اجلرائم االستعمارية(. لهذا السبب استبعدنا فكرة 
وجود جهاز افتراضي، واجلمهور املستهدف هو الشباب أوالً، 
ألننا مقتنعون بأنه يجب عليهم معرفة هذه الذاكرة«. كما دعا 
أصحاب التقرير إلى »جتنب إقامة متحف كالسيكي للتاريخ. 

إمنا نريده مكانا لذاكرة حية«.

6
التقى عون ودعا إلى حل اإلشكاالت في القضاء من دون تدخل سياسي

لبنان: ميقاتي يدعو لإلقالع عن التعطيل وفرض الشروط

اجليش اليمني يقطع خطوط إمدادات 
االنقالبيني في عسيالن

ســـيـــاســـيـــون يـــــحـــــّذرون الــرئــيــس 
العسكر  »إقــحــام«  من  التونسي 

في الصراعات السياسية
حذرت عدة أطراف سياسية وقيادات عسكرية سابقة من محاولة 
إقحام املؤسسة العسكرية التونسية في الصراعات والتجاذبات 
السياسية »ألنها تهدد دوره��ا احليوي في حماية املمتلكات العامة 
واخل��اص��ة، واحل��ف��اظ على السلم واألم���ن االجتماعيني، ومساعدة 
السلطات املدنية على أداء دورها والدفاع عن الوطن، وحماية وحدته 

الترابية«.
وج��اء ه��ذا التحذير بعد كلمة رئيس اجلمهورية قيس سعيد، 
خالل إشرافه على اجتماع املجلس األعلى للجيوش، حيث أكد على 
وجود »أطراف حتاول ضرب مؤسسات الدولة، والتسلل إلى القوات 
العسكرية واألمنية... لكنهم لن ينجحوا في مآربهم، والدولة التونسية 

ستبقى قائمة... ونحن لن نفرط فيها للصوص واإلرهابيني«.
وقال عبد اللطيف املكي، القيادي املستقيل من حركة النهضة، إن 
كلمة الرئيس سعيد خالل إشرافه على اجتماع املجلس األعلى للجيوش 
»تضمنت تسييساً للمؤسسة العسكرية، وإقحاماً لها في الصراعات 
السياسية«. موضحا أن اخلطاب السياسي للرئيس »ضرب أحد أسس 
اجلمهورية«. لكنه توقع أال ينزلق ق��ادة اجليش للتدخل في الشأن 

السياسي.
من ناحيته، ح��ذر كمال العكروت، األم��ي��رال املتقاعد واملستشار 
السابق لألمن القومي، من »محاولة إقحام املؤسسة العسكرية في 
التجاذبات السياسية ألنها مؤسسة لكل التونسيني«. وقال إن تونس 
»أضاعت الكثير من الوقت والفرص منذ اإلعالن عن إجراءات 25 يوليو  
املاضي«، مضيفاً أن األسباب واألشخاص املتسببني في األزمة بدأوا في 
إعادة رص صفوفهم. في إشارة إلى أحزاب االئتالف احلاكم السابق 

بزعامة حركة النهضة.
على صعيد متصل، خاطبت عبير موسي، رئيسة احلزب الدستوري 
احلر )معارض(، من اعتبرتهم »طرفي النزاع في تونس«. في إشارة 
إلى الرئيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت إن 
»النزاع بينهما ال يهم البالد، وتسبب في التفريط في مصلحة الشعب 
التونسي«. وتوعدت موسي مبقاضاة الغنوشي، رئيس البرملان املعلقة 

أنشطته، »من أجل املغالطة والتحايل والتدليس« على حد تعبيرها.
وكان الغنوشي قد أكد مشاركة وفد من البرملان التونسي في أعمال 
اجلمعية ال�143 لالحتاد الّدولي للبرملانيني بالعاصمة اإلسبانية 
مدريد، وهو ما خلف جدالً واسعاً حول مدى شرعية تلك املشاركة، في 
ظل التدابير االستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد قبل نحو أربعة 
أشهر. لكن قياديني في حركة النهضة، أك��دوا مساء أول من أمس، أن 
البرملان سيستعيد نشاطه، وذلك في حتد واضح لقرار الرئيس سعيد 
بتجميد اختصاصاته بالكامل منذ 25 يوليو املاضي. ووردت عدة 
تأكيدات من قيادات احل��زب، وفي مقدمتهم رئيس احلركة ورئيس 
البرملان الغنوشي، الذي صرح بأن البرملان »سيستعيد أشغاله أحب 

من أحب وكره من كره«.

أعلن رئيس احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي 
أن��ه يتريث ف��ي ال��دع��وة ال��ى عقد جلسة ملجلس 
ال����وزراء »على أم��ل أن يقتنع اجلميع بإبعاده 
عن كل ما ال شأن له ب��ه«، داعيا إلى »اإلق��الع عن 
سياسة التعطيل وف���رض ال��ش��روط«، وم��ؤك��دا 
على أن أي إشكالية حتل في القضاء من دون أي 
تدّخل سياسي، في إش��ارة إل��ى اع��ت��راض »حزب 
الله« وحلفائه في احلكومة على احملقق العدلي 
في جرمية تفجير بيروت القاضي طارق البيطار، 

ومقاطعتهم جلسات احلكومة.
وزار ميقاتي رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
واكتفى بعد اللقاء بالقول: »احلكومة ماشية لكن 
مجلس ال��وزراء ال يجتمع«، وأكد في كلمة ألقاها 
الحقاً في مقر رئاسة احلكومة أنه سعى وال يزال 
للوصول إلى حل، ويدعم »أي خطوة ت��ؤدي إلى 
تقريب وجهات النظر مراهنا على احلكمة والوعي 
لدى اجلميع لدقة املرحلة وضرورة تكثيف العمل 
إلجناز امللفات األساسية حلل األزمات االقتصادية 
واملالية واالجتماعية«، مؤكدا: »ما نحن بصدده 
اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب 

اإلقالع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط«.
وأوض��ح: »منذ الثاني عشر من أكتوبرالفائت، 
توقفت أعمال مجلس ال���وزراء، نتيجة معضلة 
دستورية قانونية مرتبطة مبلف انفجار مرفأ 
ب��ي��روت، فيما يستمر العمل احلكومي بوتيرة 
متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، إلجناز 
امللفات املطلوبة ماليا واق��ت��ص��ادي��ا وخدماتيا 
واجتماعيا. وق��د قطعنا ف��ي ه��ذا امل��ج��ال مرحلة 
متقدمة ال سيما في موضوع التفاوض مع صندوق 
النقد ال��دول��ي، وح��ل معضلة الكهرباء، وامللفات 
املرتبطة بواقع اإلدارة، وف��ور معاودة جلسات 
مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه 

امللفات وإقرارها«.
وق��ال: »سمعت الكثير من اآلراء واالنتقادات 
وحتى املزايدات حول ما يجب فعله وما ال يجب 
فعله، وآث���رت ع��دم ال���رد ل��ع��دم زي���ادة ال��ش��رخ، 
ع��ّل املعنيني يقتنعون ب��أن ال ح��ل إال م��ن ضمن 
املؤسسات، وأن ال حل يفرض بالتعطيل أو بقوة 
األمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة 
مجددا إل��ى جلسة حكومية، على أم��ل أن يقتنع 
اجلميع بإبعاد مجلس ال��وزراء عن كل ما ال شأن 
له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء 

مستقل، وأن أي إشكالية حتل في القضاء ووفق 
أحكام الدستور، من دون أي تدّخل سياسي«. 
وسأل: »ألم نتعظ جميعا من جتارب مماثلة كان 
التعطيل سالحها وتسببت بخسارة كبرى دفع 
اللبنانيون جميعا أثمانها الباهظة وال يزالون 
يدفعون، مع ف��ارق أننا فقدنا إمكانات الصمود 
والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في 

خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيال من قبل«.
وأك��د: »وألننا كنا وال ن��زال نراهن على احلس 
الوطني لكل املكّونات اللبنانية، جندد التأكيد اليوم 
أننا مستمرون في عملنا إلجناز املهمات املطلوبة 
حكوميا ووزاريا، ولن نخّيب آمال اللبنانيني الذين 

ينشدون اخلالص من أزماتهم املتراكمة«، مضيفا: 
»إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع 
وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك 
في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من 
املسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة 

النار إلنقاذ الوطن«.
وتوجه إلى املعنيني بالقول: »فلنختصر الطريق 
ونعود لالجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء 
متعاونني مع املجلس النيابي الكرمي إلجناز ما هو 
مطلوب منا، ونكون على قدر املسؤولية الوطنية 
والشعبية امللقاة على عاتقنا«. وختم بالقول: 
»معا لإلنقاذ شعار نؤمن به قوال وفعال وننتظر من 

اجلميع مالقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان 
واللبنانيني«.

ويأتي كالم ميقاتي بعد أكثر من شهر ونصف 
الشهر على تعليق جلسات احلكومة على خلفية 
اخل��الف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
ومطالبة الثنائي الشيعي )حزب الله وحركة أمل( 
بإقالة احملقق العدلي طارق البيطار وما نتج عن 
هذا األمر من اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة 
أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لتظهر بعدها األزمة 
الديبلوماسية نتيجة التصريحات املسيئة التي 
أدلى بها وزير اإلع��الم جورج قرداحي بحق دول 

اخلليج العربي ورفضه االستقالة من احلكومة.

احتجاجات سابقة في لبنان

عناصر من اجليش اليمني
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2021 العراق يؤكد حرصه على انسحاب القوات األجنبية نهاية 
أكد مستشار األمن القومي العراقي، قاسم األعرجي، 
ح��رص احلكومة على تنفيذ ق��رار انسحاب القوات 
األجنبية من البالد. ونقلت وكالة األنباء العراقية 
الرسمية عن بيان للمكتب اإلع��الم��ي ملسشار األمن 
القومي أن األعرجي استقبل قائد بعثة حلف »الناتو« 
ف��ي ال��ع��راق الفريق مايكل أن��ك��ر وبحثا ف��ي »سبل 
تعزيز التعاون والشراكة بني العراق وبعثة الناتو، 
واستمرار دعم الناتو، لبناء قدرات القوات العراقية«. 

وأكد األعرجي »حرص العراق وحكومته على تنفيذ 
ق���رار مجلس ال��ن��واب ال��ق��اض��ي بانسحاب ال��ق��وات 
القتالية األجنبية من العراق في نهاية العام احلالي، 
تنفيذاً ملخرجات احل��وار االستراتيجي مع الواليات 
املتحدة«، مشيراً إلى »التأكيد على رفض التصريحات 
التي تتعارض مع ما مت االتفاق عليه«. وأض��اف أن 
»القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة وهي قادرة 
على قتال داعش، ومتتلك اإلمكانيات لدحر اإلرهاب«. 

وج��اء ذلك قي وقت أعلن »احلشد الشعبي« انطالق 
عملية أمنية مشتركة في قاطع املعتصم جنوب تكريت 
مركز محافظة صالح الدين )180 كلم شمال بغداد(. 
وأوض��ح »احل��ش��د«، في بيان أوردت��ه وكالة األنباء 
األملانية، أن قيادة عمليات صالح الدين للحشد واللواء 
3 في الشرطة االحتادية وطوارئ صالح الدين، نفذت 
األرب��ع��اء »عملية أمنية ف��ي قاطع املعتصم جنوب 

تكريت«،.


