
دخلت قوات اجليش الليبي معسكر اليرموك 
جنوب العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة 

مع تشكيالت تابعة حلكومة الوفاق.
ودف��ع اجليش الليبي، بعد سيطرته على 
املعسكر، باملواجهات إل��ى ش��ارع اخلالطات 
املجاور، فيما وصلت وح��دات من قواته إلى 
احلي السكني املعروف عند الليبيني بشارع 
املقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات 

التابعة للوفاق، وفق ما ذكرته قناة العربية.
ووف���ق م��ص��ادر مطلعة، يعتبر معسكر 
اليرموك من أهم املواقع العسكرية في املنطقة، 
فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة ثوار طرابلس 
وبعدها تناوب اجليش الليبي وقوات الوفاق 
السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه 

معزولة.
وبحسب مراقبني، ف��إن استعادة اجليش 
السيطرة على معسكر اليرموك، ال��ذي يقع 
على الطريق الرابط بني منطقة قصر بن غشير 
وخلة الفرجان، يعد إجنازاً مهماً لتقدم قواته 

جتاه مدن العاصمة األخرى.
وأك��دت األردن وامل��غ��رب على ض��رورة أن 
يكون هناك دور عربي فاعل في جهود إنهاء 
ه��ذه امل��ع��ان��اة وض���رورة العمل حل��ل األزم��ة 
الليبية مب��ا يحفظ أم��ن ليبيا واستقرارها 
ووحدتها، حسبما أفادت وكالة األنباء األردنية 

»بترا«.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك لوزير 
اخلارجية األردن���ي أمي��ن الصفدي ونظيره 
املغربي ناصر بوريطة في أعقاب االجتماع 
األول ل)دورة التشاور السياسي( وال��ذي 

ت��ن��اول قضايا املنطقة وع��الق��ات التعاون 
الثنائي.

وف��ي��م��ا يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
أك��د اجل��ان��ب��ان أنهما يعمالن بشكل مكثف 
وبالتنسيق م��ع ال���دول العربية واملجتمع 
الدولي من أجل مساندة الفلسطينيني وتلبية 
حقوقهم املشروعة سبيالً وحيداً حلل الصراع، 
وأنهما يتفقان على ضرورة العمل إليجاد أفق 

سياسي ينهي حالة اليأس املتجذرة.
وقال الصفدي، »رؤيتنا موحدة إزاء القضية 
الفلسطينية بأنها القضية األساس واملركزية 
التي لن ينعم الشرق األوسط مبا يستحقه من 
أمن واستقرار من دون حلها على أساس حل 
الدولتني الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع 

من يونيو )حزيران( 1967«.
وفيما يتعلق باألزمة السورية، أكد الصفدي 
»أن موقنا واحد وهذه أزمة طالت ويجب أن 
تنتهي واحل��ل هو حل سياسي يحفظ وحدة 
واس��ت��ق��رار وأم��ن س��وري��ا ويحقق املصاحلة 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ظ���روف ال��ت��ي تسمح ب��ع��ودة 

الالجئني السوريني الطوعية إلى وطنهم«.
وجدد الصفدي موقف بالده »بضرورة حل 
قضية الصحراء املغربية مبا يحفظ الوحدة 
الترابية للمملكة املغربية وفق مبادرة احلكم 
الذاتي التي أطلقها املغرب واملرجعيات الدولية 

وقرارات مجلس األمن ذات الصلة«.
وفي الشأن الثنائي، كشف الوزير األردني 
أنه بحث مع نظيره املغربي مجاالت التعاون 

السياسي واالقتصادي والتجاري والسياحي.

من جانبه، قال وزير اخلارجية املغربي 
إن بالده وقعت مع األردن  »ثالث اتفاقيات 
مهمة ف��ي م��ج��االت استراتيجية تتعلق 
باملجال العسكري والدبلوماسي بالتزامن 
مع انعقاد أول دورة تشاور سياسي وفق 
اآللية اجل��دي��دة«. وفيما يتعلق بالقضية 

الفلسطينية، رأى الوزير املغربي، أن »هناك 
مواقف متطابقة متاماً س��واء فيما يخص 
الدفع حلل الدولتني وفق مقتضيات الشرعية 
ال��دول��ي��ة وف��ي��م��ا يتعلق بحفظ وصيانة 
القدس وإرثها اإلسالمي« مؤكدا تأييد بالده 
للوصاية الهاشمية على املقدسات في مدينة 

القدس.
وتابع الوزير املغربي »حتدثنا كذلك على 
القضايا األخ��رى وخاصة ليبيا وسوريا، 

وهناك تطابق تام«.
وشدد بوريطة على التنسيق أيضاً على 
مستوى البعثات الدبلوماسية باخلارج 

ليكون هناك »فريق دبلوماسي واح��د مع 
األردن ف��ي ك��ل القضايا اإلقليمية، ف��ي كل 
القضايا امل��ت��ع��ددة األط����راف، حتى نعمل 
ون��رت��ق��ي إل���ى ال��ط��م��وح وال��س��ق��ف اللذين 
وضعهما ملكا البلدين«. واتفق الوزيران 

على عقد املشاورات السياسة بشكل دوري.
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الغنوشي زعيم النهضة 
يخوض االنتخابات 
البرملانية في تونس

قال حزب النهضة اإلسالمي في تونس أمس  
األح���د إن��ه رش��ح رسميا زعيمه امل��ؤث��ر راش��د 
الغنوشي خل��وص االنتخابات البرملانية في 
أكتوبر ، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع 
على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي 

كبير في البالد.
وعاش الغنوشي )78 عاما( باملنفى في لندن 
نحو 20 عاما خالل فترة حكم الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي. ويلعب الغنوشي دورا 
كبيرا في البالد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح 

ألي منصب رسمي.
وق��ال عماد اخلميري املتحدث باسم حزب 
النهضة لرويترز ”قرار ترشيح راشد الغنوشي 
على رأس قائمة احل��زب بدائرة تونس 1 هدفه 
أيضا أن يلعب زعماء األح���زاب دورا رئيسيا 
في ه��ذه املرحلة احلاسمة من تاريخ االنتقال 

الدميقراطي في البالد“.
وترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد 
بالبرملان في االنتخابات التي ستجرى في أكتوبر 
يعزز التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في 
الفترة املقبلة رمبا كرئيس للوزراء أو رئيس 

للبرملان في حال فوز حزبه باالنتخابات.
ومن املتوقع أن جترى االنتخابات البرملانية 
في السادس من أكتوبر بينما جترى االنتخابات 
الرئاسية في 17 نوفمبر. وستكون هذه ثالث 
انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب 

ثورة 2011 التي انهت حكم بن علي الشمولي.
وينتظر أن تشهد االنتخابات البرملانية تنافسا 
محتدما بني األح��زاب التونسية ال سيما حزب 
النهضة اإلسالمي واألحزاب العلمانية مثل التيار 
الدميقراطي وحتيا تونس ونداء تونس وحزب 

البديل أو اجلبهة الشعبية.
وتلقى تونس إش��ادة على أنها قصة النجاح 
الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي بدستور 
جديد وانتخابات ح��رة وتقاسم السلطة بني 

اإلسالميني والعلمانيني.
لكن التقدم السياسي النسبي لم يقابله تقدم 
اقتصادي إذ يبلغ معدل البطالة حوالي 15 في 
املئة ارتفاعا من 12 في املئة عام 2010، بسبب 
ضعف النمو وتدني االستثمار منذ 2011. كما 
وصلت م��ع��دالت التضخم مستويات قياسية 

وتراجعت اخلدمات العامة بشكل ملحوظ.

قصف املليشيات يحصد مزيدًا من أطفال اليمن

تصعيد حوثي خطير باحلديدة يهدد بنسف اتفاق السويد
أخذ تصعيد ميليشيا احلوثي االنقالبية 
منحى خطيراً في جبهات احلديدة غرب 
اليمن، بعد أي��ام قالئل من اجتماع جلنة 
التنسيق املشتركة ف��ي ع��رض البحر 
ومخرجات االجتماع التي أكدت االتفاق 
على آلية وض��واب��ط وق��ف إط��الق النار 
وتنفيذ عمليات املرحلة األول��ى، وغ��داة 
إحاطة املبعوث األمم��ي مارتن غريفثس 
ملجلس األم���ن وحت��دث��ه ع��ن ت��ق��دم كبير 

واختراق مهم.
وأف���اد اإلع���الم العسكري للمقاومة 
اليمنية املشتركة، أن امليليشيات احلوثية 
في مديرية زبيد جنوب احلديدة، استأنفت 
السبت، العمل ف��ي طريق إم���داد حربي 
يبدأ من مناطق نائية بني مدينتي زبيد 
والتحيتا م����رورا ب��ق��رى ح��س��ني رض��ى 
واملسلب وال��روي��ة وبني ال��ه��ادي، الفتا 
إلى أن ذلك يستهدف االلتفاف على قوات 
امل��ق��اوم��ة املشتركة ف��ي مدينة التحيتا 
وصوال إلى مواقع بقايا جيوبها في مناطق 

نائية جنوب احلديدة.
وتزامن ذلك مع تصاعد القصف املدفعي 
الكثيف للحوثيني واالستهداف مبختلف 
األسلحة الثقيلة واملتوسطة وتسارع 
عمليات استقدام تعزيزات وقوات كبيرة، 
في حتٍد صارخ ملخرجات االجتماع الثالثي 
املشترك للجنة الرقابة األممية والذي أقر 
نقاطاً رئيسية للحد من التصعيد وإنقاذ 

اتفاق السويد.
وكانت املليشيات ب��دأت الشق في هذ 
الطريق )ع��ل��ى بعد 7 ك��م ش��رق مدينة 
التحيتا(، مطلع يونيو الفائت ضمن 

محاوالتها تأمني خط إمداد من جهة زبيد 
تزامناً مع هجوم فاشل شنته على جبهة 
اجلبلية في جنوب التحيتا ضمن مخطط 
للعودة إلى مناطق استراتيجية متكنها 
من تهديد اخل��ط الساحلي املوصل إلى 

مدينة احلديدة.
ووف��ق��اً لإلعالم العسكري، »تتزامن 
ترتيبات امليليشيات احلوثية جنوب 
احل��دي��دة مع ترتيبات مماثلة لها داخل 
مدينة احلديدة، األمر الذي يؤكد مضيها 
في التصعيد املدفوع إيرانياً لنسف اتفاق 

السويد«.

وت��ع��رض��ت م��واق��ع ال��ق��وات اليمنية 
املشتركة، السبت، ف��ي مدينة احلديدة 
ومديرية الدريهمي ومديرية حيس لقصف 
عنيف واستهداف مكثف مبختلف القذائف 

املدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وأص��ي��ب��ت الطفلة س��م��ي��رة عبدالله 
)9 س��ن��وات( بانفجار لغم من مخلفات 
ميليشيات احل��وث��ي ج��ن��وب��ي مدينة 
احلديدة، ومت نقلها إلى املستشفى امليداني 
في الدريهمي لتلقي اإلسعافات األولية، 
وتسبب انفجار اللغم مبقتل اجلمل الذي 
كان ينقل الطفلة سميرة في إحدى مزارع 

مديرية الدريهمي بينما أدى إل��ى بتر 
أصابع قدمها اليمنى.

وت���وات���رت امل��ع��ل��وم��ات ح���ول جتنيد 
وحتشيد من جبل راس ومناطق أخرى 
واستقدام مزيد من القوات إلى الدريهمي 
تزامناً مع حتركات واستحداثات في رأس 

عيسى والصليف في شمال احلديدة.
ُقتلت طفلتان وأص��ي��ب��ت والدتهما، 
بقصف حوثي طال منزالً، ، في مدينة تعز 

جنوبي غرب اليمن.
وأف����ادت م��ص��ادر محلية، أن قذيفة 
أطلقتها ميليشيا احلوثي االنقالبية في 

منطقة دار النصر بصبر امل��وادم، تسببت 
بدمار جزئي ملنزل املواطن محمد أحمد 
سعيد، وأدت ملقتل طفلتيه وإصابة زوجته 

بجروح عدة.
وأكدت مصادر طبية وصول الطفلتني 
هبة محمد أحمد )٦ سنوات( وهيام محمد 
أحمد )8 سنوات( إل��ى أح��د مستشفيات 
املدينة متوفيتني إثر إصابتهما بشظايا 
القذيفة، فيما وصلت مسك سعيد محمد 

مصابة بعدة جروح في جسمها.
وكثفت ميليشيات احلوثي عمليات 
القنص والقصف، على األحياء السكنية 
في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا 
عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات 

وجرائم حرب بحق املدنيني.
وك��ان مكتب حقوق اإلنسان في تعز، 
كشف ف��ي إحصائية رسمية، م��ؤخ��را، 
ارت��ك��اب ميليشيات احل��وث��ي 30494 
انتهاكا بحق السكان املدنيني ف��ي تعز 
خ��الل الفترة م��ن م���ارس 2015 وحتى 
15 يونيو 2019، جنم عنها مقتل 2720 
مدنيا، وإص��اب��ة 13494 مدنيا، وأغلب 

الضحايا أطفال ونساء.
في ذات السياق، أصيب طفالن، السبت، 
بقصف شنته ميليشيا احلوثي، على قرية 
الغيل غ��رب��ي محافظة اجل���وف، شمال 
شرق اليمن. وذكر مصدر محلي، أن قذيفة 
ه��اون أطلقتها امليليشيا، سقطت على 
منزل أحد املواطنني، مما تسبب بإصابة 
طفلني بجروح بليغة. وأوض��ح  املصدر 
أن القصف تسبب في إحلاق أضرار بليغة 

مبنازل املواطنني وممتلكاتهم.

راشد الغنوشي

اشتباكات في طرابلس الليبية

األردن واملغرب يؤكدان  ضرورة وجود  دور عربي فاعل في األزمة الليبية

اجليش الليبي يسيطر على موقع استراتيجي جنوب طرابلس

حزب األمة السوداني يدعو »قوى التغيير« إلى احلفاظ على وحدتها

اخلرطوم اعتصام  فض  في  للمئات  قسري  اختفاء  السودانيني«:  »املهنيني 
أعلن »جتمع املهنيني السودانيني«، عن »اختفاء 
ق��س��ري مل��ئ��ات امل��واط��ن��ني« ف��ي أع��ق��اب أح���داث فض 
اعتصام أم��ام مقر قيادة اجليش باخلرطوم في 3 

يونيو املاضي.
جاء ذلك في بيان ص��ادر عن التجمع ال��ذي يقود 

احلراك بالبالد.
واليوجد إحصاء دقيق لعدد املختفني قسريا عقب 
حادثة فض االعتصام، إال أن نشطاء نشروا صورا 

ملفقودين في حادث فض االعتصام.
وت��ع��د صفحة »م��ف��ق��ود« أب���رز الصفحات على 
موقع »فيسبوك« للبحث عن املختفني في حادثة 
فض االعتصام. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشان 

املختفني من السلطات السودانية.
وفي بيانه، قال »التجمع« إن »االختفاء القسري 
الذي حدث للمئات من بنات وأبناء الوطن في أعقاب 
مجزرة القيادة باخلرطوم يعتبر وجهاً من وجوه 
اجلرمية شديدة العنف، فهو جرمية ضد اإلنسانية 

وضد حرمة النفس«.
وأض���اف أن »االخ��ت��ف��اء القسري جرمية تفوق 
القتل، ألن ذوي الضحايا ال يعرفون مصير أف��راد 
عائلتهم املختفني، ويعيشون حالة من الذعر على ما 
آل إليه حالهم طيلة فترة اختفاء الضحية قبل معرفة 

مصيرها«.
وتابع: »إننا لن ندَّخر جهداً في سبيل كشف اجلناة 

في هذه املجزرة وتقصي آثارها املدمرة وتداعياتها«.
وأش���ار »التجمع« إل��ى أن ج��دول احل���راك لهذا 
األس��ب��وع »يأتي للتذكير بالتزاماتنا جت��اه جميع 

الضحايا، والثورة لن تكتمل إال بالوفاء بالعهد«.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ 
عدد قتلى فض ساحة اعتصام اخلرطوم في 3 يونيو 

املاضي، 61.
فيما حّملت »قوى إعالن احلرية والتغيير«، قائدة 
احلراك الشعبي، املجلس االنتقالي العسكري احلاكم 
مسؤولية فض االعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 

128 قتيال.
وأق��ر رئيس املجلس العسكري االنتقالي، عبد 
الفتاح البرهان بأن »ضباًطا كباًرا« تورطوا في فض 
االعتصام. إال أن البرهان نفى في تصريحات إعالمية 
أن تكون ص��درت تعليمات من ق��ادة املجلس بفض 

االعتصام.
ودع��ا ح��زب األم��ة القومي ف��ي ال��س��ودان، قوى 

»إعالن احلرية والتغيير« إلى احلفاظ على وحدتها، 
الستكمال إجناز أهداف الثورة.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب األمة، بزعامة 
الصادق املهدي، أحد مكونات حتالف »نداء السودان«، 

املنضوي حتت قوى التغيير، قائدة احلراك الشعبي.
وقال احلزب: »رغم إسقاط النظام السابق ورأسه 
)عمر البشير( وبعض أعمدته، إال أن الدولة العميقة 

ما تزال متغلغة بعمق«.
ويتولى املجلس العسكري االنتقالي احلكم منذ أن 
عزلت قيادة اجليش، في 11 أبريل املاضي، البشير 
من الرئاسة )1989: 2019(، حتت وطأة احتجاجات 

شعبية منددة بتردي األوضاع االقتصادية.
واعتبر احل��زب أن االتفاق )اإلع��الن السياسي( 
امل��وق��ع ب��ني ق��وى التغيير وامل��ج��ل��س العسكري، 
األرب��ع��اء، يعد إجن��اًزا مهًما بالنظر إلى التعقيدات 

الهائلة التي حتيط باألوضاع في البالد.
وأث��ار التوقيع على االتفاق تباينات داخ��ل قوى 
التغيير، حيث رفضته كتل ب���ارزة، ه��ي: »حتالف 
قوى اإلجماع الوطني«، »اجلبهة الثورية«، و«جتمع 
منظمات املجتمع املدني«، باعتبار أنه »لم يعالج 
مطالب ال��ث��ورة«، و«ي��ك��رس السلطة بيد املجلس 

العسكري«.
وأع��رب املجلس العسكري م��راًرا اعتزامه تسليم 
السلطة إلى املدنيني، لكن لدى بعض مكونات قوى 
التغيير مخاوف من احتمال التفاف اجليش على 
مطالب احل��راك الشعبي لالحتفاظ بالسلطة، كما 

حدث في دول عربية أخرى.

احتجاجات في السودان

وصف وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية، أنور 
قرقاش، أم��س  األح��د، التحالف العربي في اليمن وفي قلبه 

السعودية واإلمارات بأنه صلب وقوي.
وكتب في تغريدة نشرها على تويتر: »التحالف العربي 
في اليمن وف��ي قلبه اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ودول��ة اإلم���ارات صلب وق��وي وع��زز آلياته امتحان األزم��ة 
واحلرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية 

والعسكرية وبإصرار على حتقيق أهدافه االستراتيجية«.
وتابع: »احل��روب احلديثة معقدة وأفغانستان والعراق 
وسوريا أمثلة على ذلك، وباملقارنة حقق التحالف العربي 
مجموعة من أهدافه االستراتيجية وعلى رأسها صد محاوالت 

تغيير التوازنات االستراتيجية في املنطقة وع��ودة الدولة 
وحترير األرض، ويبقى أمامه مشروع االستقرار السياسي 
واستدامته«. وفي وقت سابق أكد أنور قرقاش، أن السعودية 
واإلم��ارات أكبر اجلهات املانحة للعمل اإلنساني في اليمن، 
مذكراً بأن الدولتني دفعتا العام املاضي 930 مليون دوالر في 
هذا السياق. وكتب قرقاش في حسابه على »تويتر«: »ُتعد 
اإلم��ارات واململكة العربية السعودية أكبر اجلهات املانحة 
لألعمال اإلنسانية في اليمن، وستفيان دائماً بالتزاماتهما. في 
العام املاضي، سددتا تعهداتهما املشتركة، والتي بلغت 930 
مليون دوالر إلى األمم املتحدة، في دفعة واحدة، وهي األكبر 

في تاريخ األمم املتحدة«.

قرقاش: التحالف العربي في اليمن صلب وقوي


