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اتفاق م�صالحة جنوب دم�شق والجي�ش يتقدم في حلب

غيرا�سيموف :ال ن�ستبعد قيام الغرب بعملية ع�سكرية �ضد �سورية
دخل جنوب العاصمة السورية
دمشق أمس على خط المصالحات،
لتلتحق مناطق القدم والعسالي
وج��ورة الشريباتي بسابقاتها في
برزة وببيال ويلدا ،ما ضيّق الخناق
على مناطق مخيم اليرموك والحجر
األس��ود ،في وقت كثر الحديث عن
جهود ُتبذل لضم منطقة داري��ا إلى
خ��ن��دق المصالحات ،األم���ر ال��ذي
يوسع طوق األمان حول العاصمة
ّ
ف���ي ظ���ل ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة
المستمرة ف��ي منطقتي المليحة
وجوبر.
االت���ف���اق ال���ذي ض��م  32ب��ن��داً،
يقتضي وقف إطالق النار وتسوية
أوض��اع من يرغب من المسلحين
وب��دء أع��م��ال إع���ادة تأهيل البنية
التحتية في ه��ذه المناطق وإزال��ة
الدشم وانتشار وحدات من الجيش
السوري داخل األحياء.
جاء ذلك في وقت واصلت وحدات
الجيش السوري والقوات الرديفة
عملياتها العسكرية ف��ي محيط
دمشق ،حيث شنّ الطيران الحربي
أرب��ع غ���ارات استهدفت تجمعات
المسلحين في جوبر ،فيما نفذت
وحدات الجيش عمليات في محيط
ب��رج فتينة وب���رج المعلمين في
الحي.
كذلك دمر الجيش غرفة عمليات
للمسلحين ق��رب ساحة غبير في
عربين ،فيما استهدفت مدفعيته
تجمعات للمسلحين ف��ي مسرابا
ودير العصافير وزبدين ووادي عين
ترما وزملكا وسقبا وحمورية ومزارع
عالية في دوما ،بينما نفذت وحدات
من الجيش عمليات في مناطق عدرا
العمالية وعدرا البلد ومقالع البتراء
قرب جيرود.
وفي حلب ،واصل الجيش السوري
عملياته في محيط السجن المركزي
وتمكنت وحداته من السيطرة على
مناطق معمل السيف ومبنى مديرية
ال���زراع���ة وم��ط��ع��م س��وم��ر وج��ام��ع
الجبيلة ومحطة «أم تي أن» ومزرعة
ال��رع��وان ،فيما استهدفت وح��دات
أخرى مسلحين في محيط كويرس
ورسم العبود والمدينة الصناعية
وح����ن����درات وال��ل��ي��رم��ون وخ���ان
العسل وعبطين وم��ارع وحريتان
وح��ي��ان وع��ن��دان وم��ع��ارة االرتيق
وكفر حمرا وحلب القديمة وهنانو

وجمعية الصحافيين ،إضافة إلى
بابيص والعويجة والمسلمية وتل
رفعت واإلن��ذارات والمنطقة الحرة
والراشدين وحريبل والكاستيلو ،ما
أسفر عن مقتل كثير من المسلحين
وتدمير آلياتهم.
وفي المنطقة الوسطى ،استهدفت
وحدات الجيش المسلحين في أحياء
مدينة مورك وفككت عددا ًمن العبوات
الناسفة التي زرع��ه��ا المسلحون
قبل انسحابهم من األح��ي��اء ،فيما
استهدفت وح��دات أخرى مسلحين
في مناطق ب��زاب��ور بجبل الزاوية
ورام حمدان وج��ب األحمر ودوي��ر
األك���راد في جسر الشغور ونحليا
ومحيط جبل األربعين وكفر نجد
ونحلة وفي كفرالتا وشمال الست
رحمة وت��ل الفيوم بمنطقة سهل
الروج ،واستهدفت وحدات الجيش

المنتشرة في ريف حمص مسلحين
في تلدو بريف الحولة وفي تلبيسة
وخربة اآلغا غرب حسياء وكفراله
ودير فول بالرستن.
يأتي ذلك في وقت واصلت قوات
الجيش السوري عملياتها في مناطق
نوى وجاسم وانخل في ريف درعا،
وتمكنت من قتل عدد من المسلحين
وفككت عبوات ناسفة ،واستهدفت
وحدات أخرى مسلحين في مناطق
السيخ مسكين وداع���ل وال��ص��ورة
والحراك وحي المطار ومحيط جامع
أب��ي بكر ومحيط بناء االتصاالت
بدرعا البلد وفي بلدة النعيمة وعلى
تقاطع سملين زمرين.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس هيئة
األرك��ان للقوات المسلحة الروسية
الجنرال فاليري غيراسيموف أنه
ال يستبعد ق��ي��ام ال��غ��رب بعملية

عسكرية ضد سورية ،مشيرا ً إلى
أنه في حال سقط النظام الحالي في
سورية فإن الراديكاليين اإلسالميين
سيأتون إل��ى السلطة وستتحول
البالد إل��ى مركز لتصدير اإلره��اب
والتط ّرف والسالح والمخدرات من
الشرق األوسط إلى أوروبا وغيرها
من المناطق في العالم.
وأشار غيراسيموف إلى أن الحال
في سورية مختلفة عن السيناريو
الليبي إذ «االستعمال العلني للقوة
من قبل الدول التي تساند المعارضة
لم يجر بعد ،الرهان هنا على التدفق
الذي ال ينضب من المرتزقة األجانب
والمقاتلين الراديكاليين ،وعلى
توريد األسلحة للقوات المعارضة
للحكومة».
وبحسب تقويم غيراسيموف
لألحداث فإن سورية حاليا ً «ميدان

لتحضير اإلرهاب والمقاتلين ليس
ف��ق��ط م��ن ب��ل��دان ال��ش��رق األوس���ط
وش��م��ال أفريقيا ب��ل وم��ن البلدان
األوروبية المزدهرة» .وأكد أن النزاع
السوري الداخلي «تحول إلى حرب
القوى اإلسالمية الراديكالية اآلتية
من العالم أجمع تقريبا ً ضد دولة
ذات سيادة» ،وفي الوقت ذاته «ال
يمكن استبعاد إجراء عملية عسكرية
ضد دمشق».
وأش����ار غ��ي��راس��ي��م��وف إل���ى أن��ه
لخلق الظروف الضرورية وإج��راء
هذه العملية يتوجب القيام بحملة
دع��ائ��ي��ة شاملة مبنية على ق��رار
مجلس األمن  2118حول سورية،
الذي «يبرر إج��راء عملية عسكرية
في حال ح��دوث مشاكل في عملية
التخلص من الكيماوي».

الحكومة تعلن التزامها الحياد التام ...و�صباحي� :أمن الخليج من �أمن م�صر

ال�سي�سي ّ
يحذر من تق�سيم �سورية :ليبيا تواجه خطر �سقوط الدولة
قبل س��اع��ات م��ن تطبيق حظر ال��دع��اي��ة،
بعد منتصف ليل أم��س الجمعة ،والمعروف
بـ«الصمت االنتخابي» ،طالبت اللجنة العليا
لالنتخابات حمالت المرشحين الرئاسيين
عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي التزام
هذا الصمت ،مؤكدة جاهزية الترتيبات اإلدارية
يومي
واللوجيستية واألمنية لالنتخابات
ّ
االثنين والثالثاء المقبلين.
وأك���د مستشار رئ��ي��س ال�����وزراء ل��ش��ؤون
االنتخابات اللواء رفعت قمصان ،أن وزارات
ال��دول��ة ملتزمة الحياد ال��ت��ام ف��ي المتابعة
واإلش��راف على هذه االنتخابات ،مشيرا ً إلى
أن كل أجهزة الدولة أتمت استعداداتها لهذا
االستحقاق بالغ األهمية.
أكدت وزارة العدل ،أنها انتهت من تدريب أكثر
قاض على اإلشراف على االنتخابات
من  5آالف ٍ
الرئاسية في مركز الدراسات القضائية.
وقال المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح
السيسي« :إن المصريين في الخارج قدموا
درس�ا ً في المشاركة في االنتخابات» ،معربا ً
عن أمله «أن تكون المشاركة في الداخل بكثافة
المشاركة في الخارج» ،مشددا ً على أنه يقدر
رأي الشباب واختيارهم ويقبله أ ّيا ً كان ،الفتا ً
إلى أن «الشباب المصري يريد أن يرى تغييرا ً
حقيقياً».
وقال إنه ال يعمل لكي ينجح في االنتخابات
ولكنه يعمل على وجود تواصل مع كل القوى
الحية ال��م��وج��ودة ف��ي المجتمع المصري،
موضحا ً أن ما يهمه هو مصلحة مصر أكثر من
حشد الجموع تجاه شيء معين.
وحول قانون التظاهر ،رأى أنه «ينظم هذه
العملية ،فالتظاهر وسيلة للتعبير ولكن ال
ينبغي أن يكون التعبير عن الرأي وسيلة لألذى
بالدولة ،وهذا أيضا ً ال يعني أن تكون الدولة
أمنية» .واعتبر «أن التحديات التي تواجهها
مصر ،هي األصعب في تاريخها» ،مؤكدا ً أن
«المصريين ال يخشون اإلرهاب وسيشاركون
في االنتخابات».
وأشار إلى أن «ليبيا تواجه مخاطر سقوط
الدولة وليس سقوط نظام» ،محمالً الغرب
مسؤولية أمام التاريخ ألنه لم يكمل المهمة إذ
كان عليه جمع السالح من ليبيا وتعزيز القوى
األمنية .ولفت إلى أن «ما يحدث في ليبيا اآلن
هو تجربة مريرة للغاية ،فال وج��ود حقيقيا ً
لليبيين لتأمين حدودهم مع مصر».
وت��اب��ع السيسي« :إن س�لام��ة واس��ت��ق��رار

شعبية السيسي تزداد
أراضي سورية هو هدف استراتيجي للجميع»،
مشيرا ً إلى أن «تقسيمها إلى دويالت هو أمر في
منتهى الخطورة على األمن القومي العربي»،
مضيفا ً من ناحية أخرى أن «أزمة سد النهضة
تحتاج لعمل وجهد كبيرين ،وح��وار ه��ادئ
ومتعقل إليجاد مخرج مناسب يراعي مصالح
مصر وإثيوبيا وب��اق��ي دول ح��وض النيل»،
معترفا ً بـ«إهمال الدولة المصرية هذا الملف
لفترة طويلة».
من جهة أخرى ،أكد السيسي لدى استقباله
وفدا ً من سفراء الدول األفريقية يضم ممثلين
عن  41دول��ة أن «مصر تحتاج إلى التعاون
وال��ت��واص��ل م��ع مختلف دول ال��ع��ال��م ،خالل

المرحلة المقبلة ،م��ن أج��ل ص��وغ عالقات
خارجية حقيقية».
أم��ا ال��م��رش��ح اآلخ���ر ل��رئ��اس��ة الجمهورية
حمدين صباحي ،فقال إن «نتيجة االنتخابات
في الخارج ال تعبّر بالضرورة عن االتجاهات
التصويتية في الداخل» ،كاشفا ً أن أول قرار
سيتخذه حال فوزه بمقعد الرئاسة« :هو تعديل
قانون التظاهر بما يتناسب مع الوضع الحالي
وإص���دار تشريع ف��وري إلص��دار عفو رئاسي
لجميع نشطاء «ث���ورة يناير» الموجودين
بالسجون» .وأوضح أن نجاحه في االنتخابات
�ي م��ب��ارك وم��رس��ي ،ألن
«يعني انتهاء دول��ت� ّ
مشروعي وتفكيري وإرادتي هي تلبية مطالب

ثورتي « 25يناير» و» 30يونيو»».
ّ
وأشار صباحي إلى أن «مصر تواجه مثلث
رع��ب ليبي ـ س��ودان��ي ـ س��وري ،ويجب على
الدولة المصرية العمل على استعادة االستقرار
ف��ي تلك ال���دول ،وتحذير ح��رك��ة ح��م��اس من
محاولة العبث بأمن واستقرار مصر» ،مؤكدا ً
«أن القوات المسلحة المصرية هي الضمان
ألمن واستقرار المنطقة بكاملها» .وشدد على
«إدراك إي��ران ،أن أمن الخليج من أمن مصر»،
الفتا ً إلى أنه سيقوم بعمليات تقارب بين مصر
والصين وروسيا والهند وأميركا الالتينية ،ولن
نكون في ذيل الواليات المتحدة.
وق��ال صباحي« :سأستمر في أداء واجبي
الوطني واألخالقي ،والعمل العام ليس مشروطا ً
بموقع ،وإذا ما اختارني الشعب سأكون مسؤوال ً
أمام الله وأم��ام الشعب عن تطبيق برنامجي
بالكامل بالشكل الذي عرضناه ،وإذا لم أوفق
أيضا ً سأكون مسؤوال ً عن تطبيق هذا البرنامج،
لكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار ،من
موقع المعارضة» ،مؤكدا ً أنه «يرفض منصب
نائب الرئيس إذا عرض عليه ،ولكنه قد يقبل
منصب رئيس الحكومة ،إذا رشحته الغالبية
في البرلمان لهذا المنصب» ،مشددا ً على أنه
لن يتحاور مع شباب «اإلخ��وان» ،معتبرا ً «أن
الشباب الثوري هم غالبية شباب مصر ،وهم
من مألوا الميادين وكانوا الطليعة في إسقاط
النظام ،والمفتاح ال��ذي فتح الباب للشعب
للمشاركة والتعبير عن الرأي».
واستنكر «ائتالف المصريين في الخارج»،
ت��ص��ري��ح��ات م��س��ؤول��ي الحملة االنتخابية
لحمدين صباحي ،تعقيبا ً على نتائج الفرز
لالنتخابات الرئاسية لمصريي الخارج .وأكد
«االئتالف» في بيان« :إن هذه الصدمة ال تبرر
على اإلطالق تلك التصريحات غير المسؤولة
التي أس���اؤوا فيها لمصريي ال��خ��ارج عموما ً
ولمن أدلوا بأصواتهم خصوصا ً ويتعدى ذلك
بالتشكيك في وطنيتهم».
في المقابل ،تهكم «التحالف الوطني لدعم
الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد
م��رس��ي ،على نتائج انتخابات المصريين
في ال��خ��ارج ،ووصفها بأنها «أغ��رب وأعجب
انتخابات في التاريخ» ،وفسر سبب غرابتها
بإعالنها نتائجها من دون ذكر عدد المقيدين في
جداولها ،ما اعتبره «التحالف» بأنه «فضيحة
نسبة الـ  4في المئة التي شاركت في انتخابات
الخارج».

مقتل م�س�ؤول جماعة «�أن�صار بيت المقد�س» في �سيناء
قتل ق��ائ��د جماعة «أن��ص��ار بيت المقدس»
اإلسالمية المتشدّدة مع ثالثة من كبار قادة هذه
الجماعة الجهادية ليل الخميس  -الجمعة على
أيدي قوات األمن المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكد العديد من كبار المسؤولين األمنيين أن
شادي المنيعي ،مسؤول التنظيم الذي تبنى عددا ً
من الهجمات التي استهدفت قوات األمن المصرية
منذ أطاح الجيش بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي،
قتل مع ثالثة من كبار قادة تنظيمه الجهادي الذي
يستلهم أفكار تنظيم القاعدة برصاص قوات

األمن .وأوضحت المصادر أن قوات األمن أطلقت
النار على سيارة كان على متنها الرجال األربعة
في وسط سيناء .وأضافت أن المجموعة كانت في
طريقها لتنفيذ هجوم على أنبوب للغاز.
وفي آذار قتل توفيق محمد فريج ،أحد مؤسسي
أن��ص��ار بين المقدس ،ف��ي انفجار قنبلة كانت
بحوزته وانفجرت ج ّراء حادث سير.
واعتبرت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
أنصار بيت المقدس تنظيما ً إرهابيا ً في نيسان
الماضي .وب��دأت أنصار بيت المقدس عملياتها

في سيناء لكنها نقلت هجماتها بعيدا ً عن شبه
الجزيرة بمحاولة فاشلة الغتيال وزير الداخلية
المصري محمد ابراهيم بسيارة مفخخة نفذها
انتحاري في الخامس من أيلول الماضي.
وأع��ل��ن��ت «ب��ي��ت ال��م��ق��دس» مسؤوليتها عن
اع��ت��داءات كبيرة ع��دة أب��رزه��ا ثالثة تفجيرات
استهدفت مديرية أمن جنوب سيناء في تشرين
األول الماضي ،ومديرية أمن الدقهلية في مدينة
المنصورة في كانون األول الماضي ومديرية أمن
القاهرة في قلب العاصمة المصرية في كانون

الثاني .2014
كذلك أعلنت مسؤوليتها عن تفجير حافلة
سياحية في جنوب سيناء قتلت ثالثة سائحين
من كوريا الجنوبية وسائقهم المصري .وتب ّنت
إسقاط مروحية عسكرية في هجوم أسفر عن مقتل
خمسة عسكريين في سيناء في  25كانون الثاني
الماضي.
وتقول انصار بيت المقدس إنها تقوم بعملياتها
ضد األمن انتقاما ً لقمع السلطات المصرية ألنصار
مرسي.

ائتالف المالكي ير�سل برنامجه لت�شكيل
الحكومة �إلى باقي الكتل ال�سيا�سية

أكد ائتالف دولة القانون برئاسة
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي ن��وري
المالكي أم��س إي��ص��ال برنامجه
ال��ح��ك��وم��ي إل����ى ج��م��ي��ع ال��ك��ت��ل
السياسية الفائزة في االنتخابات
البرلمانية األخيرة.
وق����ال ع��ض��و االئ���ت�ل�اف محمد
الصيهود إن «ائتالف دولة القانون
أرسل برنامجه السياسي الخاص
ب��ال��ح��ك��وم��ة المقبلة إل���ى جميع
األطراف السياسية ،ونحن بانتظار
إج��اب��ات م��ن ت��ل��ك ال��ك��ت��ل لمعرفة
مواقفها» .وأضاف إن «ائتالف دولة
القانون يتحرك بمحورين ،االول
نحو إعادة ترتيب التحالف الوطني،

والثاني هو االنفتاح على جميع
الكتل السياسية وصوال الى تشكيل
حكومة الغالبية السياسية».
يذكر أن ائتالف دول��ة القانون
حصل على  96مقعدا ً من أصل 328
مقعدا ً في مجلس النواب المقبل،
وي��واج��ه ن���وري ال��م��ال��ك��ي رف��ض�ا ً
واس��ع �ا ً م��ن ال��ع��دي��د م��ن األط���راف
السياسية لتولي رئاسة الحكومة
لدورة ثالثة.
ونفى القيادي في المجلس األعلى
اإلسالمي ،نائب رئيس الجمهورية
السابق ع��ادل عبد المهدي أنباء
أشارت إلى تشكيل جبهة مناهضة
لمساعي رئ��ي��س ال�����وزراء ن��وري

المالكي لشغل المنصب لوالية
ثالثة .وذكر عبد المهدي أن وكالة
محلية ن��ش��رت خ��ب��را ً م��ف��اده أن
اج��ت��م��اع�ا ً ع��ق��د ف��ي أرب��ي��ل ،مساء
الثالثاء الماضي ،ضم رئيس اإلقليم
مسعود ب��ارزان��ي ورئيس ائتالف
الوطنية أياد عالوي والقيادي في
المجلس األعلى اإلسالمي عادل عبد
المهدي لتشكيل جبهة مناهضة
لرئيس ال����وزراء ن���وري المالكي
ومنعه م��ن ال��وص��ول إل��ى الوالية
الثالثة .وش��دد عبد المهدي على
أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه
شخصيا ً ينفي ح��ص��ول مثل هذا
اللقاء في أربيل أو غير أربيل.

بغداد ترفع دعوى ق�ضائية �ضد تركيا
لموافقتها على ت�صدير نفط كرد�ستان
قررت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد
تركيا إثر إعالن أنقرة البدء بتصدير نفط «إقليم كردستان»
الشمالي ،إلى األسواق العالمية .وجاء في بيان لوزارة
النفط العراقية أمس« :قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية
التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة
للدولة ،إلى غرفة التجارة الدولية في باريس».
وأضاف البيان أن سبب طلب التحكيم أن تركيا قامت
بـ»نقل وتخزين النفط الخام من «إقليم كردستان» وعن
طريق تحميل النفط الخام عبر ناقلة في ميناء جيهان
التركي ،كل ذلك من دون إذن من وزارة النفط العراقية».
وأكد البيان أن «تركيا وشركة بوتاس انتهكت التزاماتها
الخاصة باتفاقية أنابيب نقل النفط العراقية – التركية».
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز بدء تركيا بتصدير

النفط من كردستان العراق إلى األسواق الدولية .وقال
يلديز للصحافيين إن «الشحنات بدأت من أول من أمس
الخميس من ميناء جيهان» في جنوب تركيا .وأضاف أن
«العراق هو الذي يبيع وينتج النفط والعراق هو الذي
سيدير المبيعات المقبلة».
وأكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية
أن «ال���وزارة وجهت رسائل إل��ى جميع الجهات التي
تتعامل بالنفط لتحذيرها من التعامل مع هذا النفط الذي
يعتبر مهرباً» .ويأتي هذا اإلعالن بينما تثير مسألة إدارة
صادرات النفط خالفات بين السلطات الكردية والحكومة
العراقية منذ أشهر .وترى بغداد أن النفط يعود إلى كل
العراق بينما تصر أربيل على التعامل مباشرة مع شركات
نفطية.

البرلمان الليبي يعلن موعد االنتخابات
توجه اتهامات له
والحكومة ّ

َ
أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي
تنظيم االنتخابات التشريعية في
الخامس والعشرين م��ن ح��زي��ران
المقبل.
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر
الوطني صالح المخزوم ،إنه تقرر
أن يكون ي��وم الخامس والعشرين
م��ن ح��زي��ران م��وع��دا ً لالنتخابات
التشريعية ،وأوض���ح أن رئاسة
المؤتمر دعت اللجان إلى االجتماع
استعدادا ً لنقل السلطة إلى البرلمان
الجديد ،ودعت رئاسة المؤتمر إلى
االجتماع لبحث المبادرات المقدمة
إلخراج ليبيا من األزمة.
واتهمت الحكومة الليبية المؤتمر
الوطني العام بتعريض األم��ن في
العاصمة طرابلس للخطر باستدعائه
ميليشيا من غرب البالد لحمايته.
ودع��ا رئيس لجنة إخ�لاء المدن
الليبية من الميليشيات المسلحة
علي محمد المحيريق خالل مؤتمر
صحافي ،إل��ى إخ�لاء طرابلس من
جميع التشكيالت المسلحة ،وشدد
على مبادرة الحكومة بتجميد أعمال
المؤتمر حتى االنتخابات المقبلة،
واصفا ً ذلك بجرس اإلنذار األخير.
وك��ان رئيس المؤتمر ن��وري أبو
سهمين قد دعا ميليشيا درع ليبيا
الوسطى إلى طرابلس بعد اقتحام
قوات حفتر لمبنى البرلمان.
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مدنيا ً بجروح ليل الخميس الجمعة
عندما سقطت قذيفة على أحد المنازل
في بنغازي شرق ليبيا ،وفق مصدر
طبي.
وأع��ل��ن الناطق باسم مستشفى
الهواري في بنغازي هاني العريبي
أن «عشرين شخصا ً من أسرة واحدة
أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة إثر
سقوط قذيفة على منزلهم» ،موضحا ً
أنهم أصيبوا بشظايا.
ووقع االنفجار في حي أبو هديمة
وس���ط ب��ن��غ��ازي ع��ل��ى ب��ع��د بضعة
كيلومترات من المقر العام لوحدة
من نخبة الجيش النظامي الليبي
التي أصيبت أيضا ً بقذيفة لم تخلف
ضحايا وفق مصدر أمني.
وق���د أع��ل��ن��ت ه���ذه ال���وح���دة ه��ذا
األس���ب���وع ان��ض��م��ام��ه��ا إل���ى ال��ل��واء
خليفة حفتر ال���ذي ش���نّ هجوما ً
على «اإلرهابيين» في  16أي��ار في
بنغازي.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،دع����ا وزراء
خ��ارج��ي��ة مجموعة «خمسة زائ��د
خمسة» المكونة من عشر دول هي
دول المغرب العربي الخمسة وخمس
دول أوروبية في لشبونة إلى الحوار
بين مختلف القوى السياسية في
ليبيا التي تشهد توترات جديدة.
وق��ال ص�لاح ال��دي��ن م���زوار وزي��ر

خارجية المغرب الذي يتولى رئاسة
المجموعة م��ع ال��ب��رت��غ��ال «يجب
تعبئة مجمل الطاقات لدفع الفاعلين
السياسيين إلى الجلوس إلى طاولة»
الحوار.
وقالت وزي��رة خارجية البرتغال
روي ماشيتي« :يجب تشجيع الحوار
بين الليبيين» بهدف مساعدتهم على
إقامة مؤسسات «تتيح للبالد العمل
كدولة عصرية».
وجاءت تصريحات الوزيرين في
لشبونة إثر ال��دورة الـ 11الجتماع
وزراء خارجية المجموعة التي تضم
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب
وموريتانيا والبرتغال وإسبانيا
وفرنسا وإيطاليا ومالطا.
وفي اختتام أعمالهم دعا الوزراء
«المؤتمر الوطني العام والحكومة
وال���ق���ادة السياسيين والفاعلين
ميدانياً» في ليبيا «إلى التحرك معا ً
من أجل توافق على إرساء مؤسسات
ديمقراطية».
ول���دى تطرقهم إل��ى التغييرات
السياسية الحاصلة ف��ي العالم
العربي اإلسالمي منذ  2011واإلطاحة
بأنظمة م��س��ت��ب��دة ،أش���اد ال����وزراء
بـ»تطور المسار الديمقراطي» .وقالوا:
«على رغم التحديات المتنوعة فإن
المبادئ والقيم الديمقراطية تتعزز
في المنطقة».

