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العالم

العراق

ليبيا

الصدر والعامري يتحالفان ...في مواجهة «الــدعوة»؟
أعلن مقتدى الصدر ،أمس ،انضمام هادي العامري إلى تحالفه مع
عمار الحكيم ّوإياد عالوي الذي ال يزال موقفه مبهمًا إلى اآلن.
التحالف الذي ُركب على عجل أطاح نقاشات سابقة ،أساسها تقويض
انتصار الصدر في االنتخابات التشريعية .وعليه ،فإن التحالف بين
الفائز َين األول والثاني ،والحديث عن تشكيلهما الكتلة النيابية األكبر،
ِ
يقود إلى التساؤل عن مستقبل «الدعوة» في الحكم
بغداد ــ األخبار
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ـ ــان نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية الشهر املــاضــي ،أجمعت
قراءات خريطة املقاعد النيابية على
استحالة التحالف بني زعيم «التيار
ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـص ــدر ،واألم ــن
العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري.
تـ ـق ــارب م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع ك ـ ــان أش ـبــه
بخطوة بروتوكولية ،خصوصًا بعد
زيــارة الصدر لبغداد ،ولقائه معظم
ق ــادة ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،باستثناء

يطرح التحالف الجديد
تساؤالت عن مستقبل
كتلة «الفتح»
غ ــري ـم ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي .إعـ ـ ــان أمـ ـ ــس ،ج ــاء
بمثابة قنبلة سياسية ثقيلة الوقع
على حلفاء طـهــران وخصومها في
آن واح ــد ،ليصف الـبـعــض مــا جــرى
في كواليس اللعبة السياسية خالل
ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ب ـم ـقــولــة« :ك ــام
الليل يمحوه النهار».
ّ
حل العامري ضيفًا على الصدر في
مدينة النجف ،حيث خــرج الرجالن
ب ـم ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك ،أع ـلــن

فـيــه األخ ـي ــر دخـ ــول «ت ـحــالــف الفتح
مــع ســائــرون فــي الـفـضــاء الــوطـنــي»،
ليضاف ّ
املكون الجديد إلى التحالف
الـ ـث ــاث ــي بـ ــن «سـ ـ ــائـ ـ ــرون» و«تـ ـي ــار
الحكمة» و«ائـتــاف الوطنية» ،على
الرغم من ضبابية موقف إياد عالوي
إزاء هذا االئتالف ،ورفضه توصيفه
بــالـتـحــالــف ،ودع ــوات ــه امل ـت ـكــررة إلــى
إعـ ـ ـ ــادة إجـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وقـ ــال
الـ ـ ـص ـ ــدر إن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة
ستكون شاملة ،تـضـ ّـم جميع الكتل
الوطنية» ،الفتًا إلى أن «موقف ّ
التيار
َ
من حريق مخازن املفوضية سيعلن
بعد النتائج».
وفيما تطرق العامري في تصريحه
إلـ ــى م ـســألــة الـ ـع ـ ّـد والـ ـف ــرز الـ ـي ــدوي،
َ
وح ـ َـص ــر مــوافـقـتــه عـلـيـهــا ب ـشــرط أن
ت ـكــون نـسـبـتـهــا « 5أو  ،»%10أش ــار
ال ـنــاطــق الــرس ـمــي ل ــ«ال ـف ـتــح» ،أحـمــد
األسـ ـ ــدي ،إل ــى «أن ـن ــا م ــع (س ــائ ــرون)
ّ
شــكـلـنــا ن ــواة الـكـتـلــة األك ـب ــر» ،داعـيــا
الكتل الـفــائــزة إلــى املـشــاركــة فــي هذا
ال ـت ـحــالــف «وف ـ ــق ب ــرن ــام ــج حـكــومــي
ُيـتـفــق عليه يـكــون مناسبًا ملواجهة
الـتـحــديــات واألزمـ ــات الـتــي يـمـ ّـر بها
الـ ـع ــراق ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة وامل ــراح ــل
ال ـق ــادم ــة» ،عـلـمــا أن ــه ـ ـ اس ـت ـن ــادًا إلــى
ّ
يضم التحالف
عدد املقاعد الفائزة ـ
الجديد  120نائبًا (« 54سائرون»47 ،
«الفتح»« 19 ،الحكمة») ،ما يعني أنه

أجمعت معظم القراءات السابقة على «استحالة» تحالف الصدر ــ العامري (األناضول)
بحاجة إلى  45نائبًا حتى يتمكنوا
من تشكيل الحكومة ،وهو ما يمكن
تأمينه بواسطة تحالفات مــع قوى
«سنية» وكردية.
وفـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ف ــإن
تــوج ـهــا إي ــران ـي ــا مـفــاجـئــا ب ـض ــرورة
«اس ـت ـي ـعــاب ان ـت ـصــار ال ـص ــدر» ّأدى
إلـ ــى إع ـ ــان هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،بـعــدمــا
جــرى في األروقــة السياسية حديث
ع ــن ن ـيــة ط ـه ــران ت ـقــويــض ان ـت ـصــار
ال ـص ــدر ،وتـشـكـيــل «الـكـتـلــة األك ـبــر»

ّ
مــن دون ــه ،وهــو مــا ملــح إلـيــه الـصــدر
ب ــإع ــان ــه اسـ ـتـ ـع ــداده لــان ـت ـقــال إلــى
صـ ـ ـف ـ ــوف «املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة» ،فـ ـ ــي حـ ــال
تـشـكـيــل أغ ـل ـب ـيــة ن ـيــاب ـيــة م ــن دون ــه،
ت ـن ـب ـث ــق م ـن ـه ــا حـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ «رع ــاي ــة
ّ
إقـلـيـمـيــة» .صـبــاح أم ــس ،رت ــب قائد
«قــوة الـقــدس» في «الـحــرس الثوري
اإليـ ــرانـ ــي» ،ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،لـقــاء
ال ـ ـصـ ــدر ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،ب ـع ــدم ــا قـ ـ ّـرب
وجـهــات النظر بينهما ،على الرغم
من أن سليماني نفسه عقد سلسلة

اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ـ ـ ـ ـ مـ ـن ــذ وص ـ ــول ـ ــه إل ــى
بـ ـغ ــداد األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ـ ـ ـ ب ـهــدف
إحياء آمــال بعض حلفائه ،والعمل
ع ـلــى إن ـش ــاء ت ـحــالــف ن ـيــابــي واس ــع
مــن ال ـقــوى «الـشـيـعـيــة» و«الـسـنـيــة»
وال ـك ــردي ــة ،يـشـكــل بـ ــدوره الـحـكــومــة
ّ
امل ـق ـب ـلــة .وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر أن مــن
«غـ ـي ــر املـ ـفـ ـه ــوم حـ ـت ــى اآلن» سـبــب
ّ
تبدل قناعات طهران التي ترجمها
س ـل ـي ـم ــان ــي ب ــال ــدف ــع ن ـح ــو ت ـحــالــف
أكـ ـب ــر ك ـت ـل ـت ــن ن ـي ــاب ـي ـت ــن ،غـ ـي ــر أن

خـطــوة كـهــذه تشي بقناعة إيرانية
بضرورة استيعاب الصدر وشارعه
فـ ــي م ـس ـع ـ ًـى ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وحـ ــدة
«البيت الشيعي العراقي ،والتشديد
على أن إي ــران هــي الجهة الــراعـيــة»،
وإع ــام واشنطن والــريــاض وأنـقــرة
بــأن طـهــران لها «الـيــد الـطــولــى» في
ال ـل ـع ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـه ـم ــا «ك ــان ــت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،أو عـ ــا سـ ـق ــف ال ـه ـج ــوم
عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ال ـب ـع ــض» ،بحسب
ما يقول مصدر سياسي عراقي في
حديثه إلى «األخبار».
ويـ ـق ــود هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،أيـ ـض ــا ،إلــى
سؤالنيّ :
األول ،عن مستقبل «الفتح»
وإمـكــانـيــة ان ـف ــراط ع ـقــده ،وال سيما
أن كـتـلــة «عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» (15
نائبًا) ترفض أي تقارب مع الصدر،
إال أن مصادر «الفتح» ،في حديثها
إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـن ـف ــي ح ـ ـ ــدوث أي
ان ـش ـقــاق داخ ـل ــي ألي سـبــب كـ ــان ،إذ
ي ـحــرص «ال ــراع ــي اإليـ ــرانـ ــي» تـمــامــا
ع ـل ــى إبـ ـق ــاء «الـ ـفـ ـت ــح» ك ـي ــان ــا واح ـ ـدًا
حـ ـت ــى ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة.
أم ــا ال ـســؤال الـثــانــي ،ف ـيــدور فــي فلك
الحكومة املقبلة ،وشخص رئيسها
وتوجهاته ،فهل يكون الرئيس املقبل
من خارج «حزب الدعوة اإلسالمية»؟
الجواب ـ إلى اآلن ـ غير محسوم وفق
مصادر عدة ،إال أن بعض التقديرات
تشير إلــى ذلــك ،خصوصًا أن رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ل ــم يحسم
ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة خ ـ ـيـ ــاره بــال ـت ـحــالــف
مــع الـصــدر ،علىى الــرغــم مــن تقارب
وجهات النظر بينهما ،لكن اشتراط
الصدر على العبادي االستقالة من
حــزب «الــدعــوة» مقابل بقائه رئيسًا
دف ــع بــاألخ ـيــر إل ــى ال ـت ــري ــث .وعـلـيــه،
فــإن خـيــارات الـعـبــادي تضيق شيئًا
ف ـش ـي ـئــا ،م ــا ق ــد ي ــدف ـع ــه إل ـ ــى ال ـب ـقــاء
ّ
(ويعرض كتلته للتشظي) أو
وحيدًا
التحالف مع املالكي ،وإع ــادة إحياء
«الدعوة» مجددًا.

اليمن

َ
اإلمارات ترفع مستوى التهويل ...و«أنصار الله» ت ِعدها بالهزيمة
في محاولة لهزم سلطات صنعاء نفسيًا،
أعلنت اإلمارات انتهاء المهلة الممنوحة
للجهد السياسي ،توازيًا مع الدفع بتعزيزات
ضخمة إلى جنوب محافظة الحديدة.
وعلى الرغم من تواصل االتصاالت األممية
والدولية لمنع الهجوم ،تتابع «أنصار الله»
استعداداتها لهذه المعركة
ّ
استغلت قيادة تحالف الـعــدوان على
ال ـي ـم ــن ال ـض ـج ــة األمـ ـمـ ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة
حــول ميناء الـحــديــدة لترفع منسوب
ال ـت ـه ــوي ــل ،وت ـص ـ ّـع ــد ض ـغــوط ـهــا على
«أنصار الله» بهدف حمل الحركة على
تسليم امليناء تحت طائلة العمليات
العسكرية .ضغوط قوبلت على ضفة
ـات صـنـعــاء ب ــاالت ــزان وال ـث ـبــات،
سـلـطـ َ
ـرافــقــن مــع تــواصــل االس ـت ـعــدادات
امل ـتـ ِ
مل ـعــركــة تـتـمـنــى أب ــو ظ ـبــي أن «تـجـلــب
الـحــوثـيــن إل ــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات»،
إال أنـهــا لــن ت ــؤدي  -فــي مــا لــو ب ــدأت -
إال إل ــى خـلــق مــربــع اس ـت ـنــزاف جــديــد
ي ـص ـع ــب ع ـل ــى «الـ ـتـ ـح ــال ــف» تـحـقـيــق
ّ
إن ـج ــاز م ــن خ ــال ــه .ول ـع ــل ذل ــك ه ــو ما
يــدفــع الحكومات الغربية إلــى إطــاق
ت ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات مـ ـت ــاحـ ـق ــة مـ ـ ــن عـ ــواقـ ــب
الهجوم ،كان آخرها ما جاء على لسان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

العالم

15

ّ
وتولى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الخارجية ،أنــور قــرقــاش ،أمــس ،إدارة
ً
دف ــة ال ـت ـهــديــد ،ق ــائ ــا ف ــي م ـقــاب ـلــة مع
ص ـح ـي ـف ــة «لـ ــوف ـ ـي ـ ـغـ ــارو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة:
«(إننا) أمهلنا املبعوث األممي ،مارتن
غريفيث 48 ،ساعة إلقـنــاع الحوثيني
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ــديـ ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة
وم ـي ـنــائ ـهــا» ،مـضـيـفــا أن هـ ــذه املـهـلــة
«ت ـن ـت ـهــي ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـعـ ــاء».
ت ـه ــدي ــدات اسـتـبـقـتـهــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ب ـط ـمــأنــة الـيـمـنـيــن إلـ ــى أن «ال قـلــق»
على مدينة الحديدة؛ ذلك «(أنهم) إذا
اس ـت ـم ــروا بــالـتـصـعـيــد ف ــرج ــال الـيـمــن
يعرفون كيف يواجهونهم ويلقنونهم
الـ ـ ـ ـ ــدروس» ،ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـيــر رئ ـيــس
«اللجنة الثورية العليا» محمد علي
ال ـحــوثــي .وأك ــد ال ـحــوثــي ،فــي سلسلة
ً
تغريدات على «تويتر» ،قائال(« :إننا)
َ
ال ن ـ ِـع ــد أي م ـغ ــام ــرة م ــن هـ ــذا الـقـبـيــل
ُ ِّ
إال بــالـفـشــل وال ـه ــزي ـم ــة» ،م ــذكـ ـرًا بــأن
«خطتهم العسكرية الجـتـيــاح اليمن
كانت ألسبوع وفشلت».
استحضار تلك الحقيقة يبدو مفيدًا،
ّ
ف ــي ظ ــل ت ــوه ــم ق ـي ــادة «ال ـت ـحــالــف» أن
«ت ـح ــري ــر امل ــدي ـن ــة واملـ ـيـ ـن ــاء سـيــوجــد
واقعًا جــديـدًا ،ويأتي بالحوثيني إلى
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،وفـ ــق م ــا قـ ــال ق ــرق ــاش
ف ــي ت ـغــريــدات عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،مشيرًا
إل ـ ـ ــى أن «احـ ـ ـت ـ ــال الـ ـح ــوثـ ـي ــن غ ـيــر
القانوني للحديدة في الوقت الحالي
ي ـط ـيــل أمـ ــد حـ ــرب ال ـي ـم ــن» .ق ــد ي ـكــون
ال ــوزي ــر اإلمـ ــاراتـ ــي ف ـ ِـال ـح ــا ف ــي تــأديــة

مـهـمــة الـتـضـلـيــل وال ـت ـخ ــوي ــف ،إال أن
ت ـصــري ـحــاتــه امل ـت ـقــدمــة ت ـن ـ ّـم بــوضــوح
عــن جـهــل بـتــاريــخ الـيـمــن ،وم ــا ّ
سجله
من وقائع ّ
بينة بشأن كل من حاولوا
تثبيت قدم في هذا البلد .كذلك ،تحيل
تغريدات قــرقــاش إلــى سلسلة معارك
خ ــاس ــرة خــاض ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف» ط ــوال

ً
أك ـثــر م ــن  3سـ ـن ــوات ،أمـ ــا ف ــي تــولـيــد
ه ــذا «ال ــواق ــع ال ـجــديــد» ال ــذي تتحدث
عـنــه أب ــو ظـبــي مــن دون نـتـيـجــة ،بــدءًا
مــن تـعــز ،م ــرورًا بالبيضاء وصنعاء،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ح ـجــة .والـ ـي ــوم ،ال يـبــدو
أن حـظــوظ الـسـعــوديــن واإلمــارات ـيــن
عـلــى ال ـســاحــل ال ـغــربــي سـتـكــون أكـبــر

دفعت قيادة «التحالف» ،أمس ،بتعزيزات عسكرية إلى جنوب الحديدة (أ ف ب)

مـمــا حــالـفـهــم خ ــال األع ـ ــوام الـفــائـتــة،
بــالـنـظــر إل ــى االس ـت ـع ــدادات الضخمة
التي ّ
هيأها الجيش واللجان الشعبية
لهذه املعركة ،وقدرتهما على تطويع
الـجـغــرافـيــا ملصلحتهما ،وتحويلها
إلى ّ
للمهاجمني ،وهو ما ال
«كماشة»
ِ
يستطيعه «التحالف».
ّ
لـ ـع ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــرات واقـ ـعـ ـي ــة مـ ــن الـ ـن ــوع
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ذك ـ ـ ــره هـ ــي الـ ـت ــي تـحـمــل
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
أميركا ،على رفــع «البطاقة الصفراء»
بــوجــه «الـتـحــالــف» ،وتـحــديـدًا القيادة
اإلماراتية بشأن عزمها على السيطرة
ع ـلــى امل ـي ـن ــاء .وهـ ــذا م ــا ت ـ ــواله ،أم ــس،
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي خـ ــال مـبــاحـثــات
هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد
بــن زاي ــد ،حيث دعــا األط ــراف املعنيني
إل ــى «ضـبــط الـنـفــس وحـمــايــة السكان
امل ــدن ـي ــن» بـحـســب م ــا ج ــاء ف ــي بـيــان
ص ــادر عــن اإلل ـيــزيــه .وسـبـقــت املــوقــف
ال ـف ــرن ـس ــي رسـ ــالـ ــة ت ـح ــذي ــري ــة بـعـثــت
ب ـهــا ح ـكــومــات أوروبـ ـي ــة مــان ـحــة إلــى
منظمات أهلية في اليمن يوم السبت،
جاء فيها أن «الهجوم العسكري يبدو
وشيكًا اآلن» ،وأن «اإلماراتيني أبلغونا
ال ـيــوم أنـهــم سيمهلون األم ــم املتحدة
وشركاءها ثالثة أيام ملغادرة املدينة».
لكن ما يعزز الطابع التهويلي للمهلة
اإلمــاراتـيــة هــو تعليق املتحدث باسم
«ال ـت ـحــالــف» ،تــركــي املــالـكــي ،عـلــى نبأ
الرسالة املشار إليها بالقول(« :إننا)
نعمل بالقنوات املفتوحة ،ومستمرون

دعا ماكرون
في اتصال مع بن زايد
إلى «ضبط النفس
وحماية المدنيين»

بالتواصل مع املبعوث األممي إلعطاء
فرصة للحل السياسي»« .فرصة» ّأيد
الحديث عنها دبلوماسي غربي ،أفاد
«روي ـتــرز» أمــس بــأن ثمة «محاولتني
أخيرتني» لكبح التصعيد ،موضحًا أن
ذلــك يشمل خطة لـ«وقف إطــاق النار
مؤقتًا».
ُ
ّ
مواز ،أعلن عن زيارة للرئيس
على خط ٍ
الـيـمـنــي املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه منصور
ه ــادي ،إلــى اإلم ــارات ،بعد فترة جفاء
دامــت شـهــورًا ،لــم تنكسر إال قبل أيــام
بـ ــزيـ ــارة ل ــوزي ــر داخ ـل ـي ــة «ال ـش ــرع ـي ــة»
أحمد امليسري إلــى أبــو ظبي .والتقى
ه ــادي ،مـســاء أول مــن أم ــس ،فــي مكة،
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،عبد الله
بن زايد ،الذي جدد «وقوف بالده إلى
جانب الشرعية بما يكفل عودة األمن
واالستقرار لليمن».
(األخبار)

الصراع على أنصار القذافي يحتدم:

ميليشيات طرابلس تدخل السباق؟
ّ
ُ
ضمن الفوضى الليبية ،ت َع ّد تصفية ملف كوادر نظام
القذافي إحدى أكثر القضايا تعقيدًا ورواجًا في سوق
ّ
ّ
ّ
والغربية،
الشرقية
السياسية بين سلطات البالد
المضاربة
وما يحيط بها من ميليشيات وقبائل .وفي العامين
األخيرين ،عرفت ليبيا على مستوى هذا الملف ّ
تطورات
ّ
مهمة ،كان آخرها ما صدر قبل أيام عن مكتب النائب
العام بإطالق سراح عدد من رموز النظام السابق
حبيب الحاج سالم
ل ـي ـل ــة األحـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن مـكـتــب
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ال ـل ـي ـبـ ّـي إط ـ ــاق س ــراح
ع ــدد مــن رم ــوز ن ـظــام مـعـمــر ال ـقــذافـ ّـي.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور أي ـ ــام م ــن دون أن ُي ـنــفــذ
ّ
املتسربة من
اإلعــان ،تشير املعطيات
طرابلسّ ،
احتمال
إلى
االحتجاز،
مقر
ّ ُ
تجاوز األمر حدوده القضائية املعلنة،
لـيـشـمــل صـفـقــة سـيــاسـ ّـيــة م ــع فاعلني
فــي الـعــاصـمــة .وق ـبــل عــامــن مــن اآلن،
أع ـل ـن ــت «ك ـت ـي ـبــة أبـ ــو ب ـك ــر ال ـص ــدي ــق»
املتمركزة في مدينة الزنتان (تقع في
غرب البالد ،وفيها موالون للسلطات
ّ
الشرقية) إطالق سراح سيف اإلسالم
القذافي ،وذلــك تطبيقًا لقانون العفو
ال ـعــام ال ــذي أقـ ـ ّـره ال ـبــرملــان ال ــذي يدير
أعماله انطالقًا من مدينة البيضاء في
ش ــرق ال ـب ــاد .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،تكاثر
الناطقون باسم نجل الزعيم الراحل،
وع ـقــد بعضهم نـ ــدوات عــرضــوا فيها
بــرنــامـجــه ال ـس ـيــاسـ ّـي لـلـفـتــرة املـقـبـلــة،
لكن «ال يوجد دليل على توقيع إطالق
سراحه» ،وفق ما يرى جالل حرشاوي،
الـ ـب ــاح ــث فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـلـ ـيـ ـب ـ ّـي ،خ ــال
حديث إلى «األخبار» .كالم حرشاوي
ال يــأتــي مــن ف ــراغ ،إذ تـبــرز بــن الفينة
واألخـ ـ ــرى م ـع ـلــومــات ع ــن ق ــرب ظـهــور
سيف اإلسالم ،وعن وجوده «في مكان
ما» داخل مدينة الزنتان أو خارجها،
دون أن ُيردف ذلك بدالئل ملموسة.
ّ
ّ
السياسية كان
لكن الالفت من الناحية
ّ
رد فعل خليفة حفتر ،حيث اتخذ قرارًا
ّ
بحل «كتيبة أبو بكر الصديق» ،وأعاد
دمجها ضمن تشكيالت أخــرى تابعة
له في غــرب الـبــاد .وبــدايــة هــذا العام،
ّ
أدلى الرجل بتصريحات ملجلة «جون
أفــريـ ّـك» قــال فيها «ال يــزال العديد من
ال ـس ــذج لــأســف يـعـتـقــدون فــي إمـكــان
ً
أن يكون سيف اإلســام ح ــا ...مرحلة
ن ـفــوذه ص ــارت مــن امل ــاض ــي» ،مضيفًا

ال ـقــول« :هــو اآلن سـجــن ،ن ـ ّ
ـود اإلف ــراج
عنه في أقرب وقت ممكن ،لكن البعض
ي ـس ـعــى إلـ ــى م ـســاوم ـتــه واس ـت ـخــدامــه
ألغ ـ ــراض أخـ ـ ــرى» ،وه ــو أم ــر يـعــاكــس
ق ــول رج ــال ــه امل ـي ــدان ـ ّـي ــن ال ــذي ــن أك ــدوا
إخالء سبيله.
وال يـ ــرى حـ ــرشـ ــاوي غ ــراب ــة ف ــي ه ــذه
املــواقــف املتناقضة ،فحفتر بالنسبة
إل ـي ــه «ل ـي ــس ق ــذاف ـ ّـي ــا ،ب ــل ه ــو إن ـس ــان
ـاد ل ـل ـق ــذاف ـ ّـي ــة» .رغ ــم عــدم
م ـحــافــظ م ـع ـ ٍ
إيـ ـم ــان ــه بـ ـه ــم ،اح ـت ـض ــن الـ ــرجـ ــل قـبــل
ش ـه ــر م ــؤت ـم ـرًا م ـه ـ ّـم ــا ل ـل ـق ــذاف ـ ّـي ــن فــي
مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي ،مـنـطـقــة نـ ـف ــوذه في
شـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد .ح ـي ــث ان ـع ـق ــد «مـلـتـقــى
ّ
ّ
الليبية» تحت شعار
الوطنية
القوى
«م ــن أج ــل إن ـق ــاذ ّال ــوط ــن م ــن اإلرهـ ــاب
ّ
األجنبي» ،وجمع
والفوضى والتدخل
عددًا من املسؤولني السابقني ،وانتهى
ّ
العسكرية.
بإعالن الدعم لجهود حفتر
لتفسير املفارقة أكثر ،يقول حرشاوي:
ّ
ّ
اإلسالميني
«ألن حفتر يحارب أساسًا
منذ شهر أيار  ،2014اضطر إلى إبداء
ب ـع ــض االنـ ـفـ ـت ــاح تـ ـج ــاه الـ ـع ــدي ــد مــن
ّ
القذافية ،بخطوات محدودة،
التيارات
وال ي ـم ـك ــن حـ ـت ــى اآلن الـ ـح ــدي ــث عــن
ّ
ّ
وقوي» .ويرى الباحث
نهائي
تحالف
ّ
ّ
ّ
أن من أسباب ذلك «السلفية املدخلية،
الذين يريدهم حفتر إلى جانبه ،وهم
ّ
م ـعــارضــون ب ـش ـ ّـدة ل ـل ـقــذافـ ّـيــن ...وألن
حـفـتــر ل ــم يـحـتـضــن جـمـيــع ال ـت ـي ــارات
ّ
وألن
ال ـق ــذاف ــي ــة امل ــوج ــودة ف ــي لـيـبـيــاّ ،
ب ـع ــض هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ت ـش ـع ــر ب ــأن ــه
ّ
ي ـت ـج ــاه ـلـ ـه ــا ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ــن املـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن
تتحالف مع أعدائه».

ميليشيات الغرب ...ال مواقف
ثابتة
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أع ـ ـ ـ ـ ــداء حـ ـفـ ـت ــر ت ـع ـنــي
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات امل ـن ـت ـشــرة
ف ــي غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد ،وأه ـ ّـمـ ـه ــا ف ــي ه ــذه
ال ـحــالــة تـلــك امل ـت ـمــركــزة ف ــي الـعــاصـمــة

طرابلس .هناك ،ال توجد أجهزة ّ
أمنية
ّ
ّ
ّ
رسمية إال على ال ــورق ،ما
وعسكرية
ّ
يوجد فعليًا هي ميليشيات مختلفة
املـشــارب ،بعضها مـتـ ّ
ـورط فــي أنشطة
والنفط
ـر
ـ
ش
ـ
ب
ـ
ل
ا
إجــرامـ ّـيــة مـثــل تـهــريــب
ّ
ّ
وت ـخ ـض ــع ل ـع ـق ــوب ــات دول ـ ــي ـ ــة ،لـكــنـهــا
تتلقى دفــوعــات ورواتـ ــب مــن حكومة
ّ
ـرف بـهــا دولـ ّـيــا
ال ــوف ــاق الــوط ـنــي املـعـتـ ّ
حتى تحمي وجودها الهش.
ّ
ّ
ّ
فإن بعض ّ
أهم
القذافيني،
يخص
في ما
شخصياتهم تقع تحت سلطة هيثم
الـ ـت ــاج ـ ّ
ـوري ،وه ــو زع ـي ــم إحـ ــدى أكـبــر
ميليشيات الـعــاصـمــة الـعــامـلــة تحت
اسم «كتيبة ثوار طرابلس» .منتصف
العام املاضي ،دهمت قوات التاجوري
«سجن الهضبة» ،وافتكته من قبضة
قوات تتبع «حكومة اإلنقاذ» ورئيسها
خ ـل ـي ـفــة الـ ـغ ــوي ــل ،وهـ ــي ح ـك ــوم ــة غـيــر
ّ ُ
دوليًا طردت من طرابلس
معترف بها
مع وصول حكومة الوفاق ،وال تحظى
اآلن إال بدعم محدود للغاية في بعض

تبرز بين الفينة
واألخرى معلومات
عن قرب ظهور سيف
اإلسالم القذافي

مناطق غرب البالد.
سيطرة التاجوري على السجن،
عقب
َ
ّ
الثانوية من نظام
أطلق بعض الوجوه
القذافي ،واحتفظ بالوجوه البارزة في
«م ـكــان احـتـجــاز فــاخــر وم ــري ــح» ،وفــق
م ــا ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث جـ ــال ح ــرش ــاوي.
ع ـم ـلـ ّـيــا ،ال ُي ـع ــرف الـك ـث ـيــر ع ــن بــرامــج
ال ـتــاجــوري تـجــاه ه ــؤالء ،لـكــن املعلوم
هــو إص ــدار ّمحكمة فــي طرابلس قــرار
تبرئة في حق الساعدي القذافي ،نجل
ّ
معمر القذافي ،قبل ثالثة أشهر ،دون
أن ُيـطـلــق ســراحــه حـتــى اآلن .املـعـلــوم
ّ
أيـضــا أن األس ـم ــاء الـتــي أعـلــن النائب
ال ـ ـعـ ــام إط ـ ـ ــاق س ــراحـ ـه ــا يـ ـ ــوم األحـ ــد
موجودة في سجون التاجوري .ومن
تـلــك األس ـم ــاء يــوجــد أب ــو زي ــد دوردة،
مـ ـ ـس ـ ــؤول األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ـ ّـي ،وع ـب ــد
الـحـمـيــد ع ـمــار أوحـ ـي ــدة ،أح ــد ضـبــاط
ّ
العسكرية( ،محكومان
االستخبارات
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــور االب ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام)،

وج ـ ـبـ ــريـ ــل الـ ـك ــاديـ ـك ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول عــن
ّ
العسكري في آخــر زمــن حكم
الطيران
ّ
االبتدائي
القذافي (محكوم في الطور
بالسجن ملدة  12عامًا).
ّ
بــال ـعــودة إل ــى امل ـلــف ،نـجــد أن الـنــائــب
الـ ـع ــام ،وه ــو ل ــإش ــارة أح ــد املـنــاصــب
العليا القليلة الـتــي ال تشهد تنازعًا
ب ــن س ـل ـط ـتــي الـ ـش ــرق والـ ـ ـغ ـ ــرب ،ب ـ ّـرر
قـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـس ــري ــح بـ ـت ــده ــور ال ـ ـظـ ــروف
ّ
ّ
الصحية للمحتجزين .كذلك نجد أن
ّ
إيجابيًا مع القرار،
التاجوري تفاعل
حيث أصــدر أمـرًا يسمح لهم باإلقامة
والـ ـتـ ـج ــوال ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة .أب ـع ــد مــن
ّ
إيطالي
ذلك ،نشر أول من أمس موقع
مـخـتـ ّـص ف ــي ال ـش ــؤون الـلـيـبـ ّـيــة ،خـبـرًا
ّ
مقربة من عائلة
يرتكز على «مصادر
ال ـ ـقـ ــذافـ ــي» ،م ـ ـفـ ــاده انـ ـعـ ـق ــاد اج ـت ـم ــاع
فـ ــي فـ ـن ــدق «رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون بـ ـل ــو» ع ـشـ ّـيــة
يـ ــوم األحـ ـ ــد ،ج ـمــع الـ ـت ــاج ــوري وأح ــد
معاونيه بــدوردة والساعدي القذافي
ورئ ـي ــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســابــق عبد
ال ـل ــه ال ـس ـن ــوس ـ ّـي ،وشـ ـ ــارك ف ـيــه أيـضــا
ّ
الرئاسي (هيكل
أحد أعضاء املجلس
يـشــرف عـلــى أع ـمــال حـكــومــة الــوفــاق)،
وه ــو يــأتــي «ض ـمــن م ـســار املـصــالـحــة
ّ
الوطنية».
فــي تعليق عـلــى ه ــذه ال ـت ـطـ ّـورات ،قــال
مصدر مـقـ ّـرب مــن ميليشيات املنطقة
ّ
الغربية خــال حديث إلــى «األخـبــار»،
ّ
إن «إطــاق ســراح هــؤالء يبدو مدفوع
األجــر ،فقد جــاء بعد عــودة التاجوري
وعـ ــدد م ــن قـ ــادة امل ـج ـمــوعــات م ــن أبــو
ظـ ـب ــي ،وعـ ـ ـ ــودة ح ـف ـت ــر وال ـ ـس ـ ــراج مــن
رح ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة» .وأض ـ ـ ــاف
ّ
الثورية
املـصــدر« :تعتقد املجموعات
ّ
أن ش ـي ـئ ــا مـ ــا يـ ـج ــري ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ــه،
ت ـح ـض ـي ـرًا لـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
تــوصــل حفتر إلــى طــراب ـلــس ...وتـهـ ّـدد
بعض املجموعات باالنتقام إذا حاول
ّ
القذافيون العودة إلى املشهد».
وتحيل اإلشارة األخيرة بشكل واضح
إلــى ميليشيا «ق ـ ّـوة ال ــردع الـخـ ّ
ـاصــة»،
ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا ال ـش ـيــخ ال ـس ـل ـفـ ّـي عبد
ال ـ ـ ـ ــرؤوف كـ ـ ـ ــارة ،وه ـ ــي ت ـس ـي ـطــر عـلــى
مـطــار معيتيقة فــي طــرابـلــس (خ ــارج
عــن ال ـخــدمــة) وأس ـســت داخ ـلــه سجنًا
ي ـح ــوي أك ـث ــر م ــن أل ـف ــي م ــوق ــوف دون
ّ
ّ
«القوة» برعاية
قضائي .وتحظى
إذن
ّ
خاصة من رئيس حكومة الوفاق فائز
ال ـ ـسـ ــراج ،ح ـيــث أص ـ ــدر ب ــداي ــة الـشـهــر
املاضي مرسومًا ّ
يوسع من صالحيات
عملها داخل العاصمة.
ّ
ل ـكـ ّـن امل ـه ـ ّـم ه ــو ال ــرف ــض ال ـشــديــد ال ــذي
ّ
تكنه املجموعة للقذافيني ،حيث أوقفت
ّ
نهاية الشهر املاضي ما ّ
«خلية
سمته
ّ
تـخــريـبـ ّـيــة» تـتـبــع «الـجـبـهــة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر لـ ـيـ ـبـ ـي ــا» (تـ ـنـ ـظـ ـي ــم قـ ــذافـ ـ ّـي
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه) .الحـ ـق ــا ،ق ــدم ــت «ال ـج ـب ـهــة»
ّ
روايــة أخــرى لــأحــداث ،حيث قالت إن
ّ
شخصيات
جميع املــوقــوفــن ّ تقريبًا ّ
عسكري ،وهم يمثلون وفد
ماض
لها
ٍ
م ـصــال ـحــة أرس ـل ـت ــه بـطـلــب م ــن بعض
الـفــاعـلــن فــي ُالـعــاصـمــة ،لكنهم «وقــع
استدراجهم وغدر بهم» .ومن ّ
املهم هنا
ّ
تقوية حكومة الوفاق
اإلشــارة إلى أن
ّ
ملـيـلـيـشـيــا كـ ــارة ت ـغ ــذي الـ ـص ــراع على
ّ
التاجوري ،وهو
السيطرة بينه وبــن
ّ
أمر يرى جالل حرشاوي أنه قد يكون
دافعًا «ألن يقوم (األخير) بما يبغضه
ّ
ّ
القذافيني».
السلفيون :مصادقة

اضطر حفتر
إلى إبداء
انفتاح تجاه
بعض ّالتيارات
ّالقذافية
يحارب
ألنه ّ
اإلسالميين

