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سوريا

ليبيا

إعادة تشغيل «الشرارة»:
النفط ورقة حفتر السياسية

«النصرة» تواصل تثبيت «اإلمارة»:

خطط «دمج حكومي» ...و«ال مركزية إدارية»!

تواصل «هيئة تحرير الشام» إحكام قبضتها على محافظة إدلب،
مستعينة بذراعها اإلدارية األبرز« ،حكومة اإلنقاذ» .وتتابع األخيرة العمل
على «تمكين الشرع» ،فيما يتزايد الحديث ّعن خطط إقليمية لدمجها
بـ«الحكومة المؤقتة» ،على أن تحظى كل منطقة من مناطق الشمال
السوري الخارجة عن سيطرة دمشق بـ«ال مركزية إدارية»!
صهيب عنجريني
ال ت ـض ـ ّـي ــع «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام/
جبهة النصرة» الوقت أبدًا .الجماعة
املـتـطــرفــة ال ـتــي هيمنت عـلــى معظم
املـ ـس ــاح ــات الـ ـخ ــارج ــة عـ ــن س ـي ـطــرة
دم ـشــق ف ــي «مـثـلــث ال ـش ـمــال» مطلع
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ت ــواص ــل االش ـت ـغــال
بجهد دؤوب على مشروع «التمكني»،
بمختلف الوسائل .وتشي املعلومات
املـتــوافــرة بــوجــود تــوافــق غير معلن
بني «تحرير الشام» و«فيلق الشام»،
يتيح لألولى االنفراد بتثبيت أسس
السيطرة على إدلب وأجزاء من ريف
حماة الشمالي ،مع إبقاء ريف حلب
الغربي (يهيمن عليه «فيلق الشام»
ّ
مــع حضور أقــل لــ«الـنـصــرة») خــارج
هذه الخطط مرحليًا .ليس الحديث
ه ـن ــا ع ــن س ـي ـط ــرة ع ـس ـك ــري ــة ،ف ـهــذه
باتت شبه ُمطلقة لـ«تحرير الشام»،
ب ــل ي ـت ـع ـ ّـداه ــا إلـ ــى إحـ ـك ــام الـقـبـضــة

أبرز األسماء المطروحة
لترؤس «الحكومة المشتركة»
هو أنس العبدة
«اإلداريـ ـ ــة» بـمــا يـتــوافــق مــع «أحـكــام
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرع» ،ويـ ـضـ ـم ــن ه ـي ـم ـن ــة رجـ ــال
أب ــو محمد الـجــوالنــي عـلــى مختلف
مـنــاحــي الـحـيــاة ،بــاالسـتـعــانــة ب ــأداة
ش ــدي ــدة الـفـعــالـيــة اس ـم ـهــا «حـكُــومــة
اإلن ـقــاذ» .وبــرغــم أن الـخـطــاب املعلن
لـ ــ«تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام» يـ ــزعـ ــم تـسـلـيــم
املسؤوليات اإلداري ــة لــ«اإلنـقــاذ» من
ّ
دون التدخل في عملها ،فإن كواليس
إدلـ ـ ـ ــب ت ـك ـش ــف ع ـ ــن ت ـن ـس ـي ــق ع ــال ــي
امل ـس ـتــوى ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـمــا يـخــدم
أمر واقع».
التأسيس لـ«إمارة ٍ

«لباس شرعي» وجباية

ع ـ ّـمـ ـم ــت «رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ج ــامـ ـع ــة إدل ـ ـ ــب»
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـ ــ«حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ»،
ّ
أمـ ــس ،ق ـ ــرارًا ُي ـحــتــم ع ـلــى الـطــالـبــات
ّ
واملوظفات في الجامعة التقيد التام
بـ«اللباس الشرعي املحتشم» .القرار
ح ـ ّـدد ش ــروط «االح ـت ـشــام» بــ«لـبــاس
فـضـفــاض ســاتــر لجميع ال ـب ــدن ،بال
زينة» ،و«عــدم لبس الكعب العالي»،
و«عـ ـ ــدم وضـ ــع م ـســاح ـيــق الـتـجـمـيــل
عـ ـل ــى ال ـ ــوج ـ ــه وال ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــن» ،و«ع ـ ـ ــدم
وضــع العطور أو رفــع الشعر (تحت
الـحـجــاب) بطريقة مخالفة شــرعــا».
ّ
وهدد التعميم املخالفني بالعقوبات
واإلج ــراءات القانونية حــال التكرار،
كما حصر مسؤولية متابعة تنفيذ
التعليمات بـ«مشرفة املكتب الدعوي
فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة أو امل ـ ـع ـ ـهـ ــد» .وح ـظ ـيــت
ال ـخ ـط ــوة بـ ــ«مـ ـب ــارك ــة» م ــن عـ ــدد من
وج ـ ـ ــوه «تـ ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ال ـ ـب ـ ــارزة،
وعلى رأسها «عضو مجلس شورى
الهيئة» أبو الفتح الفرغلي (املصري
يحيى طاهر فرغلي).
وتأتي تلك الخطوة في إطار مساعي
«اإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ» ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا «ت ـح ــري ــر
الـ ـش ــام» ،إل ــى ف ــرض «ضــوابـطـهـمــا»
على قطاع التعليم فــي شكل خاص
(راج ــع «األخ ـبــار»  20شـبــاط .)2019
وتـتــرافــق هــذه اإلجـ ــراءات مــع تعزيز
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ّ
«اإلنقاذ» قبضتها على كل املفاصل
الـخــدمـيــة والـجـبــائـيــة ،وال سيما ما
يتعلق بتجارة املحروقات (املستمرة
في التدفق من مناطق سيطرة «قوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة») ،ورس ـ ــوم
َ
قطاعي املواصالت والنقل،
وضرائب
ً
ع ــاوة على بيع الكهرباء (أمبيرات
االشتراك) .ومع أن الخطوات ال تبدو
مفاجئة في ّ
حد ذاتها ،فإنها تكتسب
أهـ ـمـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة فـ ــي إطـ ـ ـ ــار «سـ ـب ــاق
املشاريع» الــذي انطلق في إدلــب مع
ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي («األخ ـ ـبـ ــار» 1
شباط .)2019

«حكومة مشتركة»؟
أبرز ما يستوجب الوقوف عنده في
ما تقدم ،استعجال «حكومة اإلنقاذ»
ف ــرض قــوانـيـنـهــا ال ـخ ــاص ــة ،بــالــرغــم
من الحديث املستمر عن «تعديالت»
ق ــد ت ـل ـحــق بــامل ـش ـهــد «اإلداري» فــي
الشمال الخارج عن سيطرة دمشق.
وتزايدت األنباء عن صيغة توافقية
ـار البحث فيها ،لدمج «الحكومة
جـ ٍ
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة» (ت ـ ـح ـ ـضـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـن ــاط ــق
«درع ال ـف ــرات» و«غ ـصــن الــزي ـتــون»)،
بنظيرتها ّ«اإلنـقــاذ» .وبرغم اإلغــراء
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــثـ ـل ــه الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة امل ـط ـل ـق ــة
لـ«تحرير الشام» على املشهد ،فإنها
تبدو مضطرة إلــى القبول بـ«حلول
تـ ــواف ـ ـق ـ ـيـ ــة» ،اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـض ـغــوط
اإلقـلـيـمـيــة م ــن ج ـه ــة ،وح ــرص ــا على
استمرار دعم املنظمات األجنبية من
جهة أخرى .وكانت معظم املنظمات

تظاهرات في ّ
معرة النعمان الشهر الماضي احتجاجًا على إغالق «تحرير الشام» بعض المراكز التعليمية (أ ف ب)

ّ
(أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وأم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة) قـ ــد عــل ـقــت
نشاطها ّإبــان فــورة «تحرير الشام»
األخيرة ،قبل أن ّ
تقرر قبل أسبوعني
مواصلة عملها.
أمــا أب ــرز األس ـمــاء املـطــروحــة للتربع
على رأس «الحكومة املشتركة» ،فهو
اسـ ــم «رئـ ـي ــس االئـ ـت ــاف املـ ـع ــارض»
السابق أنس العبدة ،املحسوب على
ّ
الـ ـخ ــط «اإلخـ ـ ــوانـ ـ ــي» ف ــي امل ـع ــارض ــة
الـســوريــة .وتــؤكــد مـصــادر معارضة
وأخ ـ ــرى «ج ـه ــادي ــة» أن «ال ـع ـب ــدة قد

عـقــد ل ـقــاءات ع ــدة مــع مـســؤولــن في
اإلنقاذ ،وآخرين ينتمون صراحة إلى
النصرة» للغاية املــذكــورة .ويصعب
ّ
تصور تطبيق «قــوانــن» واحــدة في
«إم ـ ـ ــارة ال ـن ـص ــرة» غ ـيــر امل ـع ـل ـنــة في
إدلـ ــب ،ومـنـطـقـتــي االح ـت ــال الـتــركــي
ـرات» و«غ ـص ــن الــزي ـتــون»،
«درع الـ ـف ـ ّ
إذ تـمـيــل كــفــة الـتـشــدد إل ــى مصلحة
«النصرة» بال شك .لكن هذا التفصيل
ّ
ال يمثل «معضلة مستعصية» ،وفقًا
ملـ ـص ــدر مـ ـع ــارض م ــواك ــب مل ــا ي ــدور

وراء ال ـك ــوال ـي ــس .وي ــوض ــح امل ـصــدر
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـص ـي ــغ
املطروحة لدمج الحكومتني ،تتضمن
ُ
تكريس المركزية إدارية ،بحيث تدار
كل منطقة وفق آليات محلية خاصة،
بما ال يتعارض مع القوانني العامة».

رهان «األمن» و«المهاجرين»

ّ
يمثل الفلتان األمني قاسمًا مشتركًا
بني كل املناطق الخارجة عن سيطرة
دم ـشــق ف ــي ال ـش ـمــال .وفـيـمــا تـتــزايــد

أع ـمــال الـنـهــب وال ـســرقــة فــي مناطق
«الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ــؤق ـ ـتـ ــة» (ري ـ ـ ــف حـلــب
الـ ـشـ ـم ــال ــي) ،م ـت ــراف ـق ــة مـ ــع ال ـخ ـطــف
وال ـت ـص ـف ـي ــات ،ت ـت ــزاي ــد ال ـت ـف ـج ـيــرات
والـهـجـمــات االنـتـحــاريــة فــي مناطق
ّ
«اإلن ـق ــاذ» فــي إدل ــب .وت ـظــل األخـيــرة
مـفـتــوحــة عـلــى اح ـت ـمــاالت صــدامــات
واسعة النطاق بني «تحرير الشام»
وع ــدد مــن املـجـمــوعــات «الـجـهــاديــة»
األخ ـ ـ ــرى ،ب ــرغ ــم ال ـت ـبــريــد ال ـظــاهــري
لـ ـه ــذا امل ـ ـلـ ــف .وتـ ـ ــزايـ ـ ــدت فـ ــي األيـ ـ ــام
األخ ـ ـيـ ــرة االتـ ـه ــام ــات املـ ـت ــداول ــة فــي
ال ـكــوال ـيــس «ال ـج ـه ــادي ــة» لــ«تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام» ب ــاس ـت ـه ــداف «امل ـه ــاج ــري ــن»
(وهم «الجهاديون» غير السوريني).
وتـ ــذهـ ــب م ـ ـصـ ــادر «ج ـ ـهـ ــاديـ ــة» إل ــى
ح ـ ّـد ال ـحــديــث ع ــن «ح ـم ـلــة ممنهجة
أطلقتها الهيئة لتصفية املهاجرين،
ً
ً
اعتقاال وقتال» ،وعن استنفار أمني
لهذه الغاية.
أمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أرض الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،ف ـي ـب ــدو
أن «ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة» تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى «فـ ـ ــرز
املـهــاجــريــن» إلــى صنفني أساسيني:
ّ
يضم رجالها واملحسوبني
«صالح»
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،و«طـ ـ ــالـ ـ ــح» ي ـ ـضـ ــم أعـ ـض ــاء
امل ـج ـمــوعــات «ال ـج ـه ــادي ــة» األخـ ــرى،
فـ ــي ت ـم ـه ـي ــد مل ــرحـ ـل ــة ت ــالـ ـي ــة «ال ب ـ ّـد
منها» .وال تقتصر «الهموم األمنية»
لـ«تحرير الشام» على «الجهاديني»
ّ
تتعداهم
غير املحسوبني عليها ،بل
إل ـ ـ ــى ك ـ ــل امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
األخ ــرى .واقـتـحــم عـنــاصــر «الهيئة»
قبل يومني «املكتب األمني للشرطة
الحرة» في قلعة املضيق (ريف حماة
ال ـش ـمــالــي) ،الـ ــذي ي ـعـ ّـد «آخـ ــر مــراكــز
الـشــرطــة ال ـحــرة فــي مـنــاطــق سيطرة
الهيئة» .ووضعت مصادر معارضة
الـخـطــوة فــي إط ــار ح ــرص «الهيئة»
على «استكمال انتزاع كل السلطات
األمنية في قــرى سهل الغاب وجبل
شحشبو وقلعة املضيق».

ّ
نقاشات «المنطقة اآلمنة» المتعثرة تختبر تفاهمات «أستانا»
لم تترك أنقرة مناسبة منذ خرج
مشروع «املنطقة اآلمنة» إلى العلن
ً
إال وأكدت فيها أنها لن تقبل بديال
ّ
من تولي قواتها أمن تلك املنطقة
املفترضة ،وضمان إبعاد عناصر
«وحــدات حماية الشعب» الكردية
ع ــن ح ــدوده ــا .وال ي ـخ ــرج حــديــث
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،رج ـ ـ ــب ط ـيــب
أردوغـ ـ ــان ،امل ـك ـ ّـرر فــي ه ــذا ال ـشــأن،
عــن سـيــاق ضـغــط مستمر يــراعــي
ت ـ ـطـ ــورات املـ ـف ــاوض ــات امل ـس ـت ـمــرة
بني الجانبني التركي واألميركي،
التي لــم تخرج بجديد حتى اآلن.
أردوغــان ذهب أمس إلى استعادة
تـفــاصـيــل ال ـخــافــات الـقــائـمــة بني
ب ـ ــاده والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة حــول
م ـص ـيــر م ـن ــاط ــق ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات،
خـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـلـ ــف األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـت ــي
وضـعـتـهــا ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة في
يـ ــد «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة خ ــال
الـسـنــوات املــاضـيــة ،مــذك ـرًا بقيود
تـفــرضـهــا واش ـن ـطــن عـلــى تسليح
جيشهّ .
هـ ــذا ال ـت ـع ــث ــر ف ــي ح ـل ـح ـلــة «ع ـق ــد»
م ـل ـفــي م ـن ـبــج و«امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـن ــة»
يـقــابـلــه ت ــوت ـ ٌـر يـحـيــط بـتـفــاهـمــات
تركيا وروسيا وإيران ضمن إطار
«أس ـتــانــا/ســوت ـشــي» ،م ــع ارت ـفــاع
مـنـســوب الـتـصـعـيــد عـلــى خـطــوط

ال ـت ـم ــاس ف ــي امل ـن ـط ـقــة «امل ـن ــزوع ــة
الـســاح» .ورغــم احتماالت انــزالق
مـ ـج ــري ــات امل ـ ـيـ ــدان إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
ّ
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـت ـق ــط ـع ــة ،ال تـشـيــر
ت ـص ــري ـح ــات املـ ـس ــؤول ــن ال ـ ــروس
واألت ـ ــراك إل ــى وج ــود نـيــات لكسر
التفاهمات و«الـتـهــدئــة» هـنــاك .إذ
خ ــرج وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سيرغي الفــروف ،ليؤكد أن جيش
ب ــاده يـنـ ّـســق مــع أن ـقــرة ودم ـشــق،
بما يتيح «اتخاذ خطوات عملية
لـتـنـفـيــذ ب ـن ــود ات ـف ــاق س ــوت ـش ــي...

خـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ـص ـ ــل امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ع ــن
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة» .ويظهر
التصريح أن اإلجراءات العسكرية
ّ
تصب في خدمة إنفاذ
التي تجري
«سوتشي» ،ال السير في خالفه.
بالتوازي ،تبدي تركيا حرصًا على
تـمـتــن تـفــاهـمــاتـهــا م ــع الـجــانـبــن
الروسي واإليــرانــي ،رغم تصويب
حـ ـلـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،املـسـتـمــر عـلــى «الــوجــود
اإلي ــران ــي» ف ــي س ــوري ــا ،وإق ــراره ــا
امل ـت ـجــدد ب ــأن إض ـعــافــه واح ـ ـ ٌـد من

من تدريبات الفصائل التي تديرها أنقرة في محيط جرابلس (أ ف ب)

أه ــداف بـقــاء قــواتـهــا ه ـنــاك .وكــان
الفـ ـت ــا أمـ ـ ــس أن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
صــويـلــو ،أشــار
ال ـتــركــي ،سـلـيـمــان ّ
إلـ ــى أن ب ـ ــاده س ـت ـنــفــذ «عـمـلـيــات
أم ـن ـيــة م ـش ـتــركــة» م ــع إيـ ـ ــران ضد
«ح ـ ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي».
ورغم أن الحديث عن تعاون تركي
ـ ـ إيراني ضد الحزب ليس جديدًا،
فــإن توقيته بالتزامن مــع أولــويــة
تركيا بإبعاد «فــرع الكردستاني
فــي ســوريــا» (ال ــوح ــدات الـكــرديــة)
ع ــن حـ ــدودهـ ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
تعزيز التعاون في امللف السوري
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،خ ــاص ــة أن أن ـق ــرة
ت ـع ــان ــي مـ ــن عـ ـق ــدة الـ ـتـ ـع ــاون بــن
واشنطن و«الوحدات» الكردية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ع ــن
ََ
أجمل
«تفاهمات الحقل السوري»،
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،عبد
ال ـل ــه ب ــن زاي ـ ـ ــد ،الـ ــدوريـ ــن ال ـتــركــي
واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ض ـم ــن األمـ ـ ـ ــور «غ ـيــر
امل ـق ـب ــول ــة» لـ ـب ــاده .كـ ــام ب ــن زاي ــد
الالفت جاء خالل استقباله نظيره
الروسي ،الفروف ،وترافق مع قوله
إن هناك حاجة إلى «دور عربي في
سوريا ،في السياسة واالستقرار
واألمـ ـ ـ ـ ــن .ون ـ ـحـ ــن ال نـ ــوافـ ــق عـلــى
أســال ـيــب ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة في
القضايا الداخلية ،لكننا اآلن نرى

ت ــوس ــع دور تــرك ـيــا وإيـ ـ ــران وغـيــابــا
عــرب ـيــا ،ونـعـتـبــر ه ــذا غـيــر مـقـبــول».
وأض ــاف فــي مؤتمر صحافي أمــس:
«ن ــري ــد أن ت ـك ــون س ــوري ــا ج ـ ــزءًا مــن
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وقـ ـ ــرار اإلمـ ـ ــارات
فـتــح سـفــارتـهــا فــي دمـشــق هــو لبدء
ه ــذه الــرح ـلــة ...نعتقد أن ه ــذا بــدايــة
الـطــريــق ،ومـشــاركــة جميع األط ــراف
ضرورية».
يــأتــي حــديــث ال ــوزي ــر اإلم ــارات ــي في
وق ــت أك ــد فـيــه األم ــن ال ـعــام لجامعة
الــدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،أن
مــوضــوع مشاركة ســوريــا فــي القمة
املـقـبـلــة ف ــي تــونــس «ل ــم ُي ـط ــرح على
ّ
العربي
اإلطــاق» .وفي ضوء املوقف
امللجوم أميركيًا إزاء عودة العالقات
مع دمشق ،كان الفتًا أمس اعتراض
 20عضوًا في مجلس النواب األردني
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــذيـ ــر امل ـ ـل ـ ـحـ ــق ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
األميركي في عمان للتجار األردنيني
من «توجيه تجارتهم نحو سوريا،
وااللتفات نحو العراق» ،على حد ما
نقلت وكالة «األناضول» عن النائب
وفـ ـ ـ ــاء بـ ـن ــي م ـص ـط ـف ــى .وأوض ـ ـحـ ـ ّـت
الــوكــالــة أن امل ـســؤول األمـيــركــي حــذر
م ــن أن «مـ ــن سـيـتـعــامــل م ــع ســوريــا
ب ـعــاقــات ت ـجــاريــة عـلـيــه أن يتحمل
تبعات ذلك».
(األخبار)

أعلنت «المؤسسة
الوطنية للنفط» إعادة
تشغيل حقل الشرارة
النفطي األكبر في البالد،
وذلك عقب سلسلة لقاءات
احتضنتها أبو ظبي نهاية
الشهر الماضي ،ما يلقي
الضوء على ارتهان قطاع
النفط الليبي للمناورات
السياسية المحلية والدولية
حبيب الحاج سالم
بعد إغــاقــه فــي كــانــون األول /ديسمبر
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى ي ــد م ـي ـل ـي ـش ـيــا عـسـكــريــة
مدعومة مــن «ح ــراك غضب ف ــزان» ،الــذي
يطالب بتوفير اعـتـمــادات أكـبــر لجنوب
البالد ،أعلنت «املؤسسة الوطنية للنفط»
املــوجــودة في طرابلس ،اإلثنني املاضي،
رفع حالة القوة القاهرة وإعــادة تشغيل
حـقــل الـ ـش ــرارة (يـنـتــج ح ــوال ــي  350ألــف
بــرمـيــل يــوم ـيــا) .وع ــزت املــؤسـســة الـقــرار
إلى «التأكد من خروج املجموعة املسلحة
املسؤولة عن إغالقه ،والتي تسببت في
خ ـســائــر ف ــي اإلنـ ـت ــاج ق ــدره ــا  1.8مـلـيــار
دوالر أم ـي ــرك ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن ّ شــركــة
ّ
«أك ــاك ــوس» ،املـشــغـلــة لـلـحـقــل ،تـلــقــت من
آمــر وح ــدة حماية األص ــول النفطية في
الحقل ،العميد الريفي كنه أحـمــد علي،
ت ـع ـه ـدًا خ ـط ـيــا ب ـخ ـص ــوص «إب ـ ـعـ ــاد كــل
األفــراد الصادر بحقهم أمر بالقبض من
النائب العام».
في واقع األمر ،كان خروج هذه امليليشيا
ـ ـ منذ البداية ـ ـ املطلب األساسي لرئيس
مجلس إدارة مؤسسة النفط ،مصطفى
صنع الـلــه ،إلع ــادة تشغيل الحقل ،لكنه
ل ــم ي ـت ـح ـقــق إال ب ـع ــد وقـ ـ ــوع «ال ـ ـشـ ــرارة»

تحت سيطرة قــوات خليفة حفتر ضمن
حملتها في الجنوب ،وإثر تعيني األخير،
ً
العميد كنه ،مسؤوال عن تأمني الحقل ،ما
يؤشر إلى مساومات سياسية.
ّ
م ـط ـل ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،حـ ــلـ ــت فــي
العاصمة اإلماراتية أبــو ظبي ثالثة من
أب ـ ــرز وج ـ ــوه ال ـس ـيــاســة ال ـل ـي ـب ـيــة ،حفتر
وص ـن ــع ال ـل ــه ورئ ـي ــس ح ـكــومــة «ال ــوف ــاق
ال ــوطـ ـن ــي» وم ـج ـل ـس ـهــا ال ــرئ ــاس ــي فــائــز
ال ـســراج .وعـلــى غـيــر املـتــوقــع ،لــم يجلس
السراج وصنع الله باعتبارهما حليفني
إلــى حفتر ،بــل اجتمعا معًا واتفقا على
إعـ ـ ــادة ف ـتــح «ال ـ ـش ـ ــرارة» .بـ ــدا االج ـت ـمــاع
غ ــريـ ـب ــا؛ إذ ي ـع ـمــل الـ ــرجـ ــان ج ـن ـبــا إل ــى
جنب في طرابلس ،وال توجد أي موانع
الجتماعهما في ليبيا ،وقد ّ
فسر البعض
خـطــوتـهـمــا ب ــأن رئ ـيــس مــؤسـســة النفط
ت ـعــرض لـلـضـغــط م ــن امل ـب ـعــوث األم ـمــي،
ال ــذي رع ــى لـقــاء أب ــو ظـبــي ،لـلـتــراجــع عن
تـعـطـيـلــه إع ـ ــادة ف ـتــح ال ـح ـقــل ،لـكـنــه أراد
إخ ـ ــراج األمـ ــر وك ــأن ــه ث ـمــرة ت ــواف ــق بينه
وبــن الـســراج ،فيما ذهــب آخــرون إلــى أن
حفتر اشترط إعادة فتح الحقل للجلوس
مع السراج.
رب ـم ــا ي ـك ــون ك ــا ال ـت ـف ـس ـيــران صــائ ـبــن؛
إذ م ــن م ـص ـل ـحــة امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ،أي
دول الـغــرب املهيمنة ،دفــع إنـتــاج النفط
الليبي إلى أقصاه ،بالنظر إلى العقوبات
املسلطة على إيران واألزمة التي تمر بها

فنزويال ،للحفاظ على أسعار منخفضة.
ذلك واضحًا في النبرة التهديدية
ويبدو ّ
ّ
التي تتبناها هذه الدول كلما تم تهديد
حقول النفط أو موانئه ،والتي تتجاوز
بـكـثـيــر م ـس ـتــوى االه ـت ـم ــام الـ ــذي تــولـيــه
لقضايا أخ ــرى .إضــافــة إلــى ذل ــك ،التقى
حـفـتــر بــال ـف ـعــل ب ــال ـس ــراج ،ب ـعــد الـتـعـهــد
بفتح الحقل بيوم ،لكن من دون التقاط
صور للقاء كما جرت العادة.
ل ـكــن م ــا ال ـ ــذي ي ــدف ــع ح ـف ـتــر إلـ ــى إعـ ــادة
ف ـت ــح ال ـح ـق ــل الـ ـ ــذي تـسـتـفـيــد طــراب ـلــس
م ــن ع ــوائ ــده امل ــال ـي ــة؟ ف ــي ال ــواق ــع ،تـقــوم
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة حـ ـفـ ـت ــر ف ـ ــي الـ ـع ــام ــن
األخ ـيــريــن عـلــى تـثـبـيــت سـيـطــرتــه على
أغ ـلــب م ــوان ــئ ال ـن ـفــط وم ــواق ــع إن ـتــاجــه،
مع عدم استفادته مباشرة من مــوارده.

يوظف حفتر ملف
النفط في صياغة
عالقات دولية بعيدًا عن
العوائد المالية

تتمتع حكومة «الوفاق» بحصرية تسويق النفط (أ ف ب)

محاولته تسويق املحروقات
فعلى رغم ُ
عبر مؤسسة أنشئت للغرض في شرق
الـبــاد ،إال أن األمــر بقي ـ ـ برغبة دولية
َ
ـ ـ ـ مـحـتــكـرًا مــن ِقـ َـبــل املــؤس ـســة الــوطـنـيــة
للنفط املوالية لحكومة «الــوفــاق» .لكن
حفتر يرى عدة فوائد في بسط سيطرته
عليها ،فهي تمثل ورقة ضغط سياسية
راب ـ ـحـ ــة ،وت ـس ـم ــح لـ ــه ب ـت ـص ــوي ــر نـفـســه
ك ـس ـل ـطــة أمـ ــر واق ـ ــع ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى تــأمــن
املنشآت الطاقية ،ما يجعله طرف حوار
ض ــروري ــا ألي دول ــة تــريــد تــأمــن حقول
شركاتها في البالد ،أو تسعى للتنقيب
وبعث حقول جديدة.
توجد إشــارات على توظيف حفتر ملف
الـنـفــط فــي صـيــاغــة عــاقــات دول ـيــة .فهو
أمل ــح إل ــى ذل ــك ف ــي ح ــدي ــث إل ــى صحيفة
«لـ ــوف ـ ـي ـ ـغـ ــارو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ن ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2017بــال ـقــول إن «فــرن ـســا رافـقـتـنــا في
هــذا الـصــراع ،تساعدنا ...فــي الــدفــاع عن
القضية العادلة ،وهــي شريك مميز لنا،
ّ
سنعبر لها عــن امتناننا
ونـعــرف كيف
في املستقبل» .كما سبق وأطلق رئيس
أرك ـ ــان ج ـي ـشــه ،ع ـبــد الـ ـ ــرزاق ال ـنــاظــوري،
تـصــريـحــات ق ــال فـيـهــا إن ـهــم سـيــوفــرون
شـحـنــات نـفــط إل ــى مـصــر الــداع ـمــة لـهــم،
وذلــك عقب قــرار شركة «أرام ـكــو» إيقاف
مخصصات نفط ملصر عام .2016
مع ذلــك ،قد ال تكفي استراتيجية حفتر
في منحه اليد العليا في البالد .فلمحور
غ ــرب ال ـب ــاد أس ـل ـح ـتــه واسـتــراتـيـجـيـتــه
امل ـض ــادة ،ع ــاوة عـلــى تمتعه بحصرية
تـســويــق الـنـفــط .ويـحـظــى الـفــاعـلــون في
الغرب بشرعية سياسية واعتراف دولي
ّ
تــولــد مــن اتـفــاق الصخيرات للمصالحة
الـسـيــاسـيــة ،ويـسـيـطــرون عـلــى «مـصــرف
ليبيا املــركــزي» (رغ ــم أن لحكومة شرق
البالد مصرفها أيضًا الذي يطبع العملة
في روسيا) .لكن األهم من ذلك شرعيتهم
«الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــة» ،وارت ـ ـكـ ــازهـ ــم ع ـل ــى ثـقـلـهــم
وكثافتهم الديموغرافية في مدن الغرب،
واحتفاظهم بترسانة عسكرية ضخمة،
ما قد يؤدي إلى حرب طويلة مدمرة في
حال قرر حفتر التقدم إلى مناطقهم.

مصر

َ
تصفية الصحف القومية :المال أولى من الثقافة!
باتت المؤسسات الصحافية القومية
في مصر قاب قوسين أو أدنى من
التصفية ،التي ستعيد إلى الدولة ديونها
الم َّ
ُ
قدرة بنحو مليار دوالر ،مقابل زيادة
مالية محدودة للصحافيين
القاهرة ــ جالل خيرت
اعتمدت الحكومة املصرية ،أخيرًا ،خطة لتصفية الصحف
القومية التي تمتلكها ،والتي وصلت مديونياتها إلى أكثر
من  17مليار جينه (ما يقارب مليار دوالر أميركي) ،بعد
مناقشات طويلة خالل الفترة املاضية مع «الهيئة الوطنية
للصحافة» ،التي يترأسها الصحافي املـقــرب مــن السلطة
كرم جابر.
الخطة الجديدة تستهدف تسوية ديون املؤسسات القومية
ُ
التي تصدر غالبية الصحف واملجالت األسبوعية ،باإلضافة
إلى تقليل الخسائر وإغالق املؤسسات التي ال تربح ،ضمن
عملية على مراحل تبدأ ببيع األصول غير املستغلة وغير
ً
ال ـضــروري ــة ،وصـ ــوال إل ــى وق ــف إص ـ ــدارات تــاريـخـيــة لعدم
تحقيقها مبيعات ،ودمــج صحافييها والعاملني فيها مع
ً
جهات أخــرى ،فضال عن وقــف أي تعيينات جــديــدة ،علمًا
ّ
أن مــن ه ــذه املــؤسـســات مــن لــم يـعــن أح ـدًا مـنــذ م ــدة ،وفــي
مقدمها «األه ــرام» التي توقفت التعيينات فيها منذ نحو

أربــع سـنــوات ،إذ يعمل مئات الشباب فيها بعقود مؤقتة
ً
أمال في تعيينات قريبة.
ُ
ّ
املؤسسات القومية تكبدها
وتبرر الحكومة خطوتها بأن
ّ
خسائر منذ سنوات ،خاصة في ظل ازدياد تكلفة الطباعة
واألجــور ،والعجز عن رفــع سعر البيع للصحف واملجالت
ً
بـمــا ي ـســاوي سـعــر الـتـكـلـفــة ،ف ـضــا عــن تــراجــع الـعــائــدات
ّ
اإلعــانـيــة ج ــراء الــركــود فــي ســوق اإلع ــان ــات ،ال ــذي سبب
كبرى َ وإغالقها.
أيضًا إفالس وكاالت إعالنية ُ
وتـعـتـمــد رؤي ــة الـحـكــومــة ،ال ـتــي طـ ِّـبــقــت سـلـفــا فــي نــزاعــات
مالية متراكمة لشركات مختلفة ،على تسوية املديونيات
م ــع إس ـق ــاط ج ــزء بـسـيــط مـنـهــا .وس ـت ـكــون آل ـيــة الـتـســويــة
خالل الفترة املقبلة للمؤسسات الصحافية في ما تمتلكه
ـان ،ســواء وســط القاهرة ،أو في محافظات
من
ٍ
أراض ومـبـ ٍ
ومدن أخرى .وتخطط الدولة أيضًا لبيع األراضي لشركات
استثمارية ،خاصة أن غالبية املؤسسات القومية العريقة
تمتلك عقارات مميزة في مواقع بعضها وسط العاصمة،
ً
وأخرى في شوارع رئيسية أو مطلة على النيل ،فضال عن
دمــج بعض املــؤسـســات ذات املـبــانــي الكبيرة واإلص ــدارات
املحدودة ،ونقل العمال الفنيني إلى مطابع ملؤسسات أخرى.
ومن املؤسسات التي ُد ِر َســت حالتها بنحو مستفيض،
ً
مبنى كبيرًا على كورنيش
«دار امل ـعــارف» ،التي تمتلك
ُ
است َّ
قر على تصفيتها ،وتوزيع العاملني فيها
النيل .إذ
على مــؤسـســات أخ ــرى ،مــع هــدم مبناها امل ـجــاور ملبنى
ال ـت ـل ـفــزيــون ،ل ـي ـكــون جـ ــزءًا م ــن م ـش ــروع ت ـطــويــر مثلث
ماسبيرو ،على أن يجري التعامل مــع إصــداراتـهــا عبر
املؤسسات األخرى.

ومن ضمن املخطط أيضًا ،تحويل بعض اإلصدارات إلى
إص ــدارات إلكترونية فحسب ،بهدف تقليص الخسائر
التي ّ
تتكبدها املطبوعات املختلفة ،واستيعاب عمالتها،
إل ــى جــانــب تــوفـيــر نـفـقــات معينة ،مــع مــراعــاة استغالل
امل ـس ــاح ــات ال ـشــاس ـعــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا ب ـعــض الـصـحــف
ّ
يمكنها من ّ
تحمل اإلنفاق على ذاتها من
استثماريًا ،يما
مبان غير مستغلة.
أو
كاملة
ألدوار
اإليجاري
العائد
ٍ
وفي تصور الحكومة أن الوقت الحالي هو األكثر مناسبة
لـتـنـفـيــذ خ ـط ـت ـهــا .ف ـمــن ج ــان ــبُ ،سـتـسـعــى إلـ ــى إرضـ ــاء
َّ
ص للتكنولوجيا
الصحافيني بزيادة البدل املالي املخص ً
والتدريب في موازنة العام الجديد ،ضامنة تأييد النقيب
املقبل ضياء رشوان لتحركاتها التي تصفها بأنها في
إط ــار «الـحـفــاظ عـلــى حـقــوق الـصـحـ ّـافـيــن» ،وف ــي الــوقــت
نفسه تحقيق عــوائــد لـلــدولــة ،فــي ظــل تيقنها مــن غياب
معارضة حقيقية يمكنها التصدي للمخطط القائم على
االستفادة املالية فحسب ،من دون مراعاة البعد الثقافي
لبعض اإلصدارات ،حتى لو كانت توزع أعدادًا قليلة.
من جهة أخرى ،تسعى الحكومة إلى تحصيل املتأخرات
املستحقة للضرائب والتأمينات على املؤسسات القومية،
وهي خطوة وإن كانت تسير بهدوء حذر ،فإن عواقبها
ستكون وخيمة على السياسة والصحافة املصريتني.
فبعض اإلص ــدارات ،رغم معاناتها من مشكالت إداريــة
وروتينية جمة ،تنجح أحيانًا في دق ناقوس الخطر عبر
موضوعات أو معالجات تكون خارج الرقابة أحيانًا ،كما
حــدث فــي مجلة «األه ــرام الـعــربــي» الـتــي كــانــت املطبوعة
َ
الوحيدة الداعمة ملصرية جزيرتي تيران وصنافير.

