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العالم

العالم
ليبيا

على الغالف

سقوط سرت في يد حفتر

«مدخلي»ّ
قصة انقالب ُ

العاجزة...
أوروبا
ٌ
تماه كامل مع األميركيين
ٍ
نادين شلق
َ َ
لـ ــم ي ـع ــد مـ ـع ــروف ــا مـ ــا ال ـ ـ ــذي ت ـحــت ـكــم
إلـيــه ال ــدول األوروب ـي ــة بالضبط لدى
إطالقها تصريحاتها وبياناتها في
شــأن الـسـلــوك األمـيــركــي تـجــاه إي ــران،
بــدءًا مــن انسحاب الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب «بـشـكــل أح ـ ــادي» من
ً
االتـفــاق الـنــووي ،وصــوال إلــى اتخاذه
قرار اغتيال الجنرال قاسم سليماني
«بـ ـشـ ـك ــل أح ـ ـ ـ ـ ــادي» أيـ ـ ـض ـ ــا .األس ـئ ـل ــة
ُ
ال ـتــي ت ـط ــرح ح ــول خـلـفـيــة ت ـصـ ّـرفــات
ّ
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن إزاء هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
كـثـيــرة ،وال سيما أن غالبية املــواقــف
ُ
الصادرة عنهم ،على تفاوتها ،تظهر
غلبة الــرؤيــة األميركية على رؤيتهم
لطاملا
الخاصة للمنطقة .أوروبا ،التي
ً
ً
ّ
محاولة
للتقرب من إيران،
أبدت ميال
ِ
بدور في الحفاظ على استقرار
القيام
ٍ
امل ـن ـط ـقــة ،ت ــرض ــخ ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي تـنـظــر إلــى
طهران على أنها تهديد جيوسياسي،
ّ
ّ
وتتمنى الـقـضــاء على قوتها فــي كل
ف ــرص ــة س ــان ـح ــة .ال ـك ـل ـمــة امل ـف ـت ــاح في
ّ
كــل هــذا هــي «الـعـجــز» األوروب ــي أمــام
الـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي ،وال ـ ــذي ينعكس
ّ
ع ـ ـبـ ــر جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـح ـ ــط ـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بمختلف امللفات الدولية (وال سيما
منها اإليراني ـ ـ األميركي) ،والتي كان
آخرها اغتيال سليماني .ألقى الحدث
األخير الضوء ،أكثر فأكثر ،على مدى
ضـعــف األوروبـ ـي ــن ،وم ــدى إذعــانـهــم
ّ
ل ــرغ ـب ــات رئـ ـي ــس م ـت ـق ــل ــب ،وص ــاح ــب
قـ ـ ـ ـ ــرارات ارتـ ـج ــالـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا صـ ـق ــوره
م ــن «امل ـح ــاف ـظ ــن الـ ـج ــدد» ال ي ــزال ــون
يعيشون سكرة عودتهم إلى السلطة.
مـ ـن ــذ الـ ـث ــان ــي م ـ ــن ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي/
يـنــايــر ،تــدحــرجــت املــواقــف األوروب ـيــة
م ــن اغ ـت ـي ــال س ـل ـي ـمــانــي؛ م ــن اإلدانـ ـ ــة،

إل ــى م ـحــاولــة االب ـت ـع ــاد ع ــن الـحـلـيــف
ّ
لتصب أخيرًا في التماهي
األميركي،
ش ـب ــه الـ ـك ــام ــل م ــع خـ ـط ــاب ال ــوالي ــات
ّ ٌ
تخبط قد يبدو مفهومًا فيما
املتحدة.
لو كــان مدفوعًا بالصدمة ،وال سيما
ّ
أن ترامب لم يكلف نفسه عناء إخطار
حلفائه بقراره .لكن السؤال الذي يقفز
هنا :هــل كــان سيختلف األمــر لــو قام
تــرامــب بــذلــك؟ ّ
ربـمــا ال ،بــل مــن املمكن
ّ
أن يــتـهــم الــرئـيــس األم ـيــركــي حـلـفــاءه
بالوقوف في ُ طريق «تخليص العالم
ّ
التنمر
مــن الخطر امل ـحــدق» ،معتمدًا
الذي عادة ما يمارسه تجاههم .على
ّ
أن النقاش ال يتصل فقط بما يواجهه
األوروبيون ّ
جراء طريقة اتخاذ ترامب
لـلـقــرارات ،بــل أيـضــا بــالـخـيــارات التي
يلجأ إليها هؤالء بهدف الحفاظ على
مكانتهم كــ«كــوسـيــط» أو «مـفــاوض»
بــن األط ــراف املتقاتلة .خـيــارات ّ
ربما
ّ
مبنية على حقيقة أنهم أسرى
باتت
شباك ترامب ،وال يمكنهم أن ّ
يحرروا
أنفسهم بأنفسهم ،بل إن ّ
أي أوهام في
شــأن إمكانية وج ــود تـعــاون عقالني
في السياسة الخارجية مع الحكومة

لطالما
التي
أوروباً ،
ّ
أبدت ميال للتقرب من
إيران ،ترضخ في نهاية
المطاف للواليات
المتحدة

ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد ت ـح ــط ـم ــت م ـن ــذ ف ـتــرة
طويلة.
قبل أيام ،دعا وزير الخارجية األملاني،
هايكو ماس ،إلى اجتماع مع نظرائه
األوروبـ ـي ــن ،ملـنــاقـشــة ال ـت ـط ـ ّـورات في
امل ـن ـط ـقــة« .أوروب ـ ـ ـ ــا ت ـ ــؤدي اآلن دورًا
م ـ ـه ـ ـمـ ــا» ،ق ـ ـ ــال ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان .وأض ـ ـ ـ ــاف:
«ك ــأوروب ـي ــن ،لــديـنــا ق ـن ــوات تــواصــل
ّ
م ــوث ــوق ــة م ــع كـ ــل األطـ ـ ـ ــراف ،ي ـجــب أن
نـسـتـخــدمـهــا ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع» .هــذا
ال ـت ـصــريــح ،ال ــذي ق ــد ي ـبــدو إيـجــابـيــا،
تـ ّ
ـردد على لسان مسؤولني أوروبيني
آخـ ــريـ ــن ب ـص ـي ـغ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،إلـ ـ ــى أن
أع ـل ـنــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون ،ورئيس ال ــوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،في بيان مشترك،
أن ـهــم ع ـلــى اس ـت ـع ــداد «ل ـل ـتــواصــل مع
مختلف األطــراف بهدف املشاركة في
تـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر وإع ـ ـ ــادة االس ـت ـق ــرار
إلى املنطقة» .إال أن البيان املشار إليه
ً
كفيال بالقضاء على ّ
أي
بالذات ظهر
دور يـمـكــن أن ي ـقــوم ب ــه األوروبـ ـي ــون
في مجال تخفيف االحتقان أو إعادة
االستقرار إلى املنطقة .ال يرتبط األمر
فقط بالعجز والضعف اللذين يسمان
ً
ك ــا م ــن فــرنـســا وبــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
لــدى دعوتها إلــى تخفيف التصعيد،
بـ ـع ــدم ــا ق ـ ــام ش ــري ـك ـه ــا املـ ـفـ ـت ــرض ـ ـ ـ ـ
ّ
الــواليــات املـتـحــدة ـ ـ بـكــل مــا يمكن أن
ي ــؤدي إل ــى الـتـصـعـيــد ،بــل أي ـضــا بــأن
البيان ألقى بكامل اللوم على طهران،
وت ـف ــادى ذك ــر ّ
أي دور لــواشـنـطــن في
تــأجـيــج ال ـصــراع فــي ال ـعــراق والـشــرق
األوسط بشكل عام .وبينما دانت تلك
ال ــدول الـهـجـمــات األخ ـيــرة عـلــى قــوات
«ال ـت ـحــالــف» ف ــي الـ ـع ــراق ،أع ــرب ــت عن
القلق من «الــدور السلبي» الذي تقوم
بــه ط ـه ــران ف ــي املـنـطـقــة ،بـمــا ف ــي ذلــك

أعلنت قوات المشير
خليفة حفتر ،أول من أمس،
سيطرتها على مدينة سرت
وسط البالد .وعلى
الساحلية ّ
عكس المتوقع ،سقطت
المدينة من دون قتال
كبير وفي ساعات قليلة،
وذلك نتيجة انشقاق كتيبة
سلفية ُ
«مدخلية» عن قوات
حكومة «الوفاق» بعد أن
كانت متحالفة معها
ألعوام
نجاح محمد

اجتمع وزراء الخارجية األوروبيون ،أمس ،في بروكسيل
لبحث األزمة المتصاعدة في المنطقة (أ ف ب)

عبر قوات «الحرس الثوري» و«فيلق
ال ـقــدس» بـقـيــادة الـجـنــرال سليماني.
ال ـب ـيــان ل ــم ي ـقــف ع ـنــد ه ــذا الـ ـح ـ ّـد ،بل
طالب إيران بشكل خاص بعدم القيام
بأعمال عنف ،وبعدم اتخاذ ّ
أي تدابير
للخروج من االتفاق النووي.
ّ
ربـ ـم ــا تـ ــرى ال ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة أنـ ــه ال
تزال هناك إمكانية لنجاح املحاوالت
الدبلوماسية ،وذلك على الرغم من أن
إيران أعلنت إنهاء التزاماتها بموجب
ٌ
االتفاق النووي .تفاؤل تسنده حقيقة
ّ
أن املـ ـف ــتـ ـش ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــن ال ي ــزال ــون

يــدخ ـلــون إل ــى ال ـب ــاد ،وأن الـحـكــومــة
اإليرانية لم تغلق باب املحادثات مع
الجانب األوروب ــي .لكن التصريحات
والـ ـبـ ـي ــان ــات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
ـرض ّأي ــا مــن أط ــراف
األوروبـ ـي ــن لــم ت ـ ِ
النزاع ،بمن فيهم إيران .فقد استدعت
ط ـ ـهـ ــران ،ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
القائم بأعمال السفارة األملــانـيــةّ ،
ردًا
ُ
على «التعليقات ّ
املدمرة» التي أطلقت
فــي شــأن «االسـتـفــزاز اإليــرانــي» الــذي
أدى إلــى اغـتـيــال سليماني .أمــا على
الجهة األميركية ،فقد واصل الحليف

م ـمــارســة دور «امل ـت ـنـ ّـمــر» ،عـبــر اتـهــام
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مــايــك
بومبيو ،األوروبيني ،بأنهم لم يكونوا
م ـســاعــديــن ف ــي هـ ــذا ال ــوض ــع« .يـجــب
أن يفهم البريطانيون والفرنسيون
واألملـ ـ ــان أن م ــا قـمـنــا ب ــه ح ــاف ــظ على
حياة الـنــاس فــي أوروب ــا أيـضــا»ّ ،
ردد
ه ــذا األخ ـيــر حـ ّـجــة رئـيـســه ،علمًا بــأن
تـصــريـحــه ك ــان ق ــد سـبـقــه ات ـه ــام آخــر
بعدم تقديم األوروبيني الدعم الكافي
في الشرق األوسط.
فـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم امل ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـتـ ـض ــارب ــة

والـ ـضـ ـغ ــوط ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
املختلفة ،يجد األوروب ـيــون صعوبة
فــي الحفاظ على تـعـ ّـدديــة الـخـيــارات.
ل ـك ـن ـهــم ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ــدرك ــون
ـرف دون آخ ــر
أن االنـ ـحـ ـي ــاز إل ـ ــى ط ـ ـ ـ ٍ
سـيـصـ ّـعــب مــوقـفـهــم أك ـث ــرُ ،
ويـضـعــف
م ــوقـ ـعـ ـه ــم الـ ـتـ ـف ــاوض ــي عـ ـل ــى امل ـ ــدى
ال ـب ـع ـي ــد .ومـ ــن ه ـن ــاّ ،
ربـ ـم ــا ي ـ ــرون أن
األجدى العودة إلى اإلمساك بالعصا
من املنتصف ،عبر املناداة بـ«السالم»
من الصفوف الجانبية ،ولكن هل ثمة
من سيسمع؟

سوريا

زيارة خاطفة قبيل لقائه إردوغان :بوتين في ضيافة األسد
في توقيت مفاجئ وغير
َّ
مقرر مسبقًا ،قام الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتين،
بزيارة خاطفة لسوريا ،التقى
خاللها نظيره السوري ،بشار
حيث جاال
األسد ،في دمشقٌ ،
معًا في المدينة .زيارة بدا
أن لها هدفين :األول تجاه
القوات الروسية العاملة
في سوريا والتي زارها بوتين
بمناسبة األعياد ،والثاني هو
الدعم السياسي لألسد
تجديد
ّ
في لحظة تأزم وتصعيد
في المنطقة
زار الرئيسان الكاتدرائية المريمية للروم األرثوذكس
في العاصمة دمشق (أ ف ب)
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ّ
فــي زي ــارة مفاجئة ،حــطــت طائرتان
ق ــادمـ ـت ــان مـ ــن م ــوسـ ـك ــو ،إح ــداه ـم ــا
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
والـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ــوزيـ ــر دفـ ــاعـ ــه س ـيــرغــي
ش ــويـ ـغ ــو ،فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة
أمــس ،حيث التقيا الرئيس السوري
ّ
«مقر تجميع القوات
بشار األسد في
ال ــروسـ ـي ــة» ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق،
ول ـي ــس ف ــي ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ال ــذي
يستقبل فـيــه األخ ـيــر ع ــادة ضيوفه
م ــن م ــوف ــدي ــن ومـ ـس ــؤول ــن .ون ـشــرت
ح ـس ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي صــورًا
ع ـ ّـدة ،تظهر إحــداهــا األس ــد وبــوتــن
وه ـم ــا ي ـج ـل ـســان ب ــن وزي ـ ـ ـ َـري دف ــاع
ب ـلـ َـدي ـه ـمــا ،وخـلـفـهـمــا ض ـب ــاط روس
ف ــي امل ـ ـقـ ـ ّـر ،الـ ـ ــذي اس ـت ـم ـعــا ف ـي ــه إل ــى
«عرض عسكري من ِق َبل قائد القوات
الروسية العاملة في سوريا».
وق ــام الــرئـيـســان بـجــولــة فــي دمـشــق،
وف ــق م ــا أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـســوريــة،
التي أوضحت أن بوتني زار «الجامع
ّ
األم ــوي الكبير واط ـلــع عـلــى معامله،

كـمــا زار ضــريــح الـنـبــي يحيى عليه
الـســام (الـقــديــس يوحنا املـعـمــدان)،
َ
وسـ ـ ّـجـ ــل ك ـل ـمــة ف ــي س ـج ــل الـ ـ ـ ــزوار».
ك ـ ــذل ـ ــك ،زار ب ـ ــوت ـ ــن ،ب ــرفـ ـق ــة األس ـ ــد
أيـضــا« ،الـكــاتــدرائـيــة املريمية للروم
ُ
األرث ـ ــوذك ـ ــس» ،ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـد م ــن أق ــدم
ال ـك ـنــائــس ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة،
ح ـيــث كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــالــه ب ـطــريــرك
أن ـط ــاك ـي ــا وسـ ــائـ ــر امل ـ ـشـ ــرق يــوح ـنــا
العاشر يازجي ّ ،وفق صور نشرتها
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة .وه ـ ــن ـ ــأ ب ـ ــوت ـ ــن ،ال ـ ـقـ ــوات
ال ــروسـ ـي ــة املـ ـتـ ـم ــرك ــزة فـ ــي س ــوري ــا،
بمناسبة عـيــد امل ـيــاد األرثــوذكـســي
ال ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـ ـ ــادف االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـ ــه ي ــوم
أمــس .ونقل الناطق باسم الكرملني،
ديمتري بيسكوف ،عــن بوتني قوله
«خ ــال محادثاته مــع األس ــد ،الـيــوم،
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول ب ـث ـقــة إنـ ــه تـ ـ ّـم اج ـت ـيــاز
ط ــري ــق ه ــائ ــل ن ـح ــو إع ـ ـ ــادة تــرسـيــخ
الــدولــة السورية ووح ــدة أراضيها».
كما نقل عنه أنه «كان يمكن أن نرى
ّ
املجردة عودة الحياة بسالم
بالعني
إلـ ــى ش ـ ـ ــوارع دم ـ ـشـ ــق» .وأض ـ ـ ــاف إن

األسـ ــد أعـ ــرب ل ـبــوتــن «ع ــن امـتـنــانــه
ل ـل ـم ـســاعــدة الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا روس ـي ــا
والـجـيــش الــروســي فــي املـعــركــة ضد
اإلرهــاب ومن أجل عودة السالم إلى
سوريا».
عـقــب ذل ــك ،عـقــد الــرئ ـي ـســان ،بحسب
وكــالــة «س ــان ــا» ،اجـتـمــاعــن أحدهما
مـغـلــق ،بـحـثــا خــالـهـمــا «ال ـت ـطــورات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ـ ـط ـ ـق ـ ــة ،وخـ ـط ــط
استكمال الجهود املشتركة للقضاء
على اإلرهاب الذي ّ
يهدد أمن وسالمة
امل ــواطـ ـن ــن الـ ـس ــوري ــن فـ ــي إدل ـ ـ ــب».
وتـطـ ّـرقــت املـبــاحـثــات إل ــى «ت ـطــورات
األوضاع واإلجراءات التي تقوم بها
تركيا في شمال شرق سوريا ،إضافة
إل ـ ــى س ـب ــل دع ـ ــم امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـيــاســي
وتـهـيـئــة الـ ـظ ــروف امل ـنــاس ـبــة ل ــه بما
يزيل العقبات التي توضع في وجهه،
ّ
ويثبت اإلنجازات التي تحققت عبر
الجهود السورية الروسية املشتركة
في مكافحة اإلرهــاب» .وأشــار األسد
وبوتني إلى أن «الهدف األساسي من
املسار السياسي هو عودة االستقرار

ّ
كان بوتين قد حذر
من ّ أن اغتيال سليماني
يهدد «بتفاقم
خطير للوضع» في
الشرق األوسط

واألمان إلى جميع املناطق السورية،
وتحقيق مـصــالــح الـشـعــب الـســوري
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى وحـ ـ ـ ــدة س ــوري ــا
واستقاللها وســامــة أراضـيـهــا بما
يدفع باتجاه توفير بيئة اقتصادية
أف ـ ـضـ ــل ل ــانـ ـط ــاق ب ـع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ــادة
اإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار» .وأظـ ـ ـه ـ ــر م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
نشرته حسابات الــرئــاســة السورية
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،

بــوتــن خ ــال االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــده
م ــع األس ـ ــد ف ــي دمـ ـش ــق ،وهـ ــو يـعـ ّـبــر
عـ ــن «س ـ ـ ـ ــروره ب ـ ـعـ ــودة الـ ـحـ ـي ــاة إل ــى
دم ـش ــق» ،عـلــى الــرغــم مــن أن «لــديـنــا
ّ
مشاكل كثيرة لحلها ،وخصوصًا في
الـشـمــال الـشــرقــي والـغــربــي» ،مشددًا
على أن «علينا إعادة بناء االقتصاد
السوري».
وتأتي زيارة بوتني في وقت يتصاعد
فـيــه الـتــوتــر بــن واشـنـطــن مــن جهة،
وطـهــران وحلفائها من جهة أخــرى،
عقب اغتيال الفريق قاسم سليماني
بـضــربــة أمـيــركـيــة ق ــرب مـطــار بـغــداد
الدولي .وفي هذا اإلطار ،كان ّ
رد فعل
بــوتــن قــد ج ــاء مـقـتـضـبــا ،إذ اكتفى
بالتحذير مــن أن اغـتـيــال سليماني
ي ـهـ ّـدد «بـتـفــاقــم خطير لـلــوضــع» في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــطُ .ي ــذك ــر أن الــرئـيــس
ال ــروس ــي غـ ـ ــادر ،ب ـعــد ال ــزي ــارة الـتــي
ّ
استمرت ســاعــات قليلة ،إلــى تركيا،
حيث من املقرر أن يلتقي غدًا نظيره
التركي رجب طيب إردوغان.
(األخبار)

ّ
ل ـطــاملــا شــك ـلــت مــدي ـنــة س ــرت جـ ــزءًا من
خــري ـطــة أهـ ـ ــداف ق ـ ــوات امل ـش ـيــر خليفة
حفتر منذ أعوام ،من دون أن ّينجح في
وض ــع يــدهــا عـلـيـهــا ،لـكــن تـحــقــق األمــر
أخ ـي ـرًا .املــديـنــة الـتــي عــانــت مــن حربني
سابقتني ،أثـنــاء حملة حلف «الـنــاتــو»
ال ـت ــي اس ـت ـهــدف ـت ـهــا عـ ــام  2011وأث ـن ــاء
ت ـح ــري ــره ــا م ــن ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ع ــام
 ،2016سقطت هذه املــرة من دون قتال،
ب ــل ع ـبــر اس ـت ـمــالــة ق ـســم م ــن الـفــاعـلــن
داخلها ،عسكريني ومدنينيّ .
ربما كانت
القضاء
ســرت أكثر املــدن تـضـ ّـررًا ج ـ ّـراء
ّ
على نظام معمر القذافي؛ إذ أنها مثلت
ف ــي م ــا م ـضــى م ــرك ــز ن ـف ــوذ س ـيــاســي -
قـبـلــي ،وك ــان يـتـكـ ّـرر اسـمـهــا باستمرار
«الزعيم» الــذي لجأ إليها
في خطابات
ُ
في أيامه األخيرة وقتل في صحرائها.
ُ
َ
تؤوي املدينة جزءًا من قبيلتي القذاذفة
وورفلة ،اللتني كانتا من أركــان النظام
ولـهـمــا والء مطلق لــه ال ي ــزال مستمرًا
حتى اليوم بدرجة كبيرة ،وهما اللتان
ع ــان ـت ــا ج ـ ـ ـ ّـراء س ـق ــوط ــه م ــن ان ـت ـقــامــات
دمــويــة وإهــانــة رمــزيــة لها قيمتها في
ّبيئة مماثلة.
أث ــرت تـلــك الـصــدمــة األول ــى عـلــى ســرت
وس ـك ــان ـه ــا ،وس ـ ّـه ـل ــت والدة صــدمـتـهــا
الـثــانـيــة .عندما دخــل تنظيم «داع ــش»
إلـ ـ ــى امل ــديـ ـن ــة عـ ـ ــام  ،2015ل ـ ــم ُيـ ـ ـق ـ ـ َ
ـاوم
ّ
كـثـيـرًا؛ س ــواء لـقــلــة ال ـســاح أم لسلبية
قاطنيها الذين تعامل بعض أعيانهم
م ــع الـتـنـظـيــم لـتـخـفـيــف وطـ ــأة وج ــوده
ّ
التمدد خارج
بينهم .أراد حفتر حينها
منطقة نفوذه في شرق البالد ومحاربة
«داع ــش» ،لكن معركته فــي بنغازي لم
تكن قد انتهت بعد ،وعلى رغم وعوده
ب ــإط ــاق ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر س ـ ــرت إال أن
شيئًا مــن ه ــذا لــم يـحـصــل .فــي املـقــابــل،
للم ّ
تـصـ ّـدت مدينة مصراتة َ
همة بداية
ع ـ ّـام  ،2016وأط ـل ـقــت عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ّ
تبنتها حكومة «الــوفــاق» املـتــركــزة في
طرابلسُ ،س ّميت «البنيان املرصوص».
كان للعملية هدفان :طرد «داعش» الذي
ب ــدأ يـتـمـ ّـدد غــربــا ،وتـحــويــل س ــرت إلــى
متقدمة ّ
ّ
ضد قوات حفتر.
قاعدة دفاعية
حشدت مصراتة آالف املقاتلني املنتمني
ّ
ّ
مدنيون
إلى تشكيالت مختلفة ،وجلهم
متطوعون ،ودفعت بهم إلى سرت ،وتال
ّ
ذلــك دخــول الــواليــات املتحدة على خط
امل ـع ــارك بـتـسـيـيــر أك ـثــر م ــن  600طلعة
ج ــوي ــة ودع ـ ــم امل ـح ــارب ــن ع ـلــى األرض
باملعلومات.
لكن ،أثناء سيطرة ّ«داعش» على سرت،
وقـ ــع حـ ــدث م ـه ـ ّـم أث ـ ــر الح ـق ــا ف ــي واق ــع
ً
املــدي ـنــة ،وصـ ــوال إل ــى سـقــوطـهــا فــي يد
قوات حفتر .منتصف عام  ،2015اغتال
الـتـنـظـيــم خـطـيــب مـسـجــد ُيــدعــى خــالــد
بــن رج ــب ،ال ــذي ك ــان ي ـتـ ّ
ـزعــم مجموعة
س ـل ـف ـي ــة «مـ ــدخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» لـ ـه ــا م ـس ـج ــده ــا
الخاص ،لرفضه تقديم البيعة والــوالء

َ
لـ ـ ــ«داع ـ ــش» .لـ ــم ي ـ ــرض أت ـ ـبـ ــاع ال ـش ـيــخ
بـمــا حـصــل وق ـ ـ ّـرروا االن ـت ـقــام ،لـكــن كــان
ّ
فاستقر
ي ـعــوزهــم ال ـســاح وال ـت ــدري ــب،
رأيـهــم على مـغــادرة املدينة والتجهيز
ل ـل ـح ــرب .ل ـج ــأ ال ـس ـل ـف ـيــون إلـ ــى زع ـم ــاء
كـتــائــب يشبهونهم فــي الـفـكــر ،خـ ّ
ـاصــة
عـبــد ال ـ ــرؤوف كـ ــارة الـ ــذي يـ ــرأس «ق ــوة
الــردع الخاصة» ،والتي تحظى بنفوذ
واسـ ـ ــع ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس ،كـمــا
دعمتهم مجموعات مــن مصراتة .بعد
ّ
ال ـتـ ّ
ـدرب والـتـســلــح ،ك ـ ّـون مــداخـلــة سرت
«ال ـك ـت ـي ـبــة  604مـ ـش ــاة» ب ــزع ــام ــة أيـمــن
الـ ـ ـ ـ ــزاوي ،وش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ض ـ ّـد
«داعــش» .في نهاية عام ّ ،2016
تم هزم
التنظيم ،وخسرت مدينة مصراتة أكثر
مــن  700م ـقــاتــل ،فـيـمــا ُج ــرح ح ــوال ــى 3
آالف آخــريــن .بعد ذلــك ،بقي جــزء كبير
مــن قــوات مصراتة فــي ســرت لتأمينها
من عــودة «داعــش» وزحــف قــوات حفتر
على ّ
حد ســواء ،وبــدأت باملوازاة عملية
إعــادة اإلعمار وانتخاب مجلس بلدي.
لكن ،لم يكن ممكنًا التعامل مع أهالي
املدينة من دون مشاركة منهم ،وقد لعب
ّ
السلفيون هذا الدور باعتبار أن أغلبهم
مــن أبـنــاء س ــرت .مــع ع ــودة الـحـيــاة إلى
طبيعتها تدريجيًاّ ،
توسعت «الكتيبة
 604م ـ ـشـ ــاة» ،وزاد تـسـلـيـحـهــا وع ــدد
مـقــاتـلـيـهــا ،ك ـمــا ازداد دورهـ ـ ــا األم ـنــي
أه ـم ـيــة داخ ـ ــل س ـ ــرت ،فـ ـص ــارت تـتــولــى

قد ينجح حفتر في
احتواء تناقضات سرت عبر
سلسلة من المساومات
وتقديم المكاسب

تــأمــن عــدد مــن املـقـ ّـار الرسمية املهمة،
وتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة الـشـخـصـيــة لعميد
ال ـب ـلــديــة ،إض ــاف ــة إل ــى سـيـطــرتـهــا على
الـفــرع املحلي ملؤسسة األوق ــاف .لعبت
الـكـتـيـبــة أي ـض ــا أدوارًا خـ ــارج املــدي ـنــة،
أبرزها القتال ّ
ضد قوات مدينة ترهونة
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  2018إل ــى
جانب رفاقهم في «قوة الردع الخاصة»
وبقية ّ
مكونات «قوة حماية طرابلس»
«الوفاق».
املنضوية تحت لواء حكومة
ّ
ّ
ل ـكــن ،عـلــى رغ ــم ك ــل الــدعــم ال ــذي تلقته
من مــدن غــرب الـبــاد ،ساهمت الكتيبة
«املدخلية» ،أول من أمس ،في االنقالب
عـلــى ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،واالنـ ـخ ــراط في
مشروع حفتر .واألغلب أن التنسيق بني
حفتر و«مــداخ ـلــة» ســرت كــان يـتـ ّـم منذ
ّ
مدة ،وخصوصًا أن «الكتيبة  604مشاة»
لــم تعلن عــن مــوقــف رسـمــي مــن الحرب

في طرابلس ،على رغم وجود أخبار عن
دع ــم بـعــض عـنــاصــرهــا لحفتر وإع ــان
عناصر أخــرى دعمها ل ــ«الــوفــاق» .إذًا،
كـيــف يـمـكــن تفسير ال ـت ـحـ ّـول الفجائي
في الوالء؟ يعود االنقالب في تحالفات
الكتيبة السلفية في سرت إلى عدد من
الـعــوامــل ،أولـهــا انتماء أغلب قياداتها
إلــى قبيلة الفرجان التي ينحدر منها
حـفـتــر ،وثــانـيـهــا رفـضـهــا هيمنة قــوات
مصراتة على سرت ألسباب اجتماعية
وملــزاحـمـتـهــا فــي نـيــل املـكــاســب املــاديــة،
وثالثها م ــواالة أغلب «مــداخـلــة» ليبيا
ل ـح ـف ـتــر ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـ ـف ـ ـتـ ــاوى ال ـت ــي
ي ـص ــدره ــا ش ـي ــوخ س ـع ــودي ــون ب ــأوام ــر
رسـمـيــة عـلــى رغ ــم وج ــود اسـتـثـنــاءات،
ورابعها هو تقديرها أن حفتر سيفوز
في الحرب.
تغيير التشكيالت العسكرية والء هــا
وت ـح ــال ـف ــات ـه ــا ل ـي ــس أم ـ ـ ـرًا ج ــديـ ـدًا فــي
امل ـش ـهــد ال ـل ـي ـبــي ،ف ـهــو يـحـصــل بصفة
مـتـكـ ّـررة ومــع فــاعـلــن مختلفني ،ويـتـ ّـم
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـصــالــح مــاديــة وسـيــاسـيــة
ّ
أس ــاس ــا .ل ـك ــن ،ت ـغــيــر ال ـط ــرف املـهـيـمــن
فــي ســرت لــن يـتـ ّـم بـســاســة ،فقد كانت
هيمنة قوات مصراتة تخفي تناقضات
األطـ ــراف املـحـلـ ّـيــن فــي املــدي ـنــة ،والـتــي
ي ـم ـكــن أن تـ ـع ــود ل ــان ـف ـج ــار .وي ـط ـغــى
َ
ع ـل ــى ق ـب ـي ـلــتــي الـ ـق ــذاذف ــة وورف ـ ـلـ ــة فــي
س ـ ــرت الـ ـ ـ ــوالء ل ـن ـظ ــام ال ـ ـقـ ــذافـ ــي ،وف ــي
خـ ـض ـ ّـم احـ ـتـ ـف ــاالت ج ـ ــزء مـ ــن األه ــال ــي
أول مــن أمــس بـقــدوم قــوات حفتر ،كان
كثيرون منهم يرفعون شعارات تعود
إل ــى زم ــن الـنـظــام الـســابــق إضــافــة إلــى
األع ـ ـ ــام الـ ـخـ ـض ــراء وصـ ـ ــور ال ـق ــذاف ــي.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـنـطــق مـصـلـحــي ،تخشى
ال ـق ـب ـي ـل ـتــان س ـي ـط ــرة ق ـب ـي ـلــة ال ـف ــرج ــان
على مجريات األمــور في املدينة ،بعد
ّ
أن كــانــت السلطة مـتــركــزة فــي أيديهم
لعقود .توجد في املدينة أيضًا بعض
القبائل الصغيرة التي تعود أصولها
إل ـ ــى م ــدي ـن ــة مـ ـص ــرات ــة ،وه ـ ــي تـخـشــى
ّ
تعرضها لعمليات انتقامية وتهجير
ع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل ل ـن ـظ ـيــرت ـهــا فــي
شــرق الـبــاد غــداة سيطرة حفتر ،كما
ُ
سينظر إليها بعني الريبة باعتبارها
ّ
ً
ت ـح ـمــل والء لـ ـ ـ ـ «األعـ ـ ــداء» .ق ــد ت ـت ـطــور
األمــور إلــى األســوأ فــي ســرت ،فــي حال
انـفـجــرت الـخــافــات بــن أبـنــاء املــديـنــة.
لـ ـك ــن ،قـ ــد ي ـن ـج ــح ح ـف ـت ــر فـ ــي احـ ـت ــواء
ت ـل ــك الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ،ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة مــن
املساومات وتقديم املكاسب والوعود
ملختلف القبائل وألنصار القذافي األب
واالبــن (سيف اإلســام) .ومن مصلحة
حـفـتــر ن ـج ــاح ن ـم ــوذج ال ـس ـي ـطــرة على
َ
امل ـ ــدن م ــن دون ح ـ ــرب ،ب ـع ــد أن طـ ّـب ـقــه
بنجاح نسبي في أغلب مناطق جنوب
غــرب ال ـبــاد ،إذ أن هــدفــه ال ـقــادم األعـ ّـم
سـ ـيـ ـك ــون ت ـح ـ ّص ـي ــل والء «مـ ــداخ ـ ـلـ ــة»
ط ــرابـ ـل ــس ُمـ ـم ــثـ ـل ــن فـ ــي «ق ـ ـ ــوة الـ ـ ــردع
الخاصة» التي يقاتل جزء كبير منها
إلى جانب حكومة «الوفاق» حاليًا.

تغيير التشكيالت العسكرية والءها وتحالفاتها ليس أمرًا جديدًا في المشهد الليبي (أ ف ب)

