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العالم

قضية
األوضاع معقدة جدًا في ليبيا ،مصر في دخولها عسكريًا إلى جارتها تكون قد أقدمت على خطوة
جريئة في بلد مشبع بالفوضى والميليشيات والقوى المتطرفة .فهل ستضيع في صحاري الشرق؟
أم لها في الجار الليبي خبرة ودراية في حل أمورها؟ وإلى أين تتجه األمور في أعقاب مقاطعة برلمان
طبرق الجلسة الخامسة من الحوار المباشر بين األخوة األعداء؟ الجواب برسم األيام المقبلة

السيسي يفتح خطوط التواصل
مع الفاعلين في «فجر ليبيا»
مهند عبيد
يفترض فــي مثل هــذه األي ــام أن تعلو
األه ــازي ــج واألغ ــان ــي الـلـيـبـيــة ف ــي كل
مدينة وشــارع .ال مظاهر لالحتفاالت
املــركــزيــة فــي شــرق الـبــاد وغــربـهــا .لم
يوزع العلم الليبي «القديم – الجديد»
على الـنــاس كما جــرت ال ـعــادة .غابت
ال ـب ـه ـجــة ع ــن وج ـ ــوه ال ـل ـي ـب ـيــن« .ال ـلــه
أك ـ ـبـ ــر» ت ـح ـي ــة الـ ـث ــائ ــري ــن ع ـل ــى ن ـظــام
العقيد معمر القذافي تالشت تقريبًا،
بـعــد أن كــانــت تـتـكــرر عـلــى مسمعيك
كـ ــل دق ـي ـق ــة ب ــال ـك ـث ـي ــر .وح ـ ـ ــده ص ــوت
الــرصــاص بقي يسمع بانتظام كيف
م ــا ول ـي ــت ش ـط ــرك ف ــي الـ ـب ــاد .ذك ــرى
السابع عشر من فبراير أو الثورة على
القذافي مــرت خجولة جـدًا هــذا العام.
مـظــاهــر االحـتـفــال كــانــت أشـبــه بعابر
سبيل على الحكام الجدد.
ال ـثــورة األول ــى انتهى وقعها حقيقة،
القذافي مات وصار من املاضي ،ليبيا
ال ـيــوم تعيش ث ــورة جــديــدة يتصارع
ف ـي ـه ــا «ال ـ ـك ـ ــرام ـ ــة» و«فـ ـ ـج ـ ــر ل ـي ـب ـي ــا».
ال ـطــرفــان يــدعـيــان األحـقـيــة فــي وراث ــة
النظام السابق .أساال ما ال يغتفر من
دماء الليبيني خالل العامني املاضيني.
دمرا ما بقي من بنى تحتية متهالكة
ً
أصــا .ضربا حتى املنشآت النفطية،
مـ ـص ــدر رزقـ ـه ــم ال ــوح ـي ــد ف ــي الـ ـب ــاد.
تغيب الثقة بني الطرفني ،كأنهما ليسا
من أهل البلد نفسه.
األمـ ـ ــن م ـس ـت ـبــاح والـ ـف ــوض ــى ع ــارم ــة،

وح ــده التطرف كــان ينمو فــي ليبيا.
داعـ ـ ـ ـ ــش ومـ ـشـ ـتـ ـق ــاتـ ـه ــا لـ ـ ــن يـ ـف ــوت ــوا
فــرصــة ك ـهــذه تــأتـيـهــم عـلــى طـبــق من
ذهــب لتكوين دولتهم أو إمارتهم .ال
يحتاجون إلــى العمل س ـرًا ،كــل شيء
ه ـنــا م ـب ــاح ،ال ـس ــاح م ــوج ــود بــوفــرة
وبـمـخـتـلــف األن ـ ــواع ،امل ـق ـ ّـار الرسمية
فــارغــة تبحث عـ ّـمــن يعيد تشغيلها.
امل ـع ـس ـكــرات تـنـتـظــر م ــن يـبـعــث فيها
ال ــروح بـعــد هـجــرتـهــا .ه ــذا مــا فعلته
داع ــش بـسـهــولــة ،قــامــت بـمــلء الـفــراغ
بإتقان.
ل ــم تـعــد داع ــش الـلـيـبـيــة م ـجــرد حــالــة
ً
ع ــاب ــرة أو ف ـص ـي ــا ص ـغ ـي ـرًا ف ــي ه ــذا
البلد املغاربي ،أصبحت قوة يحسب
ح ـس ــاب ـه ــا وت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى م ـنــاطــق
استراتيجية كسرت .مدينة تتوسط
ل ـي ـب ـيــا ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــل ،ع ــائ ـم ــة عـلــى
بـحــر مــن الـنـفــط وال ـغــاز ،فيها جميع
املــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ،كــأنـهــا دول ــة
ضمن الــدولــة ،فلطاملا حــاول القذافي
نقل العاصمة من طرابلس إليها دون
ج ــدوى .أهلها مــن أبـنــاء الـقــذاذفــة أو
غيرهم من القبائل ومن ذوي األصول
املــوري ـتــان ـيــة يـ ــرون أنـفـسـهــم ف ــي حل
من أي ذنــب أو معصية في مناصرة
داع ــش أو عـلــى األق ــل عــدم مقاتلتها،
فــالـحـمــم الـهــائـلــة ال ـتــي سـقـطــت على
رؤوسـهــم مــن قبل الناتو أيــام وجــود
ال ـقــذافــي ف ــي املــدي ـنــة ،وق ـتــل أبـنــائـهــم
ً
بــذريـعــة مـنــاصــرتـهــم لـلـعـقـيــد ،فضال
عـ ــن ت ـه ـم ـيــش امل ــديـ ـن ــة وأهـ ـلـ ـه ــا بـعــد

نهاية النظام السابق ،جعل قسمًا من
أهل سرت حضنا لداعش ومأوى له.
ال يختلف املشهد في درنة القريبة من
ال ـح ــدود امل ـصــريــة عــن ذل ــك فــي ســرت.
مـعــروفــة املــديـنــة تــاريـخـيــا بانتمائها
إلــى الفكر اإلســامــي املتشدد ،صدرت
الـعــديــد مــن الـشـبــاب إل ــى أفـغــانـسـتــان
للقتال وأسسوا ما يعرف بـ«الجماعة
الليبة املقاتلة» .عاد العديد من هؤالء
الشباب إلى ليبيا بعد انتهاء الجهاد
ض ــد «ال ـســوف ـي ـيــت» وه ــدف ـه ــم إطــاحــة
القذافي ،لكنه تمكن منهم وقتل وسجن
العديد من قياداتها .انتفض رجاالت
درنة مع انطالق الثورة على القذافي،
يـعــود رجــاالت ـهــا امل ـت ـشــددون للظهور

ّ
مصادر تؤكد أن وفدًا
من مصراتة سيتوجه قريبًا إلى
القاهرة للقاء السيسي
وح ـم ــل الـ ـس ــاح ،ف ـه ــذا األمـ ــر أك ـث ــر ما
ي ـج ـيــدونــه .يـسـقــط ال ـق ــذاف ــي فتنقسم
«ال ـج ـم ــاع ــة ال ـل ـي ـب ـيــة امل ـق ــات ـل ــة» ،قـســم
منها يــذهــب مــع عـبــد الحكيم بلحاج
ال ــذي أس ــس ح ــزب الــوطــن اإلســامــي،
وقسم كبير منهم ـ ُي َع ّد باآلالف ـ يبقى
على خطه األســاس ،ويبدأ باستدعاء
الليبيني والعرب املقاتلني في سوريا
والعراق واليمن ويؤسس إمــارة درنة

مصريون ينتظرون عند الحدود التونسية  -الليبية من أجل العودة إلى بالدهم (أ ف ب)

ق ـب ــل أن ي ـع ـلــن م ـبــاي ـع ـت ـهــا ألبـ ــي بـكــر
البغدادي.
لـهــاتــن املــديـنـتــن عـمــق ف ــي الـجـنــوب
الليبي ،ويحكى يوميًا عن نشاط قوي
للجماعات املتشددة في الكفرة وسبها
وغــات ،وفي الصحاري املفتوحة غير
املتناهية بــن ليبيا والنيجر وتشاد
ً
والجزائر ومالي ،وصوال إلى املغرب.
كل هذه األجواء جعلت التطرف ينمو
بسرعة قياسية في الفوضى الليبية.
أصـبــح ق ــوة معتبرة ال يستهان بها،
لـ ـه ــم اتـ ـص ــاالتـ ـه ــم م ـ ــع ف ــروعـ ـه ــم فــي
ت ــون ــس ،ي ـض ــرب ــون وي ـق ـت ـلــون م ــا بني
الحني واآلخــر قــوات األمــن .يتحركون
بـ ـح ــري ــة فـ ــي ج ـ ـبـ ــال ال ـش ـع ــان ـب ــي بــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وت ـ ــون ـ ــس .ي ـق ـل ـق ــون ال ـج ــار
املصري «الحساس» من كلمة إسالمي
مهما كــان إنـتـمــاؤه ،فكيف الـحــال مع
داعش على حدود؟
لم يكن داعش حاضرًا بشكل علني في
طــرابـلــس ،ق ــوات «فـجــر ليبيا» املؤلفة
م ــن ق ــوى إســام ـيــة يـطـغــى حـضــورهــا
على األطــراف املتشددة .لكن مع دعوة
ب ــرن ــارديـ ـن ــو لـ ـي ــون امل ـبـ ـع ــوث األم ـم ــي

الخاص إلــى ليبيا للحوار يبدأ الفرز
في قــوات فجر ليبيا .العاصمة تشهد
عـ ـ ـ ـ ــودة ل ـ ـلـ ــرصـ ــاص واالشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات.
يوافق املؤتمر الوطني على الجلوس
والحوار مع مجلس النواب في الشرق،
فيأتي التفجير االنـتـحــاري فــي فندق
ك ــورن ـث ـي ــا  -م ـق ــر إقـ ــامـ ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
البعثات الغربية  -في العاصمة .داعش
يهدد الغرب ّ
ويلوح للداخل .يعلم أن ال
مصلحة له في أي اتفاق ليبي.
ي ــرف ــع داعـ ـ ــش م ـس ـت ــوى ال ـت ـح ــدي مــع
مصر والـغــرب ،يقتل واح ـدًا وعشرين
قبطيًا مصريًا ذنبهم أنهم مسيحيون
فقراء يبحثون عن لقمة العيش وسط
ال ـح ــرب الـلـيـبـيــة .وي ـه ــدد رومـ ــا بفتح
إسـ ــامـ ــي ب ــرس ــال ــة شـ ـف ــوي ــة وآخـ ـ ــرى
عبر البحر ال ــذي ّ
حمله دم املصريني
األبرياء.
تهز فعلة داعــش العالم ،أوروب ــا ترى
أن الـتـطــرف ص ــار قــريـبــا مــن ضفتها،
شــواطــئ ليبيا املـمـتــدة عـلــى مساحة
 2000كيلومتر مــربــع مــن دون رقيب
قــد تـحـمــل قـ ــوارب امل ــوت «الــداعـشـيــة»
إلـ ـيـ ـه ــا كـ ـم ــا تـ ـحـ ـم ــل ي ــومـ ـي ــا ق ـ ـ ــوارب

تحقيق

«الحرس الوطني» في العراق خالف على «القـ ـ
بغدادـ سالم زيدان

كريم النوري :ارتباط الحرس الوطني بالمحافظ
سيؤدي إلى تقسيم البالد (أ ف ب)

س ـي ـطــرت ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة على
مسودة قانون «الحرس الوطني» التي
أقرها مجلس الوزراء العراقي بأغلبية
بسيطة ،نتيجة رب ــط ق ــوات «الـحــرس
الوطني» بالقائد العام للقوات املسلحة
(رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء) ول ـي ــس بــامل ـحــافــظ،
كـمــا يــرغــب «ات ـح ــاد ال ـقــوى الـعــراقـيــة»
و«ائتالف الوطنية».
ً
وط ــرح ،مـثــا ،العديد مــن املهتمني في
الشأنني السياسي واألمـنــي تساؤالت
عمن سيضمن ّ
عديدة ّ
تحول «املجاميع
امل ـس ـل ـح ــة» امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي بـ ـغ ــداد إل ــى
أداة تستخدمها ال ــدول ــة؟ وه ــل قـيــادة
«الحرس الوطني» ستكون مبنية على
أساس التوازن بني األحــزاب املسيطرة
على كل محافظة؟
وتنص املادة الثانية من مسودة قانون
«ال ـ ـحـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،ال ـ ـ ــذي حـصـلــت

«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ـن ــه ،عـلــى
«تشكيل قوات عسكرية تكون جزءًا من
ال ـقــوات املسلحة فــي املـحــافـظــات ومــن
أبنائها وتدريبها وتنظيمها ،لتصبح
قــادرة على املساهمة الفعالة في حفظ
األم ـ ــن وإسـ ـن ــاد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة في
مواجهة خطر اإلرهاب ،ودمج املقاتلني
وامل ـج ــام ـي ــع امل ـس ـل ـحــة غ ـي ــر منتسبي
وزارتــي الدفاع والداخلية ممن قاتلوا
ويـقــاتـلــون اإلرهـ ــاب فــي كـيــان قانوني
تحت القيادة العامة للقوات املسلحة».
وتـتـضـمــن م ـس ــودة ال ـقــانــون خدمتني
«دائمة» و«احتياط» كما جاء في املادة
ال ـعــاشــرة ،بينما ج ــاء فــي امل ــادة (:)12
تنظم قوات الحرس الوطني بتشكيالت
بمستوى ل ــواء مـشــاة خفيف لــه نفس
هيكلية وتنظيم ورتب القوات املسلحة
ال ـعــراق ـيــة ،وي ـك ــون تسليحها عمومًا
أث ـقــل م ــن تسليح ال ـشــرطــة وأخ ــف من
تسليح الجيش بما يناسب املهمات

والواجبات املحددة لها.
واش ـ ـتـ ــرطـ ــت م ـ ـسـ ــودة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ق ـبــول
املتطوعني ممن ال يزيد عمره على 35
ع ــام ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ـت ـط ــوع ــن على
الـخــدمــة «ال ــدائ ـم ــة» ،وال يــزيــد عـلــى 45
عامًا بالنسبة إلى املتطوعني على خدمة
«االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط» ،وي ـس ـت ـث ـنــى م ــن شــرطــي
العمر والدراسة من حارب اإلرهــاب من
أفراد «الحشد الشعبي» والعشائر.
املتحدث باسم مكتب رئيس ال ــوزراء،
ّ
سعد الحديثي ،يـقــول لــ«األخـبــار» إن
«إقــرار قانون الحرس الوطني خطوة
نـ ـح ــو ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة،
وإع ـطــاء فــرصــة ألبـنــاء ال ـعــراق جميعًا
مل ـقــات ـلــة ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش ،إض ــاف ــة إل ــى
أنـ ــه يـضـمــن ح ـق ــوق ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
ومسلحي العشائر» ،مؤكدًا أن «القائد
الـعــام للقوات املسلحة يعتبر مرجعًا
وامل ـســؤول األول عــن الـحــرس الوطني
من أجل حماية وحدة البالد وتجنيبه

الصراع الداخلي».
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـ ـ ــن والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ،كـ ــاظـ ــم ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ،ي ـق ــول
لـ«األخبار» إن «قانون الحرس الوطني
أفرغ من محتواه ألن عدم الثقة موجود
بني املحافظات املحتلة من قبل داعش
والحكومة ،بينما املحافظ ال يستطيع
أن ي ـت ـصــرف بــال ـحــرس الــوط ـنــي ال ــذي
يـتـكــون مــن أب ـنــاء مـحــافـظــاتــه» .ويــزيــد
أن «قــانــون الـحــرس الــوطـنــي بصيغته
الحالية ال يختلف عن الجيش ،بينما
نحن بحاجة فعلية إلى أبناء املحافظات
املحتلة ملسك أرضهم بعد تحريرها»،
الفتًا إلــى أن «تسليح الحرس الوطني
ً
يجب أن يكون معقوال ألننا نمر بأزمة
أمـنـيــة وه ـنــاك مـنــاطــق خ ــارج سيطرة
الدولة».
وال يـعـ ّـول مقاتلو «الـعـشــائــر السنية»
عـلــى ق ــان ــون «ال ـح ــرس ال ــوط ـنــي» ،ألنــه
يحتاج إلى وقت طويل إلقراره داخل قبة

