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املهاجرين األفارقة .تستنفر روما قبل
غيرها ،حملت السكاكني لنحر الرقاب
واألحــزمــة الناسفة على مقربة منها.
وتدعو بصوت عال إلى تحالف دولي
ملحاربة التطرف في ليبيا.
أوروبـ ــا تستشعر الـخـطــر ،لـكــن مصر
ه ــي ال ـتــي نــالــت الـصـفـعــة م ــن داع ــش،
وجدت القيادة السياسية والعسكرية
في القاهرة نفسها في وضع حرج ،ما
العمل؟ مــا هــو الــرد األنـســب على هذه
العملية؟
ً
ت ـج ـت ـم ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ـ ـصـ ــريـ ــة لـ ـي ــا،
تـضــع الـخــرائــط امل ـعــدة مسبقًا حــول
نـقــاط تمركز داع ــش فــي درن ــة ،تبلغ
ح ـل ـفــاء هــا ف ــي الـ ـش ــرق ال ـل ـي ـبــي  -أي
الحكومة واللواء حفتر  -بأنها على
اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـهـ ـج ــوم .تـغـيــر
املـقــاتــات املصرية على درن ــة ،تدمر
وتقتل من تقتل هناك .يشعر الشارع
املـصــري باالنتعاش ،تهلل القنوات
املـ ـص ــري ــة ل ـل ـض ــرب ــة ،ي ـ ـبـ ــارك أركـ ـ ــان
ال ـج ـي ــش والـ ـ ـل ـ ــواء ح ـف ـت ــر وح ـك ــوم ــة
ال ـث ـن ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ،وت ــرف ــض حـكــومــة
ال ـغ ــرب الـلـيـبــي ال ـه ـجــوم الـ ــذي ت ــراه

ً
اعتداء على السيادة الليبية.
تـ ـنـ ـتـ ـه ــي املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ه ـ ـن ـ ــا ،ال ـس ـي ـس ــي
ش ـخ ـص ـي ــا ي ــري ــد ال ـ ــذه ـ ــاب أبـ ـع ــد مــن
الـ ـ ـغ ـ ــارات ،ي ــدع ــو إلـ ــى ت ـح ــال ــف دول ــي
ل ـض ــرب اإلره ـ ـ ــاب ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،يـطــالــب
بقرار عربي موحد ملواجهة التطرف.
يأتيه الـجــواب سريعًا أن الـقــرار ليس
بيد مـصــر .الــرســالــة األمـيــركـيــة ب ــ«ال»
للحرب في ليبيا وصلت عبر مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي .اس ـت ـن ـتــاج ذلــك
ليس صعبًا .فــإدانــة مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي مل ـ ـصـ ــر ب ـ ـعـ ــد املـ ــواج ـ ـهـ ــة
الكالمية بني مندوبي قطر ومصر في
الجامعة العربية كانت الرسالة األولى
للسيسي .وسـحــب بـيــان اإلدانـ ــة بعد
ساعات ما هو إال ترطيب لألجواء.
يفهم السيسي إش ــارات الـغــرب ،يعلم
أن سـقــف تـحــركــة ال يـتـعــدى ال ـغ ــارات
الجوية على شكل «مسكنات» .يحق له
فتح مخازنه لتسليح الجيش الليبي.
ال ـش ــرق الـلـيـبــي ل ـيــس س ــاح ــة جــديــدة
عليه ،لطاملا كانت املخابرات املصرية
تعمل في هذه املنطقة في زمن القذافي
ومـ ـب ــارك ،بـتـنـسـيــق ب ــن ال ــراح ــل عمر

س ـل ـي ـم ــان رئـ ـي ــس جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات
العامة يومها ،وأحمد قــذاف الــدم ابن
عم القذافي ومنسق العالقات املصرية
الـلـيـبـيــة املـقـيــم ف ــي ال ـق ــاه ــرة .ويـحـمــل
التاريخ أيضًا ارتباطًا للشرق الليبي
بـمـصــر لـقــربـهــا ال ـج ـغــرافــي وال ـت ــزاوج
بــن الـعــائــات فــي البلدين .الـشــرق قد
يـقـبــل إل ــى ح ــد م ــا م ـشــاركــة مـصــر في
ح ــرب الـجـيــش الـلـيـبــي عـلــى اإلره ــاب،
بعكس الغرب الليبي الذي ال يجد أي
قبول بذلك ،بل هناك نــوع من النفور
والتعالي الليبي على املصريني.
ب ـمــوازاة العمل املـيــدانــي ،تفتح مصر
ال ـخ ـط ــوط م ــع الـ ـق ــوى األس ــاس ـي ــة في
مــدي ـنــة م ـصــراتــة وخ ـصــوصــا م ــع مع
الالعب األساسي هناك «فجر ليبيا»،
الـ ـت ــي س ـب ــق ل ـه ــا أن ف ـت ـح ــت خ ـطــوط
ال ـتــواصــل مــع ال ـقــاهــرة ل ـلــوصــول إلــى
تفاهمات مــع حفتر وحـكــومــة طبرق،
بعدما بــدأ خطر داع ــش يـهــددهــا ،هو
ل ـ ــوح ب ــدخ ــول ـه ــا وال ـس ـي ـط ــرة عـلـيـهــا،
املدينة تستنفر أمنيًا ،نقاط االلتقاء
م ـ ــع مـ ـص ــر ت ـ ـ ـ ـ ــزداد .مـ ـ ـص ـ ــادر خ ــاص ــة
تؤكد لــ«األخـبــار» أن وف ـدًا مــن املدينة
س ـي ـتــوجــه قــري ـبــا إل ــى ال ـق ــاه ــرة لـلـقــاء
ال ـس ـي ـســي لـلـبـحــث ف ــي ح ــل س ـيــاســي.
على مــا يـبــدو ،إن أعـيــان هــذه املدينة
قــرروا التمايز عن حلفائهم في «فجر
ً
ل ـي ـب ـي ــا» ويـ ـتـ ـجـ ـه ــون فـ ـع ــا ل ـل ــدخ ــول
ف ـ ــي مـ ـص ــالـ ـح ــات ت ـخ ـف ــف االحـ ـتـ ـق ــان
وت ـف ـتــح آف ــاق ــا ل ـل ـحــل .ووف ـ ــق م ـصــادر
م ـط ـل ـع ــة ،ت ـ ـجـ ــري مـ ـن ــذ ف ـ ـتـ ــرة لـيـســت
ب ــال ـب ـع ـي ــدة اتـ ـ ـص ـ ــاالت بـ ــن م ـص ــرات ــة
وخ ـصــوم ـهــم ال ــزن ـت ــان ل ـل ــوص ــول إلــى
ت ـف ــاه ـم ــات م ـش ـت ــرك ــة ،وهـ ــو م ــا يـمـثــل
تقدمًا ملحوظًا بالنظر إلــى املواجهة
العنيفة بني الجانبني في معركة مطار
طرابلس التي انتهت بهزيمة الزنتان
وانسحاب قواتها إلى مدينتها.
حـ ـ ـ ــوارات ت ـف ـتــح ب ــن الـ ـق ــوى الـلـيـبـيــة
ومع الدول املجاورة ،ومبعوث األمني
العام لألمم املتحدة برناردينو ليون
يسعى في الحوار الليبي – الليبي إلى
تذليل العقبات قبل جمع قوى الشرق
مع الغرب .الحوار سجل أربع جوالت
حتى اآلن ،آخرها في مدينة غدامس
الليبية .لم يلتق وفد املؤتمر مع وفد
البرملان يومها .املــؤشــرات كانت تدل
هذه املــرة على أن الطرفني سيلتقيان
وجهًا لوجه وسيبحثان مباشرة في
إنهاء االنقسام الحاصل قبل أن يقرر
برملان طبرق مقاطعة جلسات املغرب.

العالم

ّ
البرلمان الليبي يعلق
المشاركة في «الحوار»
ّ
قرر مجلس النواب الليبي املعترف به دوليًا،
أمس« ،تعليق مشاركته» في الحوار الوطني
حول املستقبل السياسي للبالد ،الذي ُيعقد
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ب ـعــدمــا بـ ــدأ الـشـهــر
املاضي في جنيف قبل أن ينتقل إلى غدامس
في جلسة يتيمة.
في هذا الوقت ،بعث الرئيس األميركي ،باراك
أوبــامــا ،بــرســالــة إلــى الـكــونـغــرس ،أم ــسّ ،
بمد
حــالــة ط ـ ــوارئ قــومـيــة بــالـنـسـبــة لـلـيـبـيــا لـعــام
واحد ،بسبب الصراع على السلطة والسيطرة
على املوارد في البالد.
وق ــال أوب ــام ــا ،فــي رســالـتــه إل ــى الـكــونـغــرس،
إن «الــوضــع فــي ليبيا مــا زال يمثل تهديدًا
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا وغـ ـي ــر ع ـ ـ ــادي ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
والسياسة الخارجية للواليات املتحدة».
وفـيـمــا ك ــان مــن املــزمــع عـقــد الجلسة املقبلة
ل ـل ـح ــوار ال ـل ـي ـب ــي ،ال ـخ ـم ـي ــس ،ف ــي األراضـ ـ ــي
امل ـغــرب ـيــة ،أع ـلــن ال ـنــائــب عـيـســى الـعــريـبــي أن
«مجلس الـنـ ّـواب صـ ّـوت اليوم (أمــس االثنني)
على تعليق مشاركته في جلسات الحوار بني
األط ــراف الليبيني حــول املستقبل السياسي
لـهــذا الـبـلــد بــرعــايــة األم ــم امل ـت ـحــدة ،كـمــا قـ ّـرر
اسـتــدعــاء لجنة الـحــوار املنبثقة عــن املجلس
إلى قبة البرملان للتشاور».
ّ
ً
وعلق النائب عصام الجهاني قائال« :إمــا أن

نكون أو ال نـكــون» ،مشيرًا إلــى أن «البرملان
دعا النواب األربعة في لجنة الحوار املنبثقة
ع ـنــه ل ـل ـعــودة م ــن األراضـ ـ ــي امل ـغــرب ـيــة وع ــدم
املشاركة في الجلسة املزمعة للحوار الخميس
املقبل».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أف ـ ــادت ال ــوك ــال ــة ب ــأن مجلس
النواب قـ ّـرر باإلجماع ،أمــس ،عدم االستمرار
فــي امل ـشــاركــة فــي ال ـح ــوار فــي ظــل مــواصـلــة
«م ـي ـل ـي ـش ـيــات م ــا ي ـس ـمــى ف ـجــر لـيـبـيــا نشر
ال ـع ـنــف واإلره ـ ـ ــاب والـ ـتـ ـط ــرف» ،مـضـيـفــة أن
«مجلس النواب ّ
صوت باإلجماع على تعليق
املـشــاركــة فــي جلسات ال ـحــوار الـتــي ترعاها
األمــم املتحدة ،وعلى استدعاء لجنة الحوار
ّ
املكلفة من املجلس من أجل التشاور».
وف ـي ـم ــا ل ــم ت ــوض ــح ال ــوك ــال ــة أسـ ـب ــاب تـعـلـيــق
املشاركة في الحوار ،إال ّأن إدارة اإلعالم في
البرملان ذك ــرت ،عبر حساب مجلس النواب
الرسمي على «فايسبوك» ،أن «القرار صدر
بعد التفجير اإلرهــابــي الجمعة املــاضــي في
ّ
ضحيتة عـشــرات القتلى
مدينة القبة وراح
والجرحى».
كما أوضــح مصدر برملاني أن الـقــرار مـ ّ
ـرده
إلــى الخشية مــن أن يـفــرض املجتمع الــدولــي
حكومة تضم متشددين وتحظى باعترافه
على الفور ،وبذلك ينسحب البساط من تحت
السلطات الشرعية في البلد ويجري تهميش
الجيش الذي يواجه اإلرهاب وحده.
وعـ ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب طـ ــارق
الـجــروشــي إن «معلومات وصلته تفيد بأن
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
س ـي ــؤل ــف ح ـك ــوم ــة وفـ ـ ــاق وطـ ـن ــي مـ ــن ت ـيــار
اإلسـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي واإلخـ ـ ـ ــوان ف ــي جلسة
الحوار في املغرب ،الخميس املقبل ،كسياسة
أمـ ــر واق ـ ـ ــع» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ذلـ ــك «م ــؤام ــرة
سـيــاسـيــة» ،مـضـيـفــا أن «حـكــومـتــي أمـيــركــا
وبريطانيا ،ستعترفان بهذه الحكومة فور
إعــانـهــا ،بعيدًا عــن مجلس ال ـنــواب صاحب
الحق في اعتمادها».
(رويترز ،أ ف ب)

ـيادة» وخوف من التقسيم
الـبــرملــان بسبب الـخــافــات السياسية،
بـيـنـمــا يـحـتــاجــون ال ـي ــوم إل ــى اخ ـتــزال
الزمن وتزويدهم بالسالح وإسنادهم
بالطائرات لتحرير أراضيهم ،بالرغم
أنهم تعرضوا ملجازر من قبل مسلحي
«داعش».
وي ـق ــول ش ـيــخ ع ـش ـيــرة ال ـبــون ـمــر الـتــي
ت ـق ــات ــل «داع ـ ـ ـ ــش» فـ ــي األن ـ ـب ـ ــار ،نـعـيــم
ال ـك ـع ــود لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «مـسـلـحــي
العشائر يعانون من نقص في السالح
وي ـح ـتــاجــون إل ــى دع ــم كـبـيــر م ــن قبل
الــدولــة لتسليحهم وتدريبهم إليقاف
خ ـط ــر داعـ ـ ــش الـ ـ ــذي ال يـ ـه ــدد الـ ـع ــراق
فـقــط ،بــل جميع دول املـنـطـقــة» ،داعـيــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــن إل ـ ــى «االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـب ـنــاء
الجيش والشرطة اللذين تشكال على
أساس حزبي».
وتـ ــوجـ ــد اع ـ ـتـ ــراضـ ــات عـ ــديـ ــدة داخـ ــل
«التحالف الوطني» ،الذي ينتمي إليه
رئيس الحكومة حيدر العبادي ،حول

قانون «الحرس الوطني» ،فهناك كتل
ً
ترفضه جملة وتفصيال ،ألنــه يشرعن
تـقـسـيــم الـ ـب ــاد ع ـلــى أس ـ ــاس طــائ ـفــي،
وأخــرى داعمة له ألنه جزء من االتفاق
السياسي ال ــذي تشكلت على أساسه
الحكومة الحالية.
ويقول النائب عن «التحالف الوطني»
ص ــادق املهنا ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «قــانــون
ال ـحــرس الــوطـنــي يـســاهــم فــي عسكرة
املجتمع ،وأح ــد أب ــواب تقسيم الـبــاد،
فيصبح لكل محافظة جيش مستقل
تـحــت أم ــرة مـحــافـظـهــا» ،الف ـتــا إل ــى أن
«قــانــون الـحــرس الــوطـنــي هــو ضــرورة
سياسية».
وي ـش ـيــر إل ــى أن «ال ـج ـيــش ي ـعــانــي من
نـقــص ف ــي الـتـسـلـيــح ،وه ـن ــاك خسائر
ب ـ ـ ــاألرواح بـسـبــب ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،فمن
أيــن نــأتــي بالسالح للحرس الوطني؟
إضــافــة إلــى أن الـقــانــون لــم يـحــدد نوع
السالح» ،مبديًا توقعه بأن «الخالفات

قانون الحرس
الوطني يساهم في
عسكرة المجتمع ،وأحد
أبواب تقسيم البالد

السياسية ستسيطر على هذا القانون
خالل مناقشته داخل قبة البرملان».
أم ـ ــا «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» الـ ـت ــي تـضــم
«م ـج ــام ـي ــع م ـس ـل ـح ــة» ت ـق ــات ــل تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» إل ــى جــانــب ال ـق ــوات األمـنـيــة،
أب ـ ـ ـ ــدت تـ ـخ ــوفـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـق ــدي ــم ال ـك ـت ــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة تـ ـ ـن ـ ــازالت ت ـت ـع ـلــق بـمـنــح

13

امل ـحــافــظ صــاح ـيــات ق ـي ــادة «ال ـحــرس
الــوطـنــي» ولـيــس القائد الـعــام للقوات
املسلحة.
ويـحــذر املتحدث باسم منظمة «بــدر»
(الركن األساسي في الحشد الشعبي)،
ك ــري ــم الـ ـن ــوري ،م ــن تـشـكـيــل «ال ـح ــرس
الوطني» على أساس مناطقي وحزبي.
ويقول النوري لـ«األخبار» ،إن «الحشد
الشعبي مــع قــانــون ال ـحــرس الوطني،
وهــو جــزء من منظومة الدولة ويأتمر
بــرئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وي ــداف ــع ع ــن جميع
امل ـنــاطــق دون اس ـت ـث ـن ــاء» ،مـضـيـفــا أن
«ارتـ ـب ــاط ال ـح ــرس الــوط ـنــي باملحافظ
س ـي ــؤدي إل ــى تـقـسـيــم ال ـب ــاد ويـكــرس
الـطــائـفـيــة ألن ــه سـيـشـكــل ع ـلــى أس ــاس
توازن األحزاب».
وي ـب ـ ّـن أن «تـشـكـيــل ال ـح ــرس الــوطـنــي
بــالـطــريـقــة ال ـتــي ال نــرغ ـب ـهــا ،س ـيــؤدي
إلى تشظي كل محافظة ويولد معارك
داخلية بني األحزاب املتكونة منها».

م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـق ــول امل ـح ـلــل الـسـيــاســي
أمير جبار الـســاعــدي ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن
«امل ـش ـك ـلــة األب ـ ــرز ف ــي ق ــان ــون ال ـحــرس
الــوط ـنــي تـتـمـثــل ف ــي ق ـيــادتــه م ــن قبل
امل ـحــاف ـظــات أو ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
امل ـس ـل ـحــة» ،مــوضـحــا أن «م ـنــح الـقــائــد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ـل ـح ــة م ـســؤول ـيــة
ال ـقــرار فــي ال ـحــرس الــوطـنــي سيجعله
يتفرد بــالـقــرار األمـنــي كما حصل في
الحكومتني السابقتني».
ويـ ـلـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـت ـح ــال ــف
الــوطـنــي تخشى أن تـكــون املحافظات
املـســؤولــة عــن الـحــرس الــوطـنــي ،ألنها
سـ ـتـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي دخ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
امل ـت ـط ــرف ــن واملـ ـع ــارض ــن ل ـل ــدول ــة فــي
صفوفه ،وبالتالي ستصبح لهم قوة
حـقـيـقـيــة ع ـل ــى األرض ي ـم ـكــن ف ــي أي
وقت أن ينقلبوا على الدولة ،ما يشكل
صراعًا داخليًا حول املناطق الحدودية
بني املحافظات».

