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العالم
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـي ـبــي فــي
"مجموعة األزم ــات الــدولـيــة" ،كالوديا
غازيني ،خالل حديثها إلى "األخبار"،
ّ
مضيفة أن "من الالفت أن يأتي الوفد
ّ ّ
عـبــر الـبـحــر ،وه ــذا مــا يـبــن أن املـطــار
(أغ ـلــق بـسـبـبـهــم)" .وفـيـمــا رج ـحــت أن
تتمثل خطة فريق الـســراج "فــي إقامة
قاعدة" ،أشارت إلى أنه "يجب أن نرى
ما الذي سيكونون قادرين على فعله
خ ــارج ح ــدود ه ــذه ال ـق ــاع ــدة" .وجــديــر
ّ
بالذكر ،أن هذا الحديث يعيد التذكير
بما كــان يشير إليه عــدد من املطلعني
ّ
قـبــل أي ــام ،بـقــولـهــم إن هـنــاك أحــاديــث
ّ
تفيد بأن "السراج سيأتي إلى القاعدة
ال ـب ـح ــري ــة ،ل ـت ـع ـمــل إث ـ ــر ذل ـ ــك الـ ـق ــوات

املصدر الدبلوماسي.
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع ح ـ ـ ــدة االشـ ـتـ ـب ــاك
اإلقليمي في ليبيا خالل العام األخير
(بني تركيا وقطر من جهة ،واإلمارات
ومصر من جهة أخــرى) ،كانت القوى
ال ـغــرب ـيــة ت ـصـ ّـر ع ـلــى ض ـ ــرورة انـتـقــال
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة إلـ ـ ــى ط ــراب ـل ــس
ّ
ل ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرس ح ـك ـم ــا جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ،ول ـت ـش ــك ــل
الــرك ـيــزة ال ـشــرع ـيــة لـلـجـهــود الــدول ـيــة
في مواجهة تمدد تنظيم "داعــش" في
البالد ،وسيطرته على نقاط ارتكاز قد
تكون مدينة سرت أهمها.
وظ ـهــر حـجــم ال ــدع ــم ال ــدول ــي لـلـســراج
أم ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــن رح ـ ـبـ ــت مـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـ ــدول
الـغــربـيــة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،وبعثة
األمم املتحدة في ليبيا برئاسة مارتن
كوبلر ،بانتقاله إلى طرابلس ،واصفة
ذلك بأنه "خطوة الستقرار" البالد.
وسـيـفـتــح ح ـض ــور "ح ـكــومــة ال ــوف ــاق"
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـلـيـبـيــة ع ـلــى أسـئـلــة
بشأن طبيعة التدخل الــدولــي املقبل،
ّ
ف ـي ـمــا ت ـع ـت ـبــر ،ك ــاودي ــا غ ــازي ـن ــي ،أن
"الـ ــدول الـغــربـيــة الـحــاضـنــة للحكومة
ول ـل ـم ـج ـل ــس الـ ــرئـ ــاسـ ــي قـ ــالـ ــت إن ـه ــا
ستقدم الـتــدريــب واملـســاعــدة الـتــي قد
تطلبها هــذه الحكومة ،لكن يجب أن
نكون حذرين وأن نمضي قدمًا بحذر
ل ـنــرى إن ك ــان (ال ـح ـكــومــة وامل ـج ـلــس)
ق ــادري ــن ع ـلــى ال ـب ـق ــاء ف ــي ط ــراب ـل ــس".
ّ
وتعبر غــازيـنــي ،الـتــي وصـفــت "اتـفــاق
الصخيرات" بأنه كــان "متسرعًا" ،عن
اعـتـقــادهــا بــأنــه "ف ــي ه ــذا املــرحـلــة من
الـ ــزمـ ــن ،ي ـج ــب أن ي ـت ـص ــرف املـجـتـمــع
الدولي بحذر ،وليس بتسرع".
ّ
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـح ــدي ــث ع ــن أن إيـطــالـيــا
ّ
س ـت ـشــكــل ال ـق ــوة األولـ ـ ــى ل ـل ـتــدخــل في
ّ
ل ـي ـب ـي ــا ،أو حـ ـت ــى أن قـ ـ ـ ــوات ب ـحــريــة
إيـطــالـيــة أمـنــت انـتـقــال ال ـســراج أمــس،
ّ
فــإن الباحث اإليطالي ،ماتيا توالدو،
ينفي ذلــك ،فــي حديثه إلــى "األخ ـبــار"،
قدم السراج على
مشككًا كذلك في أن ُي
ِ ً
طلب الدعم الدولي مباشرة.
على الصعيد اإلقليمي ،تكرر تونس
والـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات إل ـ ـ ــى ت ــوح ـي ــد
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،ف ـي ـم ــا ت ـب ــدو
مصر في مــأزق ،خاصة بعد تهميش
"ات ـفــاق الـصـخـيــرات" لحليفها ،الـلــواء
حفتر .لكن مصدرًا مصريًا على دراية
بــاألوضــاع الليبية ،يـقــول لــ"األخـبــار"
ّ
إن "دور حـ ّفـتــر مـهــم وم ـق ـ ّـدر مـصــريــا،
لكنه ال يمثل كــل التوجهات الليبية،
ّ
وأعـتـقــد أن الـسـيــاســة املـصــريــة بــدأت
تــأخــذ ذل ــك فــي االع ـت ـب ــار ،وه ــي ب ــدأت
اتـصــاالت بــأطــراف جــديــدة فــي جنوب
وغرب ليبيا".

الشمالية األخرى».
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
اإلسـتــراتـيـجــي ه ـشــام الـهــاشـمــي أن
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،الـتــي انتهت
ق ـبــل أقـ ــل م ــن ش ـه ــر ،أدت إلـ ــى قـطــع
طريق إمــدادات نحو الكرمة (تابعة
لـ ــأن ـ ـبـ ــار ،وتـ ـع ــد مـ ــن أهـ ـ ــم ب ــواب ــات

ال ـف ـل ــوج ــة أب ـ ــرز م ـع ــاق ــل «داعـ ـ ـ ــش»)،
وأيـ ـض ــا إلـ ــى ق ـط ــع ط ــري ــق إمـ ـ ــدادات
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ن ـ ـحـ ــو حـ ــدي ـ ـثـ ــة وهـ ـي ــت
ً
(أقـ ـص ــى غـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق) ،ف ـض ــا عــن
تقليل الهجمات على مناطق بيجي
والصينية ومكحول.
ولـ ـك ــن ت ـح ــري ــر "ج ـ ــزي ـ ــرة س ـ ــام ـ ــراء"،
وقبلها مناطق مهمة منها مدينة
تكريت ،قد ساهم إلى حد كبير في
إث ــارة الـجــدل مـجــددًا إزاء الضغوط
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ـنـ ــع ف ـص ــائ ــل
"ال ـح ـش ــد" م ــن امل ـش ــارك ــة ف ــي تـحــريــر
مدينة املوصل.
وف ــي ه ــذا ال ـشــأن ،أش ــار الـخـبـيــر في
ال ـش ــأن ال ـس ـيــاســي م ــاج ــد الـحـسـنــي
إلى أن «األبعاد السياسية للنجاح
ال ــاف ــت ف ــي ت ـح ــري ــر هـ ــذه امل ـســاحــة
الـشــاسـعــة م ــن األرض ف ــي عـمـلـيــات
جــزيــرة س ــام ــراء ،يــزيــد مــن الضغط
عـلــى الـحـكــومــة لــرفــض أي مـشــروع
أمـيــركــي ُي ــراد منه استثناء الحشد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي م ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـح ــري ــر
املوصل» .ورأى الحسني في حديث
ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن «م ـ ـ ــا حـ ـص ــل فــي
صــاح الــديــن ،التي كانت ثالث أهم
معاقل داعش ،ال يدعم الحجج التي
ّ
تتبناها أطراف سياسية ألن سكان
صـ ــاح ال ــدي ــن ه ــم م ــن املـ ـك ـ ّـون ذات ــه
الـ ــذي ي ـت ـكـ ّـون م ـنــه س ـك ــان امل ــوص ــل،
وهـ ـ ــذا ي ـع ـنــي أن ال ـح ـش ــد ي ـم ـكــن أن
يشارك في تحرير هذه املدينة ،كما
فعل قبل ذلك في صالح الدين».

الشروط السياسية
ليست مهمة لحل
األزمة بقدر أهمية
تقاسم السلطة

ال ــداع ـم ــة ل ــه ع ـلــى تــوس ـيــع ن ـف ــوذه في
خارجها".
قــد ال يصمد هــذا الــدعــم إن لــم يتعزز
بــدعــم دول ـ ّـي واض ــح ل ـل ـســراج ،إضــافــة
ّ
إلى أن موقف مفتي طرابلس ،صادق
الغرياني ،صاحب النفوذ السياسي
الـقــوي ،سيكون مهمًا لتحديد وجهة
األمور في األيام املقبلة.

السراج :الحاكم بدعم الخارج؟
منذ إعــان السراج تشكيلة حكومته،
قـ ــوب ـ ـلـ ــت ب ـ ــال ـ ــرف ـ ــض م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أب ـ ـ ــرز
شخصيات طرفي الصراع في البالد.
ف ــي م ــا ي ـخــص س ـل ـطــات الـ ـش ــرق ،هي
ال ت ــأخ ــذ بــال ـح ـس ـبــان ال ـ ـلـ ــواء خـلـيـفــة
ح ـف ـتــر ،ب ــل ت ـضــم وزيـ ـ ـرًا ل ـلــدفــاع ُيـ َـعـ ّـد
مــن خـصــومــه .أمــا بالنسبة إلــى قــوى
غ ــرب ال ـب ــاد ،ف ــإن االت ـف ــاق الـسـيــاســي
ال ــذي ن ـشــأت عـلــى أســاســه الـحـكــومــة،
لم يعر اهتمامًا بالفصائل العسكرية
املهيمنة .قــد يــوصــف ه ــذان املعطيان
ّ
باألهم ،خصوصًا لجهة أن "الشروط
الـسـيــاسـيــة ليست مهمة لـحــل األزم ــة
ّ
ف ــي ل ـي ـب ـيــا راه ـ ـنـ ــا ،ب ــل إن األهـ ـ ــم هــي
صيغ تقاسم السلطة" ،وفق ما يشرح
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فلسطين

يوم األرض مناسبة جديدة لالنقسام!
يصعب على الفلسطينيين
إحياء يوم األرض كمناسبة
ّ
توحدهم كما حدث قبل 40
عامًا بعدما تبدلت األحوال
وصارت قيادتهم مشتتة ال
تستطيع حتى جمعهم في
مسيرة واحدة
مع أن ذكرى يوم األرض تمثل مناسبة
وطـ ـنـ ـي ــة اع ـ ـت ـ ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فــي
مختلف األماكن داخل الوطن والشتات
إحـيــاء هــا ،وكــانــت فــي غالبها مناسبة
ل ــاشـ ـتـ ـب ــاك م ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدو ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مواقع التماس ،مرت الذكرى األربعون
مثقلة باالنقسام الداخلي الفلسطيني،
والتراجع غير املسبوق في أداء القوى
الــوطـنـيــة واإلس ــام ـي ــة ال ـتــي كــانــت في
ال ـس ــاب ــق ت ـح ـيــي الـ ـح ــدث ب ــزخ ــم كـبـيــر،
وذلك في ظل فقدان الناس الثقة بالقوى
الـسـيــاسـيــة ،وت ـصــاعــد نـجــم التنسيق
األم ـنــي مــع ال ـعــدو عـلــى ح ـســاب العمل
املقاوم.
اليوم أضحت هــذه العالمة الفارقة في
تــاريــخ القضية حينما تــاحــم الشعب
الفلسطيني للمرة األولى منذ االحتالل
ال ـ ـكـ ــامـ ــل لـ ـشـ ـط ــري الـ ـ ــوطـ ـ ــن ،م ـن ــاس ـب ــة
الل ـت ـقــاط ال ـصــور ال ـتــذكــاريــة ،لـيــس إال،
بعدما كانت مناسبة يجدد فيها العهد
لـشـهــداء هــذه الــذكــرى .فـفــي رام الـلــه لم
ت ـن ـجــح الـ ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة واإلس ــام ـي ــة
في تنظيم فعالية موحدة إلحياء يوم
األرض ،بل شهدت املدينة ثالث دعوات
مـنـفـصـلــة .وأدى غ ـيــاب الـتـنـسـيــق بني
هــذه الفعاليات إلــى إخفاقها جميعها
برغم الثقل السياسي للمدينة .وعمليا،
ل ــم يـحــي ال ــذك ــرى س ــوى بـضـعــة شـبــان
على طريقتهم الـخــاصــة ،تحديدًا على
حــاجــز «عــوفــر» الـعـسـكــري ،ال ــذي شهد
مواجهات أسفرت عن إصابة بعضهم.
يقول رئيس «الحملة الشعبية لوحدة
وطن» ،جمال جواريش ،لـ«األخبار» إن
الـحـمـلــة تمكنت مــن تنفيذ برنامجها
ال ـي ــوم ف ــي ك ــل م ــن ب ـيــت ل ـحــم والـخـلـيــل
وي ـط ــا ون ــاب ـل ــس وط ــوب ــاس وسـلـفـيــت،

ما قل
ودل
أفادت مجلة «فورين
بوليسي» ،أمس ،بأن اإلدارة
األميركية تقف عاجزة أمام
اتخاذ قرار ببيع قطر أكثر من 73
طائرة مقاتلة متطورةّ ،
تقدر
قيمتها بمليارات الدوالرات ،وذلك
بسبب عالقاتها مع المجموعات
اإلسالمية المسلحة .وأوضحت أن
الصفقة موجودة على طاولة
النقاش منذ أكثر من عامين.
وأضافت أن «البيت األبيض ّ
تعرض
ّ
المشرعين،
النتقادات عدد من
بسبب عدم إيفائه بوعده
بتسريع تسليح الحلفاء الخليجيين
القلقين من التهديد اإليراني»...
وأن «إسرائيل أبدت تحفظات من
هذه الصفقة ،بسبب عالقات
قطر مع مجموعات مثل طالبان
وحماس ،وانطالقًا من قلقها
من تأثيرها ّ
بتفوقها العسكري».
(األخبار)

ولكنها لــم تـكــن بالحجم املـطـلــوب وال
ب ــاملـ ـش ــارك ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة املـ ـعـ ـه ــودة.
وح ـ ــول األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي أدت ل ـتــراجــع
امل ـش ــارك ــة ف ــي إح ـي ــاء ه ــذا الـ ـي ــوم ،يــرى
ج ــواري ــش أن غ ـي ــاب األف ـ ــق الـسـيــاســي
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وش ـع ــور
املــواطــن الفلسطيني باإلحباط نتيجة
استمرار االنقسام الفلسطيني ،وفقدان
الثقة بالفصائل ،هي أسباب رئيسية،
بــاإلضــافــة إل ــى تــراجــع مـكــانــة القضية
الفلسطينية في املحافل الدولية.
وف ــي مــديـنــة الـخـلـيــل ،جـنــوبــي الـضـفــة،
ج ــاب ــت الـ ـش ــوارع م ـس ـيــرة ش ـ ــارك فيها
املئات من سكان املدينة ،ورفــع خاللها
املشاركون العلم الفلسطيني ،وردووا
ه ـت ــاف ــات تـ ـن ــادي ب ــال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة
وإن ـ ـه ـ ــاء االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام .أم ـ ــا ف ـ ــي نــاب ـلــس
(شمال) ،فانطلقت مسيرة شــارك فيها
املئات ،باتجاه أراضــي قرية برقة التي
تقام عليها مستوطنة «حومش» .وفور
وص ـ ــول امل ـس ـي ــرة إلـ ــى امل ـن ـط ـق ــة ،بــاشــر
جيش العدو قمع املشاركني ،ما أدى إلى
اصابة عدد منهم بحاالت االختناق.
وحول رمزية اختيار «حومش» إلحياء
الـ ــذكـ ــرى ،قـ ــال ع ـض ــو ل ـج ـنــة الـتـنـسـيــق
ال ـف ـص ــائ ـل ــي فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ن ـص ــر أب ــو
جيش ،إن هذه األرض قد أخليت بقرار
من محكمة العدو العليا ،التي أوصت
بإعادة األراضــي ألصحابها األصليني،
ولكن املستوطنني رفضوا تنفيذ القرار،
واس ـت ـم ــروا ف ــي االعـ ـت ــداء عـلــى الـسـكــان
واألشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار امل ـ ـ ــزروع ـ ـ ــة ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي

املصادرة.
أما في قطاع غزة ،فقد نظمت الفصائل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـس ـي ــرة حـ ــاشـ ــدة عـلــى
مشارف حــدود فلسطني املحتلة شمال
ال ـق ـطــاع ،بـمـشــاركــة مـمـثـلــي الـفـصــائــل،
ال ــذي ــن أك ـ ــدوا «ال ـح ــق الـفـلـسـطـيـنــي في
ك ــام ــل األراضـ ـ ــي املـحـتـلــة ال ـت ــي سلبها
ال ـع ــدو ب ــال ـق ــوة ،وتـمـسـكـهــم بــاملـقــاومــة
بـكــل ص ــوره ــا» ،والـتـشــديــد أيـضــا على
«دعم واستمرار انتفاضة القدس» ،لكن
مسيرات غــزة جــرى تنظيمها بصورة
مشتركة بني الفصائل الداعية.
في سياق آخر ،عاد وفد «حركة املقاومة
اإلســامـيــة ـ ـ ح ـمــاس» ،أم ــس ،إل ــى غــزة،
ب ـع ــد زيـ ـ ـ ــارة ث ــان ـي ــة إل ـ ــى م ـص ــر وق ـطــر
تـ ـن ــاول ــت مـ ـح ــادث ــات مـ ــع «املـ ـخ ــاب ــرات
املصرية» وحركة «فتح» .وتكون الوفد
مــن أعـضــاء املكتب السياسي للحركة،
محمود الــزهــار ،وخليل الحية ،وعماد
العلمي ،ونزار عوض الله.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ق ـ ــال أم ـ ــن الـ ـس ــر لـلـمـجـلــس
ال ـ ـثـ ــوري ل ـ ــ«ف ـ ـتـ ــح» ،أم ـ ــن مـ ـقـ ـب ــول ،فــي
تصريح لوكالة «األناضول» التركية ،إن
االسـتـعــدادات تجري فــي الــدوحــة لعقد
لقاء بني رئيس السلطة ،محمود عباس،
ورئـيــس املكتب السياسي لـ«حماس»،
خــالــد مشعل ،فــي شهر نيسان املقبل.
ويأتي هــذا اللقاء املفترض على ضوء
مــا أش ـيــع عــن ت ـقــدم مـلـحــوظ ط ــرأ على
اجـتـمــاعــات وف ــدي الـحــركـتــن فــي قطر
قبل أيام.
(األخبار)
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