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جامعة األزهر :حرب صالحيات وتصفية حسابات «فتحــاوية»
تعصف بجامعة األزهر خالفات
داخلية كبيرة ومرتبطة بخالفات
«فتحاوية» تنظيمية .أطراف األزمة،
الموزعون على الوالء لمحمود عباس
ومحمد دحالن ،يتصارعون على «آخر
قالع فتح» في غزة ،وهو ما يهدد
الدراسة في الجامعة ومصير آالف الطالب
غزة ـــ هاني إبراهيم
تشهد جامعة األزهــر في قطاع غزة
خ ـ ــاف ـ ــات م ـس ـت ـم ــرة مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات،
مـنـهــا م ــا يـتـعـلــق ب ــإداراتـ ـه ــا الـعـلـيــا
وصـ ــاح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ،وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق
بــالــوضــع السياسي كونها توصف
بــأن ـهــا «آخـ ــر ق ــاع ح ــرك ــة ف ـت ــح» في
غزة .وبينما راوحت أزمات الجامعة
حـ ــدودًا وص ـلــت إل ــى تـعـطـيــل ال ــدوام
فيها مددًا كثيرة ،خاصة في سنوات
االن ـق ـســام الــداخ ـلــي ( 2006ـ ـ ـ ،)2008
فإنها شهدت استقرارًا نسبيًا خالل
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األخ ـي ــرة ،لـكـنــه لم
يعد يمكن أن يستمر في ظل األزمات
ال ـك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلدارة أو

صارت إدارة الجامعة
تستعين بأمن «حماس» لقمع
«الشبيبة الفتحاوية»
الطلبة .فقد فتحت األزم ــة األخـيــرة،
بـ ــن «م ـج ـل ــس األم ـ ـن ـ ــاء» و«رئـ ــاسـ ــة
الـ ـج ــامـ ـع ــة» م ـ ــن جـ ـه ــة و«األم ـ ـ ـنـ ـ ــاء»
و«نقابة العاملني» مــن جهة أخــرى،
ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه أم ــام قضايا
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد امل ـ ــال ـ ــي واإلداري .ت ـق ــول
أوساط في الجامعة إن أكبر األزمات
ال ـحــال ـيــة ه ــي «حـ ــرب ال ـصــاح ـيــات»
بــن «مـجـلــس األم ـن ــاء» ال ــذي ّ
يعينه
رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
و«مـ ـجـ ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة» الـ ـ ــذي يـضــم
رئـ ـي ــس «األزه ـ ـ ـ ــر» ونـ ــوابـ ــه وعـ ـم ــداء
الكليات ،وهــؤالء يعينهم «األمـنــاء».
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب هـ ـ ــذيـ ـ ــن الـ ـجـ ـسـ ـم ــن
املتصارعني برزت «نقابة العاملني»
الـتــي تـعـ ّـن بــاالنـتـخــاب سـنــويــا (فــي
الشهر الــرابــع) بني قوائم من «فتح»
و«حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»

وف ـص ــائ ــل أخ ـ ـ ــرى ،وع ـ ـ ــادة م ــا ت ـفــوز
«ف ـتــح» فـيـهــا ،لـكــن الـنـقــابــة األخ ـيــرة
سـيـطــر عليها «ال ـت ـيــار اإلصــاحــي»
التابع للقيادي املفصول من الحركة
محمد دحالن.

إقالة رئيس الجامعة
رغ ـ ــم أن ص ــاحـ ـي ــات كـ ــل إدارة مــن
هــذه الـثــاث ّم ـحـ ّـددة ومـعــروفــة ،فــإن
ح ــاالت ال ـتــدخــل وال ـت ــداخ ــل ل ــم تغب
ل ـل ـح ـظ ــة ،وآخ ـ ــره ـ ــا إقـ ــالـ ــة «م ـج ـلــس
األمـ ـن ــاء» رئ ـيــس الـجــامـعــة الــدكـتــور
ه ــان ــي ن ـج ــم ألسـ ـب ــاب ق ـ ــال املـجـلــس
إن ـهــا تــرتـبــط ب ــ«ت ـج ــاوزات إداري ـ ــة»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ـ ــار حـفـيـظــة «مـجـلــس
ال ـجــام ـعــة» و«ن ـق ــاب ــة ال ـعــام ـلــن» ،ما
نـتــج عـنــه قـ ــرارات احـتـجــاجـيــة منها
تعليق الدراسة أليام عدة .ففي األحد
( ،)2018/11/18أصـ ـ ــدر «م ـج ـلــس
الجامعة» بيانًا للرأي العام قال فيه
ُ
إنــه فــوجــئ بـقــرار «األم ـنــاء» الـصــادر
ذل ــك ال ـي ــوم بــإع ـفــاء رئ ـيــس وأع ـضــاء
مجلس الجامعة من مناصبهم ،رغم
يمض على تعيينهم أكثر من
أنه لم
ِ
أربعة أشهر.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس «مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء
األزهـ ــر» ،الــدكـتــور إبــراهـيــم أب ــراش،
لـ ـ «األخ ـبــار» ،إن إقــالــة نجم وتعيني
ً
ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق الـ ـف ــرا بـ ـ ــدال م ـن ــه أم ــر
ي ـ ـخ ـ ـضـ ــع لـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات امل ـ ـج ـ ـلـ ــس،
مضيفًا أن سبب اإلقالة هو «رفض
نجم إعادة تشكيل مجلس الجامعة
لـ ـيـ ـك ــون م ـن ـب ـث ـق ــا عـ ــن األمـ ـ ـن ـ ــاء كـمــا
هـ ــو م ـع ـم ــول ب ـ ــه ،وق ـ ــد أمـ ـه ــل وق ـتــا
للتنفيذ لكن املدة املعطاة له انتهت
ول ــم يـشـكــل مـجـلـســا ج ــدي ـدًا ،ب ــل رد
ب ـك ـتــاب رافـ ـض ــا ف ـيــه ط ـلــب األمـ ـن ــاء،
وه ــو أم ــر خ ـط ـيــر» .وبــال ـن ـس ـبــة إلــى
سرعة القرار ،قال أبراش إنه لضيق
الــوقــت جــراء االمـتـحــانــات النصفية
وص ـع ــوب ــة ال ــدخ ــول ف ــي مـ ـش ــاورات
م ـطــولــة ،اس ـت ـعــن بــال ـفــرا كــونــه «ذا
خبرة ودراي ــة فــي هــذا املـجــال» ،وتم
ت ـك ـل ـي ـفــه اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ح ـت ــى ن ـهــايــة
ال ـع ــام ال ــدراس ــي الـ ـج ــاري ،أي حتى
 31آب/أغسطس  2019حتى تشكيل
«مجلس جامعة» جديد.
«نقابة العاملني»
في املقابل ،رفضت ّ
ه ــذه اإلق ــال ــة واص ـط ــف ــت إل ــى جــانــب
«مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة» ،داعـ ـ ـي ـ ــة إل ــى
تعليق الدوام بسبب «الفراغ اإلداري
وال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي» ،وم ـح ـ ّـم ـل ــة «م ـج ـلــس
األمناء» املسؤولية ّ
عما ستؤول إليه
األمـ ـ ــور ،خــاصــة أن ال ـن ـقــابــة تـقــدمــت

ّ
يدعي أنصار دحالن أنه ُيعمل على إقصائهم من الجامعة فيما تنفي إدارتها ذلك (آي بي ايه)

ك ـمــا ت ـق ــول ب ــوس ــاط ــة ل ـحــل املـشـكـلــة
بــن املجلسني لكن مــن دون نتيجة.
يقول رئيس «نقابة العاملني» ،أحمد
التيان ،لـ«األخبار» ،إن «قرار األمناء
اس ـت ـن ــد إلـ ــى ح ـج ــج واهـ ـي ــة وض ــرب
عـ ــرض ال ـح ــائ ــط ب ــاالت ـف ــاق ال ـ ــذي تم
ال ـتــوصــل إل ـيــه م ــع نـقــابــة الـعــامـلــن،
وهو ما نرى فيه إهانة ،ولذلك علقنا
ال ــدراس ــة» .وأضـ ــاف« :تــرشـيــح الـفــرا
ال ــذي تــولــى رئــاســة الـجــامـعــة مرتني
غ ـي ــر ق ــان ــون ــي ،ألنـ ـ ــه وفـ ـق ــا ل ـل ـن ـظــام

األساسي ال يحق له الترشح لوالية
ثالثة».

ما تحت الرماد
تـبـقــى «ح ـ ــرب ال ـص ــاح ـي ــات» ظــاهــر
األزمـ ــة ،إذ إن الـخــافــات الفتحاوية
تجري تصفيتها تحت هذه العناوين
داخل الجامعة؛ فمنذ طردت الحركة
دح ــان ،ازدادت الـخــافــات ،وصــارت
تحتدم في كل مرة تقام فيها فعالية
ت ـخــص ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ك ــذل ــك فـ ــإن أت ـبــاع

«التيار اإلصالحي» يحاولون التمرد
ع ـلــى م ــا ي ـس ـمــونــه عـمـلـيــة اإلق ـص ــاء
ضدهم ،مع أن إدارة الجامعة تنفي
ذلـ ـ ــك بـ ــداللـ ــة أن مـ ـن ــاص ــري دحـ ــان
يشكلون غالبية «نقابة العاملني».
أما الدليل الذي يتمسك به مناصرو
دحالن ،فهو قضية «منحة التكافل»
التي كانت تقدمها «اللجنة الوطنية
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـتـ ـك ــاف ــل
االجتماعي» املدعومة إماراتيًا.
فقبل أقل من سنة ،اشتعلت الخالفات

ّ
فــي الجامعة ج ـ ّـراء رفــض تلقي املنح
الـتــي وصـلــت قيمتها إل ــى  15مليون
دوالر ،ما أثار موجة من االحتجاجات
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى اإلداري وال ـط ــاب ــي،
إذ كــان مــن املـقــرر أن يستفيد  20ألف
ط ــال ــب ك ــدف ـع ــة أول ـ ـ ــى .وج ـ ـ ــراء األزمـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـخ ــان ـق ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع،
اس ـت ـط ــاع ب ـع ــض األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــوســط
ل ــدخ ــول امل ـن ـحــة م ــن ب ــاب ح ــل مشكلة
التأخر في دفــع الــرســوم ،وتــم االتفاق
على االستفادة من املنحة كمبالغ عن
طــريــق جـهــة خ ــارج أسـ ــوار الـجــامـعــة،
فـيـحـصــل ال ـطــالــب عـلــى قـســط املـنـحــة
ويدفعها من دون أن تمر عبر اإلدارة
الرسمية.
أما «صندوق الطالب» ،فأثيرت حوله
مشكلة أخ ــرى ،لـكــون أمــوالــه الـتــي من
املفترض أن ّ
تحول إلى «مجلس اتحاد
الـطـلـبــة» ص ــارت تـقــع ف ــي ي ــد اإلدارة،
مــن دون أن يـكــون للطلبة الـفـقــراء أي
نصيب مـنـهــا ،وذل ــك بحجة الـظــروف
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي تـ ـق ــرر ع ـل ــى إث ــره ــا
تعطيل مجلس الطلبة فــي «األزه ــر».
وإذا كان عدد طلبة الجامعة  15ألفًا،
يجمع الـصـنــدوق مــن كــل واحــد منهم
دي ـ ـنـ ــارًا ف ــي ك ــل ف ـص ــل ،م ــا ي ـع ـنــي 15
أل ــف دي ـن ــار ( 20أل ــف دوالر) ،لكنها
ال تـ ـع ــود اآلن ع ـل ــى الـ ـط ــاب ب ـش ــيء.
أي ـضــا ،ي ـصـ ّـر «مـجـلــس األم ـن ــاء» على
رف ـ ـ ــض إعـ ـ ـف ـ ــاء أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
الجامعة ،في وقت يشتكي فيه الطالب
مـ ــن ال ـظ ـل ــم فـ ــي تـ ــوزيـ ــع املـ ـن ــح ضـمــن
حـصــص ومـحـســوبـيــات عــائـلـيــة ،قبل
أن تستطيع «الـشـبـيـبــة الـفـتـحــاويــة»
إجـ ـب ــار اإلدارة ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل «ن ـظ ــام
املسح االجتماعي» .واملضحك أن إدارة
الجامعة (الفتحاوية) صارت تستعني
ب ــأم ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ل ـق ـمــع أي اع ـت ـصــام
تنفذه الشبيبة التابعة للحركة.
واآلن ،ت ــواج ــه «األزهـ ـ ــر» أزم ــة إداري ــة
ك ـب ـيــرة ف ــي ظ ــل االن ـق ـس ــام الـفـتـحــاوي
الذي أدى إلى تشظي إدارات الجامعة،
فيما أعـلـنــت «نـقــابــة الـعــامـلــن» رزمــة
م ــن امل ـطــالــب مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وف ـ ــي ح ـ ــال ل ــم ي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ امل ـط ــال ــب،
ســوف يتقرر اإلض ــراب الـشــامــل حتى
نهاية هذا الشهر ،فيما ّ
وجه الدكتور
أب ـ ــراش أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إل ــى الـنـقــابــة
ّ
تخص مجلسه،
بتدخلها في ق ــرارات
ً
ق ــائ ــا« :ن ـقــابــة ال ـعــام ـلــن ،ب ـع ـي ـدًا عن
تـ ّ
ـوجـهـهــا الـسـيــاســي ،مكلفة بــالــدفــاع
عن حقوق العاملني وليس من حقها
إطالقًا التدخل في األمــور اإلداري ــة أو
الرئاسية للجامعة».

ّ
عبد المهدي يحرك المياه الراكدة:
أربعة خيارات الستكمال الحكومة
ّ
حرك عادل عبد المهدي
مياه تشكيلته الحكومية
الراكدة باقتراحه ما قال إنها
حلول ممكنة لألزمة الراهنة.
حلول تندرج في إطارها
فكرة التخلي عن ترشيح
فالح الفياض لوزارة الداخلية
بإلقائه مهمة التسمية
على الكتل السياسية .وهي
فكرة يبدو أن تيارًا واسعًا
في تحالف «البناء» ال يزال
رافضًا لها ،ما يجعل األزمة
مفتوحة على احتماالت
عدة ،ليس مستبعدًا من
بينها كسر النصاب مجددًا في
الجلسة المرتقبة اليوم
تـتـجــه األنـ ـظ ــار م ــرة أخـ ــرى إل ــى قــاعــة
ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي ،ال ــذي يـعـقــد جلسة
ج ــدي ــدة ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن ظ ـهــر الـ ـي ــوم .جـلـســة ُح ـ ـ ِّـدد ج ــدول
أعمالها ،في ساعة متأخرة من مساء
أم ـ ــس ،ب ـثـ ُـاثــة ب ـن ــود هـ ــي :ال ـن ـظــر فــي
الطعون املـقـ َّـدمــة حــول صحة عضوية
بـعــض الـ ـن ــواب ،اسـتـكـمــال الـتـصــويــت
على تعديل النظام الداخلي للبرملان،
واستكمال التصويت على التشكيلة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة .ه ـ ــذا ال ـب ـن ــد األخـ ـي ــر ي ـبــدو
إتـ ـم ــام ــه م ــره ــون ــا ب ـت ـح ـقــق ال ـن ـص ــاب
ـي ،خـصــوصــا أن امل ـفــاوضــات
ال ـقــانــونـ َ
ب ــن ائ ـت ــاف ــي «ال ـب ـن ــاء» و«اإلص ـ ـ ــاح»
حــول الحقائب الـشــاغــرة لــم تسفر عن
اتفاق ،وهو ما تؤكده أوساط الفريقني
بقولها إن «الــرؤيــة مــا زالــت ضبابية،
وما من بشائر تلوح في األفق ،وعليه
فاألزمة مستمرة».
ّ
خضم ذلك ،حاولت بعض القراءات
في
ربــط عــودة املــرشــح لحقيبة الداخلية،
فالح الـفـيــاض ،إلــى مناصبه السابقة
مستشارًا لــ«األمــن الوطني» ،ورئيسًا
ل ـج ـه ــاز «األمـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،ورئ ـي ـس ــا
ل ــ«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بــالـعـمــل
ال ـج ــاري عـلــى حلحلة الـعـقــد الحائلة

دون استكمال «الكابينة» ،على أساس
وجود مقايضة تقضي بإعادة تسليم
الـفـيــاض تـلــك املـنــاصــب مـقــابــل سحب
ترشيحه للداخلية .وفيما رأت قيادات
فــي تحالف «الـفـتــح» أن هــذا الترتيب
هــو «األف ـضــل» إلتـمــام «كابينة» عــادل
عـبــد امل ـه ــدي ،عـلــى اعـتـبــار أن ــه يحفظ
ح ـض ــور ال ـف ـيــاض ودوره ف ــي املـشـهــد
الـسـيــاســي ،وف ــي الــوقــت نـفـســه يسهم
ف ــي ملـلـمــة ش ـ ّتــات الـعـمـلـيــة السياسية
امل ـت ـع ـثــرة ،فــض ـلــت قـ ـي ــادات أخـ ــرى في
ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف «ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــن
املـ ـق ــرب ــن م ـ ــن زع ـ ـيـ ــم «ائ ـ ـت ـ ــاف دول ـ ــة
القانون» نوري املالكي ،عدم «الذهاب
ب ـع ـي ـدًا» ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة ،داع ـي ــة إلــى
«الفصل بــن ق ــرار ع ــودة الفياض إلى
مناصبه السابقة وترشيحه ألن يكون
وزيـ ـ ـرًا ل ـلــداخ ـل ـيــة» .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
توضح مصادر من داخــل «البناء» أن
املــال ـكــي «ب ــات أم ــام خ ـيــار وح ـي ــد ،هو
ال ـت ـم ـســك ب ــال ـف ـ ّـي ــاض ،وال ـض ـغ ــط على
زعـيــم (ال ـف ـتــح) ه ــادي ال ـعــامــري ،حتى
ال تسقط دفاعات (البناء) أمام شروط
(اإلص ــاح) ،وبالتحديد زعيم (التيار
الـ ـص ــدري) مـقـتــدى الـ ـص ــدر» ،مضيفة
أن «اس ـت ـي ــزار ال ـف ـيــاض ب ــات مــرتـبـطــا
بـ ـم ــوض ــوع انـ ـتـ ـخ ــاب امل ــالـ ـك ــي نــائ ـبــا

لرئيس الـجـمـهــوريــة» ،وال ــذي يرفضه
ً
ال ـص ــدر «ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـيــا» ،بــوصــف
مصادر تياره.
هذا املشهد زادتــه تعقيدًا رسالة بعث
ب ـه ــا ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ،إل ــى
رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان مـحـمــد الـحـلـبــوســي؛
إذ إنـهــا رمــت الـكــرة مـجــددًا فــي ملعب
الكتل السياسية .وطالب عبد املهدي،

رأت قيادات من «البناء»
في رسالة عبد المهدي
تعبيرًا عن العجز
ال ـ ـحـ ـل ـ ـبـ ــوسـ ــي ،بـ ــ«تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـج ـم ـي ــع
ل ـلــوصــول إل ــى ت ــواف ــق أو ال ـل ـجــوء إلــى
التصويت» ،مقترحًا مجموعة حلول
ويقتضي
للخروج من األزمــة الراهنة.
ّ
ال ـح ــل األول ط ــرح األسـ ـم ــاء املــرش ـحــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي يــرتـئـيــه الحلبوسي
لـ ـقـ ـب ــولـ ـه ــا أو رفـ ـ ـضـ ـ ـه ـ ــا ،وفـ ـ ـ ــي حـ ــال

ُ
عند ن ُصب «الشهيد المجهول» في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب)

ُ
رفضها ت ـقـ َّـدم أسـمــاء بديلة خــال 24
إلــى  48ســاعــة .أمــا الـحــل الـثــانــي ،فهو
ق ـبــول الـكـتـلـتــن الــرئـيـسـيـتــن (الـبـنــاء
واإلصـ ـ ــاح) بــالـتـصــويــت عـلــى  5أو 6
وزارات متفق عليها وتأجيل البقية،
فـ ُ
ـ«ي ـح ـســم بــذلــك أم ــر الـ ـ ـ ــوزارات خــال
ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع (أي الـ ـ ـي ـ ــوم) ،ع ـل ــى أن
يكون حسم ال ــوزارات املختلف عليها
إمــا بــالـتــوافــق أو بــإعـطــاء طــرف الحق
بــال ـتــرش ـيــح واآلخ ـ ــر بــالــرفــض بـهــدف
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى أسـ ـم ــاء م ـت ـفــق عـلـيـهــا
لعرضها خــال وقــت قــريــب ومـحــدد».
ويفترض الحل الثالث اتفاق الكتلتني
ع ـلــى ت ـقــديــم أسـ ـم ــاء ج ــدي ــدة ك ـل ـيــا أو
جزئيًا ،وعرضها على رئيس الــوزراء
لــات ـفــاق عـلـيـهــا ،فـيـمــا يـتـطـلــب الـحــل
الرابع اتفاق الكتلتني الرئيسيتني على
ترك موضوع األسماء لرئيس مجلس
الـ ــوزراء ،و«ملجلس الـنــواب قبولها أو
رفضها ،من خالل التصويت دون كسر
النصاب وعرقلته» .وختم عبد املهدي
ً
رس ــال ـت ــه قـ ــائـ ــا :إن «أم ـ ـ ــام ال ـح ـكــومــة
ُ
مهمات جسيمة يـطــالــب بها الشعب،
والتأخير في إنهاء التشكيلة الوزارية
ي ـع ــرق ــل ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ املـنـهــج
الـ ـ ــوزاري» ،مـعـتـبـرًا أن رئـيــس الـ ــوزراء
وحكومته لن يكونوا فقط وحدهم أمام
امل ـســؤول ـيــة ،بــل إن الـتــأخـيــر «سيضع
مجلس النواب والقوى السياسية أمام
املسؤولية أيضًا».
وفي تعليقها على رسالة عبد املهدي،
تعرب مصادر من داخل «سائرون» عن
تفضيلها الخيار الثاني ،على اعتبار
أنــه ال يمكن حسم الخالفات جميعها
خالل الساعات القليلة املقبلة ،وعليه
يجب تأجيل العقد املستمرة ،واملضي
فـقــط بـمــا ُ
«ي ـجـ َـمــع عـل ـيــه» ،أي وزارات
ال ـتــرب ـيــة ،الـتـخـطـيــط ،ال ـع ــدل ،الـهـجــرة
واملهجرين ،والثقافة ،على أن ُي َ
حسم
أمر وزارات التعليم العالي والداخلية
والدفاع في جلسة الحقة .وفي املقابل،
تـفـ ّـســر م ـص ــادر «ال ـب ـن ــاء» رس ــال ــة عبد
املـهــدي بــأن الــرجــل «عــاجــز عــن تقريب
وجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ،وغ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـ ــادر ع ـلــى
التمسك ِب َمن اختارهم ليكونوا وزراء
ّ
فــي كــابـيـنـتــه» ،واص ـفــة ف ـكــرة التخلي
عــن الـفـيــاض بــأنـهــا «ان ـك ـســار لرئيس
الوزراء أمام رغبات اإلصالح» ،معتبرة
ُ
أن ورقة «األغلبية النيابية» ال تصرف
داخل األروقــة السياسية إذا «ارتبطت
بالخوف من ّ
رد فعل الخصم».
(األخبار)

ليبيا

ّ
ّ
حفتر يوقف جنودًا حرضوا على مصراتة :تغير ظرفي أم استــراتيجي؟
في خطوة غير مسبوقة ،أعلن
المشير خليفة حفتر إصدار أوامر بإيقاف
مجموعة من مقاتليه ،بعد نشرهم
شريطًا مصورًا هددوا فيه باقتحام
مدينتي مصراتة وطرابلس ،في إشارة
أولية إلى احتمال ّ
تغير سلوك حفتر تجاه
الفاعلين في غرب البالد ،من التهديد إلى
البحث عن تقارب
م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ـن ــت «غ ــرف ــة
ع ـم ـل ـيــات سـ ــرت الـ ـكـ ـب ــرى» ،الـتــابـعــة
ل ـق ــوات املـشـيــر خـلـيـفــة حـفـتــر ،حــالــة
اسـتـنـفــار ق ـصــوى ،وذل ــك بـعــد رصــد
تحركات نشطة لقوات اآلمر السابق
لجهاز حــرس املـنـشــآت النفطية في
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املنطقة الوسطى ،إبراهيم الجضران،
وقــوات «سرايا الدفاع عن بنغازي»
وت ـ ـعـ ــزيـ ــزات مـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـيــات تـتـبــع
املعارضة التشادية املسلحة.
ع ـق ــب ذل ـ ــكُ ،حـ ـش ــدت م ـئ ــات اآلل ـي ــات
وال ـ ـج ـ ـنـ ــود ل ـت ـس ـي ـي ــر دوريـ ـ ـ ـ ـ ــات فــي
املـنــاطــق املـحـيـطــة بــالـهــال النفطي،
ً
وصـ ــوال إل ــى ضــواحــي مــديـنــة ســرت
غ ــرب ــا ،تـحـسـبــا ل ـه ـجــوم مـحـتـمــل قد
يـ ـتـ ـك ــرر مـ ـع ــه سـ ـيـ ـن ــاري ــو م ـهــاج ـمــة
امل ــوان ــئ الـنـفـطـيــة مــن قـبــل التحالف
الـ ـ ــذي يـ ـق ــوده الـ ـجـ ـض ــران ق ـب ــل سـتــة
أشـهــر ،حيث أح ــرق حينها عــدد من
صهاريج النفط الكبرى ،وقتل عدد
مهم من قوات حفتر.
م ــن ب ــن الـ ـق ــوات امل ـس ـت ـن ـفــرة ،كــانــت
«كتيبة طارق بن زياد» ،التي ينتمي
ع ــدد كـبـيــر مــن جـنــودهــا إل ــى الـتـيــار
السلفي املدخلي ،املــدعــوم سعوديًا،

والتي سبق االعتماد عليها ،برفقة
تشكيالت أخــرى ،في اقتحام مدينة
درنـ ـ ــة ش ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد .أث ـ ـنـ ــاء تـسـيـيــر
إح ــدى ال ــدوري ــات ،سـجــل أح ــد أف ــراد
الكتيبة شــريـطــا م ـص ــورًا ،ظـهــر فيه
عدد من رفاقه وهم يقولون« :بيننا
وب ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــراتـ ــة  120كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا،
وسنواصل بإذن الله إلى طرابلس...
وبـ ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـك ــون لـيـبـيــا بــأكـمـلـهــا
تحت (سيطرة) القيادة العامة ،نحن
بــانـتـظــار تعليمات املـشـيــر» ،مــا ُعـ ّـد
تهديدًا لسلطة غرب البالد والقوات
املوجودة هناك.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ل ــم ت ـقــف ق ـ ــوات مــديـنــة
مصراتة مكتوفة األيــدي ،إذ حشدت
بدورها قوات «البنيان املرصوص»،
ووجـهـتـهــا نـحــو س ــرت ،الـتــي قاتلت
ف ـي ـهــا ق ـ ــوات «داعـ ـ ـ ــش» ق ـب ــل ع ــام ــن،
وأص ـ ــدرت ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ــددًا

بيان قوات حفتر :لن نسمح بأي خرق لقواعد األمن واألخالق العسكرية (أ ف ب)

من البيانات ،قالت فيها إنها تقدمت
نحو آخر معاقل التنظيم في املدينة،
وقصفتها باملدفعية الثقيلة .جرى
إذن حشد حــول مدينة س ــرت ،التي
ت ـم ـث ــل الـ ـخ ــط الـ ـف ــاص ــل ع ـم ـل ـيــا بــن
شرق البالد وغربها ،تحت ذريعتني
مختلفتني :مقاتلة قــوات الجضران
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى ب ـق ــاي ــا
«داعـ ــش» مــن جـهــة ثــانـيــة .لـكــن وراء
ه ــات ــن ال ـح ـج ـتــن ،تـخـتـفــي طـبـقــات
مـ ــن انـ ـ ـع ـ ــدام الـ ـثـ ـق ــة ،حـ ـي ــث يـخـشــى
حفتر أن يتلقى تـحــالــف الـجـضــران
دع ـمــا م ــن قـ ــوات م ـص ــرات ــة ،أو حتى
صـمـتــا إي ـجــاب ـيــا ت ـج ــاه ــه ،وتـخـشــى
قوات مصراتة أن يتقدم حفتر غربًا،
ويهدد مناطق نفوذها.
م ــع ذل ــك ،يــوجــد خـيــط ت ـق ــارب خفي
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،س ـمــح ب ــأن ال تنفلت
األمـ ـ ـ ـ ــور .فـ ــي واق ـ ـ ــع األمـ ـ ـ ــر ،تـسـيـطــر

ع ـل ــى م ــدي ـن ــة س ـ ــرت «ال ـك ـت ـي ـب ــة 604
م ـ ـ ـشـ ـ ــاة» ،وه ـ ـ ــي س ـل ـف ـي ــة م ــدخ ـل ـي ــة،
لكنها تتبع «الـبـنـيــان املــرصــوص»،
وقــد تشكلت فــي األص ــل ،على أيــدي
ع ــدد مــن السلفيني املـحـلـيــن ،الــذيــن
ق ــرروا االنـتـقــام لشيخهم ال ــذي قتله
«داعش» ،وقد وجدوا دعمًا من «قوة
ال ــردع الخاصة» (السلفية بــدورهــا)
املتمركزة في طرابلس.
ف ـك ــرة ح ـف ـت ــر ،ك ــان ــت إرس ـ ـ ــال كـتـيـبــة
ّ
لتسير
«طـ ــارق بــن زيـ ــاد» الـسـلـفـيــة،
ً
دوريات في عمق مدينة سرت ،معوال
على أنــه فــي حــال احتكاكها بقوات
«البنيان املرصوص» ،ستجد نفسها
ف ــي مــواج ـهــة سـلـفـيــن م ــن «الكتيبة
 604مـ ـش ــاة» ال ـس ـل ـف ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي،
ل ـ ــن يـ ـتـ ـق ــات ــا ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـخ ـل ـف ـي ـت ـه ـمــا
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة .خ ـطــوة
ً
حـفـتــر األك ـث ــر جـ ــرأة وتـ ـن ــازال ،كــانــت

البالد مقبلة على
استفتاء على
الدستور و«ملتقى
وطني» للمصالحة
برعاية أممية

مــا أعـلـنــه مـســاء أول مــن أم ــس ،حني
قــرر إيقاف مقاتليه السلفيني الذين
هددوا مصراتة وطرابلس .وفي بيان
أصدره الناطق الرسمي باسم قواته،

العقيد أحمد املسماري ،جاء أن «ما
تــداولـتــه وســائــل اإلع ــام مــن مقاطع
ف ـيــديــو ألشـ ـخ ــاص يـ ـه ــددون إح ــدى
مناف تمامًا لتعليمات
املدن الليبية،
ٍ
السيد القائد العام للقوات املسلحة
العربية الليبية» ،الــذي أصــدر أوامر
«بالقبض على كل من ظهر في تلك
املـقــاطــعُ ،وإحــالـتـهــم عـلــى التحقيق،
وبــالـفـعــل أل ـقــي الـقـبــض عـلــى كــل من
ظهر فيها».
بـيــان ق ــوات حفتر لــم يقف عند ذلك
الـحــد ،إذ شــدد على أن بنادقها «لم
توجه إلى أي مدينة أو قبيلة ليبية»،
وأنها «لــن تسمح بــأي خــرق لقواعد
األم ــن واألخـ ــاق الـعـسـكــريــة ،وتحث
عـلــى اح ـتــرام حـقــوق اإلن ـس ــان» .هــذه
اللغة املتسامحة تجاه غــرب ليبيا،
ج ــدي ــدة عـلــى مـعـسـكــر ش ــرق ال ـبــاد،
حيث شدد حفتر في األشهر القليلة

املاضية ،على امتالكه خطة لدخول
طرابلس ،وبسط نفوذه على جميع
أنحاء البالد.
مع أن الوقت ال يزال مبكرًا لتقييم إن
ّ
التغير يصب في اتجاه تبني
كان هذا
مقاربة أكثر ليونة تجاه الفاعلني في
غرب البالد ،إال أنه يجب اإلشارة إلى
السياق الــذي توجد فيه ليبيا اآلن.
عمليًا ،تتجهز البالد لعقد استفتاء
ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور و«م ـل ـت ـق ــى وط ـن ــي»
لـلـمـصــالـحــة ،بــرعــايــة األم ــم املـتـحــدة
بداية العام املقبل ،قد يتولد عنهما
تنظيم انتخابات خالل العام نفسه،
سيترشح لها حفتر وفــق آراء أغلب
املــراقـبــن ،وسـيـكــون حينها بحاجة
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـصـ ــويـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ك ـش ـخ ـص ـيــة
وطـنـيــة ،بعد أن صــار يـصـ َّـور كرجل
يمثل شرق البالد حصرًا.
(األخبار)

