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قضية
ليس االتجار بالمخدرات وتعاطيها ظاهرة جديدة في العراق ،لكنهما ّ
سجال ،بمجرد انجالء غبار
المعركة على «داعش» ،قفزة ملحوظة ،بفعل جملة عوامل ،منها ما هو داخلي ومنها ما
هو خارجي .هذه القفزة تستدعي ،من وجهة نظر األجهزة األمنية ،تكثيفًا لجهود ّ
سد طرق
ّ
ّ
التهريب وردع الشباب عن التعاطي .لكن تلك الجهود تظل قاصرة في ظل تقاطع مصالح
رسمي ـ ـ حزبي ،كفيل بتشكيل مظلة حماية للمتاجرين والمتعاطين على السواء

دراسة ميدانية لواقع تعاطي المخدرات في  18محافظة عراقية

سوق المخدرات في العراق:

ّ
مهربون يستغلون
النافذين سياسيًا وأمنيًا
بغداد ـــ نور أيوب
«مـيــديـلــن كــارت ـيــل»« ،كــالــي كــارتـيــل»،
«غ ـ ـ ــواداالخ ـ ـ ــارا ك ــارتـ ـي ــل»« ،س ـي ـنــالــوا
ك ــارت ـي ــل» ...أس ـمــاء ملـنـظـمــات إجــرامـيــة
ُ
اشــت ـهــرت ف ــي ال ـقــارتــن األمـيــركـيـتــن،
وم ــن ث ــم ف ــي ال ـعــالــم أي ـض ــا .ك ــان لتلك

«الكارتيالت» سطوة مخيفة ،أجــادت
شبكة «نتفليكس» إظهارها في عدد
م ــن مـسـلـســاتـهــا ال ـت ــي القـ ــت رواجـ ــا
كبيرًا .إج ــرام وث ــراء منقطعا النظير،
م ـ ـ ــازم ـ ـ ــان ل ـ ـعـ ــاقـ ــات طـ ـيـ ـب ــة ت ـج ـمــع
«باترونات» (أباطرة) هذه التنظيمات
ب ــالـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة،

«الكريستال» األكثر انتشارًا
بحسب تقارير أمنية ّ
متعددة ،حصلت عليها «األخبار»ُ ،ت ّ
قسم الداوئر املعنية في العاصمة
بغداد املواد املخدرة املستهلكة في «السوق العراقي» إلى ثالثة أنواع :مخدرات طبيعية،
ومخدرات ّنصف طبيعية /تخليقية ،ومخدرات اصطناعية /تخليقية .أما املخدرات الطبيعية
فهي املشتقة من نباتات تحتوي أوراقها أو زهورها أو ثمارها على مواد مخدرة ،كالقنب
واألفيون والحشيشة واملاريجوانا والكوكا وجوزة الطيبُ .ويقصد باملخدرات نصف
الطبيعية مجموعة من املواد املخدرة التي يتم استخراجها من النباتات ،كالكوكايني واملورفني
والكوديني والهيرويني .وبالنسبة إلى املخدرات االصطناعيةّ ،فهي مجموعة من املخدرات
ُ
ّ
واملهدئات
التي ّتصنع داخل املعامل من تركيبات كيميائية ،ويصعب تعقبها ،كالكريستال
واملنشطات واملهلوسات واملواد ّ
الطيارة .وقد أظهرت دراسات ميدانية ،حصلت «األخبار» على
نسخ منها ،أن أكثر الحبوب املخدرة تعاطيًا هي «الكريستال» ،واألخرى املسماة «صفر .»1
(األخبار)

واملـتـنـفــذيــن فــي كولومبيا واملكسيك.
الـعــاقــة بــن امل ـهـ ّـربــن واملـتـنـفــذيــن في
ً
استثناء .في بالدنا
تلك الــدول ليست
أي ـض ــا ،ب ـل ــدان ال ـعــالــم ال ـث ــال ــث ،ح ــاالتٌ
ك ـ ـهـ ــذه .امل ـ ـهـ ـ ّـربـ ــون فـ ــي ح ــاج ــة م ــاس ــة
إلـ ــى ال ـغ ـط ــاء ال ـس ـي ــاس ــي .واملـ ـه ـ ّـرب ــون
فــي حــاجــة ،أي ـضــا ،إل ــى بـيـئــة حاضنة
للترويج واالستهالك .بيئة ال تنحصر
بطبقة مـعـيـنــة ،لكنها ع ــادة مــا تكون
م ــن أول ـئ ــك «امل ـس ـحــوقــن ف ــي األرض».
فــي مـسـلـســات «نـتـفـلـيـكــس» ،يحرص
امل ـن ـت ـجــون ع ـلــى ت ـكــريــس الـ ـه ــروب من
ّ
كمحرض على التعاطي ،إضافة
الواقع
إلــى ظــروف اجتماعية أخــرى كالعوز.
ّ
ظ ــروف تـتـجــلــى بــأوضــح صــورهــا في
ُ
ُ
ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـيــث ت ـث ـقــل األزمـ ـ ـ ــات الـبـنــى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
منذ عام  ،2003تاريخ الغزو األميركي.

طرق التهريب

ّ
ط ــوال األع ـ ــوام األرب ـع ــة املــاض ـيــة ،مــثــل
الشباب العراقي وقود أكثر التنظيمات
ّ
تطرفًا فــي الـعــالــم .لكن ،وبعد انقشاع
غبار املـعــارك« ،الحــت في األفــق فرصة
ض ــرب شبابنا ومـجـتـمـعـنــا» ،وف ــق ما
يقول مصدر أمني رفيع .يروي املصدر،
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،بعضًا من
فصول «الحرب على املخدرات في بالد

تصميم:
سنان
عيسى

تتحدث
مصادر أمنية
عراقية عن
«تساهل
لبناني» في
التعامل
مع عمليات
النقل
والتهريب
(مروان
طحطح)

الرافدين» .يقول إن هذه الحرب «بدأت
ً
فعال» ،مشيرًا إلى أن «الجهات األمنية
الحـظــت (مــوج ـبــات) ذل ــك مــع اقترابنا
من حسم املعركة ضد داعش».
يــوضــح أن امل ـخ ــدرات تــأتــي عـبــر طــرق
حـ ـرًا ،وب ـ ـ ـرًا ،وج ـ ـ ـوًا .م ــن جهة
ث ــاث ــة :بـ ـ ّ
البحر ،تمثل املــوانــئ الجنوبية مركز
إيـ ـ ــداع ال ـب ـضــائــع ال ـق ــادم ــة م ــن الـ ــدول
الخليجية ،وت ـحــدي ـدًا اإلم ـ ــارات ،التي
ُ
تعتبر واحـ ـدًا مــن امل ـصــادر األساسية
ل ـل ـمــواد امل ـخ ــدرة ال ـقــادمــة إل ــى الـســوق
الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي .م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـب ـ ــر ،ي ـس ـلــك
ّ
املصدرون األفغان طرقًا ومنافذ شتى،
ً
ت ـبــدأ مــن أفـغــانـسـتــان ف ــإي ــران وص ــوال
إلــى ال ـعــراق ،إليـصــال نتاجهم املحلي
ّ
«ال ـ ـفـ ــاخـ ــر» ،ف ـي ـمــا ي ـس ـت ـغــل امل ـه ــرب ــون
الـحــدود اإليرانية ـ ـ العراقية الشرعية

وغير الشرعية إليصال بضاعتهم إلى
الداخل العراقي .في هذا السياق ،يلفت
امل ـصــدر إل ــى أن «ط ـهــران تــولــي أهمية
قصوى للقضاء على املخدرات ،لجهة
ال ـت ـص ـن ـيــع وال ـت ـص ــدي ــر وال ـت ـه ــري ــب»،
م ـض ـي ـفــا أن «ال ـت ـج ــار ه ـنــا م ـح ـل ـيــون،
فــي أفغانستان وإي ــران وال ـع ــراق ...وال
أستبعد أن يكون لهم غطاء سياسي
من أحزاب وقوى متنفذة».
وال تـنـحـصــر طـ ــرق ال ـت ـهــريــب ال ـبــريــة
بــالـحــدود الـشــرقـيــة الـعــراقـيــة فحسب،
ب ــل ّ إن امل ـن ــاط ــق ال ـغــرب ـيــة والـشـمــالـيــة
تمثل «ساحة خصبة» لذلك؛ إذ تعتبر
الحدود مع تركيا والحدود الشمالية
الغربية (املـحــاذيــة للمناطق الكردية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة) ب ـ ـ ّـواب ـ ــة السـ ـتـ ـي ــراد اًمل ـ ــواد
املخدرة« ،غير أن نسبتها ضئيلة جدًا،

ّ
إذ تمثل  %5مقارنة بتلك املستوردة
شرقًا».

التساهل األمني
أم ـ ــا «ال ـف ـض ـي ـح ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» ،بــوصــف
مصادر أمنية متعددة ،فهي أن بعض
األج ـ ـهـ ــزة ال ــرس ـم ـي ــة ت ـغ ـطــي عـمـلـيــات
استيراد املخدرات ونقلها إلى العراق،
خاصة على مستوى عمليات التهريب
الجوي .تتحدث املصادر عن «شحنات
م ـحـ ّـم ـلــة ب ـ ــآالف ح ـب ــات ال ـكــاب ـتــاغــون»
ت ـن ـط ـلــق مـ ــن مـ ـط ــار رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ل ـت ـص ــل إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار بـ ـغ ــداد
الــدولــي .رحـلــة «لـيــس الـتـســاهــل معها
مــن جانب واحــد فقط ،بــل هــو مشترك
بــن الـطــرفــن» .ترفض املـصــادر تقييم
أداء األجهزة األمنية اللبنانية ،لكنها

إهمال من ِق َبل
تتحدث عن «تساهل أو
ّ
تلك األجهزة ،قد يصل حد غض النظر
ّ
املتعمد عن عمليات النقل والتهريب».
وه ــي ح ــال ــة ت ـق ــول املـ ـص ــادر الـعــراقـيــة
إنـ ـه ــا «ت ـن ـس ـحــب أيـ ـض ــا ع ـل ــى ض ـبــاط
ك ـب ــار ف ــي ج ـه ــاز الـ ـجـ ـم ــارك ال ـع ــراق ــي،
ال ــذي ــن ي ـس ـ ّـه ـل ــون ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـهــريــب
لحظة وصول املنتج إلى مطار بغداد،
ويـسـهـمــون فــي تــوزيـعــه وف ــق خطوط
محددة مسبقًا».
ت ـبــدي امل ـص ــادر أسـفـهــا لـتـنــامــي نفوذ
امل ـه ـ ّـرب ــن ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة،
ن ـت ـي ـجــة «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــوثـ ـيـ ـق ــة» ال ـتــي
تربطهم بضباط متنفذين في األجهزة
األمنية من جهة ،والغطاء املمنوح لهم
م ــن ِق ـبــل ب ـعــض األحـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
م ـت ـس ــائ ـل ــة« :ه ـ ــل ت ـع ـل ــم قـ ـ ـي ـ ــادات تـلــك

األح ــزاب بتصرفات بعض املسؤولني
فـيـهــا لـجـهــة تــوفـيــر غ ـطــاء لـلـمـهــربــن،
م ـ ـقـ ــابـ ــل م ـ ـبـ ــالـ ــغ مـ ــال ـ ـيـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة؟».
وينسجم الـحــديــث املـتـقــدم مــع فحوى
تقرير أمني ،حصلت عليه «األخبار»،
يـفـيــد ب ــأن «ن ـش ــاط ت ــروي ــج امل ـخ ــدرات
داخل املحافظات الجنوبية ّفي ازدياد
م ـس ـت ـم ــر ...األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـح ــف ــز بـعــض
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل عـلــى
ام ـت ـهــان تـجــارتـهــا ل ـغــرض االس ـت ـفــادة
ّ
من عائداتها ،كما ُيستغل قسم منها
ل ــاس ـت ـه ــاك امل ـح ـل ــي ،وع ـل ــى األرجـ ــح
تكون تلك املحافظات منطلقًا لتهريب
املخدرات إلى املحافظات األخرى».

الغطاء الحزبي
ص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوف م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

امل ـخــدرة تـصــل إل ــى ال ـع ــراق .بعضها
«م ـض ــروب» ورخ ـيــص نـسـبـيــا ،فيما
بعضها اآلخر من «الصنف الفاخر»،
ُ
وي ـ ـ ـبـ ـ ــاع بـ ـسـ ـع ــر مـ ــرت ـ ـفـ ــع .وب ـح ـس ــب

مصادر أمنية :شحنات
«كابتاغون» تنطلق من مطار
بيروت إلى مطار بغداد
ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن «جـ ـه ــاز مـكــافـحــة
اإلرهـ ــاب» ،حصلت عليه «األخ ـبــار»،
فإن «مروجي املخدرات يركزون على
صـغــار الـســن فــي تــرويــج بضائعهم،
مستغلني ظروفهم النفسية املتقلبة

لـلـتــأثـيــر ع ـل ـي ـهــم ،وت ـه ـي ـئــة ج ـيــل من
ّ
مرجحًا أن تكون
املتعاطني بينهم»،
«أجهزة مخابراتية أجنبية قد دفعت
باملروجني إلى توجيه نشاطهم نحو
ص ـغ ــار ال ـس ــن وامل ــراهـ ـق ــن» ،مضيفًا
أن «مـ ــن امل ـح ـت ـمــل (أيـ ـض ــا) أن تـجــار
امل ـخــدرات يعتمدون على هــذه الفئة
في ممارسة عمليات الترويج لتمكني
امل ـ ــروج ـ ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ــن مـ ــن تـجـنــب
مــاحـقــة األج ـه ــزة األم ـن ـي ــة» .ويــؤكــد
الـ ـتـ ـق ــري ــر أن «ش ــريـ ـح ــة امل ـت ـع ــاط ــن
ف ــي األوس ـ ــاط ال ّـجــامـعـيــة ف ــي اتـســاع
مستمر ،ملــا يــوفــره ال ـحــرم الجامعي
من بيئة آمنة للتواصل بني مروجي
املـ ـ ـخ ـ ــدرات وم ـت ـعــاط ـي ـهــا ب ـع ـي ـدًا عــن
أنـ ـظ ــار األج ـ ـهـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ...ك ـم ــا أن
الـتــرويــج ال يستهدف الـشـبــان ،فقط
بل يكلف مــروجــون بعض الطالبات
بالترويج بعد توريطهن بالتعاطي».
وفـ ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،ت ـض ــرب م ـصــادر
أم ـن ـي ــة م ـت ـع ــددة أم ـث ـل ــة أخ ـ ـ ــرى .ت ـقــول
إن شــارعــا ب ـغــداديــا نـشـطــا ،تـكـثــر فيه
املطاعم واملقاهي« ،زبائنه من مختلف
الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ...واستهالكهم
ّ
موزع على مختلف األصناف» .والالفت
أن «قــادة بارزين في عــدد من األحــزاب
يمنحون غـطـ ً
ـاء للعصابات املــروجــة»
ه ـنــاك .وه ــو أم ــر ينسحب أيـضــا على
بعض الفنادق املنتشرة على ضفاف
دجلة ،والتي يعتبر ّ
روادها من الطبقة
«امليسورة» ،وبالتالي هم يستهلكون
«األص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــرة» .ال ـ ـصـ ــدمـ ــة،
بالنسبة إلى املصادر نفسها ،ما تقول
إنــه معلومات عــن أن «حــزبــا سياسيًا
ب ـ ـ ـ ـ ــارزًا ص ـ ـ ــار ي ـ ـت ـ ـشـ ــارك األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح مــع
عصابات الترويج» ،املهيمنة على تلك
البقعة من العاصمة.
إذًا ،تـ ـتـ ـق ــاس ــم ع ـ ـصـ ــابـ ــات االتـ ـ ـج ـ ــار
وال ـت ــروي ــج م ـنــاطــق ال ـعــاص ـمــة ف ــي ما
بـيـنـهــا عـلــى ق ــاع ــدة ال ـن ـفــوذ /ال ـســوق،
ّ
واالرت ـب ــاط بمظلة الـحــزب السياسي،
الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون امل ــاح ـق ــة األم ـن ـيــة
ألف ــراده ــا .وألن ب ـغــداد ّ
مقسمة بشكل
طبقي أيضًا ،فإن املناطق الفقيرة لها
حـصــة األس ــد .ال ـســوق ـ ـ ـ وف ــق املـصــادر
األمنية ـ ـ يطلب الحبوب أو البضاعة
املـضــروبــة ،والـعـصــابــات تـ ّ
ـؤمــن حاجة
ّ
الـ ـس ــوق ،أمـ ــا ال ـغ ـط ــاء ف ـت ــوف ــره بعض
األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـن ــاف ــذة ،لـ ـق ــادة م ـيــدان ـيــن
ّ
يجيرون نفوذهم لصالح العصابات
ّ
التي «ترد الجميل ...بالجميل»!

ليبيا

خلط أوراق المسار السياسي :حفتر يتقدم جنوبًا
منذ ما يقارب
أسبوعين ،تتقدم القوات
الموالية للمشير خليفة
حفتر جنوب ليبيا ،حيث تشتد
المعارك التي تخوضها مع
اقترابها أكثر من مناطق
عسكرية
وجود خاليا
ّ
«معادية» .وفي ظل هذا
التصعيد ،تنتشر تسريبات عن
نية البعثة األممية تأجيل
موعد «الملتقى الوطني»
الذي تنوي تنظيمه
استعدادًا لعقد انتخابات
منتصف هذا العام

|على مــدى األع ــوام القليلة املاضية،
سـ ـ ــرت ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار أخ ـ ـبـ ــار عـ ــن ق ــرب
إط ــاق ال ـقــوات املــوالـيــة لحفتر حملة
عسكرية للسيطرة على جنوب البالد
الـ ــواسـ ــع وامل ـن ـف ـل ــت ،ل ـك ــن الـعـمـلـيــات
كــانــت فــي كــل م ــرة م ـح ــدودة الـنـطــاق
ّ
واأله ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،وت ـ ـتـ ــركـ ــز خـ ــاصـ ــة عـلــى
تــوفـيــر مــوطــئ ق ــدم ق ــرب بـعــض املــدن
أو ال ـح ـق ــول ال ـن ـف ـط ـيــة ،أو الـسـيـطــرة
على قواعد عسكرية قديمة .منتصف
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،أع ـلــن حـفـتــر إط ــاق
عملية واسعة لـ«استعادة» الجنوب،
ّ
أعد لها بإرسال قوات من «الصاعقة»،
ّ
ثم أمدها بتشكيالت نظامية وأخرى
مــدنـيــة «م ـســانــدة» .أول األخ ـبــار كــان
قتل  3قياديني من تنظيم «القاعدة»
فــي منطقة الـشــاطــئ ،مــن بينهم عبد
امل ـن ـع ــم الـ ـحـ ـسـ ـن ــاوي ،ال ـ ـ ــذي تـنـتـشــر
أخبار عن مشاركته سابقًا في الحرب
السورية إلى جانب «جبهة النصرة»،
وت ـق ــول م ــواق ــع إم ــارات ـي ــة وس ـعــوديــة

إن لــه ارت ـبــاطــات بقطر وتــركـيــا .بعد
ذلك ،أعلنت «غرفة عمليات الكرامة»،
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم ق ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر ،قـتــل
الـقـيــادي فــي «ال ـقــاعــدة» ،ع ــادل أحمد
العبدلي ،في سبها ،أكبر مدن جنوب
غرب البالد.
لـ ـك ــن أب ـ ـ ــرز املـ ـ ـع ـ ــارك لـ ــم ت ـح ـص ــل مــع
«القاعدة» والتنظيمات املشابهة ،بل
مع تشكيالت من املعارضة التشادية
امل ـس ـل ـحــة ،ال ـت ــي تـ ـ ـ ّ
ـورط بـعـضـهــا في
أعـ ـم ــال ارت ـ ـ ـ ــزاق م ــع جـ ـه ــات داخ ـل ـيــة
(ي ـن ـط ـبــق األم ـ ــر أي ـض ــا ع ـلــى فـصــائــل
مسلحة مــن دارفـ ــور ،وه ــذه يستعني
بها حفتر بدرجة أول ــى) .فجر أمس،
تـ ـع ـ ّـرض ــت «ال ـك ـت ـي ـب ــة  128م ـ ـشـ ــاة»،
امل ـت ـمــركــزة ف ــي ب ـلــدة غـ ـ ــداوة ،لـهـجــوم
م ــن قـ ــوات ي ـقــودهــا ال ـت ـشــادي محمد
ح ـك ـي ـم ــي .اسـ ـتـ ـم ــرت املـ ـع ــرك ــة سـبــع
س ــاع ــات ،وأدت إل ــى مـقـتــل عنصرين
من الكتيبة الليبية ،من بينهم مالزم
ي ــرأس ســريــة الـحـمــايــة .وللحكيمي،

الـ ــذي ت ـســري أخ ـب ــار ع ــن أن هـجــومــه
كان استباقيًا لحماية معقله في بلدة
أم األرانب ،تاريخ من العمل العسكري
في ليبيا ،حيث ورد اسمه في قائمة
متهمني (أصــدرهــا الـنــائــب الـعــام في
طرابلس) ،شاركوا العام املاضي في
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى امل ــوان ــئ الـنـفـطـيــة في
وس ــط ال ـب ــاد ،تـحــت ق ـي ــادة إبــراهـيــم
ال ـج ـضــران .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ربطته
وس ــائ ــل إعـ ــام إم ــارات ـي ــة بــامل ـعــارض
الـتـشــادي تـيـمــان أردي ـم ــي ،املـقـيــم في
قطر منذ عام  ،2009والذي يشاع أنه
ينسق معها تحركات قواته.

تطويق طرابلس؟
إض ــاف ــة إل ــى الـ ـق ــوات ال ـت ــي انـطـلـقــت
م ــن ش ــرق ال ـب ــاد ووس ـط ـهــا ،أعلنت
أيضًا «املنطقة العسكرية الغربية»
املوالية لحفتر ،والتي يقودها اللواء
إدريـ ـ ـ ــس مـ ـ ـ ــادي ،ت ـح ــرك ـه ــا ان ـط ــاق ــا

ّ
مهد ّحفتر للعملية بإرسال قوات من «الصاعقة»
ثم أمدها بتشكيالت «نظامية» ومدنية (أ ف ب)

م ــن م ــدي ـن ــة ال ــزنـ ـت ــان وب ـع ــض امل ــدن
األخ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ع ـم ـل ـيــة «طـ ــوق
ال ـح ـم ــادة» ال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى تــأمــن
مثلث يحوي احتياطات ضخمة من
الـغــاز والـنـفــط ،إضــافــة إلــى الشريط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي الـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي .لـ ـك ــن ب ـعــض
املــراقـبــن ي ــرون أن املـســألــة تتجاوز
مـجــرد التأمني كـهــدف فــي حــد ذاتــه،
وي ـض ـع ــون ـه ــا فـ ــي سـ ـي ــاق م ـح ــاول ــة
تـ ـط ــوي ــق ط ــرابـ ـل ــس كـ ـخـ ـط ــوة أولـ ــى
لــدخــولـهــا .مــن األدل ــة عـلــى ذل ــك ،أنــه
تم ،في سياق العملية ،القبض على
الـقـيــادي الـتـشــادي الـبـخــاري محمد
ال ـب ـخــاري ،فــي منطقة الـســوانــي في
ضواحي طرابلس ،األربعاء املاضي.
ووفـ ـ ـ ــق وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام مـ ـق ــرب ــة مــن
حـفـتــر ،يـتـعــاون الـبـخــاري مــع قــوات
آم ــر «املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة الـغــربـيــة»،
التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»،
أسامة الجويلي ،وقد استخدمه هذا
األخـيــر فــي املــدة املاضية ضــد قــوات

«الـ ـل ــواء ال ـســابــع» خ ــال اشـتـبــاكــات
طــراب ـلــس .ع ــاوة عـلــى ه ــذا الـتـحــرك
امل ـع ـل ــن ،ت ـن ـت ـشــر أخـ ـب ــار ع ــن وج ــود
خاليا نائمة في ضواحي طرابلس
واملـ ـ ـ ــدن املـ ـ ـج ـ ــاورة لـ ـه ــا ،ع ـل ــى غـ ــرار
ال ــزاوي ــة وورش ـف ــان ــة وب ـنــي الــول ـيــد،
ت ـن ـت ـظــر ت ـع ـل ـي ـمــات ح ـف ـتــر ل ـل ـت ـحــرك.
ومع أن من املستبعد أن يقامر حفتر
بإطالق عملية مماثلة غير معلومة
العواقب ،وخاصة أنه سيضطر إلى
مــواجـهــة تشكيالت مدينة مصراتة
القوية وامليليشيات الطرابلسية ،إال
أنه في صدد تحقيق مكاسب مهمة.

أكثر من رهان
فـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــح فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الجنوب بأكمله ،وهو أمر قد يتطلب
ً
وقـ ـت ــا ط ــوي ــا وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ضـخـمــة،
س ـي ـص ـيــر ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن لـيـبـيــا
ضمن منطقة نفوذه ،ويحصر مجال
حكومة «الوفاق الوطني» في الشمال

الغربي وجزء محدود من الوسط .هذا
ّ
سيدر على
اإلنـجــاز ،في حــال بلوغه،
الرجل مزيدًا من الدعم الدولي؛ إذ إنه
بــذلــك يحقق هــدف الــواليــات املتحدة
فـ ــي ض ـ ــرب ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات املـ ـتـ ـش ــددة،

سيطرة حفتر على
الجنوب ستجعل الجزء األكبر
من ليبيا تحت نفوذه
وي ـخ ــدم األوروب ـ ـيـ ــن ل ـنــاح ـيــة ضــرب
مسارات تهريب البشر وشبكاته.
داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا ،س ـت ـس ـم ــح هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة
لـحـفـتــر بــالـسـيـطــرة ع ـلــى أه ــم نـقــاط
إنتاج النفط والغاز ،بعدما نجح في
استعادة السيطرة على أهــم موانئ
تـصــديــر امل ـحــروقــات ،كـمــا ستمنحه
ت ــأي ـي ـدًا شـعـبـيــا أوسـ ـ ــع ،خ ــاص ــة مع

مـ ـع ــان ــاة س ـ ـكـ ــان امل ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
م ــن تـنــافــس املـيـلـيـشـيــات وحــروبـهــا
امل ـس ـت ـمــرة .ل ـكــن ال ـت ـحــرك الـعـسـكــري
ي ــؤث ــر ع ـلــى م ـس ــار ال ـح ــل الـسـيــاســي
الــذي تعمل بعثة األمــم املتحدة على
تطبيقه .أمس ،نقلت وكالة «رويترز»
ع ــن مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن ال ـب ـع ـثــة أن
«امللتقى الوطني» ،الــذي يفترض أن
يجمع الفرقاء املحليني داخل ليبيا،
يتجه إلى التأجيل بسبب غياب دعم
كـ ــاف .وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ك ــان يتمنى
رئيس البعثة ،غسان سالمة ،تسود
املشهد السياسي حالة انقسام ،حيث
يسعى عدد من نواب البرملان املتركز
ف ــي شـ ــرق الـ ـب ــاد إلـ ــى إقـ ـ ــرار قــانــون
ي ـح ـظ ــر وجـ ـ ـ ــود جـ ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــون» ،فـيـمــا يـتـمـســك فــاعـلــون
دور لخليفة
غــرب الـبــاد برفض أي ّ
حفتر ،الذي يعتبرونه مبشرًا بنظام
حكم عسكري.
(األخبار)

