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الجزائر

ّ
قايد صالح يحذر من الفراغ الدستوري:
لتعجيل انتخابات الرئاسة

مفاوضات «المجلس السيادي» في طريق مسدود:

«العسكري» يهدد بـ«الحسم»

مع وصول المفاوضات بين «المجلس
العسكري االنتقالي» وقوى «إعالن
الحرية والتغيير» إلى طريق مسدود،
بدأت لهجة التهديد والوعيد تطغى
على خطاب األول ،فاتحة الباب أمام
تصعيد خطير قد ّيقدم عليه
«العسكري» في ظل استعجاله حسم
األمور لمصلحته .في المقابل ،ال يبدو
التحالف المعارض ،الذي افتتح مسار
التنازالت بقبوله مبدئيًا اشتراك العسكر
في الحكم ،في أفضل أحواله ،بالنظر إلى
الخالفات التي تهدد بيته الداخلي
الخرطوم ـــ األخبار
بعد فشل اجتماعه الثالث مع قوى
«إعـ ــان الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،يسعى
«املجلس العسكري االنـتـقــالــي» ّإلى
إنـهــاء مظاهر االحـتـجــاجــات ،وفــض
التظاهرات ،وفتح الطرق والجسور
واملسارات ،في منطقة القيادة العامة
للجيش واملناطق املجاورة لها ،وهو
ما أعلنه في خطابني :األول للناطق

قوى «الحرية والتغيير»:
«العسكري» يريد خلق بلبلة
بحديثه عن فتح الطرق
الرسمي باسمه الفريق شمس الدين
ك ـبــاشــي ،أع ـلــن ف ـيــه أن ــه ل ــن يـتـهــاون
مــع الـظــواهــر الـســالـبــة ،وأن ــه يرفض
تفتيش املعتصمني مــن ِقـ َـبــل جهات
غير مختصة ،في إشارة إلى اللجان
الشعبية الطوعية الـتــي تعمل على
تــأمــن ســاحــات االعـتـصــام .والثاني
لنائب رئيس املجلس ،محمد حمدان
دقلو ،امللقب بـ«حميدتي» ،هـ ّـدد فيه
ً
بـحـســم الـفــوضــى ق ــائ ــا« :ال فوضى

17

ب ـع ــد ال ـ ـي ـ ــوم» ،واسـ ـتـ ـخ ــدم عـ ـب ــارات
اس ـت ـف ــزازي ــة م ــن سـبـيــل «إن للصبر
حــدودًا» ،متهمًا قوى «إعالن الحرية
والتغيير» بعدم الصدق ،على اعتبار
أن ـهــا ق ـفــزت إل ــى مـطــالــب غـيــر متفق
عـلـيـهــا ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى إعــان ـهــا أن
األولــويــة هــي لتحديد كافة الهياكل
االن ـت ـقــال ـيــة وص ــاح ـي ــات ك ــل مـنـهــا.
وجدد «حميدتي» تأكيد ما سبق أن
نفته قــوى «الحرية والتغيير» عقب
االجـتـمــاع األخ ـيــر ،مــن أنـهــا التزمت
لــ«املـجـلــس الـعـسـكــري» ف ـتـ َـح الـطــرق
ً
وم ـمــرات الـقـطــار ،قــائــا إنـهــا حــددت
مــوعـدًا لــذلــك ثــم نكثت عـهــدهــا .وفي
َ
ض ــوء مــا ت ـقــدم ،طــالــب ق ــادة الـحــراك
بتشكيل وفــد موحد في املفاوضات
الجارية مع «العسكري» ،وبتفويض
مكتوب من قوى «الحرية والتغيير»،
يخف فيه تمسكه برئاسة
في وقت لم
ِ
«املجلس السيادي».
في مقابل ذلك ،واجهت قوى «الحرية
والتغيير» تلك الـتـهــديــدات بالدعوة
إلــى مسيرة مليونية اليوم األربعاء،
وأصــدرت عــددًا من البيانات الداعية
إل ــى االح ـت ـجــاجــات ،وتــوس ـيــع نـطــاق
االعـ ـتـ ـص ــام ــات ،وال س ـي ـمــا امل ـف ـتــوح
م ـن ــذ ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل
أم ــام م ـقــرات ال ـج ـيــش .ورأى «تـجـ ّـمــع
املهنيني السودانيني» ،املنظم الرئيس
لالحتجاجات ،أن املجلس العسكري
ل ـ ـيـ ــس جـ ـ ـ ـ ــادًا فـ ـ ــي تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـس ـل ـط ــة
للمدنيني ،فيما لــم يبد «العسكري»
أي عالمة على استعداده للتخلي عن
السلطة املطلقة .وقال املتحدث باسم
«الـتـجـمــع» ،محمد نــاجــي األص ــم ،إن
«الزمن قد تطاول ،ومع تطاول الزمن
صالحيات املجلس العسكري تتمدد،
وهذه خطورة كبيرة جدًا على الثورة
السودانية» ،فيما اعتبر أحد أعضاء
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،خالد
عمر ،أن لـ«املجلس العسكري فرصة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي نـعـمــل
عـلـيـهــا ...ولـكــن قــد يـقــودنــا إل ــى خطر
ُ
االن ـح ــراف إل ــى مــا ال تـحـمــد عـقـبــاه».
وفـ ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ات ـهــم
األصـ ـ ــم ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،

ّ
شددت قوى «التغيير» على أن فض االعتصام مرتبط بتسليم السلطة للمدنيين (األناضول)

املجلس العسكري ،بـ«املماطلة حتى
ينفرد بالسلطة» ،موضحًا أنه «يريد
تدعيم سلطته من خالل اتخاذ قرارات
ليست من صالحياته» .وحــول نقاط
الخالف في املفاوضاتَ ،أشار إلى أن
«القضية األساسية هي ِلــن ستكون
السلطة ،للمدنيني أم العسكريني؟».
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع امل ـ ـح ـ ـتـ ــدم بــن
«العسكري» وقــوى «التغيير» ،تبرز

خالفات داخــل األخـيــرة نفسها ،كما
بـ ــدا ف ــي ت ـشــديــد «ال ـج ـب ـهــة ال ـثــوريــة
السودانية» على حقها في التمثيل
العادل ،وقولها إن الرؤية السياسية
ُ
التي ق ِّد َمت إلى «املجلس العسكري»
واملقترحات أمر غير متفق عليه ،وال
ُيمثل «ن ــداء ال ـســودان» وال «الجبهة
ال ـث ــوري ــة» (أك ـ ــدت ف ــي ال ــوق ــت نفسه
ت ـم ـس ـك ـهــا ب ـم ـي ـث ــاق «ق ـ ـ ــوى ال ـح ــري ــة

والتغيير») .أيضًا ،كان لرئيس حزب
«األم ـ ــة ال ـق ــوم ــي» ،الـ ـص ــادق امل ـهــدي،
رأي آخـ ــر ،إذ اعـتـبــر ف ــي مـقــابـلــة مع
قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ــه
ُ
«يحمد للجيش أنه حمى االعتصام
مــن امل ـش ــروع ال ــدم ــوي» ،مـعـتـبـرًا أنــه
«ال ُي ــري ــد أن ي ـح ـك ــم» ،لـكـنــه رأى أن
«مفاوضات املرحلة االنتقالية بدأت
ب ـش ـكــل خ ــاط ــئ» ،وأن «امل ـف ــاوض ــات

بـشــأن املـجـلــس الـسـيــادي ك ــان يجب
أن ت ـ ـبـ ــدأ بـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ص ــاحـ ـي ــات ــه،
وي ـ ـجـ ــب االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ص ــاح ـي ــات
مجلس السيادة السوداني ،وبعدها
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ه ـي ـك ــل
املرحلة االنتقالية ينبغي أن يتكون
م ــن س ـل ـط ــات سـ ـي ــادي ــة وت ـشــري ـع ـيــة
وتنفيذية وقضائية».
فـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،يـ ـح ـ ّـم ــل بـعــض
املحللني املؤيدين لـ«العسكري» قوى
«الـحــريــة والـتـغـيـيــر» مـســؤولـيــة تــأزم
الــوضــع ،معتبرين أن الـشــد والـجــذب
ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن امل ـج ـل ــس «طـ ـغ ــى عـلـيــه
طابع أيديولوجي» مثلما يرى املحلل
السياسي حسن الساعوري في حديث
إلى «األخبار» ،معتبرًا أن «واحدة من
مشاكل األيديولوجيني أنهم يريدون
أن يكون اآلخرون على صورتهم» ،في
إشارة إلى أن قوى «الحرية والتغيير»
ُ
تحركها أيديولوجية يسارية« ،بينما
يبحث السياسيون دائمًا عن التسوية
وامل ـس ــاوم ــة وال ــوص ــول لـحــل وس ــط».
وف ـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه تـ ـب ــريـ ـرًا ل ـت ـه ــدي ــدات
«ال ـع ـس ـك ــري» ،يـعـتـقــد ال ـس ــاع ــوري أن
«املجلس يواجه ضغوطًا ،وال ُيمكنه
أن ي ـظــل ُي ـط ـلــق ال ــوع ــود ف ــي ال ـه ــواء،
ك ــوع ــده بـفـتــح ال ـط ــرق وم ـمــر الـقـطــار،
ويـظــل عــاج ـزًا ،ويصبح الـقــانــون بيد
األفراد».
لكن قوى «الحرية والتغيير» تعتبر
أن «العسكري» يريد «خلق بلبلة بني
املعتصمني بحديثه عن فتح الطرق
وإزالة الحواجز واملتاريس» ،بحسب
مــا قــال األص ــم ،منبهًا خــال مؤتمر
ص ـحــافــي أم ــس إل ــى أن «ال ـخ ـي ــارات
يستمر
مـفـتــوحــة ألن ال ـت ـفــاوض ل ــن
ّ
لــأبــد» .وخ ــال املؤتمر نفسه ،حــذر
القيادي في التحالف املعارض ،خالد
يــوســف« ،الـعـسـكــري» ،مــن «محاولة
تكرار تجربة النظام السابق» ،فيما
أكــد القيادي مدني عباس مدني أن
الشعب السوداني «انتصر على نظام
البشير الـبــاطــش ،ولــن تـجــدي معنا
لغة التخويف» ،واتهم «العسكري»
ب ــأن ــه «أول م ــن ق ــام بــالـتـصـعـيــد من
خالل مؤتمراته الصحافية».

يتجه رئيس أركان الجيش
الجزائري نحو تغييرات في
خريطة طريق المرحلة
االنتقالية وفق المسار
الدستوري ،لإلسراع في
الوصول إلى انتخابات رئاسية
تقي البالد تداعيات فراغ
محتمل مع نهاية فترة
الرئيس المؤقت .وفيما
ّ
يحذر من اختراقات تدفع
إلى رفض جميع المبادرات،
يسعى إلى تلبية بعض
مطالب الحراك الشعبي
بمالحقة من ّ
سماهم
«العصابة» في الوقت بدل
الضائع
ُي ـ ـص ـ ـ ّـر رج ـ ـ ــل املـ ــرح ـ ـلـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر،
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش ق ــاي ــد ص ــال ــح،
على اسـتـمــرار املـســار الــدسـتــوري الــذي
تــرفـضــه امل ـعــارضــة وال ـح ــراك الشعبي،
ّ
الع ـ ـت ـ ـبـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة ،لـ ـع ــل أه ـم ـه ــا أن ــه
أوصــل مــن يوصفون ب ــ«رمــوز النظام»
إلــى الرئاسة والحكومة إلدارة املرحلة
االنتقالية .لكن قايد صالح له اعتبارات
أخــرى تحدث عنها أمــس ،في كلمة في
املـنـطـقــة الـعـسـكــريــة ال ـخــام ـســة ،تتعلق
بتفادي الفراغ الدستوري املحتمل بعد
انتهاء مدة الرئيس املؤقت ،عبد القادر
بـ ــن صـ ــالـ ــح ،امل ـ ـحـ ــددة وف ـ ــق ال ــدس ـت ــور
بثالثة أشهر ،بحسب املادة  ،102إذا لم
ُت َ
جر خاللها انتخابات رئاسية.
وبلهجة غير مسبوقة وأكثر وضوحًا،
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر ق ـ ــاي ـ ــد ص ـ ــال ـ ــح مـ ـ ــن أن الـ ـ ـف ـ ــراغ
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري هـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد «املـ ـخـ ـطـ ـط ــات
املعادية» ،الرامية إلى «الزج بالبالد في
متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها»،
ّ
م ــذك ـرًا ب ــأط ــراف سـبــق أن ت ـحــدث عنها
من دون تسميتها ،عملت على اختراق

امل ـس ـي ــرات الـشـعـبـيــة بــال ـقــول إن «ه ــذه
ُ َ
األزمـ ــة افــتـ ِـعــلــت بـهــدف زرع ب ــذور عــدم
االسـتـقــرار فــي الـجــزائــر ،مــن خــال خلق
ب ـي ـئــة م ـنــاس ـبــة ل ـل ـف ــراغ ال ــدسـ ـت ــوري»،
مـعـتـبـرًا أن «ه ـ ــؤالء ال ــذي ــن سـ ّـب ـبــوا عن
قصد نـشـ َ
ـوب هــذه األزم ــة ،هــم أنفسهم
مــن يحاولون الـيــوم اخـتــراق املسيرات،
ّ
ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة
يحرضون من خاللها على عرقلة كافة
امل ـب ــادرات الـبـنــاءة الـتــي تكفل الـخــروج
من األزمــة» .ولتفادي حالة الفراغّ ،
مهد
قايد صالح ،أمــس ،لتغيير في خريطة
الـ ـط ــري ــق ضـ ـم ــن امل ـ ـسـ ــار الـ ــدس ـ ـتـ ــوري،
بدعوته إلى تنظيم «انتخابات في أقرب
وقت ممكن» ،في إشارة إلى عدم تمسكه
بموعد الــرابــع من تموز /يوليو املقبل
إلجراء االنتخابات ،الذي كان قد حدده
الرئيس املؤقت عبد القادر بن صالح.
وحتى تنظيم الرئاسيات ،التي اعتبرها
«الحل األمثل للخروج من األزمة» ،يتجه
قــائــد الـجـيــش فــي الــوقــت ب ــدل الضائع
إل ــى تلبية بـعــض مـطــالــب املتظاهرين
املتعلقة بمحاسبة الـفــاســديــن ورج ــال
األع ـم ــال ،خـصــوصــا مـنـهــم رم ــوز نظام

الــرئ ـيــس عـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،التي
جددوها أمس بشعارات غير مسبوقة
مـ ــن س ـب ـي ــل «الـ ـشـ ـع ــب ي ــري ــد م ـحــاس ـبــة
(رئيس الوزراء السابق أحمد) أويحيى
و(شقيق الرئيس السابق ومستشاره)
ال ـس ـع ـيــد (ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة)» ،ف ــي م ـس ـيــرات
ط ـل ـب ــة الـ ـجـ ــام ـ ـع ــات األسـ ـبـ ــوعـ ـيـ ــة (ك ــل
ثــاثــاء) .ويـتــزامــن ذلــك مــع حملة بــدأت
قبل أسبوعني ،مستهدفة وزراء سابقني
وحاليني وبرملانيني سبق أن وصفهم
رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ـ ــان بـ ــ«الـ ـعـ ـص ــاب ــة» ،وم ــن

من المحتمل أن
تشمل حملة مكافحة
الفساد السعيد
بوتفليقة بعد أويحيي

يتجه قائد الجيش في الوقت بدل الضائع إلى تلبية بعض مطالب المتظاهرين (أ ف ب)

َ
بينهم أويـحـيــى ،ال ــذي َمــثــل أم ــس أمــام
قاضي التحقيق ملحكمة سيدي أحمد
للتحقيق معه بتهمة تبديد املال العام
ومنح امـتـيــازات غير مشروعة .وسبق
أوي ـح ـيــى إل ــى املـحـكـمــة ،أول م ــن أم ــس،
الرئيس السابق لألمن الوطني ،اللواء
املتقاعد عبد الغني هامل ،بتهم أنشطة
غير مشروعة ،واستغالل النفوذ ،ونهب
ال ـع ـق ــارات ،وس ــوء اس ـت ـخــدام الــوظـيـفــة،
وأيضًا املحافظ السابق لبنك الجزائر
ووزي ــر املالية الحالي فــي حكومة نور
الدين بدوي ،محمد لوكال ،الذي يواجه
تهمًا تتعلق بقضايا تبديد املال العام
ومنح امتيازات غير مشروعة.
فــي ض ــوء ذل ــك ،أك ــد قــايــد صــالــح دعمه
لهذه الحملة أمــسّ ،
مقدمًا «الضمانات
الكافية للجهات القضائية لكي تتابع...
دون ق ـي ــود وال ضـ ـغ ــوط ــات» ،ل ـك ـنــه لم
ي ـخــف دوره ف ــي ف ـت ــح م ـل ـف ــات ال ـف ـســاد
ب ــال ـك ـش ــف عـ ــن أنـ ـ ــه قـ ـ ــدم إلـ ـ ــى الـ ـع ــدال ــة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــؤك ـ ــدة ع ـ ــن ع ـ ــدة م ـل ـفــات
ثـقـيـلــة ك ــان ــت ب ـح ــوزة م ـصــالــح ال ــدف ــاع
الــوط ـنــي ،واط ـلــع عليها هــو شخصيًا.
ومــن املحتمل أن تشمل حملة مالحقة
الفسادين ،التي قــال قايد صالح عنها
إنـهــا «ال ت ــزال فــي بــدايــات ـهــا» ،السعيد
بوتفليقة ،بعدما جرت ،أمس ،انتخابات
حـ ـ ـ ــزب «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي»
ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إلـ ـي ــه ش ـق ـي ـقــه ال ــرئ ـي ــس
املـسـتـقـيــل ،وف ــاز فـيـهــا مـحـمــد جميعي
أمينًا عــامــا ،عقب جلسات عــدة شهدت
نقاشات أكد فيها األعضاء رفضهم كل
«الــوجــوه القديمة املــرفــوضــة شعبيًا».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ع ـ ـضـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة
ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة» ،مـحـمــد ج ـم ـي ـعــي ،يعتبر
سـعـيــد بوتفليقة «الــرك ـيــزة األســاسـيــة
لـلـقــوى غـيــر الــدسـتــوريــة» الـتــي تتكون
م ــن مـسـتـشــاريــن ف ــي ال ــرئ ــاس ــة ووزراء
اتـخــذوا الـقــرارات باسم بوتفليقة طول
مرحلة مرضه ،وبرأ جميعي «مناضلي
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــارات ج ـب ـه ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي
ومؤسسات الدولة» ،باعتبارهم «كانوا
ضحية لهذه القوى غير الدستورية»،
ال ـتــي عـمـلــت عـلــى تهميش الـعــديــد من
امل ـس ــؤول ــن ف ــي الـ ـح ــزب ،وت ــدخ ـل ــت في
إدارتـ ـ ــه ،كـمــا أك ــد م ـســؤولــو ال ـح ــزب في
وقت سابق.
(األخبار)

تقرير

ّ
تركيا وهجوم طرابلس :هل ينتهي التحفظ؟
في حربها ّ
ضد المشير خليفة حفتر،
لم تجد حكومة الوفاق حلفاء
ّ
كثرًا ،فحتى القوى الغربية التي أدت
حاسمًا في تشكيلها ،بدت كما
دورًا ّ
لو أنها تخلت عنها .إلى جانب دعم
إيطاليا وبريطانيا َّ
َ
النسبيين ،فإن داعمي
َ
«الوفاق» البارزين هما قطر ،وتركيا
التي تؤدي أدوارًا «مشبوهة» تجعلها
في مرمى أسهم محور خليفة حفتر
على نحو شبه يومي
خـ ــال االج ـت ـم ــاع الـتـقـيـيـمــي لـحــزب
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،الـ ــذي انـتـهــى
ي ــوم األح ــد الـفــائــت ،تـحــدث الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
م ـخ ـت ـلــف املـ ـلـ ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـتــي
تـهـ ّـم تركيا ،ومــن بينها ليبيا .ومن

ضمن ما ورد في حديثه ،اعتباره أن
ليبيا صــارت ساحة لـ«سيناريوات
مظلمة تستهدف املنطقة» ،ورأى أنه
توجد «حكومة تتلقى شرعيتها من
الشعب ،ومــن جهة أخــرى ديكتاتور
م ــدع ــوم م ــن أوروبـ ـ ــا وب ـع ــض ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة» ،وخ ـت ــم بــال ـت ـشــديــد عـلــى
ّ
أن بــاده «ستستنفر كــل إمكاناتها
إلف ـش ــال ت ـحــويــل لـيـبـيــا إل ــى ســوريــا
جديدة».
بشكل ينسجم مع حديث أردوغ ــان،
تـعـمــل تــرك ـيــا م ـنــذ أع ـ ــوام ع ـلــى دعــم
املـ ـح ــور املـ ـع ــادي ل ـح ـف ـتــر ،ع ـبــر عــدد
مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
والعسكرية .أثناء حملتها للسيطرة
ع ـل ــى بـ ـنـ ـغ ــازي ،ق ــال ــت قـ ـ ــوات حـفـتــر
إنـهــا وج ــدت م ــواد متفجرة وأخ ــرى
تستخدم ألغ ــراض عسكرية جــاءت
من تركيا .لكن لم يكن ذلك إال بداية
لسلسلة من األخبار املشابهة .بداية
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ،أوق ـ ـفـ ــت ال ـس ـل ـطــات
اليونانية باخرة قرب جزيرة كريت
ت ــرف ــع ع ـل ــم تـ ـن ــزانـ ـي ــا ،وقـ ــالـ ــت إن ـهــا

َ
ميناء ي مرسني
تحمل شحنات من
وإسـ ـكـ ـن ــدرون ــة ،وحـ ـ ـ ـ ّـددت وجـهـتـهــا
جيبوتي وعمان ،لكنها كانت عمليًا
تـتـجــه إل ــى م ـي ّـنــاء م ـصــراتــة الـلـيـبــي
وفــق أوامــر تلقاها طاقمها .وتحمل
الـ ـب ــاخ ــرة صـ ــواعـ ــق وأدوات يـمـكــن
استخدامها عسكريًا ومدنيًا ،سواء
مناجم.
في حروب أو في
ُ
بـ ــدايـ ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ض ـب ـط ــت أي ـضــا
فـ ــي مـ ـيـ ـن ــاءي مـ ـص ــرات ــة وال ـخ ـم ــس،
غــرب ليبيا ،شحنتان مــن األسلحة.
تداولت أوســاط خليفة حفتر الخبر
بـ ـكـ ـث ــاف ــة ،واعـ ـتـ ـب ــرت ــه ح ـل ـق ــة أخـ ــرى
فــي سلسلة دع ــم تــركـيــا مليليشيات
ف ــي غ ــرب الـ ـب ــاد ،ض ـمــن مـشــروعـهــا
لـ ـتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم .لـ ـ ـك ـ ــن ،الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،ق ــال ــت
س ـل ـط ــات املـ ـيـ ـن ــاء ي ــن إن ال ـش ـح ـنــات
تتكون أساسًا من مسدسات صوت
وم ـت ـف ـج ــرات ص ــوت ـي ــة ،وي ـظ ـهــر ذلــك
ُع ـل ــى ن ـح ــو ج ـل ــي ف ــي الـ ـص ــور ال ـتــي
نـ ـش ـ َـرت مل ـح ـتــوى الـ ـح ــاوي ــات ،حيث
تـشـمــل م ـس ــدس ــات م ــن طـ ــراز «إك ــول
 )29 EKOL( »29وذخــائــر مــن طــراز

«أوزكـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــان» ( .)ozkursanوم ــن
الـ ـج ــدي ــر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى م ــا ورد فــي
التقرير األخير للجنة األممية ملراقبة
حـظــر تـصــديــر األسـلـحــة إل ــى ليبيا،
حيث أش ــار إلــى ازدي ــاد الطلب على
هــذا الـنــوع مــن األسلحة ،خاصة في
ج ـنــوب ليبيا وش ـمــال ت ـشــاد ،وذلــك
بغرض الحماية ،نظرًا لتزايد نشاط
التنقيب غـيــر الـشــرعــي عـلــى الــذهــب
واملـ ـ ـع ـ ــادن ال ـن ـف ـي ـســة .وأش ـ ـ ــار أي ـضــا
إلى إمكانية إدخــال تغييرات عليها
لجعلها ق ــادرة على إطــاق رصــاص
حقيقي.
أم ــا آخ ــر الـشـحـنــات املـثـيــرة للجدل،
ف ـك ــان ــت ت ـح ـمــل ع ـ ــددًا م ــن ال ـع ــرب ــات
امل ــدرع ــة وس ـ ـيـ ــارات م ـص ـف ـحــة ،وقــد
وصلت إلى ميناء الخمس بداية هذا
الـعــام مــن تــركـيــا .حينها ،احتجزت
ّ
تحتج
سلطات امليناء الشحنة ،ولم
عليها فقط جماعة حفتر ،بل كذلك
املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــة ال ـت ــي
كــانــت حينها على خــاف مــع وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـجــديــد فـتـحــي بــاشــاغــا،

ح ـيــث اع ـت ـبــرت أن «م ـشــاري ـعــه غير
ّ
واض ـح ــة» ،وأن ــه يـعـمــل عـلــى حــلـهــا.
فيما بعد ،قــال باشاغا إن العربات
مـ ّ
ـوجـهــة إلــى وزارت ــه بصفة رسمية
ك ـم ـس ــاع ــدة م ــن ت ــرك ـي ــا .وف ـ ــي واق ــع
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ورغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــدل اإلع ـ ــام ـ ــي
وال ـت ـن ــدي ــد ،ف ــإن ال ـش ـح ـنــة ال تعتبر
خرقًا للحظر الدولي ّ ،حيث ال تحمل
أسلحة قاتلة ،وقد تلقى حفتر أيضًا
ـ ـ وال يزال ـ ـ عربات «تايغر» إماراتية

ّ
من أهم أسباب تحفظ
تركيا عن تقديم دعم
عسكري ،حذرها إزاء
ميليشيات طرابلس
ّ
تركيا تفضل مساندة الميليشيات الثورية المتشددة ،وتلك المنتمية إلى مدينة مصراتة (أ ف ب)

مصفحة ،ويستخدمها في عملياته.
هــذا الدعم التركي ،الــذي يحمل قيمة
دعائية ملـحــور حفتر أكـثــر مــن قيمته
الفعلية ،ال يعني أن حكومة الــوفــاق
ال ت ـس ـعــى إلـ ــى ت ـح ـص ـيــل م ـس ــاع ــدات
ع ـس ـك ــري ــة ت ــركـ ـي ــة .ف ـم ـنــذ تــأسـيـسـهــا
ودخــولـهــا طرابلس بــدايــة عــام ،2016
ت ــدع ــو الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع ال ـح ـظــر
ال ـع ـس ـك ــري ع ـل ـي ـه ــا ،وذلـ ـ ــك بـصـفـتـهــا
جهة شرعية تحظى بــاعـتــراف دولــي
(حـ ـفـ ـت ــر أي ـ ـضـ ــا ي ـط ـل ــق م ـ ــن نــاح ـي ـتــه
دعوات مماثلة) .نهاية العام املاضي،
وبــدايــة هــذا الـعــام ،صـ ّـعــدت «الــوفــاق»
مــن زخــم عالقاتها مــع تــركـيــا ،بهدف
أساسي هو تحصيل أشكال مختلفة
مــن الــدعــم الــدبـلــومــاســي والـعـسـكــري
وال ـلــوج ـس ـتــي .وفـ ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،اس ـت ـق ـبــل رئـيــس
الحكومة فــائــز ال ـســراج ،وزي ــر الــدفــاع
التركي خلوصي أك ــار ،فــي طرابلس،
وح ـضــر االج ـت ـمــاع أي ـضــا مـســؤولــون
أم ـن ـي ــون وع ـس ـك ــري ــون م ــن الـجـهـتــن.
بعد ذلــك بشهر ،زار وزيــر الخارجية

ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو،
طرابلس ،حيث التقى السراج ورئيس
املجلس األعلى للدولة خالد املشري،
وعـ ــددًا آخ ــر م ــن امل ـس ــؤول ــن .وج ــاءت
تلك الــزيــارة بعد يومني من استقبال
باشاغا في إسطنبول .لكن ،على عكس
مــا كــانــت تتمنى حـكــومــة ال ــوف ــاق ،لم
ُيظهر األتــراك رغبتهم في تقديم دعم
ّ
ّ
عسكري مباشر
لليبيني ،حيث ركزوا
على الجوانب الدبلوماسية ،مثل دعم
خ ـطــة امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي ،وال ــدع ــم في
البنى التحتية الصحية والتعليمية،
املعلومات االستخبارية.
وتبادل
ّ
رغ ــم ه ــذا ال ـت ـحــفــظ ف ــي ت ـقــديــم الــدعــم
ال ـع ـس ـك ــري ،تـسـتـقـبــل تــرك ـيــا جــرحــى
وقيادات من تنظيمات مثيرة للجدل،
ومن أبرز هؤالء مقاتلون من «مجلس
ش ـ ــورى م ـج ــاه ــدي درنـ ـ ــة» و«م ـج ـلــس
استقبلت
شــورى ثــوار بنغازي» ،وقد
ّ
ســاب ـقــا إب ــراه ـي ــم ال ـج ـض ــران املـصــنــف
على قائمة الـعـقــوبــات الــدولـيــة ،نظرًا
ل ـ ـ ــدوره ف ــي اإلضـ ـ ـ ــرار ب ـق ـط ــاع ال ـن ـفــط.
وه ــي تحتضن حــالـيــا الـشـيــخ صــادق

الغرياني ،الذي يناصب حفتر العداء
وتعتبره تنظيمات عسكرية مرجعًا
دينيًا لها ،وكذلك عبد الحكيم بلحاج
ّ
وتحول
الذي أسهم في إسقاط القذافي
إلى رجل أعمال.
ّ
ّ
ولعل من أهم أسباب تحفظ تركيا عن
تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق،
ح ــذره ــا إزاء ّ م ـي ـل ـي ـشـيــات طــراب ـلــس
الـتــي ال تتبنى منهجًا أيديولوجيًا
واض ـح ــا ،وطـ ــردت ســابـقــا تشكيالت
متشددة مساندة لـ«حكومة اإلنقاذ»
كانت تسيطر على طرابلس .وتركيا
ّ
تفضل مساندة امليليشيات الثورية
املـتـشــددة ،وتلك املنتمية إلــى مدينة
مـ ـص ــرات ــة ،وبـ ــدخـ ــول ه ـ ــذه األخـ ـي ــرة
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـب ـ ـهـ ــات طـ ــراب ـ ـلـ ــس ملـ ـس ــان ــدة
حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ّـد ه ـج ــوم
ّ
قد تتخلى أنقرة ،ولو جزئيًا،
حفترّ ،
ع ــن تـحــفـظ ـهــا ،خ ـصــوصــا أن ــه ب ــدأت
تـبــرز بالفعل أخـبــار غير مــؤكــدة عن
إرسـ ــال ـ ـهـ ــا م ـس ـت ـش ــاري ــن ع ـس ـكــريــن
وطائرات ّ
مسيرة إلى مصراتة.
(األخبار)

