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العالم

العالم

سوريا لقيت دعوة «اإلدارة الذاتية» و«مجلس سوريا الديموقراطية» ،عشائر شرق
سورياوشمالها ،إلى ملتقى لخطب ّ
ودها ،تجاوبًا دون المستوى المأمول من الداعين.
وبينما اجتمع عــدد من وجهاء العشائر في الحسكة رفضًا لتلك الــدعــوة ،ذهب
بعضهم إلى تخوين من يشارك في لقاءات «مسد» ،والتصويب نحو االحتالل األميركي

الحدث

ّ
مماطلة العدو تفجر حدود غزة:
المقاومة مستعدة لكل االحتماالت

عشائر الشرق تقاطع «عين عيسى»

بينما كان وفدا «حماس»
و«الجهاد اإلسالمي» يباشران
جولة جديدة ،وإن كانت
متأخرة ،من المباحثات
مع المخابرات المصرية،
عاد الوضع الميداني
في غزة إلى الشحن
والتحشيد ،مسفرًا عن
أربعة شهداء بعد عملية
قنص لجنديين إسرائيليين،
في وقت شهدت فيه
«مسيرات العودة» تصعيدًا
باالستهداف المباشر
للمتظاهرين

فشل ملتقى «قسد» االنفصالي

الحسكة ـــ أيهم مرعي
لـ ــم تـ ـك ــن أج ـ ـ ـ ــواء «م ـل ـت ـق ــى ال ـع ـش ــائ ــر
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة عـ ــن ع ـي ـســى،
ش ـم ــال ال ــرق ــة ،ع ـلــى م ـس ـتــوى الـجـهــد
الــذي بذلته أوســاط «اإلدارة الذاتية»
بدعم أميركي ،لحشد وجهاء العشائر
الـعــربـيــة تـحــت راي ــة «مـجـلــس ســوريــا
الــديـمــوقــراطـيــة» .الخطوة الـتــي تأتي
ف ــي س ـي ــاق ت ـنــافــس إق ـل ـي ـمــي ودولـ ــي
على كسب ود العشائر ،ملا ُيـقـ َّـدر لها
من دور مهم في ترجيح كفة الصراع
عـلــى مـسـتـقـبــل ش ـمــال ش ــرق ســوريــا،
ل ـق ـيــت رف ـض ــا ف ــي أوسـ ـ ــاط عـشــائــريــة
واسعة ،حتى قبل موعد امللتقى .وهو
م ــا فـ ــرض غ ـي ــاب وج ـ ــوه بـ ـ ــارزة عـنــه،
بينها متحالفون مــع «ق ــوات سوريا

الــدي ـمــوقــراط ـيــة» كـشـيــخ قـبـيـلــة شـ ّـمــر
و«حاكم مقاطعة الجزيرة في اإلدارة
الــذاتـيــة» ،حميدي ده ــام الـجــربــا .ولم
ي ـم ـنــع ان ـخ ـف ــاض م ـس ـتــوى ال ـت ـفــاعــل،
«اإلدارة ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ــن ال ـت ـس ــوي ــق
للملتقى ال ــذي انعقد أم ــس ،على أنه
«أك ـب ــر مـنـصــة ع ـشــائــريــة» بــاعـتـبــاره
جمع  5آالف شخصية من  67عشيرة
ِّ
وقبيلة (وفق أرقام منظميه) ،وإن كان
مـعـظــم حــاضــريــه م ــن ال ـصــف الـثــانــي
والثالث بني زعامات العشائر.
املــوقــف السلبي مــن املؤتمر ُبني على
ُ
نقاط عـ ّـدة ،وترجم عبر جملة بيانات
صدرت عن شيوخ عدة قبائل وعشائر،
اعتبر بعضها من يحضر ملتقى عني
عيسى «خائنًا ومساهمًا في املشروع
االنـفـصــالــي األم ـي ــرك ــي» .وأوحـ ــت تلك

موسكو تهاجم الملتقى :خطوة انفصالية
على رغــم إشــادة قائد «قــوات سوريا الديموقراطية» بالدور الروسي من على ّ
منصة
«ملتقى عني عيسى» ،خرج بيان حاد اللهجة من وزارة الخارجية الروسية إزاء امللتقى .إذ
أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن «بعض القادة األكراد ،بمساعدة ّ
منسقني غربيني،
َ
حاولوا عقد مؤتمر للقبائل والجماعات العرقية السورية ...ولكنه لم يلق حضورًا عربيًا
واسع النطاق ،ما اضطرهم إلى تخفيض مستواه إلى ملتقى» .واتهمت موسكو واشنطن
بتخصيص «مبالغ مالية كبيرة لرشوة مندوبني ،بغية تجنيد مشاركني في املؤتمر ،بمن
فيهم قاطنو مخيمات الالجئني» ،معتبرة أن «هذا الحدث ،الذي يبدو أنه يهدف إلى تقسيم
البالد ،يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ التي أعلنتها األمــم املتحدة للحفاظ على سالمة
الجمهورية العربية السورية وسيادتها» .ورأى البيان أن «هدف اإلجراء تقويض جهود
املجتمع الدولي واألمم املتحدة والدول الضامنة لصيغة أستانا ،لحل األزمة السورية في
أسرع وقت ممكن» ،مضيفًا أن «جزءًا من التشكيالت العسكرية الكردية ذات التفكير
االنفصالي ،والتي أدت في وقت ما دورًا معينًا في الحرب ضد داعش ،تسعى اآلن بدعم
ّ
شرقي الفرات
».من الواليات املتحدة ،إلى إنشاء كيان انفصالي

الـبـيــانــات ب ــأن ن ـفــوذ ال ــدول ــة الـســوريــة
ال ي ـ ــزال ح ــاضـ ـرًا ف ــي ص ـف ــوف غــالـبـيــة
العشائر ،برغم االنقسامات الداخلية
التي تعاني منها األخيرة في املواقف
السياسية .وإلى جانب الرفض املسبق
ل ـل ـم ـل ـت ـق ــى ،اتـ ـهـ ـم ــت بـ ـع ــض الـ ــوجـ ــوه
العشائرية ،منظميه ،بإقحام أسمائهم
فــي الـبـيــان الـخـتــامــي مــن دون الـعــودة
إليهم .إذ أكد الشيخ ّ
محمد الحلو ،أحد
شيوخ قبيلة عدوان ،أنه رفض حضور
«اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال يـ ــرفـ ــع الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري
الرسمي» ،مشيرًا إلى أنه تفاجأ بوضع
اس ـمــه ف ــي ال ـب ـيــان الـخـتــامــي رغ ــم عــدم
حضوره.
ّ
وب ـ ــرزت ،ف ــي ك ـل ـمــات مـنــظـمــي ملتقى
عــن عيسى ،نقاط قــد ال تجد ترحيبًا
فــي أجـ ــواء الـعـشــائــر ،وال سـيـمــا ال ـ ّ
ـزج
ب ـف ـك ــرة «اإلدارة الـ ــامـ ــركـ ــزيـ ــة» ،إل ــى
جانب تخوف البعض مما أشيع عن
رع ــاي ــة دولـ ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة لــاج ـت ـمــاع.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،نفى عضو اللجنة
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري ــة لـ ـلـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ،وعـ ـض ــو
«الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» سيهانوك ديـبــو ،في
حديث إلى «األخبار» ،وجود أي رعاية
أو دعـ ــم ع ــرب ــي أو إق ـل ـي ـمــي أو دول ــي
لـلـمـلـتـقــى ،مـعـتـبـرًا أن ــه «ن ـت ــاج جـهــود
وط ـن ـي ــة ب ــرع ــاي ــة وإشـ ـ ـ ــراف ك ــام ــل مــن
مجلس سوريا الديموقراطية» .وأكد
دي ـبــو أن «امل ـل ـت ـقــى ح ـمــل رس ــائ ــل إلــى
السلطة السورية ،برفض محاوالتها
إع ـ ــادة إن ـت ــاج ن ـظ ــام ش ــدي ــد امل ــرك ــزي ــة،
وإل ــى تــركـيــا بــأن املـنـجــز الـحــاصــل في
ّ
عصي على
الشرق والشمال الـســوري
التمزيق» .كذلك ،رفــض عضو اللجنة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ل ـل ـم ـل ـت ـقــى االتـ ـه ــام ــات
بــأنــه «خ ـطــوة لتكريس االنـفـصــال في
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة قـ ـس ــد» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
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التطمين»
كانت الفتة «لهجة
ّ
إلى الداخل والخارج لدى منظمي
«ملتقى عين عيسى»
«اعتماد نظام اإلدارة الذاتية هو حفظ
السـتـقــال ووح ــدة ســوريــا ،وتكريس
ل ــرف ــض االحـ ـت ــال ال ـت ــرك ــي ل ــأراض ــي
ُ
السورية»ً .
وك ــان ــت الف ـت ــة «ل ـه ـج ــة ال ـت ـط ـمــن» في
ّ
كلمات منظمي املؤتمر ،والتي ُو ّجهت
إلــى الــداخــل وال ـخــارج على حـ ّـد ســواء.
إذ امـتــدح قائد «قـســد» مظلوم عبدي،
ق ــوات «الـتـحــالــف» وال ـقــوات الــروسـيــة،
وأكـ ــد دورهـ ــا املـسـتـقـبـلــي «امل ـط ـلــوب».
وش ـ ّـدد على الـتــزام «الـحــوار الـســوري ـ
السوري» من دون «العودة إلى ما قبل
عام  ،»2011موضحًا في الوقت نفسه

أن هناك «مفاوضات غير مباشرة مع
ّ
ّ
«الودي»
التوجه
الجانب التركي» .هذا
نحو الالعبني األساسيني على الساحة
السورية يستهدف عدم تظهير امللتقى
مـحـســوبــا عـلــى جــانــب دون آخ ــر ،بما
التجاوب معه.
يؤثر بحجم ّ
غـ ـي ــر أن الـ ـتـ ـح ــف ــظ الـ ـعـ ـش ــائ ــري ج ــاء
م ــدف ــوع ــا ب ـت ـف ــاص ـي ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،بـيـنـهــا
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ض ـ ّـم ــت ط ـي ـف ــا ع ـشــائــريــا
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة .إذ
اس ـت ـض ــاف ــت م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة وب ـل ــدة
ج ــرم ــز ف ــي ري ــف ال ـقــام ـش ـلــي «املـلـتـقــى
الــوطـنــي ملناهضة امل ـشــروع األميركي
االنفصالي» خــال اليومني املاضيني.
وب ــرغ ــم أن هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ليست
األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ،إال أن بـيــانــاتـهــا
حملت لهجة تصعيدية ضد االحتالل
األم ـي ــرك ــي و«ق ـ ـسـ ــد» ،م ــن دون إغ ـفــال
دعــوة األخيرة إلــى الـحــوار .وأكــد بيان
املـلـتـقــى أن «إصـ ــرار أص ـحــاب األوه ــام

القطاع ،إضافة إلــى شــاب كــان يشارك
ف ــي «مـ ـسـ ـي ــرات ال ـ ـعـ ــودة» أمـ ـ ــس .وف ــي
هذا اإلطــار ،برر املتحدث باسم جيش
ال ـع ــدو اغ ـت ـي ــال امل ـق ــاوم ــن ب ــال ـق ــول إن
«عملية إط ــاق الـنــار مــن غــزة باتجاه
ق ـ ـ ــوة عـ ـسـ ـك ــري ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ح ــادث ــة
خطيرة ،كانت تهدف إلى قتل جنود»،
وفق بيان نقلته اإلذاعــة العبرية .وفي
الوقت نفسه ،أعاد العدو إعالن تعزيز
قــواتــه على الـحــدود خــال األسبوعني
املقبلني.
إثــر التصعيد اإلســرائـيـلــي ،استنفرت
فـصــائــل امل ـقــاومــة ،معلنة فــي بـيــانــات
منفصلة اسـتـعــدادهــا للمواجهة بعد
دع ـ ـ ــوة «ال ـ ـق ـ ـسـ ــام» «ج ـم ـي ــع امل ـقــات ـلــن
واألجنحة العسكرية لرفع الجهوزية
واالستعداد للرد على جرائم العدو».
ون ـعــت الـكـتــائــب الـشـهــديــن ع ــاء علي
البوبلي ( 29عامًا ،من املغازي) وعبد

الـ ـل ــه إب ــراهـ ـي ــم أبـ ــو مـ ـل ــوح ( 33ع ــام ــا،
ً
م ــن ال ـن ـص ـي ــرات) ،م ـش ـيــرة إل ــى أن أبــو
ملوح قـيــادي مـيــدانــي .وقــالــت «سرايا
القدس» ،الجناح العسكري لـ«الجهاد
االسـ ـ ــامـ ـ ــي» ،فـ ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،إن
«م ـق ــاوم ـت ـن ــا م ـس ـت ـم ــرة لـ ـه ــذا الـ ـع ــدو،
ونــؤكــد أن مقاتلينا مستعدون لكافة
السيناريوات».

أعاد االحتالل إعالن تعزيز
قواته على الحدود خالل
األسبوعين المقبلين

ّ
برر الجيش اإلسرائيلي قصف غزة بأن عملية القنص «حادث خطير» (أ ف ب)

غزة ــــ هاني إبراهيم
االنفصالية على االحتماء باألميركي،
سـيـ َ
ـواجــه شعبيًا بـكــل الــوســائــل التي
تكفل حماية مستقبل أبناء الحسكة»،
مضيفًا أن «الطريق إلى الحل السوري
ـ ـ السوري ال يمر إال عبر دمشق» .ودعا
أب ـنــاء الـعـشــائــر املـجـنــديــن فــي «قـســد»
إل ــى تــرك ـهــا واالن ـض ـم ــام إل ــى الـجـيــش
ال ـس ــوري .ورأى شـيــخ قبيلة الـجـبــور،
حسن املسلط ،الــذي شــارك في ملتقى
الحسكة ،أن «أي مؤتمرات تعقد تحت
وص ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة ال ت ـم ـثــل الـعـشــائــر
مـطـلـقــا» ،مـضـيـفــا أن «أب ـن ــاء الـعـشــائــر
سـيـبـقــون تـحــت راي ــة الـعـلــم ال ـس ــوري،
وحاضنة أساسية للجيش الـســوري،
ح ـتــى اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ــادة ع ـلــى كــامــل
الـتــراب الــوطـنــي» .وهــو مــا أكــده أيضًا
ش ـيــخ قـبـيـلــة ال ـشــراب ـيــن ،سـعـيــد فهد
العبيد ،الــذي أشــار إلى «صمود أبناء
العشائر حتى عودة السيادة السورية
إلى كامل الشرق السوري».

مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـع ــود غـ ـ ــزة إلـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ّ
املــواجـهــة .تـطــور كــان متوقعًا فــي ظــل
امل ـم ــاط ـل ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـم ـت ــدة مـنــذ
أكثر من سنة في تنفيذ املطالب التي
تتوسط القاهرة في شأنها .فعلى رغم
الزيارات واللقاءات األممية والقطرية
في القطاع وخارجه ،مضى نحو شهر،
منذ التفاهمات األخـيــرة الـتــي سبقت
االنتخابات اإلسرائيلية ،ولم يحدث إال
القليل مما تطالب به فصائل املقاومة.
وف ـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـت ـجــه فـيــه
األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة املـ ـص ــري ــة
ملـتــابـعــة م ــا سـتـتـمـخــض ع ـنــه ل ـق ــاءات
وف ـ ـ َـدي حــرك ـتــي «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـهــاد
اإلسالمي» مع قيادة جهاز «املخابرات
الـ ـع ــام ــة» ح ـ ــول ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،اشـتـعــل
امل ـ ـي ـ ــدان مـ ــن جـ ــديـ ــد بـ ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد
مـ ـق ــاوم ــن اس ـت ـه ــدف ـه ــم ال ـ ـعـ ــدو داخـ ــل
موقع عسكري تابع لـ«كتائب القسام»،
الـجـنــاح الـعـسـكــري ل ــ«ح ـمــاس» وســط

فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـص ـحــة
الفلسطينية استشهاد رائد خليل أبو
طير ( 19عــامــا) مـتــأثـرًا بـجــراحــه التي
أص ـيــب بـهــا ش ــرق خ ــان يــونــس مـســاء
أمس ،والشهيد رمزي روحي عبدو (31
عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها
شرق البريج وسط قطاع غزة ،وأصيب
أي ـض ــا  50مــواط ـنــا ب ـج ــروح مـخـتـلـفــة،
بينهم  10أطفال وامرأتان و 3مسعفني
وصـحــافـيــة .وج ــراء الـتـصـعـيــد ،طلبت
«الهيئة العليا ملـسـيــرات ال ـعــودة» من
املشاركني في جمعة «الـجــوالن عربية
سورية» إخالء جميع املخيمات خشية
ت ـ ـجـ ــدد الـ ـقـ ـص ــف وتـ ـعـ ـم ــد اسـ ـتـ ـه ــداف
االحـتــال للمشاركني ،إذ كانت مقررة
م ـشــاركــة اآلالف ف ــي امل ـس ـي ــرات رفـضــا
للقرار األميركي باالعتراف بالسيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ال ـج ــوالن ال ـســوري
املحتل.
وطــوال األسبوع املاضي ،بــدا جليًا أن
العدو عاد إلى التملص من التفاهمات،
وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية إلى
ال ـب ـعــث ب ــرس ــائ ــل ت ـف ـيــد بــاس ـت ـعــدادهــا
لـلـعــودة إل ــى التصعيد عـلــى ال ـحــدود،
ف ـي ـم ــا هـ ـ ـ ــددت «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلسـ ــامـ ــي»
ب ـق ـصــف املـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ف ــي فـلـسـطــن
املحتلة .جــراء ذلــك ،وصــف التلفزيون
اإلسرائيلي «كان» الوضع في غزة بأنه
«خطير جدًا» بعد التطورات امليدانية،
مشيرًا إلــى أن «ل ــدى حـمــاس مصلحة
في تصعيد الوضع خــال هــذه الفترة
م ــع اقـ ـت ــراب إعـ ــان ال ـخ ـطــة األمـيــركـيــة
(صـفـقــة ال ـق ــرن)» ،والف ـتــا إل ــى إمكانية
حدوث رد صاروخي من الفصائل.
ورغــم التصعيد الـجــاري والتهديدات
ب ــال ــرد ،ك ـشــف م ـب ـعــوث «ال ـ ـسـ ــام» في
الشرق األوسط ،نيكوالي ميالدينوف،
عن اجتماعه أمس مع وزير الخارجية
ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل
ثاني ،لبحث تنفيذ االتفاقات املتعلقة
ب ـغ ــزة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االج ـت ـم ــاع كــان
«م ـث ـم ـرًا حـ ــول تـنـفـيــذ ات ـف ــاق ــات لجنة
االتصال للمانحني الدوليني ()AHLC
بشأن اإلغاثة اإلنسانية في غزة ودعم
الحكومة الفلسطينية».

ليبيا

حفتر ورهان الالعودة

المقامرة بالقبائل
ّ
تمثل ّ
القبلية أحد العوامل المهمة
في الحرب الدائرة في ليبيا .فالفوز بوالء
قبيلة يعني عمليًا تحصيل دعم كتلتها
البشرية ،والسيطرة على األرض التي
تقطنها .منذ إطالقه «عملية الكرامة»،
ّ
عول خليفة حفتر على قبائل إقليم
برقة لحسم المعركة لمصلحته ،وهو
اليوم يسلك السبيل نفسه منذ إطالقه
الهجوم على طرابلس ،لكن األمر ال
يبدو بهذه البساطة ،وقد ينطوي على
مخاطر طويلة األمد

حبيب الحاج سالم
للقبيلة مكانة مهمة في ليبيا .حافظ
ع ـل ـي ـهــا نـ ـظ ــام م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي ط ــوال
أربعة عقود من حكمه ،وتستمر اآلن
في أداء أدوار حاسمة .مع ذلــك ،يجب
القول إن الـنــزاع في ليبيا ليس ّ
قبليًا
ّ
في ّ
حد ذاته ،بل هو مركب من مسائل
أي ــدي ــول ــوج ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ س ـي ــاس ـي ــة وم ـظــالــم
جهوية ،لكن توجد نزعة لــدى خليفة
ّ
القبلية
حفتر خاصة ،إلذكاء العصبية
سعيًا لتحقيق نصر عسكري.
عندما أطـلــق حفتر «عملية الـكــرامــة»
عـ ـ ــام  ،2014ك ــان ــت م ــدي ـن ــة ب ـن ـغ ــازي
ت ـش ـمــل ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـتـشـكـيــات
العسكرية ،شاركت ّ
أهمها في إسقاط
ن ـظ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،وم ـج ـم ــوع ــات أخ ــرى

م ـت ـط ــرف ــة مـ ـث ــل «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـش ــري ـع ــة»
ـش» ،وكــانــت االغـتـيــاالت
والحـقــا «داعـ ـ ّ
والـجــريـمــة متفشية .سـبــب ذل ــك خطأ
ارتكبته الحكومة فــي طرابلس ،وهو
عدم سعيها إلى تشكيل قوات نظامية
ت ـق ـل ـيــديــة ،ب ــل عـمـلــت ع ـلــى اسـتـيـعــاب
املقاتلني في أطر غير تقليدية ،أطلقت
عليها اســم «ال ــدروع» ،وهــي تشبه ما
كان موجودًا زمن القذافي.
ل ــم تـكــن لـحـفـتــر مـشــاكــل م ــع املـقــاتـلــن
ال ــذي ــن أس ـق ـطــوا ال ـق ــذاف ــي ،فـهــو نفسه
كان أحدهم ،وقد ّ
كرمه عدد منهم ِم َّمن
قاتلهم الحقًا ،ولعل أبرزهم وسام بن
حميد .يقول املحور املـعــارض لحفتر
إن ـ ــه أراد أن يـ ـن ــال م ـن ـص ـبــا رس ـم ـيــا،
ويـ ــؤدي دورًا فــي ال ـق ــوات الـعـسـكــريــة،
لـكــن ذل ــك رفـضـتــه الـقـيــادة السياسية
املتشككة فــي نياته .مــع الــز ّمــن ،تقول
رواي ــة املـعــارضــن لــه ،أن تدخلت دول
أجنبية فــي زرع فــن فــي شــرق البالد
ّ
خاصة مع وصول
ميدانيًا وإعالميًا،
ـاح السيسي إل ــى الـحـكــم في
عـبــد الـفـتـ ّ
مـصــر ،وتـكــشــف األجـنــدة اإلمــاراتـيــة ـ ـ
السعودية.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول ح ـف ـت ــر إن ـ ــه أط ـلــق
عـ ـمـ ـل ـ ّـيـ ـت ــه لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـف ــوض ــى
والـتـنـظـيـمــات املـتـطــرفــة .ال ـقــوات ّالتي
ارت ـك ــز عـلـيـهــا ال ــرج ــل حـيـنـهــا تمثلت
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي سـ ـ ــاح الـ ـج ــو فـ ــي ش ــرق

البالد ،و«الـقــوات الخاصة» املوجودة
منذ زمــن الـقــذافــي ،الـتــي انـضـ ّـم إليها
عــدد مــن السلفيني املــدخـلـ ّـيــن ،والتي
كانت تعيش تــوتــرات مــع «درع ليبيا
 »1امل ـت ــرك ــز ف ــي الـ ـش ــرق .ل ــم ي ـكــن ذلــك
كافيًا لحسم املعركة ،فلجأ حفتر إلى
الطيران املصري واإلماراتي ،والقبائل،
والسلفيني .عمل الرجل على تحصيل

دعــم قبائل العواقير والعبيداتّ ،
أهم
التشكيالت السكانية املحيطة بمدينة
بـنـغــازي ،واملـنـتـشــرة فــي أج ــزاء أخــرى
من شرق البالد ،وهي تشمل تفريعات
عديدة.
أمـ ـ ـ ّـدت ال ـق ـب ـي ـل ـتــان ال ـب ــدوي ـت ــان حفتر
ّ
أهميتهما
باملقاتلني ،واكتشف حفتر
ّ
إلى درجة تعيني بلعيد شيخي منسقًا

اعتقد حفتر ّأن سكان طرابلس الذين ال ّ
يسيرهم المنطق
القبلي سيخرجون في تظاهرات لدعمه (أ ف ب)

لـلـقـيــادات االجـتـمــاعـيــة لــديــه .اسـتـمـ ّـر
ال ـح ـشــد الـقـبـلــي الح ـق ــا ،ح ـيــث حـ ّـصــل
حـفـتــر دع ــم قـبـيـلــة امل ـغ ــارب ــة الـقــاطـنــة
ف ــي أج ــداب ـي ــا ،وال ـت ــي يـعـمــل أب ـنــاؤهــا
فــي قطاع النفط وحمايته فــي الهالل
ّ
الـنـفـطــي ،مــا مــكـنــه مــن الـسـيـطــرة على
مــوانــئ تصدير الطاقة مــن دون قتال
تـقــريـبــا (ك ــان ــت الـقـبـيـلــة تــدعــم سابقًا
ّ
ابنها إبراهيم الجضران ،لكنها تخلت
ع ـنــه ملـصـلـحــة ح ـف ـت ــر) .وج ـ ــرت أيـضــا
اس ـت ـم ــال ــة ق ـب ـي ـلــة الـ ـ ّ
ـزويـ ــة ف ــي ال ـك ـفــرة
ج ـنــوب ش ــرق ال ـب ــاد ،ثــم قـبــائــل أوالد
سليمان والقذاذفة وبعض تشكيالت
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارق خ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة
للسيطرة على الجنوب.
بهذا ،صارت قوات حفتر تشمل أقلية
مــن ال ـق ــوات الـنـظــامـيــة ،ومـقــاتـلــن من
ال ـق ـب ــائ ــل خ ــاض ــوا س ــري ـع ــا ت ــدري ـب ــات
ع ـس ـكــريــة ،وس ـل ـف ـيــن ،وم ـقــات ـلــن مــن
شـ ـب ــاب أح ـ ـيـ ــاء بـ ـنـ ـغ ــازي ،م ــرف ــودي ــن
بـ ـم ــرت ــزق ــة سـ ــوادن ـ ـيـ ــن م ـ ــن ح ــرك ــات
دارف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة .ل ـك ــن «الـ ـقـ ـل ــب ال ـن ــاب ــض»
ل ـه ــذا ال ـت ـح ــال ــف ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـق ـبــائــل
والسلفيني ،الــذيــن لــم يكن انخراطهم
مــع حفتر بــا ثـمــن .مــن جـهــة ،تموقع
السلفيون في مؤسسة األوقاف ،حيث
ص ــاروا ي ـصــدرون ف ـتــاوى ،وكــذلــك في
قـ ــوى األم ـ ــن ،وقـ ــد س ـ ّـب ـب ــوا ك ـث ـي ـرًا مــن
اإلحـ ــراج لحفتر عـقــب عمليات أمنية

كــانــت أش ـبــه بـمـمــارســات «الـحـسـبــة»،
وقـ ـ ـ ــرارات م ــن ق ـب ـيــل م ـنــع ال ـن ـس ــاء من
السفر دون محرم .أما القبائل ،فقد نال
أبناؤها قيادة الكتائب ومسؤوليات
عـسـكــريــة عـلـيــا ف ــي ق ــوات حـفـتــر .لكن
م ـق ــات ـل ـي ـه ــا س ـ ّـبـ ـب ــوا أي ـ ـضـ ــا إحـ ــراجـ ــا
ل ـل ــرج ــل ،م ــن خ ـ ــال م ـم ــارس ــة أع ـ ــراف
قبلية ال تستقيم ضمن قوات عسكرية
نظامية ،من قبيل حرق بيوت عائالت
ّ
مقاتلي خصومهم وتهجيرهم ،وشن
ْ
ع ـم ـل ـيــات ان ـت ـقــام ـيــة ض ـ ّـده ــم ،قــادت ـهــا
خــاصــة ،كتيبة تـعــرف بــاســم «أول ـيــاء
الـ ـ ــدم» ،وت ـق ــول روايـ ـ ــات إن ـه ــا وصـلــت
عـ ـق ــب بـ ـع ــض املـ ـ ـع ـ ــارك داخـ ـ ــل أحـ ـي ــاء
بنغازي إلى ّ
حد التنكيل بجثامني في
ال ـطــرقــات ،وحـتــى نـبــش قـبــور األع ــداء
بحثًا عــن جثث بعينها ،خـ ّ
ـاصــة جثة
ّ
وســام بن حميد الــذي تكتمت عائلته
ألعوام عن خبر مقتله.
مــع ذل ــك ،ال يجب حصر هــذه األعـمــال
فــي ق ــوات حـفـتــر ،حـيــث هـ ّـجــرت قــوات
مـ ــن م ــديـ ـن ــة مـ ـص ــرات ــة أي ـ ـضـ ــا س ـك ــان
مــدي ـنــة ت ــاورغ ــاء ال ـقــري ـبــة مـنـهــم بعد
سقوط نظام القذافي مباشرة ،وذلــك
العـ ـتـ ـق ــاده ــم أنـ ـه ــا اح ـت ـض ـن ــت قـ ــوات
ال ـ ـقـ ــذافـ ــي عـ ـن ــد حـ ـص ــاره ــا م ـص ــرات ــة
ـات
ألش ـ ـهـ ــر .كـ ــذلـ ــك ،ارتـ ـكـ ـب ــت ت ـش ـك ـيـ ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ب ـح ــق
م ـج ـمــوعــات س ـكــان ـيــة لـلـسـبــب نـفـســه.

لكن ،لم ّ
تدع هذه الكتائب حينها أنها
قـ ــوات ن ـظــام ـيــة ،ك ـمــا عـمـلــت مـصــراتــة
وبقية مدن الغرب على عقد مصالحات
في األعوام التالية ،وإن لم يعد سكان
ً
تاورغاء مثال بأكملهم حتى اآلن.

ّ
القبلية وهجوم طرابلس

خالل هجوم حفتر على طرابلس بداية

االمتيازات التي ّ
تحصلها القبائل قد
تكون بال قيمة أمام الخطر الذي
ّ
يهدد وحدة البالد
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ع ـ ـ ّـول ع ـل ــى عــامـلــن
ً
لـحـســم امل ـعــركــة .أوال ،ك ــان يـعـتـقــد أن
سكان محور طرابلس املتنوعني الذين
ال ّ
يسيرهم املنطق القبلي ،سيخرجون
ف ـ ــي ت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات ل ـ ــدعـ ـ ـم ـ ــه ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ملــا
يتعرضون له من تجاوزات على أيدي
امليليشيات املحلية .ثانيًاّ ،
عول حفتر
على دعم القبائل املحيطة بطرابلس.
لـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس فـ ـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
داع ـمــة ،بــل حصل الـعـكــس ،حيث نـ ّـدد
امل ـت ـظــاهــرون بــالـهـجــوم .أم ــا الـقـبــائــل،
فـتـبــايـنــت مــواقـفـهــا وان ـق ـســم بعضها

على نفسهّ .
تحركت لدعم حفتر أغلب
م ـكــونــات مــديـنـتــي تــرهــونــة وغ ــري ــان،
وذلــك ألنها ـ ـ وفــق مــا ّ
تقر بــه سلطات
ط ــراب ـل ــس ن ـف ـس ـهــا ـ ـ ـ ـ ت ـ ــرى أنـ ـه ــا عـلــى
هــامــش ال ـس ـل ـطــة ،وت ـعــانــي م ــن نقص
فــي الـخــدمــات والــرعــايــة .ح ــاول حفتر
تحريك تشكيالت عسكرية في مدينة
ال ــزاوي ــة أي ـضــا ،لـكــن ج ــرى احـتــواؤهــا
سريعًا ،كذلك ّ
حرك السلفيني التابعني
لــه فــي مدينة صـبــراتــة ،ونجح نسبيًا
في وضع يده على املدينة.
ف ــي امل ـقــابــل ،نـجـحــت حـكــومــة الــوفــاق
في االحتفاظ بوالء مدينة بني الوليد
الـجـبـلـيــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،عـلــى رغــم
أن ـه ــا ك ــان ــت م ــوال ـي ــة ل ـل ـقــذافــي ب ـشــدة،
ونجحت في استمالة مدينة الزنتان
ال ـت ــي ان ـق ـســم أع ـيــان ـهــا حـ ــول املــوقــف
م ـ ــن ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب ت ــول ــي
ع ــدد م ــن أبـنــائـهــا م ـســؤول ـيــات أمنية
فــي الـحـكــومــة ،وأهـ ّـمـهــم قــائــد املنطقة
أسامة جويلي .أما
العسكرية الغربية،
ّ
مدينة مصراتة ،فهي تمثل أحد أعمدة
حكومة الوفاق ،بما أن قواتها تنتشر
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة وسـ ـ ـ ـ ــرت ،وأبـ ـن ــاؤه ــا
يشغلون مواقع رسمية مهمة.
تـحــاول حكومة الــوفــاق اآلن استمالة
َ
م ــديـ ـن ــت ــي ت ــره ــون ــة وغـ ـ ــريـ ـ ــان ،وه ــي
ت ـب ــذل ج ـه ــودًا ع ـس ـكــريــة واجـتـمــاعـيــة
ف ــي سـبـيــل ذل ــك .لـكــن م ــا حـصــل ليس

ّ
هينًا ،فقد سالت دماء ،واتخذ الصراع
ّ
ّ
م ـن ـحـ ًـى ق ـب ـلــيــا ،وال ـص ــراع ــات الـقـبـلــيــة
ّ
فــي ليبيا يصعب حلها أحـيــانــا ،فقد
ام ـت ــد بـعـضـهــا ل ـع ـق ــود .ي ـع ــرف حفتر
ذلـ ــك ج ـ ّـيـ ـدًا ،ف ـقــد قـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي،
ّ
خالل استقبال نظمته قبيلة العواقير
شرق البالد ،إنه «لو انتكسنا لدفعت
هــذه القبيلة ثمنًا مــن عائالتها ومن
أنـفـسـهــا وم ــن أطـفــالـهــا وم ــن كبيرها
وص ـ ـغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» .ي ـ ــراه ـ ــن حـ ـفـ ـت ــر ع ـلــى
نقطة الــاعــودة ،إذ تعلم القبائل أنها
إذا ان ـت ـص ــرت ف ـس ـت ـت ـم ـكــن ف ــي ف ــرض
شروطها على املنهزمني ،وإن انهزمت
فستدفع ثمنًا باهظًا.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـعـ ـم ــل حـ ـفـ ـت ــر عـ ـل ــى ق ـطــع
الـطــريــق أم ــام م ـحــاوالت الـصـلــح التي
تطرحها حكومة الوفاق والتشكيالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد عـلــى
ال ـق ـب ــائ ــل امل ــوالـ ـي ــة لـ ــه ،وي ـ ـقـ ـ ّـدم م ــزي ـدًا
م ـ ــن ال ـ ــوع ـ ــود ألعـ ـي ــانـ ـه ــا ب ـم ـن ــاص ــب
وامـتـيــازات .فقدت قبائل شــرق البالد
آالفـ ــا م ــن مـقــاتـلـيـهــا ف ــي رح ـل ــة حفتر
ّ
وتقدم قبائل من الغرب
نحو السلطة،
الـثـمــن نفسه اآلن عـلــى حـســاب مسار
الحل السياسي ،أمــا االمـتـيــازات التي
حـ ّـص ـل ـت ـهــا وت ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـصـيـلـهــا
فقد تكون بال قيمة أمــام الخطر الذي
ّ
يهدد وحــدة البالدُ ،
وينذر بصراعات
ً
ستمتد طويال.

