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«�إقليم كرد�ستان» ي�ستعد
لت�أ�سي�س مفو�ضية انتخابات وا�ستفتاء

ندوة لمركز الدرا�سات اال�ستراتيجية في �صنعاء

«�أن�صار اهلل :الت�أ�سي�س ـ الم�سارات ـ الم�شروع»

كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في
برلمان «إقليم كردستان» عن تقديم مشروع قانون
لتأسيس مفوضية انتخابات واستفتاء خاصة باإلقليم،
مؤكدة وج��ود توافق سياسي داخ��ل البرلمان لتشكيل
المفوضية بهدف اإلش��راف على االنتخابات وعمليات
االستفتاء في كردستان.
وقال عضو الكتلة فرست صوفي في تصريح صحافي:
«من المقرر أن يتم البدء بقراءة أولية لمشروع تأسيس
مفوضية خاصة باالنتخابات واالستفتاء في «إقليم
كردستان» خ�لال األي��ام المقبلة» ،الفتا ً إل��ى« :وج��ود

العديد من عالمات االستفهام على مفوضية االنتخابات
ف��ي ال��ع��راق كونها شكلت على أس���اس المحاصصة
الحزبية».
وأشار صوفي إلى أن «لتأسيس مفوضية انتخابات
واستفتاء في «إقليم كردستان» أهمية كبيرة كونها
ستشرف على عمليات انتخابات البرلمان الكردستاني
ومجالس المحافظات واألقضية والنواحي» ،مضيفا ً
أن «المفوضية ستشرف أيضا ً على االستفتاءات كلها
حول القضايا المهمة والمصيرية بالنسبة إلى إقليم
كردستان».

�صحته تتدهور ومن الم�ستحيل طبي ًا الت�صدي لو�ضعه

�سم بطيء وقاتل ي�سري في �أوردة بندر بن �سلطان
صنعاء ـ البناء
ب��ع��ن��وان« :أن���ص���ار ال��ل��ه :ال��ت��أس��ي��س-
المسارات -المشروع» ،أقام مركز الدراسات
االستراتيجية واالستشارية اليمني صباح
أول من أمس ن��دوة في قاعة فندق كمفورت
بالعاصمة صنعاء ،وقد تناولت الندوة كثيرا ً
من المحاور والجوانب المتعلقة بحركة أنصار
الله ونشأتها من خالل عدد من أوراق العمل
التي قدمها عدد من الباحثين والسياسيين،
ومنهم محمد المنصور وعبدالله الصبري
وعبدالله الدهمشي وعبدالملك العجري.
وتهدف الندوة بحسب المعدين لها إلى
ال��ت��ع��ري��ف ب��ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه وم��س��اره��ا
التاريخي والعوامل التي أثرت في نشأتها و
تأسيسها ،إضافة إلى التحوالت التي مرت
بها وصوال ً إلى مشاركتهم في الحوار الوطني
عقب ثورة التغيير عام  2011إذ كانت الحركة
من أبرز وأقوى المكونات الفاعلة فيها.
وق��دم الباحث عبدالملك العجري ورق��ة
بعنوان« :جماعة أنصار الله ظروف التكوين
والمعالم األساسية للمشروع» ،ط��رح فيها
تفصيالً حيثيات نشأة حركة أن��ص��ار الله
وال��ظ��روف التي تكونت فيها ،إذ تطرق إلى
تاريخ تشكل المشروع واقترانه بأحداث عربية
وعالمية وتأثيرها على الواقع في اليمن.
كذلك طرح الباحث العجري في ورقته أبرز
معالم حركة أنصار الله األساسية ،مفصالً

أهم مالمح مشروع حركة أنصار الله وأهدافه
ورؤيته للتغيير ،الفتا ً إلى القضايا الوطنية
واألممية التي يتبناها مشروع الحركة ورؤيته
الثورية والتنموية والدينية واالجتماعية،
ومدى مواكبته للمتغيرات ومتطلبات الواقع.
من جهته ق��دم الكاتب والسياسي محمد
يحيى المنصور ورق��ة بعنوان «أنصار الله
أصالة ال��رؤي��ة وح��داث��ة ال��م��ش��روع» ،تطرق
فيها إلى مدى استطاعة الحركة أن تجتمع
في مشروعها بين المحافظة على الثوابت
األصيلة والقضايا الجوهرية ومواكبة العصر
والتعاطي مع متغيرات الواقع.
ولفت المنصور إلى أن انفتاح الحركة على
الواقع ومتغيراته ومتطلبات العصر لم يتطلب
منها أن تفرط ف��ي أس��س وم��ب��ادئ وثوابت
جوهرية ،بل تمكنت من المواءمة بين االنفتاح
على الحداثة واالنطالق من الثابت إلى المتغير
بثبات.
وفي السياق ذاته ،قدم الكاتب عبدالله علي
صبري عضو اتحاد القوى الشعبية ورقة
بعنوان «أنصارالله في قلب المشهد الثوري-
الدالالت» ،تناول فيها جزئية جديدة في تاريخ
حركة أنصار الله وهي مشاركتها في الثورة
عام .2011
وركز صبري في ورقته في تلخيص دالالت
مشاركة حركة أنصار الله في الثورة وإثباتها
للجميع أنها تحمل مشروعا ً مدنياً ،الفتا ً إلى أن
الحركة استطاعت أن تقدم صورة حضارية

وم��دن��ي��ة نجحت ف��ي ط��م��س ت��ل��ك ال��ص��ورة
السوداء التي كان النظام يصورها عنها طوال
سنوات.
وق��دم الباحث عبدالله الدهمشي ورق��ة
بعنوان «أنصار الله واإلعالم مقاربة أولية»
تناول فيها عالقة أنصار الله بالواقع اإلعالمي
ودور الحركة الفعال في صناعة الحدث سواء
كانت الحركة وأداؤها مادة إعالمية لدى إعالم
اآلخرين أو من خالل تعاطيها اإلعالمي مع
الحدث ،وزخ��رت ورقته بالعديد من األمثلة
المثبتة والمؤرخة لتناوالت العديد من وسائل
اإلع�لام للحركة أثناء الحروب الست .و ُقدّم
أيضا ً العديد من المداخالت ح��ول األوراق
المقدمة وأثير كثير من المناقشات التي أثارتها
مواضيع الندوة.
ال��ن��دوة ال��ت��ي تعتبر ب��اك��ورة عمل مركز
الدراسات االستراتيجية واالستشارية اليمني
ال���ذي ت��أس��س قبل ح��وال��ى شهر ويترأسه
الباحث عبدالملك العجري ،نجحت بشكل
كبير وملموس بحسب مشاركين ومتابعين
وهو ما يحملها مسؤلية كبيرة في االستمرار
والعطاء.
ق���دم ال��ن��دوة وأدار ال��م��داخ�لات الكاتب
وال��س��ي��اس��ي ع��ل��ي ال��ب��خ��ي��ت��ي ح��ي��ث رح��ب
بالمشاركين والحاضرين في الندوة وتط ّرق
في كلمته إلى النظرة النمطية التي رسمها
خصوم أنصار الله عنهم ،إذ لم يتمكن «أنصار
الله» من التعبير عن أنفسهم بسبب الحصار

اإلعالمي المطبق الذي فرضه النظام حولهم
خ�لال ال��ح��روب الست ،مضيفا ً أن أغلب من
كتبوا عن الحركة سواء في الداخل أو الخارج
تأثروا واستندوا في معلوماتهم إلى ما كتبه
إعالم السلطة واألطراف السياسية المتصارعة
مع أنصار الله.
وعرج البخيتي في كلمته االفتتاحية إلى
الظروف التي تأسست فيها الحركة والمواقف
الشجاعة التي اتخذها مؤسس الحركة الشهيد
حسين الحوثي منذ عام  1994عندما كان
عضوا ً في مجلس النواب حيث عارض حرب
 1994وبقوة وتعرض بسبب ذلك هو ووالده
لحملة شرسة من النظام أدت إل��ى اعتقال
أكثر من  300شخص في مران وقصف بعض
المنازل فيها.
وأضاف البخيتي أن حركة أنصار الله قدمة
رؤية سياسية مدنية ال تستند إلى أي خطاب
مذهبي في فريق بناء الدولة ،دولة يتشارك
فيها الجميع ويحق لهم الوصول إلى رأس
السلطة بغض النظر عن انتمائهم المذهبي أو
المناطقي.
وح��ض��ر ال���ن���دوة كثير م��ن السياسيين
والباحثين والدكاترة على رأسهم الدكتور
محمد عبدالملك المتوكل ،والدكتور حسن
مجلي والدكتور عبده البحش ،والعميد ركن
علي ناجي عبيد رئيس المركز االستراتيجي
للبحوث العسكرية والدكتور فؤاد الصالحي
والعديد من الناشطين السياسيين.

م�ست�شار الرئي�س اليمني:
لجنة و�ساطة جديدة للتفاو�ض مع الحوثيين
أشار مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس
السقاف إلى أن الرئيس عبد ربه منصور بصدد
اإلعالن عن لجنة رئاسية جديدة لوقف المعارك
بين الجيش وجماعة الحوثيين في محافظة
عمران شمال البالد ،بعد فشل اللجنة السابقة
ووصولها إلى طريق مسدودة.
وذك���ر السقاف أم��س أن «اللجنة تضم في
عضويتها قيادات عسكرية وأمنية رفيعة ،إضافة
إل��ى مندوب من مكتب األم��م المتحدة باليمن،
للوصول إل��ى ح�� ّل حاسم تجاه األوض���اع في
عمران».
وأش��ار السقاف إل��ى أن ما يجري في عمران
هو محاولة «من قبل الحوثيين للسيطرة على
مواقع عسكرية تتبع وزارة الدفاع وتمثل السيادة

اليمنية» ،مؤكدا ً أن الرئيس هادي «أوصل رسالة
واضحة ودقيقة قبل أي��ام إلى الحوثيين ،وأكد
لهم أن المبررات التي يسوقونها في حربهم على
الجيش بعمران غير مقبولة».
وات��ه��م السقاف الحوثيين بتنفيذ «مخطط
ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��داخ��ل ال��ع��اص��م��ة صنعاء
ومحاصرتها م��ن أج��ل الحصول على مكاسب
سياسية» .وقال :إن «ما قام به الحوثيون بعد
رسالة الرئيس إليهم من تصعيد في عمران هو
رد فعل غير واع ،وإن السيطرة على عمران تمثل
انتحارا ً سياسيا ً لهم» ،مشيرا ً إلى أن المواجهات
الحاصلة في عمران هي «هروب من االستحقاقات
التي خرج بها مؤتمر الحوار ،والتي تتضمن نزع
السالح الثقيل من الجماعات المسلحة ،وتكوين

الحوثيين لحزب سياسي».
وح��ذر مستشار الرئيس ه��ادي من «اعتبار
الحوثيين جماعة معرقلة للمرحلة االنتقالية
إذا استمروا ف��ي استخدام العنف ،خصوصا ً
مع وص��ول المبعوث األممي جمال بنعمر إلى
صنعاء» .واستطرد قائالً« :الدولة ليست ضعيفة،
وال يمكن بكل األحوال التغلب عليها ،لكنها تحاول
أن تعالج المشاكل المعقدة التي ورثتها بحكمة
وبصيرة لصالح مستقبل اليمن الجديد» ،داعيا ً
جماعة ال��ح��وث��ي إل��ى «م��راج��ع��ة حساباتهم،
وإذا كانت لديهم مطالب فهناك ط��رق قانونية
ودستورية ولجنة وساطة يمكنهم عبرها تقديم
ما يريدون ،فهم مكون سياسي يجب أن يستوعب
بالدولة المدنية الجديدة».

تقرير �أممي :نحو  800قتيل عراقي خالل �أيار

ال�شهر�ستاني :تركيا ّ
ت�صدر نفط «�إقليم كرد�ستان» بدافع «الج�شع»
أك��د نائب رئيس ال���وزراء العراقي
لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني
أمس أن الجشع يمثل الدافع األساس
لمساهمة تركيا في تصدير نفط إقليم
كردستان عبر أراضيها من دون موافقة
الحكومة العراقية المركزية.
ونقلت مصادر عن الشهرستاني
قوله إن «تركيا تساعد ف��ي تهريب
النفط من «إقليم كردستان» بدافع
ال��ج��ش��ع ،وم��ن أج��ل ال��ح��ص��ول على
النفط العراقي بثمن أق��ل» .وأض��اف
الشهرستاني أن تركيا ساهمت في
تسهيل تهريب النفط العراقي وهو ما
سيؤثر في العالقة بين بغداد وأنقرة.
وطلب العراق تحكيما ً دوليا ً في
 23آيار الماضي في الخالف مع أنقرة
بسبب تسهيلها تصدير أول شحنة من
نفط «إقليم كردستان» المنقول عبر
خط األنابيب من دون الحصول على
موافقة بغداد.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ���ر ،أع��ل��ن��ت األم��م

المتحدة أن  799شخصا ً راحوا ضحية
المواجهات العسكرية والتفجيرات
وغيرها من أعمال العنف في العراق
ف��ي شهر أي���ار ال��م��اض��ي .وي��ع�� ّد هذا
الرقم هو األكبر لعدد القتلى في البالد
خالل شهر واحد فقط منذ مطلع العام
الجاري.
ووف����ق����ا ً ل��م��ع��ل��وم��ات ن��ش��رت��ه��ا
بعثة األمم المتحدة في العراق أمس
فإن المدنيين يشكلون الجزء األعظم
م��ن ه���ؤالء الضحايا إذ بلغ عددهم
 603قتلى ،أما الباقون ( 196قتيالً)
ف��ه��م م���ن م��وظ��ف��ي أج���ه���زة الجيش
والشرطة واألمن .وأفادت البعثة بأن
أعمال العنف في العراق خالل الشهر
الماضي خلّفت  1409جرحى ،بينهم
 1108مدنيين.
وتحتل العاصمة بغداد المرتبة
األول��ى من حيث عدد القتلى (،)315
وت��ل��ي��ه��ا محافظتا ن��ي��ن��وى ()113
وصالح الدين (.)94

حذرت الحكومة السودانية األحزاب السياسية
والوسائط اإلعالمية والصحف من المساس باألمن
القومي للبالد في تناول القضايا الوطنية ،لكنها
شددت في الوقت ذاته على التزامها الحريات،
فيما طالب أنصار قائد ح��زب األم��ة المعارض
المعتقل الصادق المهدي بإسقاط نظام الرئيس
عمر البشير.
وقال وزير الدولة في وزارة اإلعالم ياسر يوسف
في الملتقى اإلع�لام��ي األول بوالية سنار« :إن
الحكومة ملتزمة الحريات اإلعالمية والسياسية
وقانون الصحافة والمطبوعات ،وأتاحت لألحزاب
حرية التعبير عن رأيها ما لم يتجاوز ذلك األمن
القومي» .وأض��اف يوسف« :القضية األول��ى في
ثوابتنا الوطنية التي ندعو اإلعالم إلى التزامها،

ما اتصل باألمن القومي ،وذلك في بالد الدنيا كلها
ثابت ال يتط ّرق إليه أحد» ،داعيا ً إلى مراعاة ما
أسماها بالحرمات الشخصية.
في األثناء ،دان رئيس حركة العدل والمساواة
السودانية جبريل ابراهيم اعتقال المهدي ،معتبرا ً
أن ذلك «يثبت عدم جدية النظام في الحوار»،
وكشف عن اتصاالت لتوحيد رؤي��ة المعارضة
السياسية والعسكرية حول مستقبل السودان.
وجدّد إبراهيم وهو نائب رئيس الجبهة الثورية
السودانية إدان��ة تحالف الحركات المسلحة
العتقال المهدي ،ودعا قوى المعارضة السودانية
إلى التكاتف مع الجبهة الثورية والتوجه سويا ً
للعمل على تغيير النظام «بكل الوسائل المتاحة»،
لكنه قال إن الجبهة الثورية متمسكة بالحوار

والحل السلمي ،المشكلة تكمن فقط في غياب
شريك جاد.
وواص�����ل أن���ص���ار ال��م��ه��دي أول م���ن أم��س
احتجاجاتهم المطالبة بإطالق سراحه ،وردد
المحتجون هتافات تطالب بإسقاط النظام وعدم
مواصلة الحوار مع الحكومة ،فيما لم تتدخل
ّ
لفض الوقفة التي نفذت أمام
الشرطة السودانية
مسجد الهجرة في أم درم��ان ،على رغم إحاطة
المكان بناقالت الجنود.
ودع��ا أمين هيئة ش��ؤون األن��ص��ار آدم أحمد
يوسف إلى االستعداد للخروج للشارع من أجل
إطاحة نظام البشير ،وج��دد مطالبة الحكومة
بإطالق س��راح المهدي والسجناء السياسيين
كافة.

مقتل �ضابط و 5جنود م�صريين جنوب القاهرة
قتل ض��اب��ط م��ص��ري و 5ج��ن��ود م��ن ق���وات حرس
الحدود ،إثر استهدافهم من قبل مسلحين في منطقة
جبلية بالواحات جنوب العاصمة القاهرة ،وفق ما
أعلن الجيش المصري أمس.
وق��ال المتحدث العسكري في صفحته على موقع
التواصل االجتماعي «إن الضحايا سقطوا ردا ً على
نجاح قوات حرس الحدود خالل أيار في إلقاء القبض
على  68مهربا ً إضافة إل��ى ضبط كميات هائلة من
األسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة ،وإحباط
تسلل  936مهاجرا ً غير شرعي» .وأضاف« :جار تكثيف
جهود البحث لضبط الجناة».

وخالل السنوات الماضية سقط رجال أمن برصاص
مهربين على ال��ح��دود مع «إس��رائ��ي��ل» ،لكن ن��ادرا ً ما
أعلنت مصر عن ضحايا لهجمات مماثلة على حدودها
الغربية.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ،أف����اد م���س���ؤول م��رك��ز اإلع�ل�ام
األمني بمقتل إخواني وإصابة آخر إثر تبادل إطالق
ال��ن��ار م��ع األم��ن المصري مساء أول م��ن أم��س خالل
حملة أمنية لتتبع مطلوبين ومتهمين بارتكاب كثير
من الحوادث اإلرهابية من بينها الشروع في اغتيال
رئيس مباحث مركز شرطة الصف السابق عقب رصد
تحركاته.

ً
اجتماعا
تون�س تلغي
ً
طارئا التحاد
المغرب العربي
ب�ش�أن الأزمة الليبية
ألغت تونس اجتماعا ً طارئا ً
الت��ح��اد ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي ك��ان
مخصصا ً لبحث األزمة المتفاقمة
في لييبا.
وقال مختار الشواشي المتحدث
باسم وزارة الخارجية التونسية
إن سبب قرار إلغاء االجتماع هو
«صعوبة العثور على أشخاص
لهم صالحية الحديث نيابة عن
السلطات المتصارعة في ليبيا».
وأض��اف« :ليس هناك محاورون
واض��ح��ون م��ع وج��ود حكومتين
في ليبيا» .وهدف اجتماع اتحاد
المغرب العربي إلى بحث إمكان
ح�� ّل األزم���ة ف��ي ليبيا بالوسائل
السياسية.
وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو
الدول األعضاء في اتحاد المغرب
العربي ،الذي يضم تونس والجزائر
والمغرب وموريتانيا إلى جانب
ليبيا ،أمس للبحث في االضطرابات
السياسية ال��م��ت��ص��اع��دة .وم��ن
المفترض أن يسبق هذا االجتماع
لقاء آخر يشارك فيه ممثلون عن
ليبيا والمبعوثون الخاصون
لألمم المتحدة والواليات المتحدة
وفرنسا واالتحاد األوروبي بشأن
األزمة الليبية.
وأدى إل��غ��اء اج��ت��م��اع اتحاد
المغرب العربي إلى تأجيل اللقاء
الدولي.

محمد ال�ساد�س
يدعو �إلى االندماج
المغاربي

الخرطوم ّ
تحذر من الم�سا�س بالأمن القومي

مركز «شتات االستخباري» :كشف
م��س��ؤول س��ع��ودي كبير أن الرئيس
السابق لجهاز االستخبارات العامة
السعودية األمير بندر بن سلطان الذي
لم تظهر له أي صورة منذ األيام األولى
للعام الحالي ،تتدهور صحته بشكل
بالغ على وقع تشخيص طبي مبدئي
بأن نوعا ً غامضا ً من السم قد وصل
إل��ى أوردة بندر وأن من المستحيل
طبيا ً التصدي لهذا السم ،ما لم تتبرع

الجهة التي سممته بالترياق المضاد.
ويقول المسؤول السعودي إن األمير
بندر يغيب وعيه عنه لساعات طويلة
في اليوم جسده ذب��ل في األسابيع
األخيرة وقد وهن ونحل إلى حد كبير،
وهو ما يفسر عدم خ��روج أي صورة
له إلى اإلع�لام طيلة األشهر الخمسة
الماضية.
ويؤكد المسؤول أن عددا ً محدّدا ً من
األمراء المقربين جدا ً منه يزورونه في

أحد قصور العائلة المالكة في مدينة
أغادير المغربية ،علما ً أن السم الذي
ُس ّمم به بندر هو من النوع القاتل
في نهاية المطاف ،لكنه يسري في
األوردة ببطئ شديد ،ويقوم بتدمير
ال��خ�لاي��ا العصبية قبل أن يموت
ال ُمس ّمم ب��ه ،وه��و ما يشير إل��ى أن
من سممه أراد االنتقام منه ،ألنه لو
أراد التخلص منه لسممه بسم يقتل
بسرعة.

انتقد العاهل المغربي محمد
ال��س��ادس أول م��ن أم��س السبت
في تونس« ،التمادي في إغالق
الحدود» ،في إشارة إلى الجزائر.
داعيا ً إلى تعزيز الوحدة واالندماج
في المنطقة المغاربية.
وق���ال الملك محمد ال��س��ادس
ف��ي كلمة خ�ل�ال جلسة ممتازة
بالمجلس الوطني التأسيسي
التونسي« :إن التمادي في إغالق
ال��ح��دود ال يتماشى م��ع مبادئ
االتحاد المغاربي ،وهو يسير ضد
مصالح الشعوب المتطلعة إلى
الوحدة واالندماج».
وقال الملك محمد السادس أمام
نواب المجلس التأسيسي وأعضاء
الحكومة التونسية وسفراء عدد
من الدول المعتمدة بتونس« :إن
ال��م��غ��رب ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دا ً لدعم
التعاون في المنطقة المغربية
مع من يشاركها اإلرادة نفسها».
وأض���اف« :المنطقة ال يجب أن
تخلف موعدها مع التاريخ وتبقى
خارج منطق العصر» ،داعيا ً إلى
تعزيز التكتل والتضامن بين دول
المنطقة المغاربية ألن «االتحاد
أصبح مطلبا ً شرعيا ً وملحاً»،
بحسب تعبيره.

حرس الحدود

تقرير �إخباري
ليبيا تواجه ً
حربا �أهلية وا�سعة النطاق
بعد أن أثبتت الحكومة المنتخبة الضعيفة
في طرابلس عدم قدرتها على فرض سلطتها
ع�ل��ى ه ��ذا االن �ت �ش��ار ال��واس��ع للميليشيات
الجامحة ،يبرز في البالد معسكران.
أح��ده �م��ا ي �م �ث��ل ب �ص �ف��ة ع��ام��ة الفصائل
اإلس�لام �ي��ة ،م��ن ال�م�ت�ش��ددي��ن وص���والً إلى
رج� ��ال األع� �م ��ال ذوي ال� �ب ��دالت ورب��ط��ات
ال� �ع� �ن ��ق ،وال � �ث� ��ان� ��ي ي� �ض ��م م��ج��م��وع��ة من
القوميين المناوئين لإلسالميين ،إلى جانب
الفيدراليين والميليشيات القبلية ،بما في
ذل��ك عناصر ردي�ف��ة للجيش ال��وط�ن��ي أثناء
حقبة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وع� �ل ��ى رأس ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال��ق��وم��ي
الفضفاض ،ال�ل��واء المتقاعد خليفة حفتر،
ال ��ذي ان �ش��ق ع��ن ال �ق��ذاف��ي ف��ي الثمانينات،
وأمضى سنوات في ال��والي��ات المتحدة ،إذ
ي �ق��ال إن��ه ت �ع��اون م��ع وك��ال��ة االستخبارات
المركزية األميركية.
وتصاعد التوتر بين ال��رؤى المتضاربة
للمعسكرين ،انفجر ف��ي ق�ت��ال مفتوح في
 16أي� ��ار ،ع �ن��دم��ا ش �ن��ت ف �ص��ائ��ل مناوئة
لإلسالميين هجوما ً بريا ً وجويا ً على قواعد
الميليشيات اإلسالمية في بنغازي ،ما أسفر
عن مقتل  70شخصاً .وبعد ذل��ك بيومين،
نهبت الميليشيات المتحالفة مقار المؤتمر
الوطني ال��ذي يهيمن عليه اإلسالميون في
طرابلس.
واإلع�لان المتسرع لتاريخ  25حزيران
كموعد انتخابات للمؤتمر الوطني العام،
ال��ذي انتهت والي�ت��ه رسميا ً ف��ي ش�ب��اط ،قد
ي��وف��ر متنفساً .لكن م��ع تضاعف إعالنات
التأييد للقوميين ،وازدي��اد المخاوف لدى
اإلسالميين من انقالب عسكري ،فإنه من

�رج��ح أن تندلع ح��رب أهلية على نطاق
ال�م� ّ
واسع في المستقبل القريب .ويقول ضابط
كبير في الجيش في بنغازي ،معلنا ً تأييده
لحفتر« :الخيار واضح ،إما نحن أو هم».
وك� ��ان ح�ف�ت��ر ي�ن�ت�ظ��ر دوره ب �ص �ب��ر .في
شباط الماضي ،اتهمه المسؤولون الليبيون
ب�م�ح��اول��ة ان �ق�لاب ،وط��ال �ب��وا ب��اع�ت�ق��ال��ه بعد
دع��وت��ه إل ��ى ت�ع�ل�ي��ق ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة .لكنه
ه ��رب إل ��ى م�س�ق��ط رأس ��ه ف��ي ش ��رق ليبيا،
حيث أمضى أش�ه��را ً يحشد تأييد الضباط
الساخطين في الجيش والميليشيات القبلية
والفيدراليين الذي يسعون إلى الحكم الذاتي
اإلقليمي .وم��ا ك��ان يتشارك به ه��ؤالء كان
الشعور بعدو مشترك متمثل في الميلشيات
اإلسالمية ومؤيديها السياسيين.
وت��ب��دو ح�م�ل��ة ح�ف�ت��ر ال �ت��ي ي�ط�ل��ق عليها
«عملية ال�ك��رام��ة» متوافقة م��ع الميليشيات
المرتبطة بالمدينة الجبلية الغربية زنتان،
ومع االنفصاليين المسلحين الذي فرضوا
حصارا ً على موانئ النفط في الشرق لمدة
ع��ام تقريباً .وضباط كبار في س�لاح الجو
وال �ش��رط��ة ،إل��ى ج��ان��ب رئ�ي��س وزراء ليبيا
السابق علي زي��دان ،أعلنوا أيضا ً تأييدهم
للواء السابق.
وعلى رغم ظهورهما بمظهر المحايد في
العلن ،إال أن الحكومتين في مصر والجزائر
المجاورتين حريصتان في السر على دعمه.
لكن البعض يشير إلى تاريخه المتقلب ،بما
في ذلك دوره في الحرب الكارثية في تشاد
في الثمانينات.

