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الديكتاتوريات العربـ
ّ
«فجر األوديسة» تبدأ ضرب خطوط إمداد الجيش الليبي

انتقلت عملية «فجر األوديسة» ضد ليبيا من مرحلة قصف
مرحلة قطع خطوط إمداد قوات
الدفاعات الجوية واملدرعات الى
ّ
العقيد معمر القذافي ،الذي ال يزال يحرض القبائل للسيطرة على
بنغازي ،حيث معقل الثوار
ب �ع��د إع �ل��ان ن� �ج ��اح ال �ج ��ول ��ة األول � � ��ى من
الضربات التي استهدفت أنظمة الدفاع
الجوي واملدرعات التابعة لقوات العقيد
معمر القذافي ،قرب خطوط الثوار ،بدأت
امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال �ت �ح��رك العسكري
مهاجمة خطوط اإلمداد
التي تتمثل في
ّ
للقوات الحكومية لشل قدراتها.
وبشأن مسألة استهداف العقيد الليبي،
أع� �ل ��ن م � �س� ��ؤول ف� ��ي ال �ب �ي��ت األب � �ي� ��ض أن
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ي �ق ��وم بها
ال �ت �ح��ال��ف ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ت �ه��دف ال ��ى حماية
امل��دن �ي�ي�ن وال ت �س �ت �ه��دف ال� �ق ��ذاف ��ي .وقال
امل�س��ؤول بن رودس ،من على منت طائرة
ال��رئ��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة أث �ن��اء ت��وج�ه�ه��ا من
البرازيل الى تشيلي« ،إن الضربات ليست
معنية بتغيير النظام».
وفي السياق ،قال قائد القيادة األفريقية
ل�ل�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ،ال�ج�ن��رال ك��ارت��ر هام،
إن ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة وق � ��وات التحالف
موجودة هناك لحماية املدنيني ال لتوفير
دع��م ج��وي ل�ق��وات امل�ع��ارض��ة ال�ت��ي تقاتل
ال �ق��ذاف��ي ،أو الس �ت �ه��داف ال��زع�ي��م الليبي.
وأض� � ��اف إن ق � ��وات ال �ت �ح��ال��ف ال تسعى
الى تدمير الجيش الليبي بصورة تامة،
ّ
وال تستهدف إال من يتحدون التفويض

ال ��دول ��ي ب �ف��رض م�ن�ط�ق��ة ح �ظ��ر الطيران.
وت��اب��ع إن��ه «ل�ي��س ل��دي��ه أوام ��ر بمهاجمة
الزعيم الليبي مباشرة».
وظهر تباين بني املسؤولني في بريطانيا،
حسمه قائد الجيش البريطاني ،الجنرال
دي �ف �ي��د ري� �ت� �ش ��اردز ،ب �ق��ول��ه إن القذافي
«ق �ط �ع��ًا ل �ي��س ه ��دف ��ًا» ل�ل�ع�م��ل العسكري.
وأوض� ��ح ،ردًا ع�ل��ى س ��ؤال لهيئة اإلذاعة
البريطانية «ب��ي ب��ي س��ي» ب�ش��أن إمكان
استهداف القذافي« ،قطعًا ال .هذا أمر غير
مسموح ب��ه بموجب ال �ق��رار ال��دول��ي ،وال
ّ
أود ال�خ��وض ف��ي مزيد م��ن النقاش لهذا
األمر».
وج ��اءت ه��ذه امل��واق��ف ع�ق��ب إع�ل�ان وزير
ال��دف��اع ،ل�ي��ام ف��وك��س ،أن ال��زع�ي��م الليبي
قد يكون هدفًا شرعيًا للحملة العسكرية
ال� ��دول � �ي� ��ة .ك ��ذل ��ك ق � ��ال وزي� � ��ر الخارجية
البريطاني ،وليام هيغ ،ردًا على سؤال عما
إذا كانت بريطانيا لديها تخويل بقتل
القذافي إذا ما واصل مهاجمة شعبه« ،لن
أص��در تكهنات بشأن األه��داف .كل شيء
يعتمد على الظروف في وقتها».
وف��ي روم��ا ،أعلن وزي��ر ال��دف��اع اإليطالي،
ّ
الروس��ا ،أن التدخل العسكري
إنياتسيو
«مستمر طاملا كان مهمًا لحماية الشعب

الليبي وليس لهدف آخر ،فليس في القرار
األممي وج��وب طرد القذافي» .ولفت إلى
أن العمليات «بالطبع تنطوي أيضًا على
(دع � ��م) االس �ت �ق��رار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وحماية
مصالحنا» فيها ،مشيرًا إلى أن إيطاليا
«ترى أن من املناسب نقل قيادة العمليات
شمالي األطلسي».
إلى حلف ّ
ب � � ��دوره ،ح � ��ذر وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة إيطاليا،
فرانكو فراتيني ،إذا لم يجر االتفاق على
تنسيق ب�ق�ي��ادة ح�ل��ف األط�ل�س��ي لعملية
ليبيا ،فستستأنف إيطاليا السيطرة على
القواعد اإليطالية .وف��ي ما يتعلق بدور
م��رت �ق��ب ل�ل�ح�ل��ف األط �ل �س��ي ف��ي املشاركة
ب��ال�ع�م�ل�ي��ات ض��د ل�ي�ب�ي��ا ،ال�ت�ق��ى مندوبو
ال�ح�ل��ف أم��س ف��ي ب��روك�س��ل ،مل�ح��اول��ة حل
الخالفات على هذا الصعيد.
وأع �ل��ن وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ،آالن
ج��وب �ي��ه ،ال� ��ذي ع ��ارض ��ت ب�ل��اده مشاركة
ال �ح �ل��ف ،أن األط �ل �س��ي «م �س �ت �ع��د لدعم»
ت��دخ��ل ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول ��ي ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا في
«غ � �ض� ��ون ب �ض �ع��ة أي � � � ��ام» .وأض� � � ��اف «إن
التنسيق بالنسبة إل��ى ه��ذا التدخل يتم
عبر ال��والي��ات املتحدة بتعاون وثيق مع
ف��رن�س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا» ،معلنًا أن «الحلف
األط �ل �س ��ي م �س �ت �ع��د خ �ل��ال أي� � ��ام لتقديم
الدعم» للتدخل في ليبيا.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ط �ل��ب االت� �ح ��اد األوروبي
أمس إثر اجتماع في بروكسل من املمثلة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �س �ي��اس��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة واألمن،
كاثرين آشتون ،إجراء املزيد من التخطيط
بالتنسيق م��ع ق ��رار مجلس األم ��ن الرقم
 1973وإع�ل�ان امل�ج�ل��س األوروب� ��ي ف��ي 11
آذار  2011عن دع��م املساعدات اإلنسانية
وع �م �ل �ي ��ات ح �م ��اي ��ة امل ��دن� �ي�ي�ن م� ��ن خالل

وس��ائ��ل ب�ح��ري��ة .وش ��دد ع�ل��ى ض ��رورة أن
ي�ح�ص��ل ك��ل ذل ��ك بالتنسيق ال��وث�ي��ق مع
األم ��م امل�ت�ح��دة وح�ل��ف ش�م��ال��ي األطلسي
وغيرها ،وأن تواصل آشتون التنسيق مع
األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون،
ودول املنطقة وبينها مصر وتونس.
ورف� ��ع االت� �ح ��اد م��ن خ�م�س��ة ال ��ى  14عدد
ال �ك �ي ��ان ��ات امل ��ال� �ي ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة املستهدفة

بعقوبات ،م��ع إض��اف��ة مؤسسات وبنوك
وش � ��رك � ��ات اس� �ت� �ث� �م ��ار وه� �ي� �ئ ��ات تابعة
للدولة.
في هذا الوقت ،أكدت دولة اإلمارات العربية
املتحدة أن دورها في ليبيا يقتصر على
تقديم «امل�س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة» ،حسبما
ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية.
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د امل� �ي ��دان ��ي ،ق� ��ال متحدث

ثائر ليبي على مشارف أجدابيا أمس (باتريك باز ــ أ ف ب)

ّ
تعددت األسماء والحرب واحدة
ّ
األوديسة» هو ّ االسم
«فجر
ّ
املتفق عليه للعملية
العسكرية في ليبيا .غير
أن هناك أسماء أخرى أيضًا
تعتمدها كل دولة لنفسها.
األسماء ومعانيها قد تختلف،
لكن غايتها واحدة :ضرب
النظام الليبي

صباح ّأيوب
كتب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
ً
أسماء على ورقة ،شطب بعضها ،تشاور
مع مستشاريه ثم حمل الهاتف ،طالبًا
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وه ��و ي �ق��ول ف��ي نفسه:
«ل��ن يسبقني األميركيون على تسمية
ال� �ح ��رب ...أن ��ا أي �ض��ًا يمكنني أن ّأبتكر
اس�م��ًا م�ع� ّ�ب�رًا وق��وي��ًا لعملية سيخلدها
ال� ّت��اري��خ ك��أح��د أب��رز إن �ج��ازات عهدي».
رن ال �ه��ات��ف ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،رفع
ب��اراك أوب��ام��ا ال�س� ّ�م��اع��ة .وق�ب��ل أن يقول
«أل� ��و» ،س�ب��ق ن�ظ�ي��ره ال�ف��رن�س��ي ليقول:
«( ،»Operation Odyssey Dawnعملية

استعدادات في مطار عسكري بجزيرة سيسيليا اإليطالية أمس (آليسنادرو بيانشي ــ رويترز)

فجر األوديسة).
ي�م�ك��ن ت�خ� ّ�ي��ل ح ��دوث س�ي�ن��اري��و مماثل
مل ��رح� �ل ��ة اخ � �ت � �ي� ��ار أس� � �م � ��اء العمليات
العسكرية التي أطلقتها كل من الواليات
املتحدة األميركية وفرنسا وبريطانيا
وك�ن��دا بعيد ص��دور ق��رار مجلس األمن
ب �ف��رض ح�ظ��ر ج � ّ�وي ع�ل��ى ل�ي�ب�ي��ا .وبما
أن «ح �ف �ل��ة» ال �ح��رب ع�ل��ى ل�ي�ب�ي��ا ّ
ضمت
ّ
أكثر من راع ،وفر املشاركون فيها عناء
االت �ف��اق ع�ل��ى اس ��م م� ّ
�وح��د ،ف��اخ �ت��ار كل
بلد تسمية تناسبه .ال��والي��ات املتحدة
س� ّ�م �ت �ه��ا« :ف� �ج ��ر األودي � � �س� � ��ة» ،فرنسا:
 ،Harmattanبريطانيا أطلقت
«أرماتان»
ّل�اّ
عليها اس ��م« :إي� م��ي»  Ellamyوكندا:
«موبايل» .Mobile
ّ
وفيما أك��د مسؤولون ف��ي مكتب وزارة
ال��دف��اع ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة أن اس ��م «إيالمي»
ال يعني شيئًا وق��د اختير «عشوائيًا»،
ي �ظ �ه��ر ج �ل �ي��ًا أن ك �ن��دا اح �ت �ف �ظ��ت باسم
عملية اإلج�لاء التي أطلقتها بمساندة
ال� �ق ��وات امل��ال �ط �ي��ة ف��ي  24ش �ب��اط 2011
إلخراج رعاياها من ليبيا ،وكان اسمها
«موبايل».
ف��رن �س��ا ،م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،اع �ت �ن��ت بانتقاء
تسميتها .وعلى الطريقة الساركوزية
امل �ت��أث��رة ب��األس �ل��وب األم �ي��رك��ي ،اختير
ّ
ليعبر عن
اسم من معجم «العواصف»
أج��واء هجمتها العسكرية« :أرماتان»
ه��و االس ��م ال�ف��رن�س��ي ال ��ذي ي�ط�ل��ق على
ال �ه��واء ال �س��اخ��ن وامل �غ �ب��ر ال �ج��اف الذي
ي� �ه � ّ�ب ع �ل��ى غ� ��رب أف��ري �ق �ي��ا واآلت� � ��ي من
الصحراء الكبرى ،وه��و املعروف أيضًا
ب��اس��م «م�ي�س�ت��رال ال �ج �ن��وب» ،علمًا بأن

إحدى أكبر دور النشر في فرنسا تدعى
«أرماتان» أيضًا.
وح� �س ��ب ع �ل ��م األرص � � � ��اد ال� �ج ��وي ��ة ،فإن
ال �ع��اص �ف��ة ال �ص �ح��راوي��ة األف��ري �ق �ي��ة تلك
ت �ض �ع��ف وت �ت��وق��ف ف ��ي م�ن�ت�ص��ف شهر
آذار من كل عام .لكن العملية العسكرية
«أرماتان» لن تخضع لقوانني الطبيعة،
وخ� �ص ��وص ��ًا إذا س� � ��ارت امل � �ع� ��ارك وفق
التسمية األميركية.
ف � ��ال� � �ـ«أودي� � �س � ��ة» ،وه� � ��ي اس� � ��م امللحمة
اإلغريقية الشعرية الشهيرة (من كتابة
ه��وم �ي��روس) ،ت��روي أح��داث��ًا تمتد على
ع �ش ��ر س � �ن � ��وات .أش � �ع� ��ار الـ«أوديسة»
ت �ت �ح��دث ع ��ن ال �ف �ت��رة ال �ت ��ي استغرقها
أول � �ي� ��س ،أح � ��د أب � �ط� ��ال ح � ��رب طروادة،
للعودة م��ع جيشه ال��ى جزيرته إيتاكا،
وقد استغرقت عودتهم عشر سنوات.
مل � ��اذا اخ� �ت ��ارت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة هذه
ال �ت �س �م �ي��ة إذًا؟ وه� � ��ل ي � �ن� ��وي الجيش
األم � �ي� ��رك� ��ي ال� �ب� �ق ��اء ف� ��ي امل� � �ي � ��دان طيلة
ال�س�ن��وات العشر املقبلة؟ البعض سأل
إذا كان ًمن اختار التسمية األميركية قد
قرأ فعال «األوديسة»؟
ّ
واملرجح أن «الفجر» (الذي يتناسق مع

«األم��ل» و«التغيير» وكل ما هو جديد)
ه��و م��ن اخ �ت �ي��ار أوب ��ام ��ا ،ال ��ذي غ� ّ�ي��ر في
ش �ب��اط ع ��ام  2010اس ��م «ع �م �ل �ي��ة حرية
العراق» الى «عملية الفجر الجديد».
«فجر األودي �س��ة» شغل امل��دون�ين ،وكان
م� ��دع� ��اة س� �خ ��ري ��ة وان � �ت � �ق ��اد ف� ��ي بعض
امل � �ق� ��االت ال �ص �ح��اف �ي��ة وع� �ل ��ى صفحات
ّ
املوحد
«فايسبوك» و«ت��وي�ت��ر» .ال�س��ؤال
ت �م �ح��ور ح� ��ول ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر التي

ت ��رم ��ز إل �ي �ه��ا أح � � ��داث امل �ل �ح �م��ة« :بالله
عليكم ،ملاذا يختار أحدهم رواية تحكي
ع ��ن م �غ��ام��رات ُم �ه �ل �ك��ة ي �خ��وض �ه��ا بطل
علق على شواطئ البحر املتوسط ملدة
عشر سنوات ،ليطلق اسمها على عملية
عسكرية؟» .يسأل عدد كبير من ّ
املدونني
بتهكم .والبعض اآلخر نبش أحد أفالم
«األك �ش��ن» للممثل ج��ان ك�ل��ود ف��ان دام،
ال� ��ذي ك ��ان ع �ن��وان��ه ع ��ام « ...1989فجر
ّ
األوديسة».
ّ
ّ
«يذكرني باسم نجمة أف�لام إباحية من
ف �ت��رة ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات» ،ي �ق��ول الصحافي
ج��اي�م��س ول �ك��وت ع�ل��ى م��وق��ع «فانيتي
فير»« .هو أشبه باسم ترويجي لعروض
ُ
السفر في العطل» ،يشير نيل أشيرسون
في صحيفة «غارديان» البريطانية.
وف �ي �م ��ا رف � ��ض ال �ب �ع ��ض ال� �ت ��وق ��ف عند
ّ
ثانويًا جدًا،
التسميات العتبارها أم�رًا
رأى ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر أن إط�ل�اق األسماء
ع �ل��ى ال� �ح ��روب ل �ط��امل��ا ع� ّ�ب��ر ع ��ن رسالة
تريد أط��راف الهجوم إيصالها للداخل
ول �ل��دول��ة ال �ه��دف ول�ل�ع��ال��م ،م�ن��ذ معارك
الحرب العاملية الثانيةّ .
م�ج�م��وع��ة ث��ال�ث��ة م��ن امل�ع��ل�ق�ين اقترحت
تسميات «أك �ث��ر تعبيرًا وص��راح��ة» من
األس�م��اء التي اعتمدت ،ومنها« :عملية
امل��زي��د م��ن ال �ب �ت��رول» أو «ع�م�ل�ي��ة الثأر
ل �ل��وك��رب��ي» أو «ع�م�ل�ي��ة رب �ي��ع السالح».
ّ
أم��ا التحية «ال �ح � ّ
�ارة» واألش ��د سخرية
ف� ُ�و ّج �ه��ت ال��ى ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي باراك
أوب��ام��ا ،أح��د رع��اة الهجمات العسكرية
ع �ل��ى ل�ي�ب�ي��ا و« ...ح ��ام ��ل ج ��ائ ��زة نوبل
للسالم».

