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ـية بداية النهاية
ب��اس��م ال�ق�ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة في
أف��ري �ق �ي��ا ،ف�ي�ن��س ك ��راول ��ي ،إن التحالف
العسكري أطلق ما بني  10و 12صاروخًا
ع�ل��ى أه ��داف ف��ي ليبيا خ�ل�ال ال�ل�ي��ل (أول
م ��ن أم � ��س) .وأض � ��اف إن ع ��دد الضربات
الصاروخية التي شنها التحالف تراجع
ب��درج��ة كبيرة ع��ن الليالي امل��اض�ي��ة .فقد
أطلقت قوات التحالف  110صواريخ على

 22هدفًا ليبيًا يوم السبت املاضي.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال� �ق ��وات املسلحة
ال �ف��رن �س �ي��ة ،ت �ي �ي��ري ب �ي ��رك ��ار ،إن فرنسا
أرس �ل��ت  20ط��ائ��رة عسكرية ف��وق ليبيا،
ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت�ن�ف��ذ أي ض��رب��ة ج��وي��ة حتى
ساعة متأخرة أمس.
وأض ��اف إن ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات الفرنسية
«ش � ��ارل دي �غ ��ول» س�ت�ص��ل إل ��ى موقعها،

وستكون مستعدة للمشاركة في العملية
في ليبيا بدءًا من اليوم.
وف��ي الوقائعّ ،
ً
مبنى إداريًا
دم��ر ص��اروخ
داخ � ��ل م �ج� ّ�م��ع م �ق��ر إق ��ام ��ة ال� �ق ��ذاف ��ي في
جنوب طرابلس .وق��ال م�س��ؤول عسكري
ف ��ي ال �ت �ح��ال��ف إن ��ه ي � ��ؤوي م��رك��ز «قيادة
ومراقبة» للقوات الحكومية ،ويقع على
بعد نحو خمسني مترًا من الخيمة التي
اعتاد القذافي أن يستقبل فيها زواره.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أف� ��اد س �ك��ان ب ��أن قوات
ال�ق��ذاف��ي تقصف م�ن��ذ ث�لاث��ة أي ��ام منطقة
الجبل ال�غ��رب��ي (ج�ن��وب غ��رب طرابلس)،
وخصوصًا مدينتي الزنتان ويفرن اللتني
يسيطر عليهما الثوار.
وأف��اد شاهد في يفرن بأن قوات القذافي
تمكنت من استعادة السيطرة على قرية
م � �ج ��اورة ل �ه ��ذه امل��دي �ن��ة ال �ت ��ي ت �ب �ع��د 60
كيلومترًا شرقي الزنتان.
من ناحية ثانية ،قال متحدث باسم الثوار
إن ق��وات العقيد ال�ق��ذاف��ي ت��أت��ي بمدنيني
م� ��ن ب � �ل� ��دات م� � �ج � ��اورة مل ��دي� �ن ��ة مصراتة
الواقعة تحت سيطرة املعارضة املسلحة
الستخدامهم دروعًا بشرية.
وأبلغ أحد السكان أن قوات القذافي ،التي
ت��رت��دي م�لاب��س م��دن �ي��ة ،دخ �ل��ت املدينة.
وأض��اف��وا إن قناصة يقفون ف��وق أسطح
املباني ويطلقون النيران على من يدخل
في نطاق مرماهم.
وق � � � � ��ال ح� � �س � ��ن ،وه � � � ��و م � �ت � �ح� ��دث باسم
امل�ع��ارض��ة« ،ق��وات القذافي تخرج الناس
م��ن منازلهم ب��زاوي��ة املحجوب والغيران
ق �س �رًا ،وتعطيهم ص��ور ال �ق��ذاف��ي والعلم
األخ �ض��ر (ع�ل��م ليبيا ال��رس�م��ي) ليهتفوا
للقذافي».

الغربيون
المسؤولون
ّ
يؤكدون عدم استهداف
ّ
شخصيًا
افي
القذ
ّ
ّ
العقيد يدعو القبائل إلى
مسيرة «غصن الزيتون»
نحو بنغازي

وف � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ،ق� ��ال� ��ت وزارة الدفاع
البريطانية إن طائراتها الحربية ألغت
مهمة أثناء الليل لوجود مدنيني بالقرب
م ��ن ال� �ه ��دف .وق � ��ال م� �س ��ؤول االتصاالت
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ه�ي�ئ��ة أرك ��ان الدفاع،
امل �ي �ج��ر ج� �ن ��رال ج� ��ون ل ��وري �م ��ر« ،عندما
اق �ت��رب��ت ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن ط � ��راز تورنيدو
جي .آر  4التابعة للسالح الجوي امللكي،
ورد امل��زي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي حددت
ع ��دد امل��دن �ي�ين ف��ي ن �ط��اق امل�ن�ط�ق��ة املزمع
استهدافها .نتيجة لهذا ،اتخذ قرار بعدم
إطالق نيران».
وف��ي ال �ش��رق ،أف ��ادت األن �ب��اء ب��أن القوات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ال �ت��ي ش�ن��ت هجومًا
ص� �ب ��اح ال� �س� �ب ��ت ع� �ل ��ى م ��دي� �ن ��ة بنغازي
(شرق) ،تراجعت حتى أجدابيا على بعد
 160كيلومترًا جنوبًا.
ف� ��ي ه � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،ق � ��ال امل� �ت� �ح ��دث باسم
املجلس الوطني االنتقالي ،عبد الحفيظ
غوقة ،إنه لن يتفاوض مع معمر القذافي

لوضع نهاية للحرب في ليبيا .وأضاف
إن مقاتلي املعارضة املسلحة يخوضون
ح��ال�ي��ًا ح��رب اس�ت�ن��زاف ف��رض�ه��ا القذافي
عليهم ،ول �ه��ذا ف�ه��م ي��رف�ض��ون التفاوض
م�ع��ه ،مضيفًا إن��ه مطلوب دول�ي��ًا كمجرم
ح � ��رب وس �ي �ح��اك��م ع �ل��ى أع � �م ��ال اإلبادة
ّ
ّ
الجماعية التي ارتكبها ضد شعبه.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،دع� ��ا ال �ع �ق �ي��د القذافي
ال�ق�ب��ائ��ل الليبية ال��ى تنظيم م�س�ي��رة من
كل أنحاء ليبيا في اتجاه بنغازي ،معقل
الثورة التي انطلقت قبل شهر ضد نظامه،
يحمل املشاركون فيها «أغصان الزيتون»
لحل األزمة الراهنة سلميًا ،حسبما أفادت
وكالة األنباء الليبية الرسمية.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن ه��ذه ال��دع��وة للقبائل
«ل �ح��ل م�ش��اك�ل�ه��ا ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا بطريقة
سلمية ،ولتفويت ال�ف��رص��ة على األعداء
ال��ذي��ن يسعون ال��ى تفتيت ليبيا وسلب
ثرواتها».
ووعد القذافي ،بحسب الوكالة ،باإلفراج
ع ��ن ث� ��وار م ��ن أب �ن ��اء ب �ن �غ��ازي اعتقلتهم
الكتائب األمنية التابعة ل��ه ،مؤكدًا أنهم
سيشاركون في هذه املسيرة.
ال��ى ذل��ك ،أع�ل��ن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة التركي،
أح �م��د داود أوغ� �ل ��و ،اإلف� � ��راج ع ��ن أربعة
ص �ح��اف �ي�ين ي �ع �م �ل��ون ل �ح �س��اب صحيفة
«نيويورك تايمز» ،كانت القوات املوالية
للقذافي قد اعتقلتهم في ليبيا ،وأنهم في
السفارة التركية في طرابلس .وقال الوزير
ً
أميركي
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين «ب �ن ��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ّ ّ
أمس (األحد) قمنا بإجراءات وتمكنا من
اإلف � ��راج ع��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين ب�ف�ض��ل تعاون
السلطات الليبية».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ّ
ّ
بوتني يصف التدخل بـ «الحمالت الصليبية»
ال تزال العملية العسكرية
لقوات التحالف الغربي ضد
النظام الليبي محور تجاذبات
إقليمية ودولية ،وال سيما
أن بعض الدول الكبرى تنظر
الى هذه العملية بعني الحذر
والتخوف من نتائج التدخل
العسكري
س � ّ�ب ��ب اس � �ت � �خ� ��دام ت �ع �ب �ي��ر «الحمالت
الصليبية» ع�ل��ى ل�س��ان رئ�ي��س الوزراء
الروسي ،فالديمير بوتني ،تعليقًا على
ما يجري في ليبيا ،مشكلة بينه وبني
ال ��رئ� �ي ��س ،دي� �م� �ت ��ري م ��دف �ي ��دي ��ف ،الذي
وص� ��ف ال �ت �ع �ب �ي��ر ب��أن��ه «غ �ي��ر مقبول»،
فيما توالت املواقف املؤيدة واملعارضة
وال� �ح ��ذرة ت �ج��اه ال�ع�م�ل�ي��ات العسكرية
فوق ليبيا.
وق��ال مدفيديف «من غير املقبول تحت
أي ظرف من الظروف استخدام عبارات
يمكن أن تقود الى صدام بني الحضارات،
مثل عبارة «حملة صليبية» أو غيرها..
وإال ف�ك��ل ش��يء سيصبح أس ��وأ بكثير
من ّالوضع اآلن .يجب على الجميع أن
يتذكروا ذلك».
وك � � ��ان ب� ��وت�ي��ن ،ف� ��ي أول ت� �ص ��ري ��ح من
م��وس�ك��و ب�ع��د ب��دء ال �غ��ارات ع�ل��ى ليبيا،

قد قال إن حكومة الزعيم الليبي معمر
القذافي تفتقر ال��ى الديموقراطية ،لكن
هذا ال يبرر التدخل العسكري .وأضاف
خ �ل ��ال زي � ��ارت � ��ه م �ص �ن �ع��ًا للصواريخ
ال �ب��ال �ي �س �ت �ي��ة ف� ��ي ب� �ل� ��اده ،إن «القرار
(م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ن) ن� ��اق� ��ص ومعيب...
إن� ��ه ي �س �م��ح ب �ك��ل ش � ��يء .ي �ش �ب��ه دعوات
العصور الوسطى لحمالت صليبية».
ورأى أن ال � � �ت� � ��دخ� � ��ل ف� � � ��ي الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ل� ��دول أخ� ��رى أص �ب��ح توجهًا
م � �ع � �ت� ��ادًا ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اس� ��ة الخارجية
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وأن أح � � ��داث ل �ي �ب �ي��ا تبرز
ح ��اج ��ة روس � �ي� ��ا ال � ��ى ت �ع ��زي ��ز قدراتها
الدفاعية.
ف��ي ه ��ذه األث �ن ��اء ،ان�ت�ق��د ع�ض��و مجلس
ال� �ش� �ي ��وخ األم � �ي� ��رك� ��ي ،ج� � ��ون ماكاين،
تأخر الرئيس األميركي ،ب��اراك أوباما،
ف� ��ي ات � �خ� ��اذ ق� � ��رار ب� �ش ��أن ل �ي �ب �ي��ا ،لكنه
أع ��رب ع��ن ثقته ب��أن ال�ج�ي��ش األميركي
سينجح ف��ي مهمته ال�ح��ال�ي��ة ب�ع��د بدء
التحالف ال��دول��ي عملياته ض��د النظام
الليبي.
وق � ��ال م ��اك ��اي ��ن ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع شبكة
«س��ي إن إن» األم�ي��رك�ي��ة ضمن برنامج
�ال االت� � �ح � ��اد» ،إن أوب� ��ام� ��ا «انتظر
«ح � � ً
ّ
ط��وي�لا ج �دًا ،وال ش��ك ل��دي أب �دًا ،لكن ما
حصل قد حصل اآلن ،وال بد أن ندعمه
وندعم الجهود التي سيبذلها جيشنا،
وأنا آسف ألننا لم نتحرك بسرعة أكبر،
وك � ��ان ب �م �ق��دورن��ا ذل� � ��ك» .ل �ك �ن��ه أضاف
«إذا ل� ��م ي �ن �ج��ح (ال � �ق� ��ذاف� ��ي) ف� ��ي فترة
قصيرة نسبيًا ،فسيتراجع وي�ه��زم مع
الوقت».

وغ � ��داة ان �ت �ق��ادات��ه ل�ل�ع�م�ل�ي��ة العسكرية
ال��دول �ي��ة ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،ع ��اد األم�ي��ن العام
لجامعة ال��دول العربية ،عمرو موسى،
أم � ��س ،ل �ي��ؤك��د أن� ��ه ي �ح �ت��رم ق � ��رار األمم
املتحدة بهذا الخصوص.
وأض� ��اف ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي مشترك
مع األم�ين العام لألمم املتحدة ،بان كي
م ��ون ،ف��ي ال �ق��اه��رة« ،ن�ح��ن ن�ح�ت��رم قرار
مجلس األمن وليس لدينا تعارض مع
ه��ذا ال �ق��رار ،وخ�ص��وص��ًا أن��ه ن� ّ
�ص على
أنه ال يكون هناك قوات غزو وال احتالل
ل �ل��أراض � ��ي ال� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة» ،وإن � �م� ��ا حماية
املدنيني مما يتعرضون له في بنغازي.
ّأم� � � ��ا ب� � � ��ان ،ال� � � ��ذي أح� � � ��اط ب � ��ه ن� �ح ��و 50
متظاهرًا مؤيدين للزعيم الليبي معمر
ال� �ق ��ذاف ��ي ف� ��ي م � �ي� ��دان ال �ت �ح ��ري ��ر وسط
ال� �ق ��اه ��رة وأج � �ب� ��روه ع �ل��ى ال � �ع� ��ودة الى
م �ق��ر ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل � �ج� ��اور ،فقد
ب �ح��ث م ��ع م ��وس ��ى ق � ��رار م �ج �ل��س األمن
الدولي الخاص بالتدخل العسكري في
ليبيا.
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،رأى وزي � ��ر الخارجية
األمل��ان��ي ،غيدو فسترفيله ،أن انتقادات
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع� ُ�رب�ي��ة ل�ل�ح�م�ل��ة العسكرية
ع� �ل ��ى ل �ي �ب �ي��ا ت� �ظ� �ه ��ر أن امل ��ان� �ي ��ا كانت
«ل� ��دي � �ه� ��ا أس � � �ب � ��اب ج � � �ي � ��دة» للتخوف
م � � ��ن ال � � �ت � ��دخ � ��ل ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري ف � � ��ي هذا
البلد.
ب� � � ��دوره ،وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اإليطالي،
فرانكو فراتيني ،قال إن بالده ترفض أن
تتحول عملية التحالف العسكرية في
ليبيا الى «ح��رب» ،موضحًا أن إيطاليا
تريد التحقق من مطابقة أولى عمليات

موسى
ويؤكد
يتراجع
ّ
أنه يحترم قرار األمم
المتحدة

ال �ق �ص��ف ل� �ق ��رار األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة .كذلك
دع��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ه�ن��دي ،اس .ام.
كريشنا ،الى وقف الغارات الجوية على
ليبيا ،معتبرًا أن الهجمات ق��د تصيب
املزيد من «املدنيني األبرياء واملواطنني
األجانب والبعثات الدبلوماسية».
وف��ي مكة ،أعلن رئيس ال��وزراء التركي،
رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان ،أن ب�ل��اده تريد
إن�ه��اء العملية العسكرية ال��دول�ي��ة ضد
ق � � ��وات ال ��زع� �ي ��م ال �ل �ي �ب��ي ب� ��أس� ��رع وقت
ممكن حتى يتمكن الليبيون من تقرير
مصيرهم بأنفسهم.
وق��ال أردوغ ��ان ،خ�لال ال�ي��وم األخ�ي��ر من
زي��ارت��ه ل�ل�س�ع��ودي��ة« ،ال�ق�ض�ي��ة اآلن هي
دخ��ول حلف األطلسي ف��ي العملية .إذا
كان حلف األطلسي سيدخل في العملية
فلدينا بعض الشروط .أن يدخل الحلف
وه��و يعترف وي�ق� ّ�ر ب��أن ليبيا لليبيني،
وال لتوزيع مواردها وثرواتها املوجودة
تحت األرض».
بدوره ،قال وزير الدفاع التركي ،وجدي
غ��ون��ول« ،ن�ج��د صعوبة ف��ي فهم الدور
ال ��ري ��ادي ل�ف��رن�س��ا ف��ي اس �ت �خ��دام القوة

ض ��د ل �ي �ب �ي��ا .رأي �ن ��ا الح �ق��ًا أن الواليات
امل�ت�ح��دة ه��ي ج��زء م��ن اس �ت �خ��دام القوة
ضد ليبيا».
وف � ��ي ب � �غ� ��داد ،ق � ��ال امل� �ت� �ح ��دث الرسمي
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ،ع �ل��ي ال ��دب ��اغ ،في
ب � �ي � ��ان ،إن «ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� ��دع� ��م الجهد
ال � ��دول � ��ي ل �ح �م ��اي ��ة ال� �ش� �ع ��ب الليبي».
وت ��أت ��ي ت �ص��ري �ح��ات ال� ��دب� ��اغ ف ��ي وقت
أعلن فيه زعيم التيار الصدري ،مقتدى
ال �ص��در ،رف�ض��ه واس�ت�ن�ك��اره للتدخالت
ول�ل�ج�ه��ود ال��دول �ي��ة ال�ت��ي ت�ج��ري حاليًا
ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،داع� �ي ��ًا ط� ��ائ� ��رات التحالف
ال �غ��رب��ي ال ��ى ت�ج�ن�ي��ب امل��دن �ي�ين «ويالت
القصف».
وعلى خ��ط ال��دول اليسارية ف��ي أميركا
الالتينية ،رأت ال�ب��رازي��ل ،التي امتنعت
ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن« ،أن
ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري ق ��د ي ��زي ��د الوضع
تعقيدًا» ،فيما هاجم الرئيس الفنزويلي
هوغو تشافيز بشدة التدخل الخارجي
«ب� � �ق � ��وة ال � �ق � �ن� ��اب� ��ل» ال � � � ��ذي «تتصدره
ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ل�ل�اس� �ت� �ي�ل�اء على
النفط».
وق ��ال إن ��ه «ش ��يء م��ؤس��ف ج� �دًا ،ومزيد
م��ن امل ��وت وم��ن ال �ح��رب آت .ف �ه��ؤالء هم
أس�ي��اد ال�ح��رب» .أم��ا الرئيس البوليفي
إي� �ف ��و م� ��ورال � �ي� ��س ،ف � � ��رأى أن «مشكلة
العراق لم تكن صدام حسني ،تمامًا كما
اخ�ت��رع��وا اآلن مشكلة اسمها القذافي.
إن هدفهم ال��وح�ي��د ه��و االس�ت�ي�لاء على
النفط».
(أ ف ب ،رويترز،
يو بي آي ،األخبار)

