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الثوار يتراجعون في سرت ...وطهران تعترف بالسلطة الجـ

أخذت املناقشات بشأن تأليف حكومة ليبية جديدة في بنغازي ،أمس،
ّ
حيزًا واسعًا من املناقشات بني أعضاء املجلس الوطني االنتقالي الذي
يتولى زمام األمور في البالد بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي

مناقشات مكثفة تسبق
الليبية
تأليف الحكومة ّ
ف �ي �م��ا ك � ��ان أع � �ض� ��اء امل �ج �ل��س
ال ��وط� �ن ��ي االن� �ت� �ق ��ال ��ي ال �ل �ي �ب��ي
م� �ج� �ت� �م� �ع�ي�ن ف � � ��ي ب� � �ن� � �غ � ��ازي،
أم��س ،للتشاور ب�ش��أن تأليف
الحكومة االنتقالية الجديدة،
ت��واص �ل��ت امل� �ع ��ارك ب�ي�ن ال� �ث ��وار وك �ت��ائ��ب
العقيد معمر القذافي بهدف تحرير آخر
معاقل السلطة السابقة في سرت وسبها
وبني وليد.
وأعلن متحدث باسم املجلس االنتقالي
أن ال �ق��وات امل�ن��اه�ض��ة ل�ل�ق��ذاف��ي سيطرت،
أول من أمس ،على بلدة براك ،بينما كانت
تتقدم نحو بلدة سبها وه��ي من معاقل
القذافي على بعد  750كيلومترًا جنوبي
طرابلس.
وف ��ي س ��رت ،م�س�ق��ط رأس ال �ق��ذاف��ي (360
ك�ي�ل��وم�ت�رًا ش��رق ط��راب�ل��س) حققت ق��وات
ال �ث��وار ت�ق��دم��ًا ف��ي امل��دي�ن��ة أول م��ن أم��س،
ً
لكنها اض �ط��رت ال��ى ال�ت��راج��ع ل�ي�لا تحت
نيران قوات القذافي ،من دون التمكن من
تأمني املواقع املتقدمة التي كسبتها.
ُ
وق �ت��ل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  24ش�خ�ص��ًا وج��رح
أرب� �ع ��ون ف ��ي ص �ف��وف ال� �ث ��وار ف ��ي قصف
قوات القذافي ،التي استعملت الصواريخ

واملدفعية الثقيلة والقناصة املتربصني
للدفاع عن معاقلها حيث الوضع متقلب.
وم��ن بني الجرحى أصيب الزميل محمد
بلوط ،مراسل قناة الـ بي بي سي العربية،
برصاصة بالكتف ووصلت إلى الصدر،
م��ا اس �ت��دع��ى ن�ق�ل��ه إل ��ى ط��راب �ل��س ،حيث
ي�ن�ت�ظ��ر أن ت �ص��ل ط��ائ��رة ط�ب�ي��ة فرنسية
إلج�لائ��ه إل ��ى ب��اري��س ال �ي��وم الستئصال
الرصاصة.
وف ��ي واح � ��ة ب �ن��ي ول �ي��د ( 170ك�ي�ل��وم�ت�رًا
ج� �ن ��وب ش � ��رق ط ��راب� �ل ��س) دارت م �ع��ارك
عنيفة أول م��ن أم��س ب�ع��د ه�ج��وم مضاد
شنته قوات القذافي أدى إلى سقوط قتيل
وع ��دة ج��رح��ى ف��ي ص�ف��وف ال �ث��وار .ورغ��م
املعارك الضارية ،أعلن املتحدث العسكري
باسم املجلس االنتقالي أحمد باني ،أن
السيطرة على سرت وبني وليد ال تعدو
كونها مسألة «بضعة أي��ام» .وأن��ه يكفي
إع�ل�ان س �ق��وط ه��ات�ين امل��دي�ن�ت�ين للتغلب
على م�ق��اوم��ة «امل��رت��زق��ة» ف��ي سبها ،آخر
م�ع��اق��ل ال �ق��ذاف��ي ( 750ك�ي�ل��وم�ت�رًا جنوب
طرابلس).
تأتي هذه التطورات قبل أيام من انعقاد
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ف��ي

أحد الطيارين
العائدين من
مالطا في
طرابلس أمس
(ليون نيال ــ
أ ف ب)

نيويورك ،التي سيشارك فيها مصطفى
عبد الجليل ،بعد منح املجلس االنتقالي
مقعد ليبيا في املنظمة الدولية ،كما أنه
سيلتقي الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
غدًا.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م القذافي
موسى إبراهيم ،إن الزعيم املخلوع ما زال
م��وج��ودًا ف��ي ليبيا ،وإن��ه ي�ق��ود املقاومة.

وات �ه��م ح�ل��ف ش�م��ال األط�ل�س��ي بقتل 354
شخصًا خ�لال غ��ارات ج��وي��ة على مدينة
سرت مساء الجمعة املاضي ،وهو اتهام
ل��م يتسن لوكالة «روي �ت��رز» التحقق منه
ّ
م��ن م�ص��در مستقل ،ل�ك��ن متحدثًا باسم
ال �ح �ل��ف ق � ��ال ف ��ي ن ��اب ��ول ��ي إن م �ث��ل ت�ل��ك
التقارير في املاضي ثبت كذبها.
وف ��ي ب �ن �غ��ازي ،ذك ��ر م �ص��در م��ن املجلس

االن �ت �ق��ال��ي أن اج�ت�م��اع��ًا ع�ق��د ب�ي�ن رئ�ي��س
امل�ج�ل��س مصطفى ع�ب��د الجليل ورئ�ي��س
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة م� �ح� �م ��ود ج �ب��ري��ل
وأع �ض��اء املجلس اآلخ��ري��ن للتشاور في
تأليف حكومة ليبيا الجديدة االنتقالية.
وت� ��وق� ��ع أن ي� �ظ ��ل م� �ح� �م ��ود ج� �ب ��ري ��ل ف��ي
م �ن �ص �ب��ه ب �م �ث��اب��ة رئ� �ي ��س وزراء م�ك�ل�ف��ًا
ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،وع� �ل ��ي ت��ره��ون��ي

القرار  :2009قيود على التصرف بالثروة والسالح
قراءة متمعنة في القرار
 2009تظهر أن ليبيا ،شأنها
شأن العراق ،ستبقى خاضعة
لوصاية دولية تحت الفصل
السابع من ميثاق األمم
املتحدة ،وألهواء حلف
األطلسي إلى أجل يبدأ بثالثة
أشهر وال ينتهي إال بقرار دولي
يصعب صدوره

مقاتلون معارضون للقذافي خالل مواجهات
بالقرب من سرت أمس (فرنسوا ليونغ ــ أ ف ب)

نزار عبود
ّ
ه��ل��ل ال�ل�ي�ب�ي��ون وال �ع��ال��م لرفع
ال�ح�ظ��ر ال ��دول ��ي ع�ل��ى واردات
ال� � �س �ل��اح وت� �ج� �م� �ي ��د األم � � � ��وال
الليبية في الخارج من خالل قرار أصدره
مجلس األمن الدولي في نهاية األسبوع
امل��اض��ي .ل�ك��ن امل��راق��ب ل �ل �ق��رارات ال��دول�ي��ة
ال �س��اب �ق��ة ب �ح��ق ال �ع ��راق وك�ي�ف�ي��ة ت�ص��رف
األمم املتحدة بأموال النفط مقابل الغذاء،
ل��دي��ه أس �ب� ٌ
�اب كثيرة لكي ينظر إل��ى ق��رار
ل�ي�ب�ي��ا ال �ج��دي��د ب�ع�ين ال��ري �ب��ة .ف�ه��و م�ل��يء
ب��ال�ف�ق��رات ال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ت��أوي��ل وال�ت�ح��ري��ف،
وي � � ّ
�ؤم � ��ن ك ��اف ��ة ال� � ��ذرائ� � ��ع ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
السيطرة على ليبيا تحت غطاء لجنة دعم
أممية .ففي مساء ي��وم الجمعة املاضي،
اعتمد مجلس األمن الدولي التابع لألمم
املتحدة باإلجماع ال�ق��رار  2009القاضي
بتأليف بعثة دع��م دول�ي��ة وإي�ف��اده��ا إلى
ليبيا ،ورف��ع على نحو مشروط لتجميد
األص ��ول امل��ال�ي��ة وت��وري��د ال �س�لاح .ال�ق��رار،
ب �ع��د ت �ش��دي��ده ع �ل��ى دور األم � ��م امل �ت �ح��دة
الريادي في الجهود الدولية الرامية إلى
دعم «العملية الوطنية الهادفة إلى بناء
ليبيا دي�م��وق��راط�ي��ة مستقلة وم��وح� ّ�دة»،
قرر إرسال البعثة الدولية التي ستتولى
رسم معالم ليبيا املستقبل.
ب�ع�ث��ة «ي��ون �س �م �ي��ل» ه ��ذه م �ف� ّ�وض إل�ي�ه��ا
ال�ع�م��ل ل�ف�ت��رة أول �ي��ة ت�م�ت��د ل�ث�لاث��ة أش�ه��ر
تساعد خاللها املجلس الوطني االنتقالي
على استعادة األم��ن في الداخل ،وتعزيز
النظام ال�ع��ام ،ودع��م ال�ح��وار واملصالحة
ال ��وط � �ن � �ي �ي�ن ،وإن � � �ج � ��از ع �م �ل �ي �ت��ي وض ��ع
ال��دس �ت��ور وإج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات ع��ام��ة .إل��ى
جانب هذه األه��داف السياسية ستتولى
ال�ب�ع�ث��ة ج�م�ل��ة م �ه �م��ات ت��دخ��ل ف��ي األط��ر
االقتصادية والقضائية ومراقبة صيانة
حقوق اإلنسان واألقليات ومراقبة كيفية

إن� �ف ��اق األم � � ��وال ال �ت��ي س � ُ�ي �ف � َ�رج ع �ن �ه��ا أو
عائدات النفط والغاز .وسيكون لها دور
في مراقبة مشددة ل��واردات السالح التي
س �م��ح ال �ق ��رار ب��اس�ت�ئ�ن��اف�ه��ا ض �م��ن ق�ي��ود
ش��دي��دة ،ول��م ي��رف��ع ال�ق��رار منطقة الحظر
الجوي التي فرضتها قوات األطلسي.
ُي�ف�ت��رض أن ت��راق��ب البعثة عمل املجلس
ال��وط �ن��ي وت ��رف ��ع ت �ق��اري��ر ل�ل�أم�ي�ن ال �ع��ام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة وم�ن��ه إل��ى مجلس األم��ن،
األول خ�لال أس�ب��وع�ين .وبموجب ال�ق��رار،
على املجلس االنتقالي العمل على جمع
ال �س�ل�اح وم �ن��ع ان �ت �ش��اره ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه،
بما ف��ي ذل��ك «ال�ص��واري��خ م��ن ط��راز أرض
ج��و ال�ت��ي تحمل ع�ل��ى ال�ك�ت��ف واألس�ل�ح��ة
ً
الصغيرة واألسلحة الخفيفة» ،فضال عن
تطبيق ال �ت��زام��ات ليبيا بمنع االن�ت�ش��ار
وف��ق القانون ال��دول��ي .وه��ذا البند ال��وارد
القرار في
في الفقرة العاملة الخامسة من ّ
منتهى األهمية؛ ألنه يمكن أن يمثل عقبة
تحول دون رفع الوصاية الدولية عن ليبيا
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة؛ إذ ليس هناك من قوة محلية أو
دول�ي��ة ق��ادرة على جمع ال�س�لاح ال�ف��ردي،
وغير الفردي ،الذي انتشر بعشرات آالف
ال �ق �ط��ع ،م��ن أي� ��دي األف � ��راد وامل �ج �م��وع��ات
ض �م��ن دول� ��ة ش��اس �ع��ة م�ف�ت��وح��ة ال �ح��دود
بحجم ليبيا .وتصبح ه��ذه املهمة أكثر
ت�ع�ق�ي�دًا ف��ي ض ��وء ال �خ�لاف��ات ال �ت��ي ب��دأت
تطفو على السطح بني املجلس االنتقالي
م ��ن ج �ه��ة ،وامل �ج �م��وع��ات امل �س �ل �ح��ة ال�ت��ي
شاركت في القتال ودفعت مئات بل آالف
الشهداء ،في سبيل خلع العقيد وتطهير
امل � ��دن م ��ن ق ��وات ��ه .م �ج �م��وع��ات ع �ق��ائ��دي��ة
تنتمي إل��ى ت �ي��ارات إس�لام�ي��ة تنظر إل��ى
ال� �ق ��وات ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي س��ان��دت �ه��ا بعني
ال��ري�ب��ة ،وخصوصًا أن ع��ددًا م��ن أف��راده��ا
تعرض للتعذيب والتنكيل والقتل على
أيدي االستخبارات الليبية بالتنسيق مع

الواليات املتحدة ودول أوروبية شريكة.
ال �ب �ع �ث��ة س �ت �ش��رف ع �ل��ى «ض �م ��ان س�لام��ة
امل��واط�ن�ين األج��ان��ب ف��ي ليبيا ،وال سيما
الذين تعرضوا للتهديد وس��وء املعاملة
أو إحداهما» ،كما ورد في البند (د) من
الفقرة العامة الخامسة في ال�ق��رار ،وهي
ن��اح�ي��ة تصلح ل�ح�م��اي��ة ال�ع�م��ال املدنيني
أو املرتزقة األف��ارق��ة ،وتصلح لكي تكون
ذري �ع��ة ل�ل�ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري األج�ن�ب��ي في
ح ��ال اخ �ت �ف��اء أو اخ �ت �ط��اف أج��ان��ب على
األراضي الليبية.
وف��ي م�ج��ال رف��ع ح�ظ��ر ال�ت�س�ل��ح ،ج��اء في
ق��رار مجلس األم��ن إبطال مفعول الحظر
ف ��ي ال� �ق ��راري ��ن ال �س��اب �ق�ين  1970و 1973
بالنسبة إل��ى األس�ل�ح��ة وامل ��واد م��ن كافة
األن � � ��واع وامل� �س ��اع ��دة ال �ف �ن �ي��ة وال �ت��دري��ب
وامل� �ع ��ون ��ات امل ��ال �ي ��ة وغ �ي ��ره ��ا م ��ن أوج ��ه
امل� �س ��اع ��دة امل �خ �ص �ص��ة ت �ح ��دي �دًا ل�ل�أم��ن.
وكذلك املساعدة في ن��زع السالح ،والتي
تخطر اللجنة بها مسبقًا ،بحيث يجري
االس�ت�ي��راد «إذا ل��م تعترض اللجنة على
العملية خالل خمسة أيام» .وبمعنى آخر،
لن تكون ليبيا ح� ّ�رة في تقرير حاجاتها
من السالح وممارسة سيادتها إلى حني
إلغاء هذه التدابير.
وب �م��وج��ب ه ��ذا ال �ب �ن��د ،ي�م�ك��ن أن يتسلل
رجال االستخبارات املسلحون واملزودون
بوسائل قتالية مختلفة إلى ليبيا بشكل
شرعي تحت غطاء الوكاالت املختلفة كما
ح�ص��ل وي�ح�ص��ل ف��ي ك��ل م��ن أفغانستان
والعراق.
ل�ك��ن ال �ق��رار اك�ت�ف��ى ب��إب�ق��اء ال�ف�ق��رات م��ن 6
إل ��ى  12م��ن ال �ق��رار « 1973ق �ي��د امل��راج�ع��ة
املستمرة» .وهذه الفقرات تتعلق بمنطقة
الحظر الجوي وطلعات طائرات األطلسي
ف ��ي أج � ��واء ل�ي�ب�ي��ا وش �ن �ه��ا غ � ��ارات تحت
ح�ج��ة ح�م��اي��ة امل��دن �ي�ين .أم ��ر ن �ظ��رت إل�ي��ه
روسيا والصني ودول كثيرة بعني الريبة.

وقال السفير الروسي ،فيتالي تشوركني،
إن امل �ه �م��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ل�ل�ب�ع�ث��ة ال �ج��دي��دة
بالتركيز على تحقيق السالم ،لكن« ،من
املهم أن يعكس القرار الجديد ّ
نية املجلس
ال�ن�ظ��ر ف��ي املستقبل ال �ق��ري��ب ،ف��ي قضية
رفع حظر الطيران» املفروض على ليبيا.
هذا الرفع سيكون تدريجيًا بالتشاور مع
السلطات الليبية ،حسب نص القرار.
اش�ت��رط املجلس ف��ي اإلف ��راج ع��ن األم��وال
الليبية امل�ح�ت�ج��زة ف��ي ال �خ��ارج بموجب
قراريه السابقني مراقبة لجنة العقوبات
ع�ل��ى أن يلبي اإلف ��راج اح�ت�ي��اج��ات ليبيا
اإلن �س��ان �ي��ة ،وت��وف �ي��ر ال �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة
وإع � � � ��ادة ت ��أه �ي ��ل ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة وب �ن ��اء
ُم ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة وال �ب �ن ��ى األس��اس �ي��ة
امل ّ
هدمة وتسهيل حركة القطاع املصرفي،
بما ف��ي ذل��ك إح�ي��اء وس��ائ��ل تعامل ليبيا
ال�ت�ج��اري م��ع ال �خ��ارج .لكن دبلوماسيني
أك��دوا ل�ـ«األخ�ب��ار» أن مليارات ال��دوالرات
ستبقى مجهولة امل�ص�ي��ر بحكم الصيغ
املعقدة التي استخدمها القذافي وأتباعه
ف��ي ت�م��وي��ه م �ص��ادره��ا واس�ت�خ��دام��ات�ه��ا.
املحتجزة ل�لأم��وال من
وستتمكن ال��دول
ِ
اإلف��راج عنها بعد مرور خمسة أيام على
إخطار اللجنة الدولية.
أت ��ى ال �ق��رار  2009ب�ع��د ق�ل�ي��ل م��ن م��واف�ق��ة
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة على أن
يمثل امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االن�ت�ق��ال��ي ليبيا
ً
ابتداء من االجتماع
في املنظمة األممية،
املقرر للجمعية العامة في هذا األسبوع،
بتأييد  114دول��ة ،ومعارضة  ،17بينما
تغيبت  15دولة عن التصويت.
ومثل نائب ممثل ليبيا ال��دائ��م في األمم
امل�ت�ح��دة ،إب��راه�ي��م ال��دب��اش��ي ،ال��ذي انشق
ع ��ن ن �ظ��ام ال �ق��ذاف��ي ف ��ي ش �ب��اط امل��اض��ي،
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االن�ت�ق��ال��ي .وأع ��رب عن
ت�ط�ل��ع ب�ل��اده إلن �ش ��اء «ب �ع �ث��ة ت �ق��وم على
السيطرة الوطنية لكافة الجهود».

