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العقيد يبيد شعبه

ّ
ّ
ّ
عقوبات دولية بال أنياب ضد آل القذافي ...والقتال يالمس حـ
انتقلت الثورة الليبية من شوارع طرابلس وبنغازي إلى
أروقة األمم املتحدة ،حيث بدأت ّحملة اإلجراءات الدولية ضد
الظهور مجددًا من
نظام العقيد القذافي ،الذي لم يتردد عن
ّ
تلفزيون صربي ،مهددًا معارضيه ،الذين ألفوا حكومة
خالل
ّ
انتقالية ضده في الشرق الليبي

متظاهرون في الزاوية غربي طرابلس أمس (بن كيرتس  -أ ب)

ك��ان ال �ت��دوي��ل ه��و ع �ن��وان ال �ي��وم الثالث
ع�ش� ّ�ر ل�ل�ث��ورة الليبية ّض��د ن�ظ��ام معمر
مجلس
ال� �ق ��ذاف ��ي .ت ��دوي ��ل ت �م��ث��ل ب �ق ��رار ُ
األم��ن ال��دول��ي ال��رق��م  ،1970ال��ذي اعتمد
باإلجماع لفرض عقوبات واسعة على
نظام «العقيد» وأوالده وكبار مساعديه،
مع إحالة ملف األحداث في الجماهيرية
إلى املحكمة الجنائية الدولية .عقوبات
ص � ��درت ،أول م ��ن أم � ��س ،ت �ح��ت الفصل
ال �س��اب��ع م��ن م�ي�ث��اق ّاألم ��م امل �ت �ح��دة ،من
دون أن يسمح بالتدخل العسكري.
ّ
املتمسك بسلطته حتى الرمق
«العقيد»
ّ
األخ�ي��ر خ��رج م�ج��ددًا إل��ى ال�ع�ل��ن ،صوتًا
ّ
ه� ��ذه امل � ��رة أي �ض ��ًا ال ص� � ��ورة ،ليتحدث
إل ��ى م�ح�ط��ة «ب �ي �ن��ك» ال �ص��رب� ّ�ي��ة ،منددًا
ّ
ب��ال�ع�ق��وب��ات ال��دول�ي��ة وم��دع�ي��ًا سيطرته
على الوضع في البالد ،رغم تأكيد خروج
مناطق واسعة عن سلطته ،وبدء تنظيم
ّ
انتقالية ،وال سيما في الشرق،
سلطات
ب�ي�ن�م��ا م �ع��ارك ال �غ��رب ب��ات��ت ف��ي داخل
ال �ع��اص�م��ة ط��راب �ل��س ،وع �ل��ى م �ق��رب��ة من
الحصن األخير للقذافي ،باب العزيزية.
وق��ال العقيد الليبي ،ف��ي ات�ص��ال هاتفي
مع محطة «بينك» الصربية ،إن تصويت
م�ج�ل��س األم� ��ن أم ��س ب �ف��رض ح �ظ��ر على
ال� �س� �ف ��ر وع � �ق� ��وب� ��ات م �ت �ع �ل �ق��ة بأصوله
وأص��ول مساعديه املقربني هو تصويت
باطل والغ .وتابع إن األم��م املتحدة غير
م �خ� ّ�ول��ة ال �ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون الداخلية
ل�ل��دول األخ ��رى ،إال إذا كانت هناك دولة
تعتدي على دولة أخرى.
واتهم القذافي ،في املقابلة التي أجريت
م��ن مكتبه ف��ي ط��راب�ل��س ،حسبما قالت
املحطة ،املنظمة الدولية باتخاذ قرارات
ً
بناء على تقارير إخبارية .وقال إنه يتعني
على لجنة من األمم املتحدة التحقيق في
األوض� ��اع ف��ي ل�ي�ب�ي��ا .وأض ��اف إن شعب
ليبيا يؤيده ،وإن «جماعات صغيرة من
امل�ت�م��ردي��ن م�ح��اص��رة ،وي �ج��ري التعامل
م �ع �ه��ا» ،م�ض�ي�ف��ًا إن ال �ج �ي��ش والشرطة

األفراد
ت �ب��ادال إط�ل��اق ال �ن��ار م��ع ه� ��ؤالء ً
وبعض العصابات ،لكن ع��ددًا قليال من
األش�خ��اص قتلوا .ونفى وق��وع أي قتال
ح��ال �ي��ًا ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن ل �ي �ب �ي��ا تتمتع
ب��ال�س�ل��م ال� �ت ��ام .وت �ع �ه��د ال��زع �ي��م الليبي
ّ
وحمل أجانب وتنظيم
بالبقاء في ليبيا،
«ال�ق��اع��دة» امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن االضطرابات
التي تهدد حكمه املستمر منذ  42عامًا.
بدوره ،نفى سيف اإلسالم القذافي ،نجل
الزعيم الليبي ،في مقابلة أجرتها مراسلة
شبكة التلفزيون األميركية «إي بي سي»،
ك��ري�س�ت�ي��ان آم��ان �ب��ور ،أن ي �ك��ون الجيش
ال�ل�ي�ب��ي ق��د ه��اج��م امل��دن�ي�ين ال�ل�ي�ب�ي�ين ،أو
أن االض�ط��راب��ات تجتاح ليبيا .وق��ال إن
ّ
الوضع في بالده يتسمّ بالهدوء ،مدعيًا
أن ال �ت �ق��اري��ر ع ��ن ت �خ��ل��ي دبلوماسيني
ليبيني عن مناصبهم هو ببساطة «سوء
ف�ه��م» .وق��ال إن هناك «ف�ج��وة كبيرة بني
الواقع وتقارير وسائل اإلعالم» ،مضيفًا
إن «الجنوب كله ه��ادئ ،وال�غ��رب هادئ.
والوسط هادئ وحتى جزء من الشرق».
ورد س�ي��ف اإلس�ل�ام ع�ل��ى دع ��وة الرئيس
�اراك أوباما ،للعقيد القذافي
األميركي ،ب� ً
بالتنحي ،قائال «اسمع ،ال أحد يترك هذا
البلد ونحن نعيش هنا ،ون�م��وت هنا».
وأص� � ّ�ر ع�ل��ى ال �ق��ول إن «ه ��ذا ه��و بلدنا،
والليبيون شعبنا .وأنا شخصيًا أعتقد
أنني أفعل الشيء الصحيح».
وفي ما يتعلق بقرار مجلس األمن الذي
يدعو إلى تجميد أصول وأموال ًالقذافي
وأبنائه ،ق��ال سيف اإلس�لام «أوال ،وقبل
كل ش��يء ،ليس لدينا أم��وال في الخارج.
ن �ح��ن ع��ائ �ل��ة م �ت��واض �ع��ة ج� �دًا والجميع
ونحن نضحك عندما يقولون
يعرف ذلكً ،
إن لدينا أمواال في أوروبا أو سويسرا أو
أي شيء .إنها مزحة».
ّ
ستجمد أموال
وبموجب ال�ق��رار ال��دول��ي
ال � �ق ��ذاف ��ي وأف � � � ��راد أس� ��رت� ��ه ف� ��ي الخارج
«وستستخدمها الحكومة الليبية التي
ستؤلف» .وسيقدم املدعي العام ملحكمة

ال� �ج� �ن ��اي ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ،ل ��وي ��س مورينو
أوكامبو ،خالل شهرين ،تقريرًا عن نتائج
التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام
ضد الشعب منذ  15شباط الجاري إلى
مجلس األمن الدولي ،على أال تجرى أي
محاكمات قبل سنة .ودع��ا ال�ق��رار الدول
الى تفتيش الشحنات الوافدة إلى ليبيا
أو ال�خ��ارج��ة منها ملنع إدخ ��ال األسلحة
أو إخ��راج�ه��ا ،أم��ر م��ن شأنه ف��رض رقابة
دولية على السفن والطائرات والشاحنات
من أي دولة كانت.
وص��در القرار تحت امل��ادة  41من الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،وحذفت
من مسودته الفقرة  25التي كانت تسمح
للدول األعضاء في األمم املتحدة باتخاذ
«كل الوسائل الضرورية» من أجل تأمني
ع ��ودة ال ��وك ��االت اإلن �س��ان �ي��ة .ح ��ذف جاء
بعد معارضة دول ع��دة ،أب��رزه��ا روسيا
وال � �ص�ي��ن ،ألن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت �ق �ب��ل التأويل
بالسماح باستخدام القوة العسكرية.
وكانت الواليات املتحدة قد أ ّ
ص��رت على
تلك العبارة .وقالت املندوبة األميركية،
س� � � � ��وزان راي� � � � ��س ،ف � ��ي إح � � � ��دى جلسات
امل � � �ش � ��اورات امل �ك �ث �ف��ة ال� �ت ��ي ع� �ق ��دت على
م ��دى ي��وم�ي�ن ،إن ب�ل�اده��ا ح��ري �ص��ة على
إدراج تلك العبارة ،مع أنها طمأنت إلى
أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة «ال ت��ري��د اجتياح
ليبيا ول�ي�س��ت ل��دي�ن��ا اإلم�ك��ان�ي��ة لذلك»،
كما ّ
سرب دبلوماسي شارك في الجلسة
ل �ـ«األخ �ب��ار» .وب��ال�ت��ال��ي ،ال يسمح القرار
عسكري ،رغم اعتباره
بإتخاذ أي إج��راء
ّ
أن الوضع في ليبيا «يمثل مصدر خطر
على السلم واألمن الدوليني».
وإذا كان الرئيس األميركي ،باراك أوباما،
ق��د رأى أن ال�ن�ظ��ام ال�ل�ي�ب��ي غ�ي��ر شرعي،
ف� ��إن ق � ��رار م �ج �ل��س األم � ��ن ال ��دول ��ي ّ
حمل
«ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ي� ّب�ي��ة» م�س��ؤول�ي��ة حماية
امل ��دن� �ي�ي�ن .وح � ��ض ع �ل��ى اح � �ت ��رام حقوق
اإلن� �س ��ان وال� �ق ��ان ��ون ال ��دول ��ي والسماح
ب��وص��ول ف��وري ملراقبني دول�ي�ين لحقوق

تقرير

ّ
حيـــن تــــرددت الترويكــــــا الغربيـــــة
إلى قرار ،في ظل رغبة الرئيس الفرنسي نيكوال طلب باريس ولندن ،للتباحث في الوضع الليبي.
باريس ــ ّبسام الطيارة
ساركوزي في موقف ّ
متقدم ،ومطالب «صديق وعلمت «األخ �ب��ار» أن��ه رغ��م «ال�ت��واف��ق واإلجماع
ً
ع�ل��ى م��دى ع�ش��رة أي ��ام ،بينما ك��ان الديكتاتور ال �ق��ذاف��ي» (رئ �ي��س ال� � ��وزراء اإلي �ط��ال��ي سلفيو) ع�ل��ى إدان ��ة م��ا يحصل ع�ل��ى األرض ،ف��إن جدال
معمر القذافي يمعن في ذبح شعبه ،كان التردد ب��رل��وس �ك��ون��ي ب �م �ش��ارك��ة أوروب � �ي ��ة ف ��ي ّ
تحمل كبيرًا حصل» بني مختلف الدول األعضاء ،قبل
ّ
سيد امل��وق��ف ال�غ��رب��ي .الرئيس األم�ي��رك��ي باراك مصاريف املهاجرين ،والبحث عن أموال «قبيلة أن يخرج قرار عده أكثر من مراقب «فريدًا».
وشرح مندوب فرنسا الدائم جيرار أرو «مميزات
أوباما كان ينتظر ترحيل جميع األميركيني خوفًا القذافي».
ً
من الوقوع في فخ «احتالل السفارة» .األوروبيون وم� ��ع خ � ��روج آخ ��ر غ��رب��ي م ��ن األرض الليبية ،هذا القرار» ،قائال إنه «يجب اعتباره تحذيرًا لكل
كانوا ينتظرون األميركيني ،وينتظرون التوصل تسارعت األمور ،واجتمع مجلس األمنً ،
بناء على رؤساء الدول الذين يمكنهم أن يلجأوا إلى العنف
والقمع» تجاه «ري��اح التغيير وال�ح��ري��ة» .وأشار
إلى أن فرنسا وبريطانيا ،العضوان في املحكمة
الجنائية ال��دول�ي��ة ،ي �ع� ّ�دان ه��ذا ال �ق��رار «انتصارًا
 
كبيرًا للقضية التي يدافعان عنها» .وبالفعل ،فإن
 
القرار يحمل توجهني متالزمني؛ فهو يعدد قائمة
 
عقوبات «موجهة إلى أفراد» إلى جانب حظر بيع
 
السالح لليبيا من جهة ،ويقرر إحالة امللف على

املحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى.
أما الجدل «الحامي» فقد حصل ،بحسب مصادر
 
م��وث��وق��ة ،ب�س�ب��ب رغ �ب��ة واش �ن �ط��ن ف��ي تضمني

القرار فقرة تسمح باستخدام القوة ضد القذافي
 
«إذا لزم األمر» ،األمر الذي عارضته الصني بقوة،
 
وتحفظت عليه كل من البرازيل وروسيا ،فيما

ل��م ت�ت�ش� ّ�دد ب��اري��س أو ل�ن��دن بسبب ال�خ��وف من
  استرجاع القذافي قدرته «على تجييش القبائل
ضد الغزو الغربي» ،وهو ّ

تخوف أب��داه عدد من

الدول األعضاء.
ويقول خبير فرنسي إن هذا القرار ّ
يعد غريبًا
ب�ع��ض ال �ش��يء ،ل�ك�ن��ه ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ت� � ّ
�ردد «الثالثي
ال� �غ ��رب ��ي امل� �ه� �ي� �م ��ن» ،ف� ��ي إش � � ��ارة إل � ��ى فرنسا
وبريطانيا والواليات املتحدة ،في إع�لان «نهاية
النظام الليبي» .فقرار العقوبات يتضمن قائمة
أس �م��اء  ١٦شخصية ل�ح�ظ��ر ال�س�ف��ر ،وتجميد
أرصدة  ٦من عائلة القذافي ،إال أن مقدمة القرار
تتوجه إلى «الحاكم الحالي» حني يعرب املجلس
عن «إدانة العنف واستخدام القوة ضد املدنيني».
أم��ا ال�ع�م��ل ب�م��وج��ب ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع ،فيتضمن
ن��وع��ًا م��ن التلويح بالعمل ال�ع�س�ك��ري ،إذ يدعو
إل ��ى «إن� �ه ��اء ف� ��وري ل �ل �ع �ن��ف ،وات� �خ ��اذ إجراءات
تستجيب للمطالب الشرعية للشعب» ،ويسمح
بموجب امل ��واد  ٤٢و ٤٣و« ٤٥أن تتخذ القوات
ال�ج��وي��ة والبحرية وال�ب��ري��ة م��ن األع�م��ال م��ا يلزم
لحفظ السلم واألم��ن الدوليني أو إلعادتهما إلى
ن�ص��اب�ه�م��ا» .أم ��ر ط� ّ�ب�ق�ت��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة في
العراق من دون العودة إلى مجلس األم��ن .وهذه
امل��واد يمكن أن ت�ق��رأ كأنها موجهة إل��ى العقيد
ّ
املتحصن في قلعة العزيزية ،إذا رفض
القذافي
االنصياع ملطالب املجتمع الدولي.
وي �ق��ول امل��راق �ب��ون ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة إن
ه ��ذا ال �ق��رار ي�ح�م��ل أه�م�ي��ة ف��ي ب �ع��ده اإلنساني،

أي «محاصرة ديكتاتور بسبب قمعه لشعبه»
وإحالته على القضاء الدولي .إال أنه يفتح الباب
أم��ام «وض��ع ليبيا تحت وصاية دولية من دون
تغيير ال�ن�ظ��ام» .فاملطلوب تنفيذه بعد التهديد
ب��ال�ف�ص��ل ال �س��اب��ع ال ي� ��زال م��وج �ه��ًا إل ��ى «نظام
ش�ب�ي��ه ب�ن�ظ��ام ال �ق��ذاف��ي ال �ب��ائ��د م��ع تحسينات»،
مثل «التصرف بضبط النفس ،واحترام حقوق
اإلن�س��ان وال�ق��ان��ون اإلن�س��ان��ي ال��دول��ي ،والسماح
بالدخول الفوري ملراقبني دوليني لحقوق اإلنسان،
وضمان ممر آمن للمساعدات اإلنسانية والطبية،
والرفع الفوري للقيود على جميع وسائل اإلعالم،
مع ضمان أمن جميع الرعايا األجانب» .مطالب
ّ
تبدو موجهة إل��ى «م��ن سيحل مكان القذافي».
كذلك فإن «حظر بيع السالح لليبيا يذهب بعيدًا
في الزمن» ،إذ لم يوضع ليرفع بمجرد أن يزول
ال��دي�ك�ت��ات��ور ،ب��ل ي��رى أح��د ال�خ�ب��راء أن��ه «تأطير
لدور ليبيا في املستقبل» بما يمنع عودة أي دور
إقليمي لها.
صحيح أن الفقرة  ٢٦من القرار تقول إن املجلس
ي�ح��رص على م��راج�ع��ة دقيقة للوضع وملالءمة
اإلج ��راءات لـ«تعزيز أو تعطيل أو تعديل أي من
هذه اإلج��راءات حسب الضرورة» ،إال أن الخبراء
ّ
يذكرون بأن تعديل هذا القرار ،مثل كل قرارات
املجلس ،يخضع ملبدأ الفيتو.

