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«األطلسي» يقر بفقدان مروحية ...ويقتل  4من أسرة فلسطينية

مع تصاعد وتيرة العمليات
ّ
العسكرية في ليبيا ،يتزايد
عدد الضحايا املدنيني جراء
قصف حلف شمالي األطلسي
للعاصمة طرابلس ،وتواكب
هذه التطورات امليدانية
تطورات على مستوى العالقة
بني املعارضة الليبية وبكني

اع �ت��رف ح�ل��ف ش �م��ال� ّ�ي األط �ل �س��ي ،أم��س،
لال
ب �ف �ق��دان م��روح �ي��ة م ��ن دون ط �ي��ار خ� ّ
م�ه�م��ة م��راق �ب��ة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ف��ي وق ��ت ح��ذر
ف �ي��ه ق��ائ��د ع �م �ل �ي��ات س �ل�اح ال �ج��و امل�ل�ك��ي
ال�ب��ري�ط��ان��ي امل��ارش��ال س��اي�م��ون ب��راي�ن��ت،
من أن استمرار الحملة الجوية أبعد من
أي �ل��ول امل �ق �ب��ل ،ي �ه��دد ق� ��درة س�لاح��ه على
التعامل مع حاالت الطوارئ في املستقبل.
وقال بيان للحلف إن املروحية ،وهي بال
ط �ي��ار ،ك��ان��ت ف��ي مهمة اس�ت�ط�لاع لجمع
م�ع�ل��وم��ات ف ��وق ل�ي�ب�ي��ا وف �ق��دت االت �ص��ال
ب �م��رك��ز ال �ق �ي ��ادة .ون �ف��ى امل �ت �ح��دث ب��اس��م
الحلف ،مايك ب��راك�ين ،تقريرًا للتلفزيون
ال �ح �ك��وم��ي ال�ل�ي�ب��ي ق ��ال إن م��روح �ي��ة من
ط ��راز «أب��ات �ش��ي» ت��اب�ع��ة للحلف سقطت
ق ��رب زل�ي�ط��ن ال �ت��ي ت�ب�ع��د  160كيلومترًا
شرقي العاصمة طرابلس .وق��ال« :يؤكد
الحلف أن��ه لم يفقد أي ط��ائ��رات مروحية
ه�ج��وم�ي��ة» .وك ��ان ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ل�ي�ب��ي قد
نقل عن مصدر عسكري «ص��ور مروحية

أب��ات �ش��ي أس �ق �ط �ه��ا ال �ش �ع��ب امل �س �ل��ح ه��ذا
الصباح».
م��ن جهة ثانية ،أعلنت وزارة الخارجية
الفلسطينية أن أربعة أشخاص من أسرة
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ك��ان��ت ت �س �ك��ن ق �ب��ل ذل� ��ك في
م�خ�ي��م ال �ي��رم��وك ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة
دمشق ،قتلوا أول من أم��س ،ج��راء قصف
حلف األطلسي على العاصمة الليبية.
ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ات �ه��م وزي� ��ر ال�خ��ارج �ي��ة
اإليطالي فرانكو فراتيني ،النظام الليبي
بالكذب بشأن الضحايا من املدنيني الذين
قتلوا في غارات األطلسي منذ يومني في
طرابلس .ونقلت وكالة األنباء اإليطالية
(آك � ��ي) ع ��ن ف��رات �ي �ن��ي ق��ول��ه إن «ال��دع��اي��ة
التي يقوم بها نظام القذافي فعالة جدًا
وال�ح�ك��ام الدكتاتوريني ال ي�ت��ورع��ون عن
إظهار صور كاذبة ومزورة».
وق � ��د دف� �ع ��ت ال � �ح� ��رب ع �ل ��ى ل �ي �ب �ي��ا ق��ائ��د
ع� �م� �ل� �ي ��ات س � �ل ��اح ال � �ج � ��و ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي،
ل�ل�ق��ول ف��ي م��ذك��رات إي �ج��از ل �ل �ن��واب« :إن

ال� ��روح امل�ع�ن��وي��ة ب�ي�ن أوس� ��اط ال�ط�ي��اري��ن
(ال �ب��ري �ط��ان �ي�ين) ه �ش��ة وي� �ه ��دد إف��راط �ه��م
ف��ي ال�ع�م��ل ب�ت�ق��وي��ض ّروح �ه��م ال�ق�ت��ال�ي��ة،
والعمليات الجوية املكثفة في أفغانستان
والشرق األوس��ط تستنفد طاقات القوات
املسلحة البريطانية».
ون� �س� �ب ��ت ص �ح �ي �ف��ة «داي� � �ل � ��ي ت� �ل� �غ ��راف»
إل ��ى امل ��ارش ��ال ب��راي�ن��ت ق��ول��ه إن م��راج�ع��ة
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال� � ��دف� � ��اع واألم � � � � ��ن ال �ت ��ي
اعتمدتها الحكومة البريطانية «ال تزال
ت �ق� ّ�وض م�ع�ن��وي��ات ال�ج�ن��ود ،وه �ن��اك قلق
بشأن غياب التوجيه االستراتيجي الذي
يحد من الثقة في القيادة العليا».
في ه��ذه األث�ن��اء ،أعلنت وزارة الخارجية
اإليطالية أن «الجمعية الكبرى» لجميع
رؤساء القبائل ومندوبي املجتمع املدني
ف��ي ليبيا ،التي كانت ُستعقد ف��ي نهاية
األسبوع في روم��ا ،قد أرجئت إلى موعد
الحق لم يتحدد.
من جهة ثانية ،نقلت وكالة أنباء الصني

الجديدة «شينخوا» ع��ن املتحدث باسم
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ،ه��ون��غ ل��ي،
تأكيده وص��ول رئ�ي��س املكتب التنفيذي
ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ال��ي ال �ل �ي �ب��ي،
م�ح�م��ود ج �ب��ري��ل ،إل ��ى ال �ص�ين ف��ي زي ��ارة
ت �س �ت �غ��رق ي ��وم�ي�ن ،م � �ك� � ّ�ررًا دع� � ��وة ب�ل�اده
إل ��ى «وق ��ف إط�ل�اق ال �ن��ار وإي �ج��اد ح�ل��ول
سياسية في ليبيا».
في غضون ذل��ك ،أعلن البيت األبيض أن
الرئيس األم�ي��رك��ي ،ب��اراك أوب��ام��ا ،أج��رى
ً
ات�ص��اال هاتفيًا برئيس ال ��وزراء التركي،
رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان ،ه��و ال�ث��ان��ي خ�لال
س �ت��ة أي � ��ام ،ب�ح�ث��ا خ�لال��ه ال �ج �ه��ود ل�ط��رد
الزعيم الليبي معمر القذافي من السلطة.
وأكد بيان الرئاسة األميركية أن أردوغان
وأوب� ��ام� ��ا «ات �ف �ق��ا ع �ل��ى أه �م �ي��ة م��واص �ل��ة
األس � ��رة ال��دول �ي��ة ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ق��ذاف��ي
ل�ض�م��ان م��رح�ل��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ن�ح��و حكومة
جديدة تعكس رغبة الشعب الليبي».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

ّ
اليمن :املعارضة تواصل التخبط

ّ
ّ
السعودية برسائل محددة لنقل السلطة
«املشترك» ينتظر عودة األرياني من

فيما تتوالى اإلشارات إلى أن
عودة الرئيس اليمني ،علي
عبد الله صالح إلى اليمن،
باتت قريبة ،ال تزال املعارضة
اليمنية غير قادرة على اتخاذ
خطوات تصعيدية تجبر
صالح على القبول بتسليم
السلطة
من املتوقع أن يشهد اليمن أيامًا حاسمة،
ف��ي ظ��ل ت�س��ارع اإلش ��ارات إل��ى أن الرئيس
ال �ي �م �ن��ي ،ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص��ال��ح ،يستعد
ل�ل�ع��ودة إل��ى ال �ب�لاد ،ف��ي وق��ت يستمر فيه
عجز املعارضة ع��ن ال��دف��ع باتجاه ضمان
ان �ت �ق ��ال ال �س �ل �ط��ة .ف �ب �ع��د ي� ��وم م ��ن ت��أك�ي��د
القيادي في حزب املؤتمر الشعبي الحاكم
ي��اس��ر ال �ي �م��ان��ي ،أن ص��ال��ح س �ي �ع��ود ي��وم
ال�ج�م�ع��ة امل �ق �ب��ل إن ل��م ي �ك��ن ق �ب �ل��ه ،كشفت
ص �ح �ي �ف��ة «ال � ��وط � ��ن» ال� �س� �ع ��ودي ��ة ع� ��ن أن
الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية،
ال�ت��ي ستتولى نقل ص��ال��ح ومرافقيه إلى
صنعاء نهاية األس �ب��وع ال �ج��اري وصلت
أول من أمس إلى مطار امللك خالد الدولي.
وأوض � � � � ��ح م� � �ص � ��در دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي ي �م �ن��ي
ل�ـ«ال��وط��ن» أن ص��ال��ح «ل��م يسمح لعائلته
بزيارته ف��ي ال��ري��اض بعد نجاح العملية
ال �ج��راح �ي��ة ال �خ �ط��رة؛ ألن ��ه ي �ن��وي ال �ع��ودة
إل��ى ال�ي�م��ن ،ول��ن يقبل أن يعيش الج�ئ��ًا»،
في تأكيد جديد على أن الرئيس اليمني
ماض في مواجهة املطالب الشعبية إلى ما
ٍ
ال نهاية ،مستفيدًا من حالة التخبط التي
ُتعانيها املعارضة اليمنية .فرغم أن صالح
أج�ب��ر على م�غ��ادرة ال�ب�لاد إل��ى السعودية
مطلع ال�ش�ه��ر ال�ح��ال��ي ،لتلقي ال�ع�لاج إث��ر
اإلص��اب��ات ال�ت��ي ت�ع��رض ل�ه��ا ف��ي الهجوم
الذي استهدف مسجد القصر الرئاسي في
الثالث من حزيران ،إال أن املعارضة فشلت
في استغالل الفرصة لتصعيد ضغوطها،
سواء على حزب املؤتمر الحاكم ،أو الدول
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال��وض��ع
اليمني ،للدفع باتجاه نقل السلطة.
وفيما كان شباب الثورة يطالبون بفرض
أمر مواقع من خالل إعالن مجلس انتقالي
س�ي��اس��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع�س�ك��ري ت��ول��ى إدارة ش��ؤون
ال �ب�لاد ،وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د إص ��دار ع��دد من
ك�ب��ار ال�ض�ب��اط اليمنيني ال�ب�ي��ان ال��رق��م ،1
وت��أك �ي��د ان �ح �ي��ازه��م إل ��ى م�ط��ال� ً�ب ال �ث��ورة،
فضلت املعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب
اللقاء املشترك ،التريث في اتخاذ مثل هذه

مناهضون للرئيس اليمني يشاركون في تظاهرة في تعز (خالد عبد الله  -رويترز)
ً
الخطوة ،محاججة بأن مخاطرها مرتفعة
ف ��ي ظ ��ل اإلش� � � ��ارات ال �ت��ي أرس �ل �ه��ا أق� ��ارب
ال��رئ �ي��س ،وخ �ص��وص��ًا ن�ج�ل��ه أح �م ��د ،إل��ى
إصرارهم على التمسك بالسلطة.
وحتى اللحظة ،ال تبدو املعارضة مستعدة
للمضي قدمًا ف��ي ه��ذا الخيار ،ف��ي الوقت
ال � ��ذي أك � ��دت ف �ي��ه م� �ص ��ادر ف ��ي امل �ع��ارض��ة
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن األخ �ي��رة ل��م تتلق إش��ارات
م��ن السعودية تفيد ب�ع��ودة ص��ال��ح ،كذلك
فإنها لم تجتمع حتى اللحظة للبحث في
الخيارات املطروحة أمامها في حال صحة
األنباء عن عودة الرئيس اليمني.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،أش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن

ق�ي��ادات املعارضة تنتظر ع��ودة مستشار
الرئيس ،عبد الكريم األرياني ،الذي توجه
إل��ى ال� ًس�ع��ودي��ة ل��زي��ارة ال��رئ�ي��س اليمني،
ملمحة إلى إمكانية أن يحمل معه رسائل
محددة ستتضح على أساسها مآالت نقل
السلطة ،وتستطيع املعارضة ً
بناء عليها
اتخاذ قرار بخطواتها املستقبلية ،التي من
اّ
املرجح أل تتضمن أي مواقف تصعيدية
حقيقية ،وال سيما بعدما تحدث الرئيس
ال � ��دوري ألح� ��زاب ال �ل �ق��اء امل �ش �ت��رك ،ياسني
سعيد نعمان ،عن وجود «مشكلة رئيسية
ت �ق��ف أم� ��ام ال ��دع ��وات إل ��ى ت��أل �ي��ف مجلس
انتقالي ف��ي اللحظة ال��راه�ن��ة ،متمثلة في

الطائرة التي ستتولى
نقل صالح وصلت أول من
أمس إلى مطار الملك
خالد الدولي

عدم وجود قاعدة ائتالف وطني سياسي
عريض».
وفيما دع��ا نعمان ،ف��ي ح��وار أج��رت��ه معه
«البي بي سي» أول من أمس ،نائب الرئيس
ع �ب��د رب� ��ه م �ن �ص��ور ه � ��ادي إل� ��ى «ض � ��رورة
تحمل مسؤوليته خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة،
وخصوصًا أن األح��زاب السياسية أعلنت
اس �ت �ع��داده��ا ل��دع�م��ه ف��ي ت�س�ل��م ال�س�ل�ط��ة»،
شدد على ض��رورة وج��ود «مائدة للحوار
الوطني تجمع ك��اف��ة األط ��راف السياسية
ملناقشة قضايا اليمن ومشاكله املختلفة
وسبل حلها» ،مشيرًا إل��ى أن��ه «م��ن خالل
م��ائ��دة ال�ح��وار الوطني سيتمكن الجميع
من وضع خريطة طريق مقبلة لحل شامل
ملشاكل ال�ي�م��ن» .وداف��ع ياسني ع��ن موقف
امل�ع��ارض��ة واالن�ت�ق��ادات ال�ت��ي ت��وج��ه إليها
بتحويل الثورة اليمنية إلى أزمة سياسيًا،
مشيرًا إلى أن «كل العملية السياسية التي
ج ��رت خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة ،وال ت ��زال،
ت��دور في إط��ار الهدف الثوري ال��ذي خرج
م ��ن أج �ل��ه ال� �ن ��اس ل �ل �ش ��ارع ،وه� ��و تغيير
النظام السياسي».
ه ��ذا امل ��وق ��ف ،ال ي��واف��ق ع�ل�ي��ه ب��ال �ض��رورة
الباحث السياسي محمد ال�غ��اب��ري ،ال��ذي
رأى أن «ه �ن��اك ل�ح�ظ��ة ت��اري�خ�ي��ة ،ه��ي إم��ا
تأخذنا إلى بر األمان مع وجود التكاليف،
وإم��ا إل��ى االنهيار الكامل للبلد أو ع��ودة
النظام ،وهناك شرعية ثورية ال بد أن تحل
محل النظام الساقط».
ودع ��ا ال �غ��اب��ري ،خ�ل�ال ن ��دوة أق��ام�ه��ا مركز
أبعاد للدراسات االستراتيجية في ساحة
ال�ت�غ�ي�ي��ر ت �ح��ت ع �ن ��وان «ال� �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة
ب�ين إره��اص��ات ال��داخ��ل وت��دخ��ل ال �خ��ارج»،
«القوى املوالية للثورة إلى أن تبادر بسد
ه� ��ذا ال� �ف ��راغ وأال ت �ت �خ��وف م ��ن االع� �ت ��راف
ال��دول��ي ال��ذي ستفرض الشرعية الثورية
نفسها باعتبارها املستقبل والنظام هو
امل ��اض ��ي» ،م�ت�ح��دث��ًا ع��ن وج� ��ود «إم�ك��ان�ي��ة
ل �ت��أس �ي��س ج�م�ع�ي��ة وط �ن �ي��ة» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن� ��ه ي �ج��ب «ع �ل ��ى امل� �ع ��ارض ��ة أال ت�ت�خ��وف
م��ن ت�ح�م��ل روات� ��ب امل��وظ �ف�ين؛ ألن حكومة
ت�ص��ري��ف األع �م��ال ال ت�س�ق��ط مهماتها مع
ت �ك��وي��ن ه� ��ذه ال �ج �م �ع �ي��ة» .وف �ي �م��ا رأى أن
ال �س �ع��ودي��ة ال تً��ري��د أن ت �ع �ت��رف ب��ال �ث��ورة
اليمنية ،محاولة حصر ما يحدث في اليمن
بأنه أزم��ة سياسية ،أوض��ح الباحث ثابت
األحمدي أن التدخل األميركي والسعودي
يمثل «عائقًا أساسيًا» أمام تحقيق الثورة
اليمنية ألهدافها ،متهمًا السعودية بأنها
«ت��ري��د ح��ال�ي��ًا إف �ش��ال ال �ث��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة من
خ�ل��ال ت��دخ �ل �ه��ا ع �ب��ر م ��ا ي �س �م� ّ�ى امل� �ب ��ادرة
الخليجية» ،مشيرًا إلى أنها «مثلت تنفسًا
صناعيًا للنظام في اليمن».
(األخبار)

