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العقيد يبيد شعبه
النفط يدخل املعركة
وسباق على التأييد الدولي

ً
ّ
بات النفط عامال أساسيًا في الثورة الليبية بعدما قرر الزعيم الليبي معمر القذافي،
ّ
على ما يبدو ،استخدامه سالحًا ملواجهة الحملة الغربية عليه ،فيما ال تزال قواته
غير قادرة على حسم املوقف في املناطق املحيطة بطرابلس
اختار الزعيم الليبي معمر القذافي يوم
أم��س ليعلن صراحة إدخ��ال النفط طرفًا
في املعارك الدائرة في ليبيا ،عبر قصف
ّ
السدرة ،وسط
نفطية في منطقة
خزانات
ّ
مخاوف ّ
دولية من سيناريو يذكر بإحراق
ص �ّ�دام ح�س�ين آلب ��ار ال�ن�ف��ط ف��ي الكويت.
القذافي أرفق رسالته النفطية بمبعوثني
رسميني إل��ى ع��واص��م أوروب� ّ�ي��ة وعربية،

في محاولة الستعادة املبادرة ،بالتوازي
م��ع حركة مبعوثني أيضًا ل�ل�ث��وار ،الذين
ّ
املشروعية
بدأوا والنظام في سباق لنيل
ّ
الدولية.
املباشرة ت��وازت مع
رس��ال��ة القذافي غير
ّ
مباشرة ،حني أطل الزعيم الليبي
رسالة
ّ
تلفزيونيًا ليحذر من أن انهيار االستقرار
ف��ي ليبيا سينعكس على أوروب ��ا وعلى
م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،وم ��ن ضمنها
ّ
إسرائيل .ورد القذافي ،خالل حديث إلى
عما
قناة «تي آر تي» التركية ،على سؤال ًَ
سيحصل إذا ف ��رض ح�ظ��ر ج ��وي ،قائال
إن ه� ��ذا «ي �ف �ي��د ألن ال �ش �ع��ب ال �ل �ي �ب��ي في
ه��ذه ال�ح��ال��ة سيتجه وج�ه��ة واح ��دة ،هي
مواجهة االستعمار الجديد واإلمبريالية،
وس �ي �ت �ض��ح أن� �ه ��ا م � ��ؤام � ��رة ع �ل ��ى ليبيا
وع��دوان على ليبيا هدفه السيطرة على
نفط ليبيا» .وأض��اف أن «الشعب الليبي
ك �ل��ه س�ي�ح�م��ل ال �س�ل�اح وي �ق ��ات ��ل» .وحذر
من أن السالم العاملي سينهار إذا انهار
ف��ي ال �ب �ح��ر امل �ت��وس��ط .وق � ��ال« :إذا انهار
االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ف�س�ي�ن�ع�ك��س على
أوروبا وعلى الشرق األوسط وما ّ
يسمى
إسرائيل».
تحذير القذافي تزامن مع حركة موفدين
ل�ل�ن�ظ��ام ب� ��دأت م��ع وص� ��ول رئ �ي��س هيئة
اإلم � ��داد وال �ت �م��وي��ن ال �ل �ي �ب��ي ،ال� �ل � ً�واء عبد
الرحمن الزاوي ،إلى القاهرة ،حامال رسالة
من القذافي إلى املجلس العسكري الحاكم
في مصر تتضمن طلبات بمساعدته في
مواجهة الثوار.
وقال مصدر في مطار القاهرة إن طائرة
ك ��ان ع�ل��ى م�ت�ن�ه��ا ال �ل��واء ال � ��زاوي وصلت
إل��ى العاصمة امل�ص��ري��ة ،ول��م ي�ع��رف أحد
ح�ت��ى م��ن أع �ض��اء ال�ب�ع�ث��ة الدبلوماسية
ال�ل�ي�ب�ي��ة ف��ي ال �ق��اه��رة طبيعة ال ��زي ��ارة أو
أس� �ب ��اب� �ه ��ا .ورغ� � ��م ت ��وت ��ر ال� �ع�ل�اق ��ات بني
ط��راب�ل��س وال�ق��اه��رة بعد ح��دي��ث القذافي
عن املؤامرة املصرية على ليبيا ،املتمثلة
في تصدير حبوب الهلوسة إلى الشباب
الليبي وتحريضهم على ال �ث��ورة ،أكدت
م �ص��ادر ليبية ف��ي ال �ق��اه��رة لـ«األخبار»
أن األسباب الحقيقية للزيارة تتمثل في
طلب النظام الليبي أسلحة وذخيرة من
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري امل �ص��ري ال�ق��ائ��م على
تسيير ش��ؤون البالد .وأش��ارت املصادر،
ال�ت��ي رف�ض��ت اإلف�ص��اح ع��ن هويتها ،إلى
أن الزاوي طلب لقاء املشير محمد حسني
ط� �ن� �ط ��اوي ،م� �ن� �ف ��ردًا .ل �ك �ن��ه ب �ع��دم��ا شعر
بصعوبة تحقيق مطلبه ه��ذا ،اق�ت��رح أن
ي �ك��ون ال �ل �ق��اء ب �ح �ض��ور أع �ض��اء املجلس
العسكري.
لكن زي ��ارة ال ��زاوي ل��م تقتصر على طلب

لقاء املشير طنطاوي واملجلس العسكري
ف �ق��ط ،ب ��ل أش � ��ارت م �ص ��ادر داخ � ��ل وزارة
الخارجية املصرية إلى أن ال��زاوي اتصل
ف��ور وص��ول��ه إل��ى ال�ق��اه��رة بمكتب وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،وط �ل��ب لقاءه
ع�ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة ل�ل�ت�ش��اور ف��ي إمكان
إغ�ل�اق مصر ل�ح��دوده��ا م��ع ليبيا بهدف
م �ن��ع دخ� ��ول امل �س ��اع ��دات إل ��ى ال� �ث ��وار من
ط��ري��ق م �ص��ر ،وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي رفضته
امل � �ص� ��ادر ،وق ��ال ��ت إن �ه ��ا أب �ل �غ��ت الزاوي
ومرافقيه قرار الرفض ،ألنها ال يمكنها أن
تساعد أو تشترك في حصار ثوار ليبيا،
وخصوصًا أن هناك ع��ددًا م��ن املصريني
ال يزالون داخل األراضي الليبية ،وإغالق
الحدود من شأنه منع هؤالء من الوصول
إلى مصر.
امل�ف��ارق��ة أن ال��وف��د الليبي بقيادة الزاوي
ضم سلمى راشد ًالتي يريد النظام الليبي
أن ت�ح��ل م �ن��دوب��ة ل�ل�ي�ب�ي��ا ل ��دى الجامعة
العربية ،خلفًا لعبد املنعم الهوني ،الذي
ع�ي�ن��ه امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال�ل�ي�ب��ي مندوبًا
دائمًا لدى الجامعة.
وك��ان دبلوماسيون ليبيون معارضون
ل�ل�ق��ذاف��ي ق��د أك� ��دوا أن ال � ��زاوي ،وه ��و من
«ال �ض �ب��اط األح� � ��رار» ال��ذي��ن أس �ه �م��وا في
االنقالب الذي جاء بالقذافي إلى السلطة

عام  ،1969ينوي إخبار املجلس العسكري
امل � �ص ��ري أن م �ص �ي��ر م ��ا ي � �ق ��ارب مليون
عامل مصري في ليبيا سيكون مرتبطًا
ب��امل��وق��ف ال ��ذي س�ت�ت�خ��ذه م�ص��ر ف��ي دعم
نظام القذافي.
سباق بدا واضحًا بني السلطة واملعارضة
على كسب تأييد عربي دول��ي في النزاع
ال ��دائ ��ر .ف�ف�ي�م��ا أق �ل �ع��ت  4ط ��ائ ��رات ليبية
م��ن مطار ط��راب�ل��س ،إح��داه��ا ًمتجهة إلى
فنزويال واثنتان قصدتا دوال في جنوب
آسيا ،والرابعة اتجهت جنوبًا إلى إحدى
ال � ��دول األف��ري �ق �ي��ة ،ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األنباء
الرسمية البرتغالية عن مصدر في وزارة
الخارجية أن وزير الخارجية البرتغالي،
ل��وي��س أم� ��ادو ،اس�ت�ق�ب��ل م�ب�ع��وث��ًا للزعيم
الليبي في لشبونة .وكان مسؤول مالطي
ق ��د ق � ��ال ف ��ي وق � ��ت س ��اب ��ق إن مبعوثني
ليبيني وصلوا إل��ى مالطا ،أم��س ،إلجراء
محادثات مع املسؤولني ،ثم توجهوا إلى
البرتغال.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه ،ن�ف��ى وزي ��ر الدفاع
اإلي� �ط ��ال ��ي ،ان �ي��ات �س �ي��و الروس � � ��ا ،هبوط
ط��ائ��رة ليبية ف��ي ب�ل�اده ت�ح�م��ل موفدين
لنظام القذافي ،تعليقًا على أنباء ترددت
أنها توقفت ف��ي مطار روم��ا ف��ي طريقها
إل � ��ى ب ��روك � �س ��ل .ل �ك ��ن وزي � � ��ر الخارجية

السعودية تنفي
طلب واشنطن تسليح
الثوار
المعارضة تكشف
أن قطر عرضت عليها
التسليح

اإليطالي فرانكو فراتيني قال إن مبعوثني
حكوميني ليبيني توجهوا على ما يبدو
إل � ��ى ب ��روك� �س ��ل ل� �ل� �ح ��وار م� ��ع مسؤولني
ف ��ي االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي وح �ل��ف شمالي
األطلسي ،يعقدون اجتماعًا اليوم وغدًا.
وعلى خط املعارضة ،أعلن قصر اإلليزيه
أن ال��رئ�ي��س الفرنسي نيكوال ساركوزي
س�ي�ب�ح��ث ال �ي ��وم م ��ع م �س��ؤول��ي الشؤون
ال��دول�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االنتقالي
الليبي ،محمود جبريل وعلي العيساوي،
التطورات في ليبيا .وش��ارك جبريل إلى
ج��ان��ب ال �ع �ي �س��اوي ف ��ي ج�ل�س��ة للبرملان
األوروب� � � ��ي ،وال �ت �ق��ى م �س��ؤول��ة العالقات
الخارجية في االتحاد ،كاثرين أشتون.
وك � ��ان ف��رات �ي ً�ن��ي ق ��د ك �ش��ف أن «إيطاليا
أجرت اتصاال مع املجلس الوطني املؤقت
في بنغازي» ،حيث «ظهرت الرغبة لدى

ّ
واشطن مترددة إزاء الحظر الجوي :سيئاته أكثر من حسـ
نيويورك ــ نزار عبود
استبعد دبلوماسيون أميركيون فكرة
إنشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا،
ب ��ل ط �ل��ب دب �ل��وم��اس��ي أم �ي��رك��ي رفيع
امل�س�ت��وى م��ن س �ف��راء ع��رب إن �ش��اء تلك
املنطقة بأنفسهم .أم��ا األس �ب��اب فهي
كثيرة ،وشرحها محللون أميركيون
بأنها تبدأ بالتكلفة الباهظة في ليبيا
الشاسعة ،وال تنتهي عند احتماالت
الخطأ وإزهاق أرواح املدنيني الليبيني
وامل �ق��ات �ل�ين إل ��ى ج��ان��ب ق� ��وات العقيد
ال�ق��ذاف��ي .تطور م��ن شأنه تقويض أي
مكاسب سياسية ترتجى من التدخل.
ف ��رض ح�ظ��ر ج ��وي ّ ك�م��ا ب ��ات معروفًا
ي �ن � ّط ��وي ع �ل ��ى ش � ��ن ه �ج �م ��ات كثيفة
ومركزة على الدفاعات الجوية الليبية
إذا كانت جميع مواقعها معروفة .أما
بعدما انتشرت الدفاعات الجوية ،بما
ف��ي ذل ��ك أج �ه��زة ال� � ��رادار والصواريخ
املضادة للطائرات ،في أيدي املعارضة
الشعبية الليبية ،فقد بات من الصعب
التمييز ب�ين الصديق وال�ع��دو ف��ي أي
غارة .واألميركيون مشهورون بشغف
التدمير الشامل من دون تمييز ،ولذلك

تبعات جسيمة على مختلف الصعد.
ي�ب��دأ ف��رض ال�ح�ظ��ر ال �ج��وي بالغارات
ويمتد إلى تسيير دوريات من أسراب
ال�ط��ائ��رات ف��وق مساحة ليبيا البالغة
فقواعد
 1.8م�ل�ي��ون ك�ي�ل��وم�ت��ر م��رب��عً .
الحكومة تمتد من طرابلس شماال إلى
س�ب�ه��ا وغ ��ات ف��ي ال��وس��ط والجنوب.
وليس معلومًا على وجه التحديد أين
وض ��ع ال �ق��ذاف��ي ال �ص��واري��خ املضادة،
رغم أن الدهر أكل عليها وشرب.
وع� �ن ��دم ��ا ت �ت �ح��رك ال� � � � � ��رادارات لرصد
الطائرات ،ال بد من أن تأتي االستجابة
ال�ج��وي��ة ف ��ورًا ،حسبما ي��رى املحللون
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ون .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال مجال
للتفكير إن كانت م��وج��ات صديقة أو
ع� ��دوة ،أو إذا ك��ان��ت م��وض��وع��ة داخل
أح �ي��اء م��أه��ول��ة ب��ال �س �ك��ان لحمايتها
وتحميل املهاجم عواقب ضربها.
م� ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة ال �ع� �س �ك ��ري ��ة ،ستؤدي
م �ن �ط �ق��ة ال� �ح� �ظ ��ر ال � �ج� ��وي إل � ��ى وقف
ط �ل �ع��ات ط ��ائ ��رات ال �ن �ظ��ام وغاراتها.
ل�ك�ن�ه��ا ل��ن ت�ح�س��م ال��وض��ع العسكري
ع �ل��ى األرض ،ح �ي��ث ال ت � ��زال الغلبة
ل �ك �ت��ائ��ب ال �ق��ذاف��ي ال �ن �ظ��ام �ي��ة املدربة
وامل � �ج � �ه ��زة ب �ك �م �ي��ات وع � �ت� ��اد حربي

ي�ض��اه��ي م��ا ل��دى ال �ث��وار ب�ك�ث�ي��ر .هذا
ل��ن يوقف مدفعية ال�ق��وات الحكومية
وال دباباتها ف��ي األح�ي��اء وامل��دن .وال
تكفي منطقة الحظر وحدها لزعزعة
النظام ،ألن التجربة العراقية برهنت
عن قدرة على االستمرار ملدة  12عامًا
رغم الكلفة املادية الهائلة التي وصلت
إل� ��ى م �ئ ��ات م� �ل� �ي ��ارات ال � � � ��دوالرات من
تسيير ع�ش��رات ال �ط��ائ��رات ،وطائرات
االس�ت�ك�ش��اف وال �ت��زود ب��ال��وق��ود جوًا.
قضية باتت مهمة كثيرًا في حسابات
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ف��ي زمن
األزمات املالية املستفحلة .أما مخاطر
وق� � ��وع أع � � ��داد ه��ائ �ل��ة م ��ن الضحايا
ف��ي ص �ف��وف امل��دن �ي�ين ج� ��راء الغارات
التمهيدية ،فهي عالية للغاية.
في هذا السياق ،يرى محللون غربيون
أن الحسم ال بد أن يأتي بإنزال قوات
ع �س �ك��ري��ة ب ��ري ��ة ت ��زح ��ف ع �ل��ى معاقل
ّ
ال� �ق ��ذاف ��ي ال � ��ذي أع � ��د ن �ف �س��ه مل �ث��ل هذا
االحتمال منذ ع�ق��ود .استعد القذافي
عسكريًا وقبائليًا منذ مدة .وستواجه
القوات البرية الغربية التي قد تتدخل
خليطًا م��ن امل�س�ل�ح�ين ،ال��ذي��ن يصعب
ال �ت �م �ي �ي��ز ب �ي �ن �ه��م .م �ن �ه��م م ��ن سيطلق

النار معها .وآخ��رون سيطلقون النار
عليها .ال بل إن الكثير من الثوار ّ
عبروا
ص��راح��ة ع��ن أن �ه��م س�ي�ت�ص��ال�ح��ون مع
جانبه في حال
القذافي ويحاربون إلى
ّ
حدوث أي تدخل أجنبي مسلح ،وربما
ع �ن��دم��ا ي �ط �ل �ب��ون ف� ��رض ح �ظ��ر جوي
فإنهم ال يدركون أبعاده الفعلية.
ال �ل �ي �ب �ي��ون ال ي� ��زال� ��ون ي� �ع ��ان ��ون آثار
االس �ت �ع �م ��ار اإلي� �ط ��ال ��ي ح �ت��ى اليوم.
وح �ت��ى ل ��و س �ك��ت ال� �ث ��وار ف ��ي البداية
م ��ن أج� ��ل ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �ط��اغ �ي��ة في
ط��راب �ل��س ،ل�ي��س ه �ن��اك م��ا ي�م�ن��ع دون
انقالبهم الحقًا على القوات األجنبية
كما وقع في أفغانستان والعراق.
ل� �ع ��ل ت ��أك� �ي ��د ذل � ��ك ي ��أت ��ي ع� �ل ��ى لسان
ال� �ق ��ذاف ��ي ،ال� ��ذي ه ��دد أم ��س بمقاومة
م�ن�ط�ق��ة ال�ح�ظ��ر ال �ج��وي واستغاللها
إلثبات مطامع الغرب في «سرقة نفط
البالد» .وقال في مقابلة مع التلفزيون
ال � �ت� ��رك� ��ي« :إذا ات� � �خ � ��ذوا ق� � � ��رارًا كهذا
ف�س�ي�ك��ون م�ف�ي �دًا ل�ل�ي�ب�ي��ا؛ ألن الشعب
الليبي سيرى الحقيقة بأنهم يريدون
السيطرة على ليبيا وسرقة نفطها».
فالغارات الجوية وحدها قد ال تسقط
ال � �ق ��ذاف� ��ي ،ب� ��ل ت �ج �ع �ل��ه ي �ش��ن وقواته

