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مقاتلون في نقطة بني راس
النوف وبن جواد أمس (أسماء
وجيه ــ رويترز)

تلك الهيئة في رف��ض التدخل العسكري
لقوى أجنبية».
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،دخ �ل��ت م�ع��رك��ة املواقع
ال �ن �ف �ط �ي��ة ح � ّ�ي ��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذ أم � � ��س ،حيث
ت� � �م� � �ح � ��ورت امل� � � �ع � � ��ارك ح� � � ��ول منطقتني
ح�ي��وي�ت�ين ،ال��زاوي��ة ف��ي ال �غ��رب والسدرة
في الشرق .وفيما ال تزال الزاوية موضع
تضارب في املعلومات بشأن من يسيطر
عليها ،ذك��ر متحدث باسم الحكومة في
طرابلس أن قواتها تسيطر على معظم
أج��زاء الزاوية ،ولم يعد في املدينة سوى
عدد قليل من املقاتلني.
وت �ب��ادل��ت ال�ح�ك��وم��ة الليبية واملعارضة
ال�ل��وم ف��ي ح��ادث تفجير منشآت نفطية
ف ��ي ش ��رق ال� �ب�ل�اد .وق � ��ال امل �ع ��ارض ��ون إن
قوات القذافي ضربت خط أنابيب نفطيًا
يؤدي إلى السدرة ،وأسقطت قنابل على

خزانات في منطقة رأس الن��وف .وأفادت
قناة «ال�ج��زي��رة» الفضائية ب��أن مهندسًا
يعمل ف��ي م��رف��أ ال �س��درة ال�ن�ف�ط��ي ،يدعى
م�ح�م��د ال�ه��اش�م��ي ،ق��ال إن امل��رف��أ تعرض
لهجمات جوية دم��رت صهاريج تخزين
ومنشآت مثل محطات املياه والكهرباء.
وأض � ��اف أن ��ه رأى ال �ط��ائ��رات الحكومية
تهاجم املرفأ ،وأن أربعة صهاريج تخزين
انفجرت ف��ي املجمع النفطي ،وك��ل منها
يسع نحو  150ألف غالون.
وتعليقًا على ذلك ،قال املسؤول اإلعالمي
ف��ي امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال�ل�ي�ب��ي املعارض،
عصام غرياني ،إن القذافي يحاول ضرب
خطوط األنابيب وإثارة قلق األميركيني،
ك��ي يتدخلوا ب��ري��ًا ،وه��و م��ا م��ن شأنه أن
يعزز الدعم للقذافي بني الشعب الليبي.
بيد أن التلفزيون الحكومي الليبي ّ
حمل
املسؤولية لعناصر مسلحني «مدعومني
من القاعدة».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،أك��دت م�ص��ادر املعارضة
ّ
تضيق الخناق
أن دبابات تابعة للقذافي
ع �ل��ى امل � �ي� ��دان ال��رئ �ي �س��ي ال� � ��ذي يسيطر
عليه املعارضون في مدينة الزاوية ،وأن
ق �ن��اص��ة ت��اب �ع�ين ل��ه ي�ط�ل�ق��ون ال �ن��ار على
ك ��ل ش � ��يء ي �ت �ح ��رك .ل �ك��ن أح � ��د املقاتلني
ف��ي امل��دي�ن��ة دح��ض امل�ع�ل��وم��ات الرسمية،
مؤكدًا أن الثوار ال يزالون يسيطرون على
امليدان الذي يقع في وسط املدينة .وذكر
ُمسؤول في مصفاة الزاوية النفطية ،التي
َ ّ
تعد كبرى املصافي الليبية والقريبة من
الحدود التونسية ،أن معارك ضارية أدت
إلى إغالق هذه املصفاة.
في ه��ذا ال��وق��ت ،ذك��رت صحيفة «برنيق»
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،أن ع��دد ض�ح��اي��ا ال�ق�ص��ف الذي
شنته طائرات سالح الجو التابعة للقذافي
على مدينة رأس النوف ،شرقي طرابلس،
ارتفع إلى خمسة قتلى و 30جريحًا .وقال
املوقع اإللكتروني للصحيفة ،إن «كتائب
القذافي ال تزال تقصف الثوار املتاخمني
ل�ب�ل��دة ب��ن ج ��واد 100 ،ك�ل��م ش��رق��ي مدينة
س� ��رت» ،م��وض�ح��ًا أن ال�ك�ت��ائ��ب تستخدم

ـناته
ح��رب عصابات منظمة ف��ي مساحات
ش ��اس �ع ��ة م� ��ن ل �ي �ب �ي��ا .ع �ن ��ده ��ا يدخل
ال �غ��ازي ف��ي م�ت��اه��ات ج��دي��دة وتسقط
منطقة الحظر الجوي تلقائيًا.
على مستوى امل�ص��ال��ح ،رأى محللون
أم � �ي ��رك � �ي ��ون أن م �ص �ل �ح��ة الواليات
امل�ت�ح��دة اآلن �ي��ة ف��ي ليبيا أض�ع��ف من
امل �ص��ال��ح األوروب � �ي� ��ة ،وف ��ي مقدمتها
إي �ط��ال �ي��ا ،امل �ت �ض��رر األول م��ن سقوط
ال � �ن � �ظ� ��ام وم � � ��ن امل� � �خ � ��اض العسكري
ال��راه��ن .ل�ك��ن األوروب �ي�ي�ن ل�ي�س��وا على
اس� �ت� �ع ��داد ل� �خ ��وض ال� �ح ��رب م ��ن دون
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .أم��ا إذا ك��ان��ت هذه
املهمة اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ظ��اه��ره��ا ،قابلة
ألن ت�ت�ح��ول إل��ى ت��راج�ي��دي��ا إنسانية،
أف� �غ ��ان� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع� ��راق � �ي� ��ة امل � � �ق� � ��اس ،فإن
م�ص��ال��ح ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن حيث
االستثمارات وفرص استغالل الثروات
ف��ي ال�ن�ظ��ام ال�ق��ائ��م أو امل�ق�ب��ل ،ستكون
مضمونة أكثر باالبتعاد عن التدخل
العسكري واالكتفاء بالدعم السياسي
واإلنساني.
ل� ��ذا ف� ��إن أوروب � � ��ا ه ��ي ال �خ��اس��ر األول
م ��ن ال� �ص ��راع ال ��دائ ��ر ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا .فهي
م��ن ناحية مضطرة إل��ى معالجة آثار

الشرعية إليها من القارة
الهجرة غير ً
األفريقية ،فضال عن تكبد أسعار نفط
عالية مؤثرة على اقتصاداتها املتعثرة.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ت �خ �س��ر الحليف
االس�ت��رات�ي�ج��ي (ح�ك��وم��ة ال �ق��ذاف��ي) في
م�ح��ارب��ة م��ا يسمى «اإلره � ��اب» .نظام
كانت تتعامل معه استخباريًا على كل
املستويات .كذلك إن خطر امتداد روح
الثورة التونسية ـــــ الليبية إلى الجزائر
واملغرب وغيرها من دول واقعة جنوب
الصحراء الكبرى ،بات شبه مؤكد في
أم��اك��ن ي�ن�ت�ش��ر ف�ي�ه��ا ع �ن��اص��ر تنظيم
«القاعدة في املغرب والصحراء».
ل ��ذا ق ��د ي �ك��ون ال �خ �ي��ار األف� �ض ��ل لهذه
ال ��دول م�س��اع��دة ال�ح�ك��وم��ة امل��ؤق�ت��ة في
ب �ن �غ��ازي ،وت�ج�ه�ي��ز ال �ث��وار وتدريبهم
الطيران العسكري
على مواجهة خطر
ً
ال �ل �ي �ب��ي امل �ت �ه��ال��ك أص� �ل ��ا .ورب� �م ��ا إذا
ت �ل �ك��أت ال� � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ف ��ي ذل � ��ك ،أو
ت �ح��اش �ت��ه ب �س �ب��ب م ��ا ح �ص��ل للفرقة
الخاصة البريطانية شرقًا ،أو للطائرة
املروحية العسكرية الهولندية غربًا،
ف�س�ت��دخ��ل ق ��وى إق�ل�ي�م�ي��ة أخ ��رى ألداء
هذا الدور بطريقة أكثر ّ
سرية ملساندة
ثوار ليبيا.

صواريخ الغراد والقنابل العنقودية.
م � � ��ن ج � �ه � ��ة أخ � � � � � ��رى ،أط � � �ل � ��ق السجناء
السياسيون الليبيون البيان التأسيسي
ل�ج�م�ع�ي��ة س�ج�ن��اء ال�س�ي��اس��ة وال � ��رأي في
ليبيا .وذكرت صحيفة «برنيق» أن البيان
ي��دع��و إل ��ى «ت��أس �ي��س ج�م�ع�ي��ة للسجناء
ال�س�ي��اس�ي�ين م��ن مختلف األط �ي��اف ومن
ك��ل أن�ح��اء ال��وط��ن ،للقيام بمسؤولياتهم
ت �ج��اه ن �ص��رة ث ��ورة  17ف�ب��راي��ر وتحقيق
أهدافها».
ع� ��رب � �ي� ��ًا ،ب� �ع ��د ن� �ف ��ي وزي� � � ��ر الخارجية
ال� � �س� � �ع � ��ودي ،س � �ع� ��ود ال� �ف� �ي� �ص ��ل ،تسلم
ال� ��ري� ��اض ط �ل �ب��ًا م ��ن ال � ��والي � ��ات املتحدة
لتزويد الثوار الليبيني باألسلحة ،كشف
امل�س��ؤول اإلع�لام��ي ف��ي املجلس الوطني
الليبي املعارض ،عصام غرياني ،عن أن
قطر عرضت على الثوار تسليحهم .وقال
إن املجلس العسكري يعكف على تقويم
االح �ت �ي��اج��ات .وت��اب��ع أن ف ��رض منطقة
لحظر الطيران سيكون مفيدًا ،لكن قوات
املعارضة ستواجه دبابات .وأض��اف أنه
ُ
سيبحث ما إذا كانوا سيشترون أسلحة،
م �ش��ددًا ع�ل��ى أن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى السالح
ل �ي��س ق �ض �ي��ة .ف �ق��د ع��رض��ت ق �ط��ر ودول
أخرى املساعدة.
التسليح أي�ض��ًا يشغل واش�ن�ط��ن ،إذ قال
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض إن ال�ح�ظ��ر ال��دول��ي على

إرس� ��ال ال �س�ل�اح ل�ل�ي�ب�ي��ا ي�ت�ض�م��ن مرونة
ت �ك �ف��ي ل �ل �س �م��اح ب �ت �س �ل �ي��ح املعارضني
الليبيني إذا صدر قرار بذلك.
وع� �ش� �ي ��ة اج� �ت� �م ��اع وزراء دف � � ��اع الدول
األعضاء في الحلف األطلسي في بروكسل،
أع �ل��ن األم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ح�ل��ف ،أن � ��درس فو
راسموسن ،في حديث إلى شبكة «سكاي
نيوز» ،أن الحلف «ال يتطلع ..إلى التدخل
لكننا طلبنا من جيشنا وضع
في ليبياّ ،
تخطيط متعقل لكل االحتماالت».
وأض � ��اف« :إذا ت�ط�ل��ب األم � ��ر ،ي�م�ك�ن�ن��ا أن
نستجيب في وق��ت قصير للغاية .هناك
ح �س��اس �ي��ات ك �ث �ي��رة ف ��ي امل �ن �ط � ًق��ة ف ��ي ما
يتعلق بما يمكن اعتباره تدخال عسكريا
أج �ن �ب �ي��ًا .ل��ذل��ك ف� ��إن أي ت �ح��رك ي �ج��ب أن
يستند إل��ى ت��أي�ي��د دول ��ي واس ��ع النطاق
يشمل تأييدًا من املنطقة».
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر ح �ك� ُ�وم � َي��ة أم �ي��رك �ي��ة قد
أكدت أن البدائل التي تناقش بشأن فرض
منطقة حظر جوي ،تتضمن إقامة جسر
ج��وي أو ب�ح��ري لنقل إم� ��دادات إنسانية
أو مرافقة سفن مدنية تتجه إل��ى ميناء
بنغازي أو مناطق أخرى تخضع لسيطرة
ال �ث��وار ال�ل�ي�ب�ي�ين .وت�ش�م��ل ال�ب��دائ��ل أيضًا
تسيير دوري ��ات بحرية قبالة السواحل
الليبية لإلشراف على حظر نقل األسلحة
إل��ى الحكومة الليبية وف��ق ق��رار مجلس

األمن الرقم  .1970وأوضحت هذه املصادر
أن اإلجراءات البحرية املقترحة ال تتطلب
قرارًا جديدًا من مجلس األمن.
بدورها ،دعت وزيرة الخارجية األميركية
ه �ي�لاري كلينتون امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إلى
ف ��رض م�ن�ط�ق��ة ح �ظ��ر ج ��وي ف ��وق ليبيا،
م��ؤك��دة أه�م�ي��ة ات �خ��اذ األم ��م امل �ت �ح��دة ،ال
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ه��ذا ال �ق��رار .واعترفت
ب ��أن ال �ط��ري��ق ًإل ��ى ح ��ل األزم � ��ة ف ��ي ليبيا
سيكون طويال ،وقالت« :نتمنى أن يحل
ذلك سلميًا ،ونتمنى أن يرحل (القذافي)
ونتمنى أن ن��رى حكومة جديدة
سلميًا.
لاّ
تأتي سلميًا» .إ أنها أضافت« :لكن إذا
ل��م يكن ذل��ك ممكنًا ،فعندها سنعمل مع
املجتمع الدولي».
وج��اءت تصريحات كلينتون في أعقاب
م � �ح� ��ادث� ��ات ه��ات �ف �ي��ة أج � ��راه � ��ا الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا م��ع رئيس وزراء
بريطانيا ديفيد كاميرون ،أمس ،تناولت
ت�ن�س�ي��ق ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ال��رام �ي��ة إلى
إنهاء العنف ضد الشعب الليبي ،وضمان
مساءلة من ارتكبوا هذا العنف.
ّ
وأعدت بريطانيا وفرنسا ّ
مسودة مشروع
ق� � ��رار ج ��دي ��د ب� �ش ��أن ف � ��رض ح �ظ ��ر جوي
س �ي �ق��دم إل ��ى م�ج�ل��س األم� ��ن ال �ي ��وم ،لكنه
يواجه حاليًا معارضة الصني وروسيا.
(األخبار ،رويترز ،يو بي آي)
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