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الديكتاتوريات العربـ
ّ
التحالف العربي والغربي يمطر ليبيا بالصواريخ :بدأ الحظر الجوي

ّ
الغربية
الدول
نت
دش
ّ
والعربية أمس التدخل
العسكري في ليبيا بغارات
قالت إنها استهدفت
كتائب العقيد القذافي،
في عملية أطلق عليها اسم
ّ
األوديس ّا» ،في وقت
«فجر
واصلت فيه قوات النظام
الليبي هجومها على بنغازي

فيما أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش
األم�ي��رك�ي��ة ،األم �ي��رال م��اي�ك��ل م��ول��ن ،أن
ال � �ق� ��وات امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة «فجر
األوديسا» بدأت فعليًا تطبيق منطقة
الحظر الجوي ف��وق ليبيا ،ق��ررت قطر
أم��س نشر «أرب��ع ط��ائ��رات» حربية في
األج��واء الليبية للمشاركة في التدخل
العسكري للتحالف ضد قوات العقيد
معمر القذافي.
وأع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة الدفاع
الفرنسية ،لوران تيسييه ،في تصريح
صحافي في وزارة الدفاع ،أن «قرار قطر
نشر أربع طائرات في املنطقة يدل على
امل�ش��ارك��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ه��ذه العملية».
وكان السفير البريطاني لدى باريس،
بيتر ويستماكوت ،ق��د أع�ل��ن مشاركة
ط��ائ��رات قطرية وس�ع��ودي��ة وإماراتية
في العملية.
بدوره ،أكد مولن في مقابلة مع شبكة
«سي بي اس» أن «هناك قوات ،طائرات
بشكل محدد ،من قطر تتحرك ،ونحن
نتكلم ،ال��ى م�س��رح العمليات .وهناك
بلدان أخ��رى التزمت ،لكنني أفضل أن
تعلن هي بنفسها هذا االلتزام».
وف ��ي ال��وق��ت ال� ��ذي أع �ل �ن��ت ف �ي��ه وزارة

ال ��دف ��اع «ال �ب �ن �ت��اغ��ون» ،أن «مقاتالت
أم �ي��رك �ي��ة ت��دع �م �ه��ا ط� ��ائ� ��رات الحرب
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ن � �ف� ��ذت غ � � � � ��ارات أمس
ع�ل��ى ال �ق��وات ال�ب��ري��ة امل��وال�ي��ة للقذافي
ودف��اع��ات��ه ال�ج��وي��ة ف��ي الجماهيرية»،
قال مولن ،لشبكة «سي إن إن» ،إن قوات
العقيد القذافي «موزعة بطريقة سيئة
ب�ين طرابلس (غ��رب ال�ب�لاد) وبنغازي
(أب ��رز معقل ل�ل�ث��وار) وس�ن�ح��اول قطع
ال ��دع ��م ال �ل��وج �س �ت��ي اع �ت �ب ��ارًا م ��ن يوم
غ��د (ال � �ي ��وم)» .وأض � ��اف إن العمليات
ض ��ت أم � ��س ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ج� �ي ��د ،ولم
م� � ّ
تحلق ط��ائ��رات أو مروحيات للقذافي
ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل ��اض �ي�ي�ن ،وقال«لذلك
ب� ��دأ س ��ري ��ان م �ف �ع��ول ال �ح �ظ��ر الجوي
فعليًا» .وق��ال إن ال�ط��ائ��رات األميركية
واألوروبية املشاركة في فرض الحظر
ال �ج��وي س�ت�ق��وم ب ��دوري ��ات ع�ل��ى مدار
ال �س��اع��ة ف� ��وق ب �ن �غ ��ازي ،م��وض �ح��ًا أن
«امل ��رح �ل ��ة األول � � ��ى» م ��ن ع�م�ل�ي��ة فرض
الحظر ال�ج��وي عسكريًا ستركز على
تعطيل االتصاالت لقوات القذافي.
وف� ��ي م ��ؤش ��ر ع �ل��ى أن ه� ��دف القيادة
األم �ي��رك �ي��ة ل �ي��س إزاح � ��ة ال �ق��ذاف��ي من
ال �ح �ك��م ،ق� ��ال ق��ائ��د ال� �ق ��وات املشتركة
«ك� �ي ��ف س �ت �ن �ت �ه��ي ه � ��ذه (امل� �ه� �م ��ة) في
س �ي��اق س �ي��اس��ي ،ال أس�ت�ط�ي��ع القول..
ن ��ري ��د أن ي � �ق ��وم (ال � �ق � ��ذاف � ��ي) بسحب
ّ
مقارها
قواته املنتشرة في البالد إلى
األس��اس �ي��ة ،ووق ��ف م�ه��اج�م��ة شعبه».
لكن مدير مركز «ستاتفور» للتحليالت
االس�ت�خ�ب��اري��ة ،ج ��ورج ف��ري��دم��ان ،رأى
أن الهجمات تستهدف أي�ض��ًا العقيد
القذافي نفسه وأوالده أو قادة رفيعي
املستوى في نظام القذافي.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ق��ال م�س��ؤول عسكري
أم�ي��رك��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى ،إن الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ت� �ت ��وق ��ع ت �ن �ف �ي��ذ امل� ��زي� ��د من
ال� �ض ��رب ��ات ض ��د ل �ي �ب �ي��ا م ��ع استمرار
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي يقودها

ال �غ��رب ض��د م�ع�م��ر ال �ق��ذاف��ي .وأضاف
إن رئ �ي��س ال �ق �ي��ادة األف��ري �ق �ي��ة للقوات
األميركية ،الجنرال كارتر ه��ام ،يرأس
ّ
املنسقة ضد القذافي
حاليًا العمليات
«وي �ع �م��ل ب �ج��د ك �ب �ي��ر ل�ت�ن�ف�ي��ذ انتقال
ف��ي األي ��ام القليلة امل�ق�ب�ل��ة» ال��ى قيادة
ائتالفية.
وكانت  19طائرة حربية أميركية على
األق��ل ،بينها ث�لاث ط��ائ��رات «شبح بي
 ،»2قد أغارت على أهداف في ليبيا أول
من أمس ،حسبما أعلن املتحدث باسم
القيادة األميركية في أفريقيا ،كينيث
فيدلر ،ف��ي شتوتغارت ب�غ��رب أملانيا،
حيث مقر قيادته.
وكانت القوات األميركية والبريطانية
ق��د أط�ل�ق��ت  124ص��اروخ��ًا ع��اب �رًا ضد
«أك �ث��ر م��ن  20ن �ظ��ام��ًا ل �ل��دف��اع الجوي
ف� ��ي غ��ال �ب �ي �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ط� � ��ول ساحل»
امل�ت��وس��ط ،حسبما أع�ل��ن ف�ي��دل��ر ،فيما
شاركت فرنسا بـ«أكثر من  15طائرة»،
ح�س�ب�م��ا أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م هيئة
أركان الجيوش الفرنسية العقيد تيري
بوركار .كذلك ،قال متحدث باسم وزارة
الدفاع الفرنسية إن الطائرات الحربية
ال �ف��رن �س �ي��ة ل ��م ت ��واج ��ه م �ع��ارض��ة حني
شاركت في ف��رض منطقة حظر جوي
فوق ليبيا أمس.
وب� � ��دأت ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة أول من
أم � ��س ،م ��ع ت�ح�ل�ي��ق ط ��ائ ��رات «رافال»
و«ميراج  »2000فوق األراضي الليبية،
حيث دمرت عدة دبابات تابعة للقوات
املوالية للقذافي.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،أظ� �ه ��رت ال �ق �ن��اة الليبية
«الجماهيرية» صورًا لجنازة جماعية
ق��ال��ت إن�ه��ا ل�ع��دد م��ن ضحايا القصف
ال �ج ��وي ال� ��ذي ب ��دأت ��ه ق� ��وات التحالف
ال�س�ب��ت .وأع �ل��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ل�ي�ب��ي أن
ن�ح��و  50ش�خ�ص��ًا ل �ق��وا م�ص��رع�ه��م في
أولى هجمات قوات التحالف.
وقال بيان أذاعته وزارة الدفاع الليبية

إن وح � ��دات ال�ش�ع��ب امل�س�ل��ح «ملتزمة
بوقف إطالق النار» مرجعة ما تناقلته
ب �ع��ض وس��ائ��ل اإلع �ل��ام األج �ن �ب �ي��ة عن
استمرار إطالق نار إلى مواجهات في
مدينة بنغازي بني الثوار و«عصابات
اإلرهابية».
املرتزقة ً
لكن مسؤوال في قوات الثوار أبلغ قناة
«الجزيرة» القطرية ،أن نظام القذافي
عمد ال��ى إخ ��راج جثث امل��دن�ي�ين الذين

قطر تشارك بأربع طائرات
تؤكد انضمام
حربية ...وواشنطن ّ
ّ
السعودية واإلمارات إلى العملية

ق �ت�ل �ت �ه��م ك �ت��ائ �ب��ه م �ن��ذ ان � � ��دالع أعمال
العنف بعدما خبأها في «املستشفيات
وال �ف �ن��ادق» لكثرتها ،وتنظيم جنائز
ل �ه��ا ع �ل��ى أس� ��اس أن ال�ق�ت�ل��ى ضحايا
القصف الجوي لقوات التحالف.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة األن � �ب ��اء ال �ف��رن �س �ي��ة إن
ق�ن��اب��ل س�ق�ط��ت ق ��رب م�ق��ر ال �ق��ذاف��ي في
ب��اب ال�ع��زي��زي��ة .وش�م��ل ال�ق�ص��ف أيضًا
ق��اع��دة املعيتيقة ش��رق ط��راب �ل��س ،في
وقت تحدثت فيه «الجزيرة» عن غارة
ع�ل��ى الكلية العسكرية ق��رب مصراتة
(نحو  200كيلومتر شرق طرابلس).
وف �ي �م��ا ت �ح��ول��ت ق ��اع ��دة «أكروتيري»
على ال�س��اح��ل الجنوبي للجزيرة الى

ينظر الى دبابة
دمرتها قوات
التحالف بني
بنغازي وأجدابيا
أمس (صهيب
سالم ــ رويترز)

القذافي يعلن تسليح الشعب :ليبيا أصبحت جمرًا
استخدام أدوات ً
لجأ العقيد معمر القذافي الى ُ ّ
تنظيم القاعدة في خطابه املسجل إذاعيًا ،قائال إن
«وسائل إرهابية
«الحلف املسيحي الصليبي» يستعمل اّ
لكن الذي سينتصر هو صاحب األرض» ،إل أن الرئيس
األميركي باراك أوباما أكد عدم نية بالده نشر الجنود
األميركيني في ليبيا
ع� ��اد ال��زع �ي��م ال �ل �ي �ب��ي ال �ع �ق �ي��د معمر
القذافي ال��ى ساحة التهديد مجددًا،
لكن بصوت دون صورة ّكما في األيام
األخيرة .وفيما كان يحذر الغرب في
خ�ط��اب��ات��ه دائ�م��ًا م��ن تنظيم القاعدة
واملتشددين اإلسالميني ،لجأ أخيرًا
بعد بدء عملية فرض الحظر الجوي
ف��وق ب�لاده ال��ى استخدام لغة هؤالء
«اإلره� ��اب � �ي�ي��ن» ،م �ع �ل �ن��ًا أن «الحلف
امل� �س� �ي� �ح ��ي ال� �ص� �ل� �ي� �ب ��ي» يستعمل
«وسائل إرهابية لكن الذي سينتصر
هو صاحب األرض».
وقال القذافي ،الذي وجد في العملية
ال �ع �س �ك��ري��ة أن� �ه ��ا ت �س �ت �ه��دف «محو
اإلسالم»« ،لن نفرط في ثورة الفاتح،

ول ��ن ن �ت��رك ال �ن �ف��ط ألم �ي��رك��ا وفرنسا
أوالدنا».
وب��ري�ط��ان�ي��ا ألن ه��ذا ق��وت ً
وأك��د أن «اإل ًس�ل�ام س �ي��زداد ق��وة بعد
اليوم» ،قائال «نحن نقاتل في جبهة
واس �ع��ة ل��ن ت�س�ت�ط�ي�ع��وا إخضاعنا،
ن �ح��ن ن�ف�س�ن��ا ط��وي��ل وأن� �ت ��م نفسكم
قصير».
ووف� � � ��ى ال � �ق� ��ذاف� ��ي ب � ��وع � ��ده ملؤيديه
ب �ت �س �ل �ي �ح �ه��م وت� �ح ��وي ��ل ل �ي �ب �ي��ا الى
«ج� � �م � ��رة ح� � �م � ��را» ك � �م ��ا ف � ��ي خطاب
سابق ،بقوله «كل الشعب مسلح اآلن
بالبنادق والقنابل» ،وأصبحت ليبيا
اآلن «جمر وجحيم» ،واصفًا التحالف
ال �غ��رب��ي ب �ـ «اإلره ��اب� �ي�ي�ن واملجرمني
والوحوش».

وتوعد القذافي التحالف «باالنهزام
وال � � �س � � �ق� � ��وط م� �ث� �ل� �م ��ا س � �ق� ��ط هتلر
ونابوليون وموسوليني تحت أقدام
الجماهير» ،كما توعد ال�ث��وار الذين
ن�ع�ت�ه��م ب��ال �خ��ون��ة ،ب��ال�ق�ت��ل .ورأى أن
الغرب «لم يستفد من دروس املاضي»،
ً
ق��ائ�ل�ا «ل �ق��د ان�ه��زم�ت��م ف��ي الصومال
وال� � � �ع � � ��راق وف� �ي� �ت� �ن ��ام وأفغاستان
وهزمكم (أسامة) بن الدن ،هذا الرجل
ال �ض �ع �ي��ف» ،داع �ي ��ًا ق� ��وات التحالف
ال�غ��رب��ي إل��ى «ال��رج��وع إل��ى الصواب
ألنكم مهزومون ال محالة».
ّ
وف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ت� �ح ��دث نجله
س �ي��ف اإلس �ل��ام م�ع�م��ر ال �ق ��ذاف ��ي ،في
مقابلة بثتها شبكة «اي ��ه ب��ي سي»
األم�ي��رك�ي��ة ،م�ش��ددًا على أن ليبيا لن
تهاجم ط��ائ��رات مدنية ف��ي املتوسط
ردًا على العملية العسكرية الغربية
ضدها .وقال إن «هدفنا هو مساعدة
ش�ع�ب�ن��ا ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،وخ �ص��وص��ًا في
ب� �ن� �غ ��ازي» ،م �ع �ق��ل ال� �ث ��وار الليبيني،
م�ت��اب�ع��ًا «ص��دق��ون��ي ،إن �ه��م يعيشون
كابوسًا».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال ال��رئ�ي��س األميركي،
باراك أوباما ،أمام مجموعة صغيرة
م��ن الصحافيني ف��ي ب��رازي�ل�ي��ا ،حيث

ب� ��دأ أم� ��س زي � � ��ارة ت �س �ت �غ��رق خمسة
أي ��ام «ق� ��ررت ال �ي��وم ال �س �م��اح للقوات
األم �ي��رك �ي��ة ب��ال �ب��دء ب�ت�ح��رك عسكري
محدود في ليبيا» ،مشددًا على «أننا
ل ��ن ن �ق��وم ب �ن �ش��ر ،أك� ��رره� ��ا ،ل ��ن نقوم
بنشر الجنود األميركيني في ليبيا».
وتابع «أري��د أن يعلم األميركيون أن
استخدام القوة لم يكن الخيار الذي
كنا نفضله .وأن��ا بالتأكيد ل��م أتخذ
هذا القرار بخفة».

لقد انهزمتم في الصومال
والعراق وهزمكم (أسامة) بن الدن،
هذا الرجل الضعيف
ولم يغلق أوباما في خطابه العلني
الباب أمام عمل عسكري رغم انتقاده
ال � �ح � ��روب «ال� �غ� �ب� �ي ��ة» ك � ًم ��ا س �ب ��ق أن
وصف حرب العراق ،قائال «ال يمكننا
أن نبقى مكتوفي األيدي عندما يقول
طاغية لشعبه إنه لن يرحمه ،وعندما
تقوم قواته بتكثيف هجماتها على
م��دن م�ث��ل ب�ن�غ��ازي وم �ص��رات��ه ،حيث
ه�ن��اك أب��ري��اء ب��ات��وا م�ع��رض�ين للقتل

من جانب حكومتهم نفسها».
في هذه األثناء ،رأت وزيرة الخارجية
اإلس �ب ��ان �ي ��ة ،ت��ري �ن �ي��داد خيمينيث،
أن ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري ال ��دول ��ي في
ليبيا ،ال��ذي تشارك فيه إسبانيا ،لن
يكون عملية «طويلة امل��دى» .وقالت
ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه ��ام ��ش اجتماع
ل �ل �ح��زب االش� �ت ��راك ��ي اإلس� �ب ��ان ��ي في
مدينة فالنسيا ف��ي ش�م��ال إسبانيا
«إنها عمليات تجري وفق الضرورات
والظروف ،لكن طبعًا ال يتعلق األمر
ّ
ف��ي أي ح ��ال م��ن األح � ��وال (بعملية)
طويلة املدى».
وك��ان��ت ّوزارة ال��دف��اع اإلس�ب��ان�ي��ة قد
أع�ل�ن��ت أن م��دري��د س�ت�ش��ارك اعتبارًا
م� ��ن األح � � ��د (أم � � � ��س) ف� ��ي العمليات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ل �ي �ب �ي��ا ع� �ب ��ر أربع
مقاتالت م��ن ط��راز «أف  »18وطائرة
إم ��داد وأخ ��رى ل�لاس�ت�ط�لاع البحري
وفرقاطة وغواصة.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ،ك �ش �ف��ت صحيفة
«ديلي مايل» البريطانية ،أن األمير
أندرو ،نجل ملكة بريطانيا إليزابيث
الثانية ،كان قد سافر سرًا عام 2008
ّ
معمر القذافي
للقاء ال��زع�ي��م الليبي
ب �ص �ح �ب��ة أم�ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق السابق

