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ـية بداية النهاية

موسى ينأى بالجامعة عن تغطية القصف
م��رك��ز ق �ي��ادة ل�ت�ن�س�ي��ق ت �ح��رك القوات
البريطانية ف��وق ليبيا ،ق��ال الرئيس
القبرصي ديميتريس كريستوفياس
«املؤسف أن هذه القواعد ذات سيادة،
ويمكن بريطانيا استخدامها بمجرد
إص� ��دار ت�ق��ري��ر إخ �ط��ار (إل ��ى قبرص).
ب�ع�ث�ن��ا ب��رس��ال��ة إل ��ى ب��ري�ط��ان�ي��ا نقول
فيها إننا ال نرغب ف��ي استخدام هذه
القواعد ألننا نعارض ذلك».
وف � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ،ق � � ��ال وزي � � � ��ر الدفاع
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ،إن � �ي ��ات � �س � �ي ��و ال روسا،
إن ال � �ط� ��ائ� ��رات اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة مستعدة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ات ض��د ليبيا.
وخصصت إيطاليا سبع قواعد جوية

الس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي م�ه��اج�م��ة الدفاعات
ال�ج��وي��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة وال �ق �ي��ام بالدوريات
الجوية في سماء ليبيا.
ع �ل��ى خ��ط آخ� ��ر ،أك� ��دت م �ص��ادر لقناة
«ال�ج��زي��رة» أن كتائب القذافي قصفت
م�ن�ط�ق��ة ال �ق ��وارش ��ة ف ��ي ب �ن �غ��ازي ،كما
ت �ع ��رض ��ت ض� ��واح� ��ي امل ��دي� �ن ��ة لقصف
ب �ص ��واري ��خ غ � ��راد ون� �ي ��ران الدبابات،
ول�ج��أ س�ك��ان ال�ض��واح��ي إل��ى املساجد
ط�ل�ب��ًا ل�ل�أم ��ان .ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األنباء
الفرنسية عن مصادر طبية في بنغازي
أن  94شخصًا قتلوا على مدى يومني
بقصف كتائب القذافي للمدينة.
(األخبار ،رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)

رغ � � ��م م � �ب� ��ارك� ��ة ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن الدول
ومشاركتها ف��ي تنفيذ ق��رار مجلس
األم ��ن ال��دول��ي ال��رق��م  1973القاضي
بالتدخل العسكري في ليبيا من خالل
ف� ��رض م�ن�ط�ق��ة ح �ظ��ر ج � ��وي ،ظهرت
معارضة ع��دد م��ن ال ��دول األخ ��رى ملا
يجري في ليبيا ،حيث أعربت روسيا
وال �ص�ي�ن ع ��ن أس �ف �ه �م��ا ،ف�ي�م��ا انتقد
األمني العام لجامعة ال��دول العربية،
ع �م��رو م ��وس ��ى ،ال �ض��رب��ات الجوية،
م�ع�ت�ب�رًا أن �ه��ا «ت�خ�ت�ل��ف» ع��ن منطقة
الحظر الجوي التي فرضها مجلس
األم� ��ن ال ��دول ��ي ب�ط�ل��ب م ��ن الجامعة
العربية.
وف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ب ��دا ف�ي�ه��ا موسى
ينأى بالجامعة عن عمليات القصف،
ق��ال «إن م��ا ح��دث ف��ي ليبيا يختلف
عن الهدف من فرض الحظر الجوي».
وتابع «ما نريده هو حماية املدنيني،
ال قصف مدنيني إضافيني» ،معتبرًا
أن «وقاية املدنيني قد ال تحتاج إلى
عمليات عسكرية».
وفي جدة ،قال رئيس الوزراء التركي،
رج � � ��ب ط � �ي ��ب أردوغ� � � � � � � ��ان« ،نطالب
ب��وق��ف إط �ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى ال �ف��ور في
ليبيا ،وقد أبلغنا السلطات الليبية
ب�ع��دم ت��وج�ي��ه ال �س�لاح ن�ح��و الشعب
ّ
واالس �ت �م��اع إل ��ى ً م�ط��ال�ب��ه» .وتحدث
عن القذافي قائال «إذا ك��ان ّال يشغل
منصبًا رسميًا فعليه أن يسلم البالد
مل��ن ي�ت�م�ت��ع ب��ال�ش��رع�ي��ة أي ��ًا ك ��ان .لقد
نقلت أف�ك��اري له والبنه في محادثة
هاتفية ،وأبلغتهما بما ينبغي عمله.
ق�ل��ت ل��ه إن��ه ينبغي أن ي�ح�ت��رم إرادة
شعبه ،وم��ا ي�ج��ري يجب أن يتوقف
فورًا .لكنه لألسف أوصل األمور الى
ه��ذه ال�ن�ق�ط��ة ..أت�م�ن��ى أن أرى نهاية
لسفك الدماء وأن تسود إرادة الشعب
الليبي».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد
أع�ل�ن��ت ف��ي ب �ي��ان أن «ت��رك�ي��ا ستقدم
امل� �س ��اه� �م ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي تراها

ضرورية ومناسبة لتطبيق القرارين
 1970و 1973الصادرين عن مجلس
األمن الدولي مع أخذ سالمة الشعب
الليبي في االعتبار».
وف ��ي ط �ه��ران ،ش�ك��ك امل �ت �ح��دث باسم
وزارة الخارجية ،رامني مهمانبرست،
في النيات الحقيقية للغربيني الذين
ش� �ن ��وا ه �ج �م��ات ع �ل��ى ل �ي �ب �ي��ا .وقال
«إن م��وق��ف ال�ج�م�ه��وري��ة اإلسالمية
ه��و دائ �م��ًا دع��م ال�ش�ع��وب ومطالبها
امل�ش��روع��ة» .وأض��اف «إن ه��ذه الدول
تتدخل عمومًا مع شعارات مخادعة
ل��دع��م ال �ش �ع ��وب ،ل�ك�ن�ه��ا ف ��ي الواقع
تسعى وراء مصالحها ،وخصوصًا
إقامة قواعد عسكرية بهدف مواصلة
سياستها االستعمارية وهيمنتها
تحت أشكال جديدة».
وف��ي ب�ك�ين ،أعلنت وزارة الخارجية
الصينية ،في بيان ،أن «الصني تابعت
التطورات األخيرة في ليبيا وعبرت
عن أسفها للهجمات العسكرية ضد

أنقرة تطالب بوقف
تشكك
إطالق النار وطهران ّ
الغربيين
بنيات
ّ
ّ
ليبيا» .وأك��د البيان أن بكني تحترم
«س�ي��ادة واستقالل ووح��دة وسالمة
أراض ��ي» ه��ذا ال�ب�ل��د ،لكنه أض��اف إن
«ال� �ص�ي�ن ت� �ع ��ارض دائ� �م ��ًا استخدام
القوة في العالقات الدولية».
ك��ذل��ك ،أع��رب��ت روس �ي��ا ع��ن «األسف
للتدخل املسلح» ف��ي ليبيا ،حسبما
ذكر املتحدث باسم وزارة الخارجية
ال��روس�ي��ة ،ألكسندر لوكاشيفيتش،
ف��ي ب �ي��ان .وق ��ال امل�ت�ح��دث «ن�ح��ن في
موسكو ن�ع��رب ع��ن األس��ف لحصول
ه ��ذا ال �ت��دخ��ل امل �س �ل��ح ال� ��ذي ي �ت��م في
إط��ار ال�ق��رار  1973ال�ص��ادر ع��ن األمم
املتحدة والذي ّ
أقر على عجل».

وجاء في البيان الروسي أن «التقارير
تقول إنه خالل الغارات الجوية على
ليبيا ّ
وجهت الهجمات على منشآت
غير عسكرية أيضًا .وبالنتيجة ،فقد
أفيد عن مقتل  48مدنيًا وجرح أكثر
م��ن  150آخ��ري��ن .وب �ه��ذا الخصوص
نحن ن��دع��و ال ��دول املعنية إل��ى وقف
االستخدام العشوائي للقوة».
ب � ��دوره � ��ا ،ق ��ال ��ت وزارة الخارجية
الهندية إن «الهند تنظر بقلق عميق
إل��ى تواصل العنف وال�ص��راع وتأزم
ال��وض��ع اإلن �س��ان��ي ف��ي ل�ي�ب�ي��ا .وهي
تأسف بشأن الضربات الجوية التي
ت� �ج ��ري ،وك �م ��ا ذك � ��رت س ��اب �ق � ّ�ًا ،فإنه
ينبغي ع�ل��ى اإلج � ��راءات امل�ت�ب��ن��اة أن
تهدئ وال تفاقم وضع الشعب الليبي
الصعب».
وف��ي السياق ،رفضت لجنة االتحاد
األفريقي التي ك��ان ينتظر وصولها
ال� ��ى ل �ي �ب �ي��ا« ،ال� �ت ��دخ ��ل العسكري».
وق��ال��ت إن التحالف ال��دول��ي ل��م يأذن
لها بالقيام بمهمتها .وحثت لجنة
مكونة من رؤساء خمس دول أفريقية،
ه��م رؤس � ��اء ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ومالي
وم��وري �ت��ان �ي��ا وال �ك��ون �غ��و وأوغندا،
في بيان بعد اجتماع في العاصمة
املوريتانية نواكشوط ،طرفي النزاع
ال�ل�ي�ب�ي�ين أن ي�ن�ه�ي��ا ج�م�ي��ع األعمال
القتالية .ورفض الرئيس املوريتاني
محمد ول��د ع�ب��د ال�ع��زي��ز ،ال ��ذي رأس
االجتماع ،أي شكل من أشكال التدخل
العسكري في األزمة الليبية.
وط��ال �ب��ت ال�ل�ج�ن��ة االت �ح��اد األفريقي
بعقد اجتماع في العاصمة اإلثيوبية
أدي � ��س أب ��اب ��ا ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة  25آذار
املقبل ،على أن يحضره ممثلون عن
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ومنظمة املؤتمر
اإلسالمي واالتحاد األوروبي والدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس
األم� � ��ن ،ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م �م �ث �ل�ين عن
طرفي الصراع في ليبيا.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ّ
عسكر مصر ينفي علمه بتسليح ثوار ليبيا
ل �ح ��زب «ال� � �ت � ��وري» ال � ��ذي ي �ع��د أصل
ح � ��زب امل �ح��اف �ظ�ي�ن ال� �ح ��ال ��ي ،ديفيد
روالن � ��د .وذك � ��رت أن ��ه م��ن امل�ع�ت�ق��د أن
ي�ك��ون األم�ي��ر أن ��درو ق��د ن��اق��ش خالل
ل�ق��ائ��ه ال �ق��ذاف��ي م�س��أل��ة إط�ل�اق سراح
الليبي املدان بتفجير طائرة لوكربي،
عبد ُالباسط املقرحي.
وق��د أطلق س��راح املقرحي ع��ام 2009
في ظل تقارير عن أن بريطانيا فازت
بصفقة نفط مربحة مقابل ذل��ك من
ال�ق��ذاف��ي .وأش ��ارت الصحيفة إل��ى أن
القذافي أعلن بعدها أن أندرو ضغط
من أج��ل إط�لاق املقرحي .وق��ال قصر
بكنغهام إن األم �ي��ر زار م��رة واحدة
ليبيا عام  ،2007لكنه لم يلتق خاللها
ال �ق��ذاف��ي «ول ��م ي�ك��ن روالن� ��د م�ع��ه في
زي� ��ارت� ��ه» .ل �ك��ن ال�ص�ح�ي�ف��ة ق��ال��ت إنه
بعد عدد من الردود املراوغة ،اعترفت
م�ص��ادر رفيعة امل�س�ت��وى ب��أن األمير
أن ��درو التقى ال�ق��ذاف��ي ف��ي ليبيا عام
 2008س� �رًا ف��ي م�ن��اس�ب�ت�ين أخريني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه األمور
الجديدة التي كشفت ستزيد الضغط
ع �ل��ى أن � � ��درو ل �ل �ت �خ �ل��ي ع ��ن منصبه
كسفير تجاري لبالده.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

القاهرة ــ األخبار
ف� ��ور إع �ل��ان ص�ح�ي�ف��ة «وول ستريت
ج��ورن��ال» األم�ي��رك�ي��ة أن «م�ص��ر تدعم
ثوار ليبيا» ،خرجت وزارة الخارجية
املصرية لتعلن ،على ل�س��ان املتحدث
الرسمي ،أن هذا الكالم ال أساس له من
الصحة ،وأن القوات املسلحة املصرية
ال تعمد ال��ى اللعب ف��ي ال�خ�ف��اء ،نظرًا
إل��ى أن موقفها مما يجري ف��ي ليبيا
م� � �ع � ��روف ،وه � ��و رف � ��ض م� ��ا ي� �ق ��وم به
ال�ع�ق�ي��د م�ع�م��ر ال �ق��ذاف��ي ون �ظ��ام��ه من
أعمال وحشية ضد املدنيني.
ل� �ك ��ن ال �ص �ح �ي �ف ��ة األم � �ي ��رك � �ي ��ة أكدت
أن� �ه ��ا اس �ت �ق��ت م �ع �ل��وم��ات �ه��ا م ��ن أحد
أع �ض��اء امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ف��ي ليبيا،
وم ��ن م �س��ؤول�ين أم �ي��رك�ي�ين ق ��ال ��وا ،إن
«شحنات السالح املصرية ال تؤثر في
م �ي��زان ال �ق��وى ب�ين ال�ق��ذاف��ي والثوار».
وأوض �ح��ت «وول س�ت��ري��ت جورنال»
أن ه ��ذه ال�ش�ح�ن��ات ت��أت��ي ب�ع��د تحرك
دبلوماسي عربي ،إذ جرى التصويت
في الجامعة العربية على طلب فرض
حظر جوي على ليبيا .ووفر التصويت
ً
غطاء سياسيًا هامًا للقوى الغربية،
التي كانت مترددة بالتدخل في غياب

تفويض أممي وقبول إقليمي واسع.
ال �ص �ح �ي �ف��ة أض � ��اف� ��ت ت �ف ��اص �ي ��ل إلى
خ�ب��ره��ا ح�ين أوردت أس �م��اء واضحة
ض��ال�ع��ة ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
هاني سوفالكيس ،وه��و رج��ل أعمال
ليبي في القاهرة ،ق��ام ب��دور الوسيط
ب�ي�ن امل�ن��اه�ض�ين ل�ل�ق��ذاف��ي والحكومة
املصرية منذ ب��دء االنتفاضة .ونقلت
ع��ن أح ��د أع �ض��اء امل �ج �ل��س االنتقالي
ف��ي بنغازي قوله «ن�ع��رف أن املجلس
األع � �ل� ��ى ل� �ل� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة املصرية
يساعدنا ،لكن ال يمكن أن يحدث هذا
بوضوح .األسلحة تمرر .األميركيون
أع �ط��وا ال �ض��وء األخ �ض��ر للمصريني
ل �ي �س��اع��دوا .األم � ًي��رك �ي��ون ال يريدون
ال �ت��دخ��ل م �ب��اش��رة ،ل�ك��ن امل �ص��ري�ين لن
يفعلوا ذلك دون ضوء أخضر».
من جهة أخرى ،قالت مصادر مقربة من
املجلس العسكري املصري لـ«األخبار»
إن م��ا ي �ت��ردد ع��ن ت�س�ل�ي��ح ال �ث ��وار في
ليبيا غير صحيح ألن القوات املسلحة
امل �ص ��ري ��ة م �ل �ت��زم��ة ب � �ق � ��رارات مجلس
األم��ن ،وق��وات التحالف ب��دأت بالفعل
ع�م�ل�ي��ة «ف �ج��ر األودي � �س ��ا» م �س��اء أول
م��ن أم��س ،وه��ذا يعني أن التدخل فى
ليبيا أضحى معترفًا به دوليًا ،لذلك

فاملجلس ال�ع�س�ك��ري ل�ي��س ف��ي حاجه
الى تدخل «سري».
وب �ش��أن ق �ي��ام رج ��ل األع� �م ��ال الليبي،
امل �ق �ي��م ف��ي ال �ق��اه��رة ،ب� ��دور الوساطة
ف��ي ت��وص�ي��ل األس �ل �ح��ة م��ن م�ص��ر إلى
امل �ع��ارض��ة ف��ى ل�ي�ب�ي��ا ،ق��ال��ت املصادر
إن «ه ��ذا ال�ش�خ��ص ال أح��د ي�ع��رف��ه في
ال�ق��اه��رة ،وال�ح��دي��ث ع��ن ض��وء أخضر
م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أم ��ر مستبعد
تمامًا».

«شحنات السالح المصرية ال
تؤثر في ميزان القوى بين
القذافي والثوار»
لكن مصادر أخ��رى أش��ارت الى إمكان
دخ � � ��ول أس� �ل� �ح ��ة وذخ � ��ائ � ��ر ملساعدة
الثوار في ليبيا ،من دون علم املجلس
ال �ع �س �ك ��ري ،خ ��وف ��ًا م ��ن ت� �ع ��رض عدد
كبير من املصريني ،يقترب عددهم من
 7000مصري في طرابلس ،لهجوم من
قبل القذافي ونظامه بعد تأكيد هذه
األخبار كإجراء انتقامي.
وقالت املصادر نفسها لـ«األخبار» إن

األسلحة التي دخلت ليبيا عبرت من
جنوب السلوم ،وإنها أسلحة خفيفة
وذخيرة يستخدمها أف��راد في الدفاع
ع��ن ال�ن�ف��س وال ت��رت�ق��ي ال��ى التسليح
ال �ث �ق �ي��ل ،وإن ه �ن��اك وج� � ��ودًا مصريًا
مكثفًا على الحدود املصرية الليبية،
استعدادًا ألي عمل عسكري متهور من
جانب العقيد.
ّ
وتعد هذه هي املرة األولى التي يجري
فيها الحديث عن شحن أسلحة ،تتكون
م��ن األس�ل�ح��ة الخفيفة وال��ذخ �ي��رة من
حكومة أجنبية للثوار الليبيني ،الذين
تراجعوا ميدانيًا خالل األيام األخيرة
أمام قوات القذافي ،ما يعني أن هناك
ق��وى عربية ال تريد اس�ت�م��رار العقيد
وتسعى إل��ى إزاح�ت��ه ع��ن س��دة الحكم
ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،ورب �م ��ا ي �ع��زز ه ��ذا الكالم
م��ا أع�ل�ن��ه مصطفى ال�غ��ري��ان��ي م��ن أن
اللجنة العسكرية ف��ي ليبيا تشتري
األس �ل �ح��ة ،وت �س �ل��ح ال �ش �ع��ب ملواجهة
ج �ح��اف��ل ال �ع �ق �ي��د ،ل �ك��ن «ط�ب�ي�ع��ة هذه
األس�ل�ح��ة وكميتها وم�ص��دره��ا تبقى
سرًا».
ورغم هذه األخبار ،هناك قوى عربية
ع ��دي ��دة ت ��رف ��ض ت �س �ل �ي��ح ال � �ث� ��وار في
ليبيا.

