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الديكتاتوريات العربـ
يبدو أن املأساة العراقية سوف تكرر نفسها في ليبيا وفق صيغة منقحة .غرب يشن حربًا
على بلد عربي تحت مبرر حماية املدنيني ،وحاكم يرفع صوت الضحية ،ويعلن التصدي باسم
الدفاع عن السيادة .وبني هذا وذاك تلوح نذر الفوضى الطويلة األمد ،فالسالح صار في أيدي
الشعب الليبي ،الذي تحول الى معسكرين ،بني ثوار يريدون القضاء على النظام ،وأنصار العقيد
معمر القذافي الذين يقاتلون بشراسة كبيرة

ّ
القذ ّافي يستدرج
التدخل األجنبي

بشير البكر

القذافي معدودة
إسرائيل :أيام ّ
ذك��رت مصادر استخبارية إسرائيلية أن أي��ام الزعيم الليبي ،معمر القذافي
(ال �ص��ورة) ،أصبحت م�ع��دودة ،مشيرة ال��ى أن ال �ـ 72ساعة املقبلة حاسمة في
تقرير مصير القذافي ،في ظل ضربات متوقعة ستعمل على تشتيت القوات
الليبية املوالية للنظام ،وستجعلها في موازاة قوات الثوار الليبيني.
وذكر موقع «تيك ديبكا» ،املقرب من االستخبارات العسكرية االسرائيلية ،أن
الضربات الصاروخية ّ
دمرت بالكامل أجهزة ومعدات اشتراها العقيد القذافي
قبل شهر من اآلن ،تشمل أنظمة دفاع جوي ورادرات متقدمة تم التعاقد عليها
مسبقًا مع دول أوروبية .وتوقعت املصادر إق��دام العقيد القذافي على إحراق
ح�ق��ول النفط الليبي ف��ي أق��رب ف��رص��ة ممكنة ،مشيرة ال��ى أن التصعيد ضد
النظام الليبي سيأخذ بعدًا جديدًا مفاجئًا يعمل على التعجيل بسقوطه.
(سما)

ً
ان�ت�ظ��ر ال �غ��رب �ي��ون ش �ه �رًا ك��ام�ل�ا ق�ب��ل أن
ي �ت �خ��ذوا ق � ��رار ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري في
ليبيا ،ك��ان��وا خ�لال ه��ذه امل��دة يتقدمون
خطوة الى األمام وخطوتني الى الوراء.
ترددوا ألنهم لم يستطيعوا فهم املوقف
على األرض .للوهلة األولى كانوا يظنون
أن م�س��ار االن�ت�ف��اض��ة الليبية ل��ن يكون
ب�ع�ي�دًا ع�م��ا ح�ص��ل ف��ي ت��ون��س ومصر،
واع� �ت� �ق ��دوا أن ال �ع �ق �ي��د م �ع �م��ر القذافي
س� ��وف ي� �ح ��اول اس� �ت� �خ ��دام ال � �ق� ��وة ،لكن
األم��ر ل��ن ي�ط��ول أك�ث��ر م��ن أي��ام معدودة،
وينتهي بالفشل في كسر شوكة الثورة
الشعبية ،وبالتالي رحيله .ولذا انطلت
ع �ل��ى ال�ك�ث�ي��ري��ن األخ �ب ��ار ال �ت��ي تحدثت
عن مغادرة القذافي في اتجاه فنزويال،
وزاد من جدية ذلك الوساطة التي تقدم
بها الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز
م ��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل ال ��ى ح ��ل وس ��ط بني
ال��رئ�ي��س الليبي وم�ع��ارض�ي��ه .ول�ع��ل من
املفيد بمكان التذكير ب��أن ال�ق��ذاف��ي هو
الذي قطع الطريق على مساعي صديقه
ت �ش��اف �ي��ز ،وظ �ه��ر ن �ج�ل��ه س �ي��ف اإلسالم
ليعلن رف��ض امل �ب��ادرة ،وق��ال ف��ي الثالث
من الشهر الجاري إنه ال داعي للوساطة،
ألن ال�ل�ي�ب�ي�ين أق ��در ع�ل��ى ح��ل مشاكلهم

الضربة الجوية التي نفذتها القوات الدولية بني اجدابيا وبنغازي أمس (غوران توماسيفيك ــ رويترز)
بأنفسهم ،وعلى حد تعبيره فإن تشافيز
ال يفهم الوضع في ليبيا ،فهي واقعة في
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ،بينما
فنزويال في أميركا الوسطى.
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،أع� �ل ��ن امل� �ج� �ل ��س الوطني
االن �ت �ق��ال��ي ال� ��ذي ي�م�ث��ل واج �ه��ة للثورة
رف� �ض ��ه م� �ب ��دأ ال ��وس ��اط ��ة م ��ع القذافي.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س م �ص �ط �ف��ى عبد
ال �ج �ل �ي��ل إن م� �ب ��دأ ال � �ح� ��وار م ��ع العقيد
ال �ق��ذاف��ي م��رف��وض ت �م��ام��ًا وإن أح � �دًا لم
يتصل بهم بشأن امل �ب��ادرة الفنزويلية.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،رف �ض��ت ك ��ل م ��ن واشنطن
وباريس املبادرة الفنزويلية .ورأى وزير

الخارجية الفرنسي آالن جوبيه أن «أي
وساطة تجعل القذافي يخلف نفسه غير
مرحب بها» ،بينما قال املتحدث باسم
الخارجية األميركية فيليب كراولي إن
القذافي ال يحتاج إلى أن يقال له «ماذا
يجب أن يفعل».
تلخص جملة الناطق باسم الخارجية
األميركية جانبًا رئيسيًا من املسار الذي
سلكته األحداث ،إذ تبني أن القذافي هو
ال��وح �ي��د ال� ��ذي ك ��ان ي �ع��رف م� ��اذا يفعل،
ب �ي �ن �م��ا س � ��اد االرت � � �ب � ��اك ع� �ل ��ى الجبهة
املقابلة ،وسمح ذل��ك للعقيد ب��أن يرتب
وضعه امليداني ،ويمسك زم��ام املبادرة

ّ
ّ
ساركوزي يتجاوز الخالفات في القمة ويقود حرب رفع الشعبية
لم تمنع التباينات التي
ظهرت في القمة األوروبية ــ
العربية ــ األفريقية الرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي
من املسارعة إلى افتتاح
ّ
الدولية على ليبيا،
الغارات
في محاولة إلنقاذ صورته
الداخليةّ ،في ظل استحقاق
انتخابي محلي

باريس ــ ّبسام الطيارة
نجح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
في قطف رهان البدء بالحملة العسكرية
على ليبيا ،عشية فتح صناديق االقتراع
آلخ��ر انتخابات محلية قبل االنتخابات
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة .ال � �ه� ��دف ب � ��ان ب� ��وض� ��وح مع
االس � �ت � �ع� ��دادات اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي حرص
ع �ل �ي �ه��ا ق �ص ��ر اإلل� �ي ��زي ��ه وض� �ب ��ط إيقاع
ت��وق �ي �ت �ه��ا ل� �ي� �ت�ل�اءم م� ��ع ب ��رن ��ام ��ج «نفخ
شعبية ال��رئ�ي��س» ،ب��دءًا م��ن تنظيم ّ
«قمة
دع��م ال�ش�ع��ب ال�ل�ي�بً��ي» ،ال �ت��ي دع��ت إليها
ب � ��اري � ��س ،وص � � � ��وال إل� � ��ى ت ��وق� �ي ��ت إقالع
الطائرات لتباشر دخ��ول السماء الليبية
في لحظة دخول ساركوزي القاعة.
ش �م �ل��ت االس � �ت � �ع� ��دادات اخ� �ت� �ي ��ارًا ّ
منمقًا
للكلمات التي استعملها س��ارك��وزي في
خطابه .فقد ظهرت كلمة «ع��رب» ثماني
مرات ،في خطاب من ثمانية مقاطع ،رغم
أن ال�ح�ض��ور ال�ع��رب��ي ك ��ان «متواضعًا»،
ح�س��ب ق��ول أح��د أع �ض��اء ال��وف��د األملاني،
واق� �ت� �ص ��ر ع �ل��ى خ �م��س دول (اإلمارات
وال�ع��راق واألردن وامل�غ��رب وقطر ،إضافة

إلى األمني العام للجامعة العربية عمرو
موسى) .ومن بني هذه الدول ،وحدها قطر
أعلنت «مشاركة عسكرية في الحملة» ،من
دون أي توضيح ملا يمكن أن تقوم به.
وي � �ق� � ّ�ر امل� ��راق � �ب� ��ون ب� � ��أن ال� �ت� �ش ��دي ��د على
الحضور واملشاركة العربيني يهدف إلى
إب �ع��اد ال �ت �ه��م ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت��وج��ه إلى
ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ليبيا ب��أن��ه «ح�م�ل��ة غربية
على دول��ة ع��رب�ي��ة» .رغ��م ه��ذا ،ف��إن غياب
مصر الحظه بقوة أكثر من مشارك ،ولم
ّ
ي �ت��ردد أح ��د ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين األوروبيني
ف��ي ال �ق��ول «إن غ �ي��اب أك �ب��ر دول ��ة عربية
وال �ج��ارة األق��رب لليبيا ،إش��ارة إل��ى أننا
ن�س�ي��ر ف��ي ط��ري��ق خ �ط��أ» .ول �ع��ل ه ��ذا هو
السبب ال��ذي ّجعل الفرنسيني يشددون
على رف��ض تسلم الحلف األطلسي زمام
ق�ي��ادة العمليات« ،وخ�ط��ف ح�ظ��وة البدء
بالقصف» .إال أن أكثر من خبير يقول إنه
رغ��م أن الطلعات األول��ى كانت للطائرات
ال �ح ��رب �ي ��ة ال �ف ��رن �س �ي ��ة« ،ت �خ �ض ��ع قيادة
العمليات ألميركيني» عبر القيادة العامة
للقوات األميركية «أفريكا كوم» املوجودة
في جنوب الصحراء الكبرى ،وه��ي التي

أع �ط��ت وح � ��ددت األه� � ��داف ال �ت��ي طالتها
ص ��واري ��خ ت��وم��اه��وك وك � ��روز األميركية
وال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،وال� �ت ��ي ّ
دم � � ��رت دفاعات
ال� �ق ��ذاف ��ي ال� �ج ��وي ��ة وم� ��راك� ��ز االتصاالت
ومراكز الرادارات ،وجعلت القوات الجوية
الليبية ودفاعاتها «عمياء» ّ
عما يحصل
في األجواء وفي البحر األبيض املتوسط،
ما يمكن أن يفتح األج��واء أمام الطائرات
ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة وال � �ن� ��روج � �ي� ��ة واإلسبانية
وال �ك �ن��دي��ة وال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة ل�ل�ان �ط�ل�اق من
القواعد اإليطالية لضرب أرتال الدبابات
التي تحاصر املدن في الشرق.
ه��ل ت��ذه��ب الحملة أب�ع��د م��ن ذل��ك؟ مجرد
ط ��رح ه ��ذا ال� �س ��ؤال ،ف ��ور ان �ف �ض��اض عقد
ال�ق�م��ة ،يكفي إلب ��راز ال �ش��روخ ال�ت��ي بدأت
تظهر ،ال ب�ين م��ن ص� ّ�وت م��ع ال �ق��رار ومن
ّ
صوت ضده فقط ،بل أيضًا بني املشاركني
في العمليات العسكرية .سفير بريطانيا
ّ
ف��ي ف��رن�س��ا ،ب�ي�ت��ر ف�ي��رت�م��اغ��وت ،رد على
سؤال عن «إسقاط نظام القذافي» بقوله إن
قرار مجلس األمن ال ينص إال على حماية
الشعب الليبي .وأش��ار إلى «التباين بني
موقف عدد من الدول ،وخاصة إلى موقف

أملانيا الرافض للعمل العسكري» ،وهو ما
ّ
األملانية أنجيال ميركل
أكدته املستشارة
في حديثها مع الصحافيني.
أم ��ا ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا عالقات
وث�ي�ق��ة م��ع ل�ي�ب�ي��ا ،ف��إن م�ع��ارض��ة الحملة
العسكرية ل��م ت��أت م��ن «ص��دي��ق العقيد»
س�ل�ف�ي��و ب��رل��وس �ك��ون��ي ،ال ��ذي ح�ض��ر قمة
باريس ،بل من خصمه السياسي اليميني
أمبرتو دي بوسي ،زعيم رابطة الشمال،
ال ��ذي أش ��ار ب��اس�ت�غ��راب إل��ى أن «اتفاقية
دفاع تربط إيطاليا بليبيا» .رغم هذا ،فإن
ال�ط��ائ��رات امل�ش��ارك��ة ستستعمل القواعد
العسكرية ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،وخ�ص��وص��ًا في
جزيرة صقلية ،لالنطالق نحو أهدافها،
فيما أعلنت مالطا ،العضو ف��ي االتحاد
األوروب � � ��ي ،م �ن��ع ال �ط��ائ��رات البريطانية
امل�ش��ارك��ة م��ن االن �ط�لاق م��ن ق��واع��ده��ا في
الجزيرة األقرب إلى األراضي الليبية.
وم� ��ن ال �ص ��ف ال �ع��رب��ي امل � �ش ��ارك ف ��ي قمة
ب��اري��س ل��م ي �ص��در أي ت�ع�ل�ي��ق «يتجاوز
العموميات» ،كما ق��ال مصدر م�ق� ّ�رب من
االج �ت �م��اع امل�غ�ل��ق ،وه��و م��ا ي �ب��رز تباينًا
ك � ��ان واض � �ح ��ًا ف ��ي ال � �ق� ��رار ال� � ��ذي اتخذه

