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ـية بداية النهاية

العسكرية .وبسرعة كبيرة ،استعاد املدن
التي سقطت بأيدي ال�ث��وار خ�لال األيام
األول��ى في الغرب والشرق ،مثل الزاوية
والبريقة وأجدابيا ،وتبني ميدانيًا أنه
يمتلك أوراق قوة عسكرية لم تكن ظاهرة
في األسبوع األول ،حتى إن العديد من
األوس� ��اط ال��دول�ي��ة شككت ب��أن القذافي
يقاتل م�ن�ف��ردًا ،وس��اد االع�ت�ق��اد ب��أن��ه قد
ي�ك��ون حصل على دع��م عسكري نوعي
م ��ن ب �ع��ض ال� �ب� �ل ��دان ،ووج� �ه ��ت أصابع
اتهام إلى كل من الجزائر وسوريا .لكن
ط�ب�ي�ع��ة ال�ه�ج�م��ات ال �ت��ي ش�ن�ت�ه��ا قواته
تسقط هذا االحتمال ،وتذهب الى واقع

ّ
مجلس الجامعة ،عندما تحفظت بعض
ال � ��دول ع �ل��ى ال ��دع ��وة إل ��ى ف ��رض منطقة
حظر ط�ي��ران .وب��ات التباين أوض��ح عند
بدء العمليات العسكرية .ونقل عن عمرو
م��وس��ى ق��ول��ه ب � �ـ«ض� ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ القرار
 ١٩٧٣بحذافيره» ،وأن الجامعة العربية
ال توافق البتة على «احتالل ليبيا» .أما
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري،
فشدد خالل القمة على أن «منطقة حظر
ال �ط �ي��ران ال ت �ك �ف��ي ل��وق��ف ق �م��ع الثوار».
وأش � ��ار إل� ��ى م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ال� �ع ��راق بعد
 ١٩٩١حيث لم يمنع إقرار منطقتي حظر
طيران صدام من التنكيل باملعارضة .إال
أن حديثه إل��ى الصحافيني ج��اء مخالفًا،
إذ قال «إن حظر الطيران هو عمل وقائي
أله ��داف إنسانية ،وإن ال�ع��راق «يعارض
أي احتالل أو تقسيم لليبيا».
وب � � � ��دا أن ف ��رن � �س ��ا أرادت ،والقوتان
األساسيتان املشاركتان معها في الحملة،
رف��ع أو تخفيف ه��ذه الهواجس ،إذ حمل
خ � �ط ��اب ال ��رئ� �ي ��س س� � ��ارك� � ��وزي تلويحًا
بإمكان ال�ع��ودة إل��ى إط��ار الدبلوماسية،
ب�ع��دم��ا ط �م��أن إل ��ى أن ه ��دف ال�ح�م�ل��ة هو

آخر وهو أن القذافي ،ربما ،استفاد من
عمقه القبلي في الدرجة األول��ى ،بعدما
استوعب صدمة الحدث.
ال �ت �ق��دم ال �ع �س �ك��ري ال� ��ذي ح�ق�ق��ه العقيد
وض ��ع ال �غ��رب �ي�ين أم � ��ام ث�ل�اث��ة خيارات.
األول ه��و أن يتركوه يكمل حربه حتى
النهاية ،ويسقط مدينة بنغازي القلعة
األخ� �ي ��رة مل �ع��ارض �ي��ه ،وه� ��ذا ال �خ �ي��ار ذو
ع��واق��ب خ�ط�ي��رة ،أق�ل�ه��ا ارت �ك��اب مجازر
ف��ي مدينة مكتظة بالسكان .وال سيما
طريق
أن أنصار القذافي يتقدمون على ينّ
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة األرض امل �ح��روق��ة ،وتب
من خالل املشاهد التي نقلتها عدسات
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ات ف��ي امل� ��دن ال �ت��ي سيطرت
ع�ل�ي�ه��ا ك �ت��ائ��ب ال �ق��ذاف��ي أن ال �ق �ص��ف لم
يوفر املدنيني وال املنشآت االقتصادية،
وكانت الخسائر أقل في صفوف املقاتلني
املعارضني ،الذين كانوا ينسحبون كلما
وج ��دوا أن�ه��م ال يستطيعون الصمود.
والخيار الثاني أن يتوصل الغربيون مع
القذافي إل��ى ح��ل وس��ط يوقف بموجبه
ال �ع �ق �ي��د ال� �ق� �ت ��ال وي � �ص ��در ع� �ف� �وًا عامًا،
وبدرت مساعي من هذا القبيل معطوفة
على وس��اط��ة تشافيز ،ق��ام بها األتراك،
لكن الغربيني أدركوا أن ثمن هذا الخيار
هو أن يعترفوا بانتصار العقيد ،وهذا
أم��ر ت�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ع��واق��ب الح �ق��ة ،منها
أن��ه سيعيد النظر بعالقاته مع الغرب،
ع�ل��ى صعيد ال�ع�ق��ود االق �ت �ص��ادي��ة ،كما
سيتراجع عن التزاماته السابقة حيال
اإلرهاب ومكافحة الهجرة.
أما الخيار الثالث فهو الحرب ،لذا تحرك
الغربيون في اللحظة األخيرة ،وذهبوا
ال��ى ت�ش��ري��ع ال�ت��دخ��ل م��ن خ�ل�ال مجلس
األم� ��ن ال ��دول ��ي ،وج ��رى ت�ك��وي��ن تحالف
غ ��رب ��ي ع� ��رب� ��ي ،وف � ��ر غ� �ط ��اء للعمليات
ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت م� �س ��اء أول
م��ن أم��س ،وك��ان��ت ال�ط��ائ��رات العسكرية
الفرنسية ه��ي ال�ت��ي ب��ادرت ال��ى توجيه
الضربة األولى.
ت�ح��ال��ف ال �ي��وم ي �ن� ّ�م ع��ن م�ف��ارق��ة كبيرة،
فهو مختلف عن التحالفات الكبرى التي
حصلت في السنوات األخيرة ،وتحديدًا
ض��د ال �ع��راق وي��وغ��وس�لاف�ي��ا .ف�ف��ي سنة
 1991تمكن جورج بوش األب من تأمني
ح �ش��د دول� ��ي واس� ��ع ب� �ق ��رار م ��ن مجلس
األم� � ��ن ،وش� ��ارك� ��ت ف �ي��ه أط� � ��راف واسعة
بما فيها ج�ي��وش ال��دول العربية ،لكنه
وق��ف ع�ن��د إخ ��راج ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة من

الكويت ،ولم يدخل بغداد وترك الرئيس
ال� �ع ��راق ��ي ص � ��دام ح �س�ي�ن م �ح ��اص �رًا في
ب�غ��داد ومحيطها ،وبالتالي ل��م تسجل
واش�ن�ط��ن ع�ل��ى نفسها س��اب�ق��ة التدخل
ف� ��ي ش� � ��ؤون ب �ل��د م �س �ت �ق��ل .والتحالف
ال� �ث ��ان ��ي ه� ��و ال� � ��ذي ح �ص��ل س �ن��ة 1999
ضد الرئيس اليوغوسالفي سلوبودان
ميلوسوفيتش ،وجرى من حوله توافق
غ� ��رب� ��ي ،ل �ك ��ن روس � �ي� ��ا وال � �ص �ي�ن وقفتا
خ��ارج��ه ،وت ��م ب�ع�ي�دًا ع��ن م�ج�ل��س األمن
وج� ��رى إخ ��راج ��ه ف��ي اإلط � ��ار األطلسي،
وظ��ل إش�ك��ال�ي��ًا ل�ج�ه��ة ال �ق��ان��ون الدولي،
وهو في جزء منه يشبه مبررات التدخل
في ليبيا ،من زاوية إيقاف حرب التطهير
التي شنها الصرب ضد أهل كوسوفو.
وفي سنة  ،2003لم تنجح واشنطن في
تأمني إخ��راج تحت مظلة األم��م املتحدة
ل �غ��زو ال �ع��راق وإس �ق��اط ص� ��دام ،وأفشل
م�س�ع��اه��ا ال�ت�ح��ال��ف ال�ف��رن�س��ي الروسي
األمل� � ��ان� � ��ي ،ول � � ��ذا ب �ق �ي��ت ل� � ��دى الرئيس
األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ج ��ورج ب ��وش غصة
كبيرة ،ألن��ه ذه��ب ال��ى خيار ال�ح��رب من
دون غطاء دولي ،وبعيدًا عن فرنسا ذات
ال�ث�ق��ل وال�ت��أث�ي��ر ف��ي م�ن��اس�ب��ات م��ن هذا
القبيل.
ف ��ي ال �ح��ال��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ب ��دت ف��رن �س��ا هي
امل �ت �ح �م �س��ة وال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة هي
امل�ت��رددة ،بينما س��ارت لندن ال��ى جانب
ب ��اري ��س ،وه ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ق��وم بدور
ال �ت��اب��ع ل��واش �ن �ط��ن .وب�ي�ن ت� ��ردد اإلدارة
األميركية وحماسة الرئيس الفرنسي

«ال�ت�ص��دي ل�ك��ل ع ��دوان ت�ق��وم ب��ه طائرات
ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ض��د امل��دن �ي�ي�ن» ،وأنها
ّ
«س �ت �ت��دخ��ل ّ ض ��د ال ��دب ��اب ��ات ال �ت��ي تهدد
ّ
وتوجه إلى العقيد
املدنيني العزل» .وعاد
القذافي ،تاركًا الباب مفتوحًا للتفاوض
«ولتحاشي األس��وأ» ،إال أنه وضع شرط

ّ
«االستجابة ف��ورًا ،من دون أي تحفظ أو
ّ
ّ
ت��ردد ،ملتطلبات املجتمع ال��دول��ي» .وأكد
ساركوزي أن «باب الدبلوماسية سيفتح
مجددًا عندما تتوقف االعتداءات».
وي ��رى امل��راق �ب��ون أن ه��ذه ال�ح�م�ل��ة جاءت
ف� ��ي وق � ��ت م�ل�ائ ��م ج � � �دًا ل � �س � ��ارك � ��وزي ،إذ

العديد من األوساط
شككت بأن
الدولية ّ
القذافي يقاتل منفردًا
ّ
شرع أبواب
ّ
القذافي ّ
التدخل الغربي حين واصل
ّ
الهجوم على بنغازي

موسى وساركوزي في قصر اإلليزيه أول من أمس (الن النغسدون ــ رويترز)

ن�ي�ك��وال س��ارك��وزي ل�ل�ح��رب ،ت�ظ��ل هناك
منطقة رمادية مفتوحة على احتماالت
شتى.
ت ��ردد واش�ن�ط��ن حكمه اع �ت �ب��اران .األول
ه��و خ�ش�ي��ة إدارة أوب ��ام ��ا م��ن العواقب
التي قد تترتب على التدخل العسكري،
وب� � ��رزت ت� �ق ��دي ��رات أم �ي��رك �ي��ة ت �ف �ي��د بأن
هزيمة القذافي ليست باألمر السهل ،بل
إن بعض الساسة لفتوا انتباه الرئيس
ب� ��اراك أوب��ام��ا إل ��ى أن ��ه ي�ك�ف��ي الواليات
املتحدة تورطان في العراق وأفغانستان.
واالع�ت�ب��ار ال�ث��ان��ي ه��و أن ليبيا ل��م تكن
م �ص��در إزع � ��اج ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،بل
إن العقيد ال�ق��ذاف� ّ�ي ب��ره��ن ع��ن انضباط
ش ��دي ��د م �ن��ذ أن ات � �ع ��ظ ب �ن �ه��اي��ة صدام
وتخلى سنة  2003عن برنامجه
حسني
ّ
النووي ،وسلم كل ما بحوزته من ملفات
تتعلق ب��اإلره��اب ،ودخ��ل في شراكة مع
الغرب في الحرب على اإلرهاب ومكافحة
الهجرة غير الشرعية ،وفتح بالده أمام
الشركات النفطية الغربية .ويضاف الى
هذا أن حاجة أميركا إلى النفط الليبي
غ�ي��ر واردة ف��ي امل ��دى امل �ن �ظ��ور ،ع��دا عن
أن ال�س�ع��ودي��ة ب� ��ادرت ال ��ى س��د النقص
ف��ي األس� ��واق ال�ع��امل�ي��ة م��ن ج ��راء تراجع
صادرات النفط الليبي.
حماسة س��ارك��وزي لها أك�ث��ر م��ن مبرر.
أهمها أن ال��رئ�ي��س الفرنسي يعتقد أن
النصر على العقيد القذافي أم��ر متاح،
وه��ذا س��وف يرفع من رصيده الداخلي
في الشارع الفرنسي ،ويساعده على بدء
حملته لالنتخابات الرئاسية املقررة في
أيار من السنة املقبلة ،وهو يمسك بيده
ورق� ��ة إط��اح��ة دي �ك �ت��ات��ور ي��ذب��ح شعبه،
ف��ي ب �ل��د ي �ع��وم ف ��وق اح �ت �ي��اط��ي خيالي
م ��ن ال � �ث� ��روات ال �ت��ي س �ي �ك��ون للشركات
الفرنسية منها النصيب األوفر ،في وقت
تعاني فيه فرنسا م��ن أزم��ة اقتصادية
ح� � � � � ��ادة ،وف� � �ش � ��ل ف� � ��ي ال � �ح � �ص � ��ول على
ع �ق��ود اق�ت�ص��ادي��ة م�ج��زي��ة ف��ي الخليج،
وخصوصًا في العراق.
م ��ا ك ��ان ل�ح�م��اس��ة س ��ارك ��وزي أن تقود
وحدها إلى الحرب ،لو لم يقدم القذافي
امل�ب��رر ال�ش��رع��ي ،م��ن خ�لال م��راوغ��ة قرار
م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��رق ��م  ،1973الخاص
بحماية امل��دن�ي�ين .ل�ق��د أح ��رج الغربيني
بقبوله القرار ،لكنه ّ
شرع أمامهم أبواب
ال�ع�م��ل ال�ع�س�ك��ري ح�ين واص ��ل هجومه
أول من أمس على مدينة بنغازي.

إن ش �ع �ب �ي �ت��ه ب� ��ات� ��ت ف � ��ي الحضيض،
ّ
دبلوماسيته
واالن �ت �ق��ادات امل��وج�ه��ة إل��ى
ّ
غ ��ط ��ت ص� �ف� �ح ��ات اإلع� � �ل� ��ام ،وخصوصًا
تجاهله لثورتي تونس ومصر .ساعده
في ذلك «انقالب املوقف األميركي» الذي
ج � ��اء ن �ت �ي �ج��ة ل� � �ـ«ق � ��راءة ج ��دي ��دة للواقع
ال�ع��رب��ي امل �ت��ده��ور» .وتشير م�ص��ادر إلى
أنه ُوض��ع في األسابيع املاضية «ترتيب
ج��دي��د لكيفية التعاطي لحفظ املصالح
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة» ،وق ��د ظ�ه��ر ذلك
واض�ح��ًا ف��ي الضغط العاطفي اإلعالمي
الجامعة
وامل �ب��اش��ر ال ��ذي م ��ورس إلق� ��رار
ّ
العربية طلب الحظر الجوي ،ثم «تدخل
ال �س �ع��ود ّي��ة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن م �ب��اش��رة كأنه
م��رآة لتدخل في ليبيا» .يضاف إل��ى ذلك
«ال �ق �ل��ق ال �غ��رب��ي ال�ك�ب�ي��ر م��ن ال��وض��ع ّفي
اليمن» ،ال��ذي يمكن أن يقود إل��ى «تدخل
غربي جديد» في املنطقة العربية .ويقول
الدبلوماسيني «لقد
في هذا الصدد أحد
ّ
تجاوز أوب��ام��ا عقدة ع��دم التدخل ،وبات
ك ��ل ش� ��يء م �م �ك �ن��ًا» أم � ��ام م ��ا ي �ح �ص��ل في
العالم العربي ،وخصوصًا «ع��ودة قيمة
النفط بتراجع الثقة بالنووي».

ّ
تركيا تفت ّش
طائرة إيرانية ثانية
أعلن مصدر أمني تركي ،أمس،
شحن إيرانية متوجهة
أن طائرة ُ
الى سوريا أجبرت أول من أمس
على الهبوط في جنوب شرق
تركيا لتفتيش حمولتها.
وقال املصدر إن طائرة
«اليوشني» مدنية هبطت
في مطار دياربكر بأمر من
السلطات التركية ،التي وضعت
طائرات مطاردة في حال تأهب،
في حال رفض الطائرة اإليرانية
االمتثال لألمر .وبدأ تفتيش
الطائرة التي وردت معلومات
بشأنها ،لالشتباه في نقلها
معدات عسكرية أو مواد ممنوعة.
وهي ثاني طائرة نقل إيرانية
ترغم على الهبوط في تركيا
للتفتيش خالل أسبوع.
(أ ف ب)

ّ
تظاهرات أميركية
ّ
ضد الحرب
تظاهرت العديد من املدن
األميركية ،أول من أمس،
بدعوة من تحالف «آنسر»
الذي يضم مئات املنظمات
املناهضة للحرب ،وذلك في
الذكرى السنوية الثامنة للحرب
األميركية على العراق .وهتف
املتظاهرون في لوس أنجليس
وسان فرانسيسكو وشيكاغو
وواشنطن ّ
ضد مواصلة
الحرب ،مطالبني بسحب القوات
األميركية من العراق فورًا،

وإنهاء الحرب في أفغانستان.
وحمل أكثر من  1500متظاهر
الفتات أمام البيت األبيض ّ
تندد
بالحرب .وقال منظمو التظاهرة
إن النفقات العسكرية ،بما
فيها مواصلة الحرب ،وشراء
األسلحة ستكلف هذا العام نحو
تريليون دوالر ،فيما يعاني
أكثر من  30مليون أميركي
البطالة ،وخفضًا في ميزانيات
البرامج االجتماعية.
ودعا املتظاهرون إلى وقف
الدعم األميركي إلسرائيل،
واإلفراج عن الجندي املتهم
بتسريب وثائق موقع
«ويكيليكس» برادلي مانينغ
(الصورة) .وشارك في التظاهرة
املسؤول السابق في وزارة
الدفاع دانيال إيلسبيرغ ،الذي
كشف في  1971وثائق ّ
سرية
بشأن الحرب في فيتنام،
ُ
واعتقل إلى جانب  113شخصًا
آخرين أول من أمس بتهمة
اإلخالل بالنظام العام.
(األخبار)

