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الديكتاتوريات العربـ
ّ
«فجر األوديسا» بني العراق ويوغسالفيا :غزو بري أم «ريموت كونترول»؟

ّ
أغلب الظن أنه ال الغرب وال العرب وال الليبيون حتى،
يعرفون كيف ستنتهي أحداث ثورة  17فبراير ،بعدما دخلت في
منعطف الحرب الدولية على نظام معمر القذافي .حرب مصيرها
مجهول ،في ظل إمكان مقارنتها بأحد سيناريوهي العراق
 2003ويوغسالفيا 1999
أرنست خوري
ي��ق ّ��دم ال��ت��اري��خ ال��ح��دي��ث ن��م َ
��وذج�ين يمكن
اس���ت���ح���ض���اره���م���ا مل����ح����اول����ة استشراف
م��ج��م��وع��ة ال��س��ي��ن��اري��وه��ات امل��رش��ح��ة ألن
ت��ب��ص��ر ال��ن��ور ف��ي ليبيا ال��ت��ي دخ��ل��ت في
َ
ن���ادي ال����دول امل��س��ت��ه��دف��ة ب��ح��رب طابعها
األه�������م غ�����رب ّ
�����ي :ح������رب ك����وس����وف����و ،1999
وغ����زو ال���ع���راق  .2003ح��ال��ت��ان تختلفان
ك����ل االخ�����ت��ل��اف ،ل���ك���ن ي��ج��م��ع��ه��م��ا عنصر
أساسي :حرب غربية (أطلسية صرفة في
يوغسالفيا ،وأميركية ـــــ بريطانية فعليًا
ُ ّ
ف���ي ال����ع����راق) ض���د دول�����ة ع������دت «مارقة».
ف��ي البلقان ،كانت إح��دى أغ��رب الحروب
ف���ي ال���ت���اري���خُ ،س ِّ���م َ���ي���ت ّ«ح�����رب الريموت
ك���ون���ت���رول» ح��ي��ن��ًا ،ب��م��ا أن���ه���ا ظ��ل��ت حربًا
ّ
من الجو ،ولم تطأ قدم أي جندي أطلسي
أرض «ال���ع���دو» س���وى ع��ن��د «األصدقاء»
ف��ي ك��وس��وف��و ،وح���رب «ال��ص��ف��ر خسارة»
��اج��م��ة أح��ي��ان��ًا ،مع
ف��ي أرواح ال��ج��ه��ة ً امل��ه ِ
ت��ك��ري��س��ه��ا م����ب����دأ ج����دي����دًا ف����ي العالقات
���ل��ال ش���رع���ن���ة االحتالل
ال����دول����ي����ة م�����ن خ ّ
ت���ح���ت ح ّ���ج���ة «ال����ت����دخ����ل اإلن����س����ان����ي» ،ما
أع��ط��اه��ا صفة «ال��ح��رب اإلن��س��ان��ي��ة» .لكن
ف��ي امل��ح ّ��ص��ل��ة ،ك��ان��ت ح��رب��ًا غير إنسانية

ب��ت��ات��ًا ،م��ع ت��س ُّ��ب��ب��ه��ا بمقتل  5700مدني
يوغسالفي (ت��ق��دي��رات بلغراد ف��ي مقابل
اع����ت����راف ال��ح��ل��ف األط���ل���س���ي ب��ق��ت��ل 1500
فحديث مختلف
م��دن��ي)ّ .أم��ا في ال��ع��راق،
َّ
ت��م��ام��ًا ،إذ ك���ان���ت ح���رب���ًا م��خ��ط��ط��ًا ل��ه��ا أن
تنتهي باحتالل كامل وشامل ألرض بالد
م��ا ب�ين النهرين ،ال بتغيير ن��ظ��ام صدام
ح��س�ين ف��ح��س��ب ،ب��ل ل��ي��ك��ون ذل���ك التغيير
مناسبة لقلب خريطة املنطقة والعالم.
وح����ت����ى ف����ي ت���ل���ك ال���ن���ق���ط���ة ،أم����ك����ن إقامة
مقارنة مع اعتبار ح��رب البلقان تاريخًا
لبدء احتساب سنوات األحادية القطبية
األميركية الفعلية ،بعد سنوات الفوضى
التي أعقبت انهيار املعسكر السوفياتي.
السؤال املطروح اليوم هو كيف سيكون
مصير حملة «فجر األوديسا» التي بدأت
ُّ
ب���ت���ردد ق��ب��ل ي��وم�ين؟ ه��ل س��ت��ك��ون نسخة
ّ
عما حصل في األيام اليوغوسالفية الـ78
بمعنى
(م��ن  24آذار حتى  11ح���زي���ران)،
َّ
اقتصار الحملة على قصف ّ
جوي مكثف
ي��س��ت��ه��دف ال��ب��ن��ى التحتية ل��ن��ظ��ام معمر
����ذاف����ي ،وت��س��ل��ي��ح امل���ق���ات���ل�ي�ن الليبيني
ال����ق ّ
ليصفوا حساباتهم مع كتائب القذافي؟
أم ح���م���اي���ة آب������ار ال���ن���ف���ط ،امل���ت���م���رك���زة في
غالبيتها العظمى في الوسط والجنوب

َ
ال��ل��ي��ب ّ��ي�ين غ��ي��ر امل���أه���ول�ي�ن إال بالقبائل،
تستوجب إيجاد موطئ قدم على األرض
الصحراوية؟ أم بنغازي ستكون املعادل
الليبي ل��ك��وس��وف��و ،م��ن ناحية اعتبارها
ممنوعًا على ال��ق��ذاف��ي امل ّ
��س بها ،ويمكن
الجهة املهاجمة التمركز فيها (أكان تحت
ل����واء األم����م امل��ت��ح��دة أم ال��ح��ل��ف األطلسي
أم ق���وة مختلطة م��ع ال��ج��ام��ع��ة العربية)
لتجنيبها «تطهيرًا عرقيًا» وإب��ادة بحق
امل���دن���ي�ي�ن .ل��ك��ن ه��ن��ا ي��ك��م��ن ت��ف��ص��ي��ل بالغ
األه��م��ي��ة؛ حتى اآلن ،ل��م تتصاعد دعوات
تقسيمية فعلية الستقالل الشرق الليبي
ع��ن غ��رب��ه ،بينما ك���ان ال��ه��دف السياسي
األس���اس���ي ف���ي ح���رب ي��وغ��س�لاف��ي��ا إعطاء
كوسوفو االستقالل تحت شعار «إخراج
ال�����ص�����رب م�����ن ك����وس����وف����و وإح����ل����ال قوات
ح��ف��ظ س�ل�ام وإع�����ادة ال���ن���ازح�ي�ن» .ويمكن
خالية من أي
توقع أن تبقى مدن الشرق ّ
وج��ود عسكري أجنبي ،إذا ظ��ل الخطاب
ال���س���ي���اس���ي ت���وح���ي���دي���ًا ال ت��ق��س��ي��م��ي��ًا في
الجماهيرية.
الحملة العسكرية ضد ليبيا،
ومع انطالق
ُّ
تبدو ضئيلة توقعات احتمال اتجاهها
ل���ت��� ّك���ون ع����راق����ًا ث���ان���ي���ًا؛ ه���ن���ا ش���ع���ب أعلن
ممثلوه في «املجلس الوطني االنتقالي»
ّ
رفضهم ألي إن��زال ب ّ��ري غربي أو أجنبي
ّ
ع���م���وم���ًا ،ح��ت��ى إن���ه���م أع����رب����وا ع���ن نيتهم
مقاومة أي احتالل أجنبي بأشرس ّ
مما

ّ
األرض وع���دم اس��ت��ع��داد أي م��ن املعنيني
ال���دول���ي�ي�ن ل���ل���دخ���ول ف���ي م��س��ت��ن��ق��ع ليبي
ف���ي م������وازاة ب��ق��اء ج��ب��ه��ات ع���دي���دة أخرى
مفتوحة ،أهمها أفغانستان طبعًا .وهنا
ال يبدو الكالم األميركي عن عدم استعداد
الجيش للدخول في حرب ثالثة (العراق
وأف��غ��ان��س��ت��ان وال����ت ّ
����ورط ف���ي باكستان)
م��ج��رد ح��دي��ث ل�لاس��ت��ه�لاك ال���داخ���ل���ي ،إذ

تفيد األرقام واملعطيات وتأثيرات األزمة
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،إض���اف���ة إل����ى املعارضة
الجمهورية األميركية ألي التزام إضافي
ّ
يكبد الخزينة تكاليف ج��دي��دة ،بانعدام
النية ل��دى حكام واشنطن بالنزول على
ُّ
جديدة
والتسبب في موجة كره
األرض،
ّ
ل��ل��س��ي��اس��ة األم���ي���رك���ي���ة .ك����ل ذل�����ك ف����ي عز
ّ
م��س��اع��ي إدارة ب�����اراك أوب���ام���ا ل��ك��س��ب ود

ّ
جنود إسبان يحضرون صاروخًا على طائرتهم لقصف ليبيا في قاعدة إيطالية أمس (إنريكو لوتشي ــ أ ب)

يقاتلون كتائب النظام حاليًا ،حاصرين
ّ
ج�����ل م��ط��ال��ب��ه��م ب��م��ن��ع ط����ائ����رات القذافي
م���ن ق��ص��ف��ه��م ،وب��ت��س��ل��ي��ح��ه��م واالعتراف
بقيادتهم السياسية وال��ع��س��ك��ري��ة .ومن
العوامل التي تجعل من تكرار السيناريو
العراقي في ليبيا أكثر من صعب ،اختالف

ّ
ّ
ّ
الحظر الجوي من صدام إلى القذافي
ماذا بعد قرار فرض حظر
الطيران فوق ليبيا؟ ال يزال سير
األحداث غامضًا ،لكن تجربة
عامي
مماثلة خضع لها العراق ً
 1991و ،1992قد تكون مثاال
حيًا لتجربة تتكرر في بلد
مغايرة .فهل
مختلف وظروف
ّ
يحمي القرار الثوار كما ادعى أم
يأخذ البلد نحو الهاوية؟

عمو
ربى أبو ّ
ك�����ان ق������رار م��ج��ل��س األم������ن ال����رق����م ،1973
بغالبية
ال������ذي ج�����رى ال���ت���ص���وي���ت ع��ل��ي��ه
ً
الخميس امل ّ��اض��ي ،مدخال
األع��ض��اء ليل
ُ
ل��ح��رب حقيقية ب���دأت ت��ش��ن ع��ل��ى ليبيا.
هي ليست امل��رة األول��ى التي يتخذ فيها
مجلس األم��ن ق��رار ف��رض الحظر الجوي
على بلد ّ ع��رب��ي ،إذ سبق ل��دول الحلفاء،
ال��ت��ي ش��ن��ت ح���رب «ع��اص��ف��ة الصحراء»
لتحرير الكويت من ًاالحتالل العراقي ،أن
فرضت حظرًا مماثال على العراق .الفارق
في الحالة الليبية ،كان فرض الحظر
أنه ً
مدخال للتدخل العسكري املباشر ،فيما
جاء فرض الحظر على العراق في أعقاب
ع��اص��ف��ة ال���ص���ح���راء ،وان���س���ح���اب القوات

القوات الدولية بدأت غاراتها على ليبيا (ستيفان أغوستيني ــ أ ف ب)

العراقية من الكويت.
يمكن تسجيل نقطة ال��ت��ح ّ��ول ف��ي األزمة
الليبية اب��ت ً
��داء من ليل الخميس املاضي،
ح�ين ص���در ال��ق��رار  ،1973ال���ذي ن��ص على
حظر جميع رحالت الطيران فوق األجواء
ُالليبية ب��ه��دف ح��م��اي��ة امل��دن��ي�ين ،ع��ل��ى أن
ت��س��ت��ث��ن��ى رح��ل�ات اإلم�������دادات اإلنسانية،
ودع��وة جميع ال��دول األع��ض��اء إل��ى اتخاذ
ج��م��ي��ع اإلج�����������راءات ال����ض����روري����ة لحماية
امل���دن���ي�ي�ن وامل���ن���اط���ق ال��س��ك��ن��ي��ة ،م���ا يعني
السماح بالقيام بإجراء منفرد من جانب
دولة أو بالتنسيق مع منظمات ،واستخدام
القوة العسكرية لحماية املدنيني.
ه����ك����ذا ب������دأ ال���ت���ح���ال���ف ال������دول������ي تدخله
ال��ع��س��ك��ري ،وق��ص��ف أه���داف���ًا ل��ي��ب��ي��ة جوًا
وبحرًا .وبالتوازي مع بدء العمليات ،قال
مسؤول فرنسي« :قد يستغرق األمر وقتًا
ً
طويال نسبيًا ،لكن ال يمكننا أن نستبعد
أيضًا مخرجًا سريعًا.»...
ف��ي ال���ع���راق ب���دا ال��س��ي��ن��اري��و م��خ��ت��ل��ف��ًا .لم
يكن لفرض الحظر الجوي عالقة مباشرة
ب���ح���رب ال��خ��ل��ي��ج ال���ث���ان���ي���ة ،ب���ل تراكمات
ّ
الرئيس
أف��ض��ت إل���ى ت���م���رد ش��ع��ب��ي ض���د ً
ال�����راح�����ل ص�������دام ح����س��ي�ن ،م����ب����اش����رة بعد
انسحاب القوات العراقية من الكويت.
غ��زا ال��ع��راق الكويت ف��ي  2آب ع��ام ،1990
ّ
ف���ن���دد م��ج��ل��س األم�����ن ب��ال��غ��زو ف���ي قراره
ال��رق��م  ،660وط��ال��ب ال��ع��راق باالنسحاب
ال��ك��ام��ل .بعد أرب��ع��ة أي���ام ،أص��در املجلس
قراره الرقم  661القاضي بفرض عقوبات
اقتصادية على ال��ع��راق .ف��ي ه��ذا الوقت،
بدا أن الرئيس األميركي األسبق جورج
بوش األب كان قد حسم ق��راره بالتدخل

ال���ع���س���ك���ري .ف���ي  29ت��ش��ري��ن ال���ث���ان���ي من
ال��ع��ام نفسه ،أص���در مجلس األم���ن قراره
ال��رق��م  ،678ال���ذي سمح ل��ل��دول املتعاونة
مع الكويت باستخدام «جميع الوسائل
ال��ض��روري��ة» لتنفيذ ق���رار ا ّمل��ج��ل��س الرقم
ُ ،660
ومنح ص��دام مهلة حتى  15كانون
ّ
ال��ث��ان��ي ل�لان��س��ح��اب ح����دًا أق��ص��ى .انتهت
امل���ه���ل���ة م����ن دون أي ان���س���ح���اب عراقي،
وب��ع��د ي��وم�ين ،أي ف��ي  17ك��ان��ون الثاني،
ب��دأت ح��رب الخليج الثانية أو «عاصفة
ال���ص���ح���راء» ب��ق��ص��ف ج����وي ع��ل��ى العراق
شنته قوات التحالف.
ب���ع���د ن���ح���و  40ي����وم����ًا ،ق������ال ب������وش األب:
«الكويت أصبحت محررة ،وهزم الجيش
العراقي» .ورأى أن املهمة الرئيسية لقوات
االئ���ت�ل�اف ك��ان��ت «ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت» ،وأن
تغيير النظام السياسي ف��ي ال��ع��راق هو
«شأن داخلي» ،لكن حدث أن ّ
صوب جندي
مجهول فوهة دبابته باتجاه إحدى صور
ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف���ي ال��ب��ص��رة ،فقمعت
القوات العسكرية العراقية املنتفضني ما
أدى إلى كارثة إنسانية على الحدود مع
كل من إيران وتركيا.
ف�����ي ال����س����ي����اق ،ن���ش���ر م���ع���ه���د «واشنطن
لسياسة الشرق األدنى» في أواخر شباط
امل����اض����ي ت���ق���ري���رًا أع������ده ال���ب���اح���ث مايكل
نايتس ع��ن اح��ت��م��ال ف��رض منطقة حظر
جوية على ليبيا ،وال���دروس التي ُيمكن
االستفادة منها من تجارب سابقة في هذا
املجال .وقال إنه في  5نيسان عام ،1991
عمل العديد من شركاء التحالف من أجل
التصديق على ق��رار مجلس األم��ن الرقم
 ،688الذي طالب بأن تنهي بغداد قمعها

ل�لأك��راد .وب���دأت عملية إغ��اث��ة دول��ي��ة في
كردستان العراقية ،وفرض منطقة حظر
الواليات املتحدة فوق خط
طيران بقيادة ً
عرض  36شماال .وتحت مسمى «عملية
توفير الحماية».
وفي  26آب عام  ،1992استخدم التحالف
ال���ق���رار ال���رق���م  688إلع��ل��ان م��ن��ط��ق��ة حظر
ط���ي���ران ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع األص������ول الجوية
العراقية تحت خط عرض  33جنوبًا .غير
أن منطقة ال��ح��ظ��ر ل��م ت��ح��م أب���دًا املدنيني
في الجنوب بصورة حقيقية ،ألن القوات
ال��ب��ري��ة للنظام ك��ان��ت ال ت���زال ق���ادرة على
استخدام املدفعية والوسائل األخرى.
أس��ه��م ف��رض حظر ال��ط��ي��ران على العراق
ف��ي إق��ام��ة إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ف��ي الشمال،
وحماية الشيعة في الجنوب ،وإن ليس
ب����ص����ورة م���ط���ل���ق���ة .ف����ي امل����ق����اب����ل ،ال يزال
الغموض يكتنف كيفية سير األم��ور في
ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د ق����رار ف����رض ال��ح��ظ��ر الجوي.
فإما أن تعمل الدول الغربية على تجريد
القذافي من س�لاح الطيران ال��ذي يمنحه
ال��ت��ف��وق العسكري على ال��ث��وار ،ث��م تترك
األح���������داث ت��س��ي��ر ع���ل���ى ه����واه����ا م����ن دون
تدخل .أما السيناريو اآلخر ،فهو أن يفتح
قرار حظر الطيران الباب أمام تدخل بري
للقوات املتحالفة إلسقاط القذافي.
ّ
ال ش��ك أن امل��ص��ال��ح النفطية ال��ت��ي دفعت
ال���دول الغربية إل��ى التدخل عسكريًا في
ليبيا ،سترسم بنفسها اتجاه األحداث،
لكن نايتس يقول ف��ي ت��ق��ري��ره« :التاريخ
�َّي�نَّ
ي��ب أن ف��رض مناطق حظر ط��ي��ران هو
م��ن��ح��در زل���ق .ف��م��ن ال��س��ه��ل ب���دء م��ث��ل هذه
ّ
املهمات لكن من الصعب جدًا إنهاؤها.»...

