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Јуче се навршило 100 дана од када је почела интервенција међународних снага НАТО на
Либију како би се олакшало напредовање побуњеника и убрзало свргавање либијског
вође Моамера Гадафија. Адмирал Самјуел Локлир, начелник Здружене команде НАТО у
Италији, признао је да су ваздушни удари Алијансе срачунати на то да се ликвидира
пуковник Гадафи, иако Бела кућа званично то демантује.

  

Адмирал Локлир је највиши западни званичник који је отворено дао такву изјаву.
Истовремено, Међународни кривични суд у Хагу издао је јуче налог за хапшење
либијског лидера Гадафија, његовог сина Саифа ал Ислама и шефа либијске
обавештајне службе Абдулаха ал Сенусија за злочине против човечности.

  

Налог Међународног кривичног суда обавезује свих 116 потписница Римског статута
којим је основан трибунал, укључујући последњу чланицу Тунис која је прошле недеље
поднела захтев за приступање, да ухапсе Гадафија ако крочи на њихову територију и
изруче га Хагу. Према оценама извештача, то ће довести у незгодан положај
пуковникове савезнике у Уганди и Венецуели ако код њих потражи уточиште и отежати
све посредничке напоре за окончање рата у Либији.

  

Непосредно по објављивању одлуке суда, француски председник Никола Саркози
поново је позвао Гадафија да се повуче:

  

- После 41 године диктатуре, можда је дошло време да напусти власт. Гадафи савршено
добро зна шта мора да уради да би се у земљу вратио мир. То зависи само од њега -
рекао је Саркози на конференцији за новинаре у Паризу.

  

Војни аналитичари кажу да на ратишту влада пат-позиција: Гадафи наставља да се
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бори, НАТО наставља да штити цивиле и није сасвим јасно шта следи. Побуњеници
успевају да се задрже на својим положајима на истоку око Мисрате и Аџдабије, у
близини Бреге, упркос повременим минобацачким нападима и жртвама. Устаници су се у
недељу жестоко сукобили са снагама режима на само 80 километара северозападно од
Триполија код стратешки важног града Бир ал Ганама. - Офанзива на Бир ал Ганам је
значајна јер се одвија на 30 километара од Завије, која се сматра ‘западном капијом’
Триполија - изјавио је за Ројтерс Џума Ибрахим, портпарол националног прелазног
савета.

  

Упркос ограниченом успеху “Операције уједињени заштитник” и скоро 5.000
авио-полетања, већина Либијаца и даље енергично подржава мисију Запада. Муса ал
Окаили (46), чији је брат Мухамед погинуо пре тачно 100 дана након што су његов “миг
23” обориле Гадафијеве снаге док је бранио Бенгази, изјавио је да је НАТО спречио
масакр. - Они нам помажу и да није њих и људи као што је мој брат, Гадафијева војска би
ушла у Бенгази.

  

То је нешто на шта НАТО стално подсећа своје чланице, посебно оне које постављају
незгодна питања о томе докле ће интервенција да траје или оне које се, као Италија,
поигравају идејом о примирју. И британска јавност је била шокирана када је прошле
недеље обелодањено да је интервенција до сада коштала Британију 260 милиона фунти
упркос првобитним званичним проценама да издаци неће премашити “неколико десетина
милиона фунти”. Ипак, Лијам Фокс, британски министар одбране, рекао је у недељу да је
Британија чврсто решена да заврши започети посао.

  

У Триполију је у недељу, у присуству 50 страних новинара, одржана свечаност поводом
завршетка обуке кроз коју је прошло 500 жена добровољаца, свих узраста, од тинејџерки
до средовечних жена.

  

- Прво ћете морати да убијете сав либијски народ, па тек онда Гадафија. Убићу се ако
убијете њега - рекла је 14-годишња Фатима Хасан. Хабиб Касем, 39-годишња
васпитачица, објашњава: „Ми смо наоружана нација, сви имамо неко оружје и
употребићемо га“.

  

Муса Ибрахим, портпарол владе, каже: „Постараћемо се да свака мајка, симбол љубави
и стварања, буде бомба, машина за убијање“.
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(Блиц)
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