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Вашингтон – САД одбацују позиве за војну реакцију у Либији у тренутку када су трупе
Моамера Гадафија преузеле иницијативу и спремају офанзиву на Бенгази, бастион
побуњеника.

  

„Не мислим да би Американци желели да виде председника како се упушта у
унилатералну војну интервенцију без разматрања последица”, рекао је данас портпарол
председника Барака Обаме, Џеј Кернеј.

  

На могућност о увођењу зоне забрањеног лета, Кернеј је рекао да председник најпре
жели да дефинише „циљ тих мера”.

  

Такву идеју, која је покренута одмах после увођења првих санкција УН 26. фебруара,
заступају Париз, Лондон и Арапска лига.

  

У Вашингтону, подршке за „зону забрањеног лета”, има у Конгресу а администрација
преседника не одбија такву опцију међутим док процењује ризике такве акције чини се
да одуговлачи, оцењује Франс прес.

  

САД такође сматрају да никаква акција у Либији не може да почне без јасних овлашћења
УН, што је тешко очекивати јер се Русија и Кина противе интервенцији.

  

У уторак, док су Гадафијеве трупе напредовале на терену, Француска је приметила да
САД нису „дефинисале свој став”, према либијском диктатору.

  

„Наравно да желимо да подржимо демократске покрете у региону”, рекао је за лист
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Вашингтон пост бивши комадант НАТО снага Весли Кларк и додао: „али ми већ имамо
две такве операције у току, у Ираку и Авганистану”.

  

Вашингтон такође зна да би војна интервенција била заснована на већином америчким
трупама а „потребно је више од зоне забрањеног лета да би се променио однос снага на
терену”, рекао је Франс пресу Ричард Дауни из Центра за међународна и стратешка
истраживања.

  

„Супериорност Гадафијевих снага није само у ваздуху”, рекао је експерт. „То је једна
организована војска која се бори са побуњеничким бандама”.

  

(Бета-АФП)
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