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Председник Либерално-демократске партије Русије, заменик председника Државне
думе Владимир Жириновски, предлаже да се Барак Обама лиши Нобелове награде. С
одговарајућим предлогом обратио се Комитету за доделу Нобелове награде.

  

Као што је познато, Комитет за доделу Нобелове награде је 2009. године Награду за мир
доделио Бараку Обами. Комитет је сматрао да је главна заслуга 44. председника САД
допринос борби за спречавање ширења нуклеарног оружја у свету.

  

Међутим, прошле суботе САД и Велика Британија су се прикључиле војној операцији у
Либији. Ово се десило након што су француски авиони бомбардовали либијскe позицијe.

  

„Какви су то миротворци, који „томахавцима“ пуцају по читавој земљи?“ – изјавио је
Владимир Жириновски. Он је подсетио на војне операције САД у Авганистану и Ираку и
на рат на Балкану.

  

„Догађаји у Либији су још један акт агресије од стране НАТО војске, пре свега САД, који
изазива негодовање,“ сматра руски политичар.

  

Западна коалиција премашила своја овлашћења у Либији
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Јединство међународне антилибијске коалиције је под знаком питања. Део њених
учесника дошао је до закључка да војна дејства која се реализују против режима
Гадафија излазе ван оквира мандата СБ УН.

  

У суботу и недељу војни бродови САД и Велике Британије, који се налазе у
Средоземном мору, наносили су ракете нападе по либијској територији. У недељу
придружила им се авијација антилибијске коалиције. Објекти бомбардовања су били
средства ПВО и радари за рано упозоравање, војни аеродроми, либијске копнене турпе.
Лига арапских држава, која је недавно подржала увођење зоне забрањене за летове
изнад Либије, осудила је војну операцију међународне коалиције. По мишљењу
генералног секретара Лиге арапских држава Амра Мусе, авионски напади напуштају
оквире мисије, за коју је молила регионална организација, и воде губицима међу
цивилима. Сада се прате други задаци а не успостављање зоне забрањене за летове
изнад Либије, изјавио је Амир Муса, и затражио од коалиције извештај о операцији у
Либији.

  

Да подсетимо да је у резолуцији 1973, коју је усвојио СБ УН, било речи о успостављању
зоне забрањене за летове изнад Либије, не више од тога. Масовна бомбардовања
либијских објеката омогућавају да се закључи да коалиција прати сасвим друге циљеве,
тачније смену режима у Либији, сматра Виталиј Наумкин, директор Института за
оријенталистику РАН.

  

Многи о томе директно говоре – како би се разрешила кризна ситуација, треба уклонити
Гадафија. Тако сматра и низ арапских држава. Између осталог Уједињени Арапски
Емирати и Катар, који беспоговорно подржавају дејства коалиције. Данас се све опаске
о којима се говорило, очигледно виде. Зато је тешко прогнозирати даљи развој ситуације
у Либији.

  

Највероватнијим експерт сматра две варијанте. Прва претпоставља да ће разарање
војних компоненти либијске инфраструктуре и слабљење армије натерати Моамера
Гадафија да седне за преговарачки сто и да на крају крајева одустане од власти. Друга
варијанта је прелаз конфликта у дуготрајну фазу, када ће снаге верне либијском лидеру
прибећи тактици вођења партизанског рата.

  

При томе аутори оба сценарију узимају у обзир чисто либијске факторе. Али постоје
општи арапски, које тешко да треба игнорисати. Наставак војне операције против Либије
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може да радикализује расположења у арапском свету и да створи подлогу за долазак
исламских екстремиста на власт.

  

Зато Русија упорно позива западне државе да прекину неразумну примену силе. Москва
је убеђена: излаз из либијског конфликта може бити само један – прекидање
крвопролића и почетак дијалога међу самим Либијцима.

  

Гадафијева војска тврди да је заузела Мисрате

  

Власти Либије саопштавају да њихова војска контролише град Мисрате на западу земље,
преноси тв-канал Пресс ТВ. Према подацима устаника, у нападу је убијено више од 40
људи, 200 рањено. Сви убијени и рањени су мирни демонстранти, кажу устаници. Осим
тога стижу информације да се велике снаге Гадафија крећу према граду Аз Зинтан, који
је сада у рукама устаника. На улазу у град већ има 40 тенкова либијске армије. Прошле
ноћи авијација међународне коалиције је бомбардовала неке градова Либије. Медији у
Триполију јављају о новим жртвама.

  

(Глас Русије)
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