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السنة. ويعيش مئات اآلالف من 
العمال من مص���ر، املجاورة، في 
ليبيا أيضا باإلضافة إلى نحو 1.5 
مليون من العمالة غير الشرعية 

من مختلف الدول االفريقية.
يخاطر آالف من هؤالء األشخاص 
س���نويا بحياته���م ف���ي محاولة 
إلى مالط���ة أو جزيرة  للوصول 
المبيدوسا االيطالية عبر البحر. 
وفي مس���عى لوقف تدفق هؤالء 
األشخاص، وقع االحتاد األوروبي 
وليبيا اتفاقية تعاون بشأن الهجرة 

في أكتوبر عام 2010.

منذ فترة طويلة باعتبارها »دولة 
مارقة« متورطة في اإلرهاب الدولي 
عقوب���ات من قب���ل األمم املتحدة 
واالحتاد األوروب���ي والكثير من 
الدول األخرى. وكان مجلس األمن 
الدولي قد رفع العقوبات ضد ليبيا 
عام 2003 وفي عام 2006 رفعتها 
الواليات املتحدة من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب.
يبلغ عدد س���كان ليبيا، التي 
تصل مس���احتها إلى 1.76 مليون 
كيلومت���ر مربع، نحو 6.3 ماليني 
نسمة. ومعظم الليبيني من املسلمني 

من أيل���ول ع���ام 1969. ويرفض 
البرملانية  الدميوقراطية  القذافي 
قائال إنها ستشوه إرادة الشعب، 
حيث يش���ارك حوالي 470 نائبا 
من املؤمترات الشعبية األساسية 
في ليبيا في مؤمتر الشعب العام 
)املماثل للبرملان(. ويعقد املؤمتر 
جلس���ة واحدة سنويا على األقل 
ويقوم بتعيني أعضاء من اللجنة 
الشعبية العامة )مجلس الوزراء(. 
وق���ال القذافي مؤخ���را إن معظم 
هؤالء الوزراء ليس لهم ضرورة. 
وشهدت ليبيا التي يتجنبها الغرب 

ولك���ن ال يس���تفيد اال ع���دد 
ضئيل جدا من الليبيني من النمو 
االقتصادي املطرد في الس���نوات 
األخيرة. ولتبديد االستياء السيما 
بني الشبان أطلق النظام إصالحات 
موجهة نحو الس���وق السيما في 

قطاعي التجارة والزراعة.
ويتول���ى زعي���م اجلماهيرية 
الش���عبية  الليبي���ة  العربي���ة 
االش���تراكية العظمى وهو االسم 
الرسمي لليبيا »االخ قائد الثورة« 
العقيد معمر القذافي السلطة منذ 
االستيالء عليها عقب ثورة الفاحت 

برلني � د.ب.أ: تعد ليبيا، إحدى 
دول شمال افريقيا على الشواطئ 
اجلنوبية للبحر املتوسط، ثالث 

أكبر مصدر للنفط ألملانيا.
وإنتاج النفط والغاز الطبيعي 
هو أهم قطاع اقتصادي لليبيا التي 
معظمها صحاري حيث تش���كل 
صادرات النفط 95% من العائدات. 
وبفضل ثرواتها النفطية، صارت 
ليبيا صاحبة أكبر دخل للفرد بني 
الدول االفريقية، حيث قدر دخل 
الفرد هناك بنح���و 12 ألف دوالر 

أميركي في عام 2010.

ليبيا غنية بنفطها.. والنمو يقتصر على قلة من المستفيدين

نيويورك تايمز: كاميرات الهواتف السالح األقوى في التظاهرات
نيويورك � يو.بي.آي: ذكرت صحيفة 
»نيويورك تاميز« ان الكاميرات الصغيرة 
املوجودة في الهواتف اخللوية باتت السالح 
األقوى في وجه البنادق والقنابل املسيلة 
للدموع التي تستخدم خالل التظاهرات 

في الشرق األوسط.
الت���ي  إل���ى ان الص���ور  وأش���ارت 
التقطت بكاميرات الهواتف اخللوية من 
االحتجاجات التي شهدتها بعض الدول 
العربية كانت أداة حيوية لتوثيق ردات 
فعل احلكومات على االضطراب الذي شاب 
شمال أفريقيا. وأضافت ان الصور التي 
مت تنزيلها عن العن���ف في املنامة على 

املواقع اإللكترونية س���اعدت احملتجني 
على حتميل احلكومة املسؤولية ولفتت 
انتباه العالم إلى مطالبهم. واعتبرت ان 
كاميرات الهواتف اخللوية التي كانت أمرا 
جديدا قبل أقل من عقد باتت أداة أساسية، 
مشيرة إلى ان منظمات الدفاع عن حقوق 
اإلنس���ان اعترفت بأهمية هذه الوسيلة 
ونشرت إرش���ادات وقدمت تدريبا على 
كيفية استخدام هذه الكاميرات بفاعلية. 
وقال جيمس كات���ز مدير مركز روجرز 
لدراسات االتصاالت اخللوية »أخيرا ثمة 
تكنولوجيا بحجم كف اليد وما ميكن أن 
يلتقطه شخص ما ميكن أن ينتهي حول 

العالم«. وأض���اف كاتز »هذا خنجر في 
حلق األنظم���ة القدمية التي متكنت من 
القدمية  التالعب بالتكنولوجيات  خالل 

من إخماد أصوات الشعب«.
وذكرت »نيوي���ورك تاميز« انه فيما 
توفرت الكاميرات في الهواتف اخللوية 
منذ أواخر التسعينيات إال ان املنظمات لم 
تأخذها على محمل اجلد إال بعد التسونامي 
الذي ضرب جنوب ش���رق آسيا في عام 
2004 ومن ثم تفجيرات مترو أنفاق لندن 
مذك���رة مبقاطع الڤيديو التي مت تناقلها 
في يونيو 2009 إلطالق النار على الشابة 

»ندى« في طهران.

ليبيا: االحتجاجات تصل طرابلس ومصراته.. واألمن يستعين بمرتزقة أفارقة!
المدعي العام يأمر بفتح تحقيق في التظاهرات.. واإلنترنت ينقطع عن أرجاء البالد

)أ.پ( ليبيون يطالبون برحيل القذافي في احدى مظاهرات املعارضة في سيوكس بالواليات املتحدة 

عواصم � وكاالت: مسيرات 
مؤي���دة بوج���ه املظاه���رات 
املعارضة، قطع خدمة االنترنت، 
تشويش على وسائل االعالم، 
وعود بالتحقيق، كلها فصول 
لسيناريو ثورتي مصر وتونس 

تتكرر منذ أيام في ليبيا.
ففي محاولة من نظام العقيد 
معمر القذافي ملنع تطور أخطر 
التحديات التي يواجهها حكمه 
املستمر منذ أكثر من 40 عاما، 
وملن���ع احملتجني م���ن تنظيم 
أنفسهم واالتصال فيما بينهم، 
الليبية بقطع  قامت السلطات 
االنترن���ت، بحس���ب »اربور 
نيتووركس« الشركة املتخصصة 
مبراقبة حركة االنترنت ومقرها 

في الواليات املتحدة.
وقالت اربور نيتووركس ان 
ليبيا »قطعت فجأة« اتصاالت 
االنترن���ت أمس، مش���يرة الى 
ان اتص���االت االنترنت كانت 
مضطرب���ة أصال خ���الل أمس 

األول.
يأتي هذا وس���ط أنباء عن 
وصول االحتجاجات املناهضة 
للحكومة واملطالبة بإس���قاط 
القذافي إلى العاصمة طرابلس 
ومصرات���ه ثال���ث أكب���ر مدن 
اجلماهيرية، بع���د أن تركزت 
خالل األيام املاضية في شمال 
شرق ليبيا، حسبما ذكر شهود 

عيان.
وأف���اد ش���هود عي���ان بأن 
االحتجاجات املناهضة للزعيم 
الليبي امتدت أيضا إلى بعض 
األحياء الواقعة غربي العاصمة 

طرابلس.
كما ذكرت مصادر أمنية ليبية 
أن حوالي ألف سجني متكنوا من 
الفرار من س���جن مبدينة بني 
غازي، التي تقع على بعد نحو 
1000 كيلومتر الى الشرق من 
طرابلس، متكنت السلطات من 
اعتقال 150 س���جينا منهم في 

وقت الحق.
الوطنية  وكانت »اجلبه���ة 
إلنق���اذ ليبي���ا« املعارضة قد 
أعلنت في وقت سابق أن اثنني 
من احملتجني قتال بالرصاص في 

مدينة القبة، شمالي البالد.
وقالت اجلبهة إنه مت حرق 
س���جن »اجلديدة« في منطقة 
تاجوراء، على الساحل الشمالي 
للبالد، وإطالق سراح احملتجزين 
به. ولم يتضح على الفور كيفية 

اندالع احلريق.
جاءت هذه التقارير في الوقت 
الذي حتولت فيه احتجاجات 
مناوئة للحكومة، معظمها في 
إلى أعمال عنف،  شمال ليبيا، 
حيث اشتبكت قوات األمن مع 
املتظاهرين املطالبني بإسقاط 

القذافي.
وقال نش���طاء املعارضة إن 
العش���رات قتل���وا أمس وأول 
أمس بالرصاص خالل جنازات 
ومسيرات ألولئك الذين قتلوا في 

املظاهرات األسبوع املاضي.
ووسط صعوبة احلصول 
على املعلومات بسبب التعتيم 
واحلصار االعالمي املفروض في 
ليبيا تضاربت االنباء حول عدد 
الضحايا حي���ث قالت مصادر 
من مدينة بنغازي شمال شرق 
ليبيا لوكالة األنباء األملانية إن 
25 متظاهرا قتلوا هناك أمس 

في حصيلة الضحايا وطبيعة 
جروح الضحايا تش���ير بقوة 
إلى ان قوات األمن حصلت على 
اإلذن باستخدام قوة مميتة ضد 
متظاهرين عزال يدعون للتغيير 

السياسي«.
في املقابل، أمر النائب العام 
في ليبيا املستشار عبدالرحمن 
العبار بفتح حتقيق في أعمال 
العن���ف الت���ي وقع���ت خالل 
التظاه���رات املعادي���ة للنظام 
وخصوصا في شرق البالد، كما 

اعلن مصدر موثوق به أمس.
واضاف املصدر الذي طلب 
عدم الكش���ف ع���ن هويته ان 
»النائب العام امر بفتح حتقيق 
حول اسباب االحداث وحصيلتها 
في بعض املدن ودعا الى تسريع 
االجراءات حملاكمة جميع الذين 
يدانون بالقتل والتخريب«. ولم 

يقدم مزيدا من التفاصيل.
وعل���ى الرغم م���ن ان هذه 
التي  االضطرابات هي األعنف 
يواجهها القذافي منذ 4 عقود، 
يقول مراقب���ون لالوضاع في 
ليبي���ا ان الوضع مختلف عن 
مصر الن القذافي ميلك سيولة 
نقدي���ة نفطي���ة للتغلب على 

املشكالت االجتماعية.
وقال نعمان بن عثمان وهو 
اسالمي ليبي معارض سابق يتخذ 
من بريطانيا مقرا له ولكن موجود 
حاليا في طرابلس بالتلفون انه 
ال توجد بالتأكيد انتفاضة عامة. 
واض���اف انه ال يعتقد انه ميكن 
مقارن���ة ليبيا مبصر او تونس. 
واضاف ان القذافي سيقاتل حتى 

اخر حلظة.
وادت السيطرة احلكومية 
الصارمة والقي���ود املفروضة 
على وس���ائل االعالم الى احلد 
من كم املعلومات الواردة بشأن 

االضطرابات.
من جهتها قال���ت صحيفة 
الليبي���ة اخلاصة  »قورين���ا« 
ان آالف الس���كان جتمعوا في 
بنغازي حلضور تشييع جنازات 
14 محتجا قتلوا في اشتباكات 
وقعت هناك. وجتمع آالف آخرون 

امام مبنى محكمة بنغازي.
وقالت نشطاء معارضون ان 
احملتجني قاتلوا قوات اجليش 
من اجل الس���يطرة على بلدة 
التي شهدت  القريبة  البيضاء 
بعضا من اس���وأ اعمال العنف 
خ���الل اليومني املاضيني حيث 
قال سكان البلدة انهم دفنوا 14 
شخصا قتلوا خالل اشتباكات 

وقعت في وقت سابق.
ورغم ذلك فان االضطرابات 
لم تك���ن على نط���اق عام مع 
تركز معظ���م االحتجاجات في 
الش���رق حول بنغ���ازي حيث 
يضعف التأييد للقذافي بشكل 

تقليدي.
ولم تكن هناك تقارير موثوق 
بها عن وقوع احتجاجات كبيرة 
في مناطق اخرى وذكرت وسائل 
االعالم الرسمية انه كانت هناك 
جتمعات مؤي���دة للقذافي في 
العاصمة. ونقل���ت »قورينا« 
عن مص���ادر لم تذكر اس���مها 
قولها ان مؤمتر الشعب العام 
او البرملان سيقر »تغييرا كبيرا« 
في سياس���ة احلكومة مبا في 
ذلك تعيني اش���خاص جدد في 

مناصب رفيعة.

األول.
من جهة أخرى، قال ناشط 
الش���بكات  ليبي عل���ى موقع 
االجتماعي���ة تويتر، الذي برز 
كإحدى األدوات التي ساهمت في 
حشد املشاركني في االحتجاجات 
بالشرق األوسط إن املتظاهرين 
ال يري���دون أي تن���ازالت من 
القذاف���ي أو رش���اوي من ابنه 
ولكن يريدونهما خارج السلطة 
مؤكدين أنهم يتظاهرون بشكل 

سلمي.

لواء النخبة

وفي غضون ذل���ك، اتهمت 
الليبية  الس���لطات  املعارضة 
الدول  باس���تقدام مرتزقة من 
االفريقية املجاورة للمشاركة 
ف���ي قمع املظاه���رات وخاصة 
من احلرس اخلاص بالرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين 

بن علي.
كما اتهمت القوى املعارضة 
الس���لطات بتوفي���ر مزيد من 
األسلحة للواء النخبة باجليش 
الذي يطلق عليه اسم »خميس 
القذافي« وهو أحد أبناء الزعيم 

الليبي.
بينما اتهمت »هيومن رايتس 
الليبية  الس���لطات  ووت���ش« 
بتس���ليح املواطن���ني ملهاجمة 
املتظاهرين وإرس���ال رسائل 
نصية تدعو »الشباب الوطني« 
الرموز  للخروج و»الدفاع عن 

الوطنية«.
وأش���ارت املنظم���ة إلى أن 
»استخدام قوات األمن والبلطجية 

املؤيدة للدميوقراطية في البالد 
إلى تدخل إسرائيل.

ف���ي صالة  الداعية  وق���ال 
اجلمعة أمس األول »متس���كوا 
بأمن بالدكم«، وطالب الليبيني 
بان يكونوا عل���ى وعي كامل 
باملؤام���رة »الصهيونية« ضد 

بالدهم.
وكان القذافي قد شارك أمس 

على صعيد الضحايا ايضا، 
قالت منظم���ة هيومن رايتس 
ووتش إن قوات األمن الليبية 
قتلت أكثر من 84 شخصا في 
االضطرابات التي شهدتها البالد 

خالل األيام املاضية.
وذك���رت املنظم���ة انه بناء 
على مقاب���الت مع موظفني في 
مستش���فيات محلية وشهود، 

املسلحني حلرمان الشعب من 
احلق في التعبير عن معارضته 
للحكومة يبدو على نحو متزايد 

أن مآله الفشل«.
م���ن ناحي���ة أخ���رى، بث 
التلفزيون احلكومي حتذيرات 
داعية مسلم مؤيد للنظام طالب 
فيه���ا الليبيني مبنع انتش���ار 
الفوضى وارجع االحتجاجات 

في مسيرة مؤيدة للحكومة في 
العاصمة طرابلس حسبما أفاد 

التليفزيون الليبي.
الوطن  وأش���ارت صحيفة 
الليبية إليى انه سوف يتم ايفاد 
جنل آخر للقذافي وهو الساعدي 
إلى تلك املدينة للمساعدة على 
تطبي���ق »خط���ة تنموية غير 

مسبوقة«.

احتش���د آالف املتظاهرين في 
مدن بنغازي والبيضاء واجدابيا 
والزاوية ودرنا بش���رق ليبيا 
أمس األول، بعد أن قتلت قوات 
األمن اخلميس 20 شخصا في 
بنغازي و23 في البيضاء وثالثة 

في اجدابيا وثالثة في درنا.
وأضافت املنظمة ان مصادر في 
املستشفيات احمللية قالت للمنظمة 
ان قوات األمن قتلت في بنغازي 35 

شخصا بالرصاص احلي.
من جانبه، قال جو ستورك 
نائب مدير قسم الشرق األوسط 
أفريقيا في »هيومن  وش���مال 
رايتس ووتش« ان »قوات معمر 
القذافي األمنية تطلق النار على 
أعدادا  مواطنني ليبيني وتقتل 
كبيرة منهم فقط ألنهم يطالبون 

بالتغيير واحملاسبة«.
وأضاف ان »على السلطات 
الليبية أن تسمح للمتظاهرين 
الس���لميني بالتعبي���ر ع���ن 

آرائهم«.
اتهمت منظمة  من جهته���ا 
العفو الدولية السلطات الليبية 
بإطالق النار العش���وائي على 
املتظاهرين م���ا أدى إلى مقتل 

46 شخصا.
وقالت مصادر في مستشفى 
اجلالء في بنغازي للمنظمة إن 
معظم اجلروح التي أصيب بها 
املتظاهرون ناجمة عن اإلصابة 
برصاص ف���ي الرأس والصدر 

والعنق.
وقال مدير املنظمة للشرق 
األوسط وشمال أفريقيا مالكولم 
سمارت إن »هذا االرتفاع املقلق 

السلطات الليبية تحجب موقع »الجزيرة«
على اإلنترنت وانتقادات لتجاهل القناة أحداث إيران

حجبت السلطات الليبية موقع قناة اجلزيرة على شبكة االنترنت 
)اجلزي��رة نت( ف��ي كل انحاء اجلماهيرية، كما فعل��ت األمر ذاته مع 
صفحات مجموعات االحتجاج على موقع فيس بوك، وأفاد مواطنون 
ليبي��ون في كل محافظات وم��دن اجلماهيرية بأنهم عندما يحاولون 
الدخ��ول إلى صفحات موق��ع اجلزيرة نت، تظهر له��م عبارة امللف 
غير موجود. يش��ار الى ان انصار الزعيم الليبي معمر القذافي شنوا 
حمالت تش��ويه ضد قن��اة اجلزيرة منذ ان��دالع مظاهرات الغضب، 
وب��ث التلفزيون الليبي الرس��مي صورا ملظاه��رات عديدة ألنصار 
القذافي يرددون شعارات يتهمون فيها اجلزيرة بالعمالة ويصفونها 

باحلقيرة.
وتفرض الس��لطات الليبية تعتيما اعالميا ش��ديدا على املش��هد 
السياس��ي في البالد، وال يس��مح لإلعالم اخلارج��ي بنقل تطورات 
املش��هد السياسي في ليبيا وتكتفي وس��ائل االعالم بإعادة نشر ما 
يتمكن نش��طاء االنترنت وفيس بوك من التقاطه من صور ومشاهد 
لبعض ما يجري في الش��ارع الليبي، من مظاهرات تطالب باإلصالح 

السياسي واالقتصادي وتغيير النظام.
وتواج��ه الفضائيات االخبارية حاليا حرجا كبيرا من مش��اهديها 

ج��راء تغطيتها لألحداث املتس��ارعة في الوطن العرب��ي، حيث تتهم 
بع��ض القنوات بع��دم احليادية بينم��ا تؤيد مواطن��ي بعض الدول 
قن��اة دون غيرها ف��ي تغطيتها، وهو ما يقدح ف��ي مهنية تلك القناة 
دون اخرى، وتس��تأثر قنوات محددة باملش��هد االخباري في الوطن 
العربي حيث تتصدر اجلزيرة والعربية أعلى نس��بة مشاهدة ما جعل 
تغطيتهم��ا على احملك على الدوام، وتش��هد قناة اجلزيرة هذه االيام 
اس��تنكارا واضحا جراء جتاهلها الح��داث اجلمهورية االيرانية، وما 
يصاحبه��ا من مظاه��رات في الوقت الذي اظهرت في��ه القناة تغطية 
قوية ومستمرة ألحداث مصر حتى بعد سقوط نظام حسني مبارك، 
عل��ى الرغم من القرب اجلغرافي الكبير بني ايران ودولة قطر الداعم 

الرئيسي لقناة اجلزيرة.
يذكر ان عش��رات االش��خاص لقوا حتفهم منذ اندالع املظاهرات 
في ليبيا قبل اربعة ايام، وفقا ملا اكده شهود عيان ل� »اجلزيرة نت«، 
كما اصيب املئات في هذه املظاهرات التي اطلق رجال الش��رطة فيها 
الرصاص احلي، وسمح لعناصر اللجان الثورية مبهاجمة املتظاهرين 
بالس��الح االبيض، فيما ترددت انباء عن اس��تعانة السلطات الليبية 

مبرتزقة افارقة للتصدي للمتظاهرين.

»حدس« تدين 
العنف في ليبيا

ال�حرك��ة  ق���ال����ت 
في  »حدس«  الدس��تورية 
بيان لها امس: نشعر بقلق 
بالغ بسبب أنباء عن تعرض 
املتظاهرين الليبيني العزل 
لعن��ف اللج��ان الثوري��ة 
واملرتزفة املسلحني، وسط 
تعتي��م اعالم��ي وحقوقي 
كبير وال ننس��ى مواقف 
نظام القذافي املشينة ضد 

الكويت وشعبها.


