
االثنين 21 فبراير 2011   53عربية وعالمية

الرياضـ  يو.بي.آي: أعرب الداعية االسالمي الشيخ 
ســــلمان العودة عن صدمته جراء أعمال القتل التي 
ترتكب بحق املتظاهرين املطالبني بإسقاط النظام في 
ليبيا، مشيرا إلى أن احلاكم الذي يقتل شعبه ليس 
جديرا بهم، مستشــــهدا بقول امير املؤمنني عمر بن 
اخلطاب ÿ »اني لم ارسل عمالي اليكم ليضربوا 
أبشاركم وال ليأخذوا اموالكم، ولكن ليعلموكم دينكم 

ويقسموا فيكم فيئكم«.
وأكد العودة املشرف العام على مؤسسة »اإلسالم 
اليوم« في بيان له نشر على موقعه حول األحداث 
اجلارية في ليبيــــا، أنه من »حق هذه اجلماهير أن 
حتتج وأن تبلغ صوتهــــا. واعتبر أن مواجهة هذه 
املطالب والتحــــركات بالبلطجية وإطالق عصابات 
املرتزقة وقطع املؤن والبنزين عن املدن تعتبر تعامال 

بأساليب عفا عفى عليهما الزمان ومن شأنه أن يصنع ثأرا لدى الشعوب 
يعصب نسيانه«. ودعا العودة املســــلمني كافة إلى التعامل بإيجابية 
واهتمام مع قضيــــة إخوانهم في ليبيا والتفاعل مع أحداثها من خالل 
الدعاء لهم بروح صادقة واثقة أن يحفظهم اهلل ويسدد خطاهم ويكشف 
كربهم وينتصر لهم. واكد »ان من شأن سفك الدماء أن يصنع ثأرا لدى 

الشعوب يصعب نسيانه« مشيرا الى »إنني أكتب 
هذه احلروف وقلبي مليء باحلزن على هذه األرواح 
الطاهرة البريئة التي صعدت إلى ربها تشكو ظلم 

الظاملني وقهر املتسلطني وصمت القادرين«.
وقال »ان ما جرى أصبح مكشــــوفا أمام العالم 
كله ورآه املسلمون والعرب على املواقع والقنوات 
برغم التعتيم والتكتيم الذي زاد من قتامة الصورة 
وخطورتها«. وقال العودة إنني بعثت في فترة مضت 
قبل هذه األحداث إلى بعض ممن أحســــبهم عقالء 
القوم أدعوهم إلى االســــتعجال بإعالن اإلصالحات 
الضرورية بشجاعة ودون تردد أو حسابات عقيمة 
وإعالن الدستور اجلديد واإلذن باملمارسة السياسية 
واملنافسة الشريفة وإعطاء احلقوق ألهلها والسماح 
بالتعبير احلر الرشــــيد وفصل السلطات ومحاربة 
الفساد املالي واإلداري ومعاجلة البطالة املرتفعة والشفافية في األداء 
احلكومــــي وحذرتهم من عواقب انفجار وشــــيك ملســــت آثاره في هذا 
الشــــعب العربي العريق حني زرته. وأكد »إن ســــنة اهلل ماضية ومن 
ال يعقلون هذه السنة سوف تطحنهم طحنا ويقعون في شر أعمالهم 

طال الزمن أم قصر«.

علماء دين ليبيون يطالبون بوقف »المجازر«..وطرابلس تتهم شبكة »عربية ـ تركية« بضرب االستقرار
عواصمـ  وكاالت: مع اتســـاع 
رقعة االحتجاجات الى جميع انحاء 
اجلماهيرية الليبية، أعلنت وكالة 
االنباء الرســـمية أمس األول ان 
اجهزة االمن الليبية القت القبض 
على »عشرات من عناصر شبكة 
اجنبيـــة« من جنســـيات عربية 
مختلفة، واتراك، مهمتهم »ضرب 

استقرار« البالد.
وقالت الوكالة نقال عن »مصادر 
مؤكدة« ان »اجهزة االمن متكنت 
منذ يوم االربعاء املاضي من القاء 
القبض في بعض املدن على عشرات 
من عناصر شبكة اجنبية مدربة 
على كيفية حصـــول صدام لكي 
تفلت االمور وتتحول الى فوضى 
لضرب استقرار ليبيا وامن وامان 

مواطنيها ووحدتهم الوطنية«.
واضافت ان »هذه العناصر التي 
تنتمي جلنسيات تونسية ومصرية 
وسودانية وتركية وفلسطينية 
وسورية، مكلفة بالتحريض على 
القيام بهذه االعتداءات وفق برامج 

محددة«.
الوكالـــة ان هذه  واضافـــت 
االعتداءات تشمل »تخريب وحرق 
مستشفيات ومصارف ومحاكم 
وســـجون ومراكز لالمـــن العام 
وللشرطة العســـكرية ومنشآت 
عامة اخرى اضافة الى ممتلكات 

خاصة«.
ووصفـــت الوكالة ما يحصل 
فـــي البالد منـــذ الثالثاء املاضي 
بأعمال تخريب« شـــملت »نهب 
مصارف واحراق واتالف ملفات 
قضايا جرائـــم جنائية منظورة 
امام احملاكم تتعلق بالقائمني بهذه 

االعتداءات او اقاربهم«.
واضافـــت الوكالـــة نقال عن 
املصادر نفســـها ان »التحقيقات 
جارية مع عناصر هذه الشـــبكة 
التي ال يستبعد ارتباطها باملخطط 
الـــذي ســـبق واعلنـــه اجلنرال 
االسرائيلي عاموس يادلني رئيس 
العسكرية  جهاز االســـتخبارات 
االســـرائيلية السابق أمان حول 
جناح هذا اجلهاز في زرع شبكات 
وخاليا جتسس في ليبيا وتونس 
واملغرب اضافة الى السودان ومصر 

ولبنان وايران«.
لكن املنظمات الدولية وصفت 

شيء ال يوجد احد في الشارع وال 
حتى الشرطة«.

العنف بشكل  وتتركز اعمال 
كبير حول بنغازي الواقعة على 
بعد الف كيلومتر شرقي العاصمة 
حيث ان التأييد للقذافي اضعف 

بشكل تقليدي من بقية البالد.
 من جهتها، حتدثت الصحف 
الليبية في مقاالت افتتاحية أمس 
عن مخطـــط تخريب من اخلارج 
تتعرض لـــه اجلماهيرية، داعية 
الشعب لليقظة والتمسك بالوحدة 

الوطنية حفاظا على مكاسبه.
وأشارت إلى حوادث االعتداء 
العامة واخلاصة  املمتلكات  على 
خالل األحـــداث احلالية، وقالت 
»إن الـــذي يقـــوم باالعتداء على 
مصرف البد أنه يريد أن يسرق 
أمـــوال املودعني الليبيني، والذي 
يقوم بحرق محكمة البد أنه يريد 
التخلص من وثائـــق ألصحاب 

سوابق.
ومن يقـــوم باقتحـــام مركز 
للشرطة البد أنه يريد احلصول 
على السالح لصوملة هذا الوطن، 
والذي يقوم باالتصال باألجنبي 
لتخريب الوطن هل ميكن أن يكون 

أحد أوالده؟.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشاكل 
الشـــعب الليبي ليســـت كبيرة، 
موضحة أن األهم أن ليبيا متتلك 
الالزمة لالنفاق  املالية  التدفقات 

على حل تلك املشاكل.
وقالت صحيفة »الشمس« »لقد 
كان واضحا ومنذ فترة ليســـت 
بالقصيـــرة أن هنـــاك مخططا 
مشبوها جرى اإلعداد له لزعزعة 
االستقرار في اجلماهيرية العظمى 
من خالل جملة من املعطيات التي 
تواتـــرت وأن بداية رأس خيط 
املؤامرة قد جرى الكشف عنها من 
خالل إحدى الصحف الصهيونية 
التي نشرت خبرا مفاده بأن رئيس 
جهاز املخابرات اإلسرائيلي اعترف 
بأن لبالده عمـــالء مت جتنيدهم 
في العديد من الدول، على رأسها 
دول املغرب العربي، وذكر ليبيا 
حتديدا، إضافـــة إلى مصر، كما 
أكد أن هـــؤالء العمالء مت زرعهم 
إلثارة الفـــن والقالقل في الدول 

املشار إليها«.

ما يجري في ليبيا باملجزرة، وقالت 
ان القوات الليبية قتلت عشرات 
احملتجني في مدينة بنغازي الواقعة 
شرق ليبيا في احدث أعمال عنف 
لم تفلح في ايقافها، مناشدة علماء 
الدين الليبيني وقف العدد املتزايد 

من القتلى.
مـــن جهتها قالـــت، صحيفة 
اندبندنت البريطانية أمس ان عدد 
اجلثث في بنغـــازي رمبا وصل 

الى 200.
وقال شـــاهد لقناة اجلزيرة 
»عشـــرات قتلوا..ليس 15 وامنا 
عشرات، اننا وسط مذبحة هنا«، 
وقال الرجل انه ســـاعد في نقل 
الضحايا الى مستشفى في بنغازي 

ثاني اكبر مدن ليبيا.
ويصعـــب التأكـــد من صحة 
روايات الشهود من جهة مستقلة، 
الن الســـلطات الليبية ال تسمح 
بدخول الصحافيني االجانب الى 
البالد منذ تفجر االحتجاجات ضد 
القذافي ومنع الصحافيون احملليون 

الذي كان ســـفيرا لبريطانيا في 
ليبيا للصحيفة »سيجد القذافي 
ان من الصعب تقدمي تنازالت من 
اجل البقاء، اعتقد ان موقف النظام 
الليبي هو كل شيء او ال شيء«.
ودفع هـــذا القمع الدامي نحو 
50 من علماء املسلمني في ليبيا 

ومصراتة والزاوية وبلدات وقرى 
اخرى باملنطقة الغربية.

واضاف العلماء انهم يناشدون 
جميع املسلمني سواء داخل النظام 
او يقومون مبساعدته بأي شكل 
ادراك ان اهلل ورســـوله يحرمان 
قتل النفـــس البريئة فال تقتلوا 

من السفر الى بنغازي.
وكثيـــرا ما تكـــون اتصاالت 
الهاتف احملمول خارج اخلدمة كما 
قطعت خدمة االنترنت في ليبيا 
وذلك حسبما ذكرت شركة أميركية 

تراقب حركة االنترنت.
وقال السير ريتشارد دالتون 

الى اصدار نداء ارسل الى رويترز 
لقوات االمن بوقف عمليات القتل 

كمسلمني.
وقال النداء ان هذا نداء عاجل 
من علماء الدين واملفكرين وزعماء 
العشـــائر مـــن طرابلـــس وبني 
وليد والزنتان وجادو ومسالته 

اخوانكم واخواتكم واوقفوا هذه 
املذبحة االن.

من جهة أخرى، قال احد سكان 
بنغازي ان تواجد قوات االمن قاصر 
على مجمـــع يطلق منه القناصة 

النار على احملتجني.
وأضاف أن التواجد العسكري 
الوحيد في بنغازي قاصر االن على 
مجمع مركز القيادة في املدينة وانه 

مت حترير باقي املدينة.
وقـــال ان االف االشـــخاص 
جتمعوا امام مقر محكمة بنغازي 
وان كل اللجان الثورية ومكاتب 
احلكم احمللي ومراكز الشرطة في 

املدينة احرقت.
من جهتها، نقلت وكالة االنباء 
االيطالية )انسا( عن شاهد ايطالي 
في بنغازي قوله ان املدينة »خارج 
نطاق الســـيطرة متامـــا«، وقال 
الشاهد الذي طلب عدم نشر اسمه 
ان »كل مباني احلكومة واملؤسسات 
باالضافة الى مصرف احرقت وان 
املتمردين ينهبون ويدمرون كل 

اتساع رقعة المواجهات وأكثر من 200 قتيل في بنغازي وحدها

)أ.ف.پ( مناهضون للقذافي خرجوا تضامنا مع الشعب الليبي في واشنطن   صورة عن التلفزيون الليبي للزعيم معمر القذافي محييا انصاره في نالو أمس األول  )رويترز(

الداعية اإلسالمي الشيخ سلمان العودة

مصادر: القذافي استدعى أفراد عائلته من الخارج ويرفض الهرب
ــسـ  د.ب.أ: قالت مصادر ليبية إن الزعيم الليبي معمر القذافي لن  طرابل
ــرب من البالد في حال تطور األوضاع، وإنه مصر على املوت على أرض  يه
ــه لن يهرب خارج بالده ال هو  ــا. ونقلت املصادر عن القذافي تأكيده أن ليبي
ــى أرض ليبيا«. وأضافت املصادر  ــه، »كلنا مصرون على املوت عل وال عائلت
ــتدعاء جميع أفراد عائلة القذافي الذين  ــرق األوسط أنه مت اس لصحيفة الش
يقيمون خارج ليبيا بسبب الدراسة أو العمل، حيث عادوا إلى ليبيا منذ يوم 
اخلميس املاضي، وكان أغلبهم يقيم في دول أوروبية ونقلت صحيفة الشرق 
األوسط في عددها الصادر أمس عن تلك املصادر التي تنتمي لعائلة القذافي، 
ــهد أعمال شغب وعنف واسعة  ــرق البالد، تش أن مدينة البيضا، الواقعة ش
ــلحة بدأت باقتحام السجون وإخراج نزالئها  النطاق تقودها ميليشيات مس
وانتهت مبحاصرة كتيبة من اجليش تابعة للنجل األصغر للزعيم الليبي، فيما 
ــقاط النظام سلميا  أكدت أن املظاهرات في مدينة بني غازي التي تطالب بإس

ــرطة. وقالت املصادر: »امليليشيات تسيطر على  ــة اجليش والش تتم بحراس
ــيات اقتحمت  مدينة البيضا وتقتل كل من يقف أمامها«، مضيفة أن امليليش
السجون وأخرجت نزالءها ومارست أعمال عنف بحق السكان وكذلك أعمال 
ــيرة إلى أن تلك األعمال بدأت عقب مقتل اثنني من أفراد  ــلب ونهب، مش س
امليليشيات حاوال اقتحام مبنى األمن الداخلي وحرقه. وأشارت إلى أن اجليش 
ــيطرة على األوضاع باملدينة واضطر لالنسحاب منها، إال أنها قالت  فقد الس
ــة تابعة خلميس )النجل األصغر للقذافي( يطلق عليها »جحفل 36«  إن »كتيب
مازالت محاصرة داخل املدينة، ومن يقع في يد امليليشيات من أفرادها يقتل 
وميثل بجثته«. وأوضحت املصادر أن أغلب عناصر كتيبة )جحفل 36( هم من 
ــمون بالبشرة السوداء، وعندما  »التبو« الذين يقيمون مبنطقة الكفرة ويتس
دخلوا إلى البيضا اعتقد السكان أنهم أفارقة مرتزقة جندتهم احلكومة للقتال 

معهم فقتلوهم ومثلوا بجثثهم.

العودة :الحاكم الذي يقتل شعبه ليس جديرًا بهم

محتجون مغاربة يطالبون بالحّد من سلطات الملك
الرباط ـ رويترز - جتمع ما 
ال يقل عن ألفي محتج في ساحة 
بالعاصمة املغربية أمس ملطالبة 
امللك محمد السادس بالتخلي عن 
بعض سلطاته وبالتصدي للفساد 

احلكومي.
وكان بعض احملتجني يلوحون 
بالعلمــــني التونســــي واملصري 
في اعتــــراف بفضل االنتفاضتني 

الشعبيتني هناك.
ووقفت الشرطة بزيها التقليدي 

بعيدا عن االحتجاج في منطقة باب 
االحد رغم وجود ضباط مبالبس 

مدنية بني احلشد ومعهم دفاتر.
ويقول محللون ان املغرب هو 
احد البلدان العربية االقل ترجيحا 
ان جترفه موجــــة االحتجاجات 
التي جتتاح املنطقة في ظل عاهل 
اصالحي يحكمه واقتصاد متنام 

يتمتع به.
وردد املشاركون في االحتجاج 
شعارات ترفض الدستور املصاغ 

ملن ســــموهم بالعبيــــد وتطالب 
بإسقاط حكم الفرد، ومع سقوط 
الناس  الغزيرة استخدم  االمطار 
اغطية بالستيكية كمعاطف مؤقتة 

للوقاية من االمطار.
وقال مصطفى مشطاطي من 
حركة باراكا »كفاية« التي ساعدت 
في تنظيم املظاهرة انه احتجاج 
سلمي للضغط من اجل االصالح 
الدستوري واستعادة الكرامة وانهاء 
الكسب غير املشروع ونهب االموال 

العامة. بــــدأ االحتجاج مجموعة 
تطلق على نفسها »حركة 20 فبراير 
من اجل التغيير« اجتذبت 19 الف 

مشترك على الـ »فيس بوك«.
وعشية االحتجاج قالت حركة 
شبابية انها انسحبت بسبب خالف 
مع االسالميني واليساريني، كما كان 
مقــــررا خروج مظاهرات في مدن 
املغرب الرئيســــية االخرى ومن 
بينها مراكش اكبر مقصد سياحي 

في اململكة.

برلسكوني ال يريد »إزعاج« القذافي بشأن االحتجاجات 
المعارضة اإليطالية تنتقد صمت الحكومة حول »المجازر الليبية«

روما ـ أ.ف.پ: وسط انتقادات عنيفة من 
املعارضــــة االيطالية، أعلــــن رئيس الوزراء 
االيطالي سيلفيو برلسكوني أمس األول انه 
ال يريد »ازعاج« العقيد معمر القذافي بشأن 
حركة االحتجاج الداخلية غير املسبوقة التي 
يواجهها الزعيم الليبي حاليا ويقمعها نظامه 
بقسوة شديدة.وقال برلسكوني ردا على سؤال 
الحد الصحافيني بشأن ما اذا كانت لديه أخبار 
عن الزعيم الليبي الذي تربطه به عالقة صداقة 
قوية »كال لم اســــمع شــــيئا، الوضع يتطور 
باستمرار ولذلك ال ميكنني أن اسمح لنفسي 
بازعاج اي كان«.وأضاف بحسب ما نقلت عنه 
وكالة االنباء االيطالية )انسا( »نحن قلقون 

حيال كل ما يجري في املنطقة باسرها«.

وقــــد أثار هذا املوقــــف حفيظة املعارضة 
االيطالية، التي انتقدت بشدة موقف املتفرج 
الذي تلتزم به حكومة برلسكوني ازاء القمع 
الذي متارسه السلطات الليبية ضد املتظاهرين 
الذين ســــقط منهم منذ بــــدأت االحتجاجات 
الثالثاء عشرات القتلى واجلرحى.وقال والتر 
فلتروني من »احلزب الدميوقراطي« ان صمت 
احلكومة االيطالية »مــــروع ومصم لالذان«، 
مؤكدا ان »نظاما قمعيا يستخدم العنف اليوم 
ال ميكنه التصرف معتمدا على املوقف االيطالي 

املتفرج«.
بدوره قال بيارفرديناندو كاسيني زعيم 
»احتاد الدميوقراطيني املسيحيني والوسط« انه 
»في ليبيا اليوم جتري مجزرة صامتة بحق 

شبان مثقفني وعمال يحتجون على نظام معاد 
للحريات«، مطالبا بـ »ادانة واضحة وصارمة« 

من البرملان االيطالي ملا يجري في ليبيا.
اما فرانشيسكو روتيلي من حزب »االئتالف 
من اجل ايطاليا« فقال ان موقف برلوسكوني 
»مذهل«، مؤكدا انه سيسأل وزير اخلارجية 
فرانكو فراتيني عما اذا كانت سياســــة »عدم 
ازعاج القذافي« هي ايضا السياسة املتبعة في 
االحتاد االوروبي.بدوره طالب زعيم اخلضر 
اجنيلو بونيلي احلكومة بـ »عدم التحول الى 
عكاز« يتكئ عليه الزعيم الليبي، مشددا على ان 
ايطاليا »ال ميكنها االستمرار في دعم ديكتاتور 
يحكم عبر انتهاكه بانتظام حقوق االنســــان 

وحرمان شعبه من الدميوقراطية«.


