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مجلس التعاون: الشعب الليبي يتعرض إلبادة حقيقية على يد نظام القذافي
مجلس األمن عقد جلسة مغلقة لبحث القمع الدموي

)ا.پ( .. ومدنيون ليبيون يعاينون احد األبنية املدمرة جراء االشتباكات في بنغازي  )ا.پ( جنود ليبيون انضموا إلى املواطنني في مواجهة القمع الدموي للنظام 

املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الصينية هي األولى الصادرة من 
بكني منذ ب���دء األزمة في ليبيا 
لكن املتحدث ل���م يذكر القذافي 
باالسم في حديثه مما يشير إلى 
تردد الص���ني املعهود في انتقاد 
احلكومات الشمولية في العالم 
النامي. وقال »الصني قلقة للغاية 
بسبب التطورات في ليبيا وتأمل 
أن يعود االس���تقرار االجتماعي 
إلى ليبيا وتعود احلياة فيها إلى 

طبيعتها بسرعة«.

النمسا ومناشدة اإلنسانية

الى ذلك طالب رئيس وزراء 
النمسا املستشار فيرنر فامين 
بوقف إراقة الدماء في ليبيا، وقال 
»أناش���د بكل معاني اإلنسانية 
النمساويني  وباس���م املواطنني 
واألوروبيني املتواجدين في ليبيا 

بوقف إراقة الدماء«.
وأكد بيان لرئاس���ة الوزراء 
امس أن التقارير التي أشارت إلى 
استخدام العنف خالل الساعات 
القليلة املاضية تثير القلق إلى 
حد كبير، وحمل فامين احلكومة 
الليبية مس���ؤولية أمن الشعب 
الليب���ي وأم���ن آالف املواطنني 
األجان���ب املتواجدي���ن حالي���ا 
هناك. وأع���رب فامين عن قلقه 
الذين  ارتفاع عدد الضحايا  من 
س���قطوا في ليبيا، مؤكدا على 
استعداد النمس���ا بالتعاون مع 
دول املجموعة األوروبية التخاذ 
كافة اإلج���راءات الالزمة لتأمني 
املواطنني األوروبيني في ليبيا، 
إدارة األزمات  إلى جلنة  مشيرا 
التي ش���كلتها وزارة اخلارجية 
النمساوية ملتابعة األوضاع في 

ليبيا بشكل مستمر.

التي احتدث فيها«.

اللجنة الدولية للصليب األحمر

بدورها أعربت اللجنة الدولية 
للصليب األحمر امس عن بالغ 
أسفها ازاء زهق األرواح وسقوط 
اجلرحى نتيجة تصاعد العنف 
في مدينة )بنغازي( ومدن ليبية 

أخرى.
وناش���دت اللجن���ة في بيان 
صادر عنها السلطات واملتظاهرين 
وجميع األطراف املعنية احترام 
احل���ق ف���ي احلي���اة والكرامة 

االنسانية في جميع األوقات.
ونقل البيان عن رئيس بعثة 

واملرافق حيث يتعني على قوات 
األمن تطبي���ق املعايير الدولية 

التي حتكم استخدام القوة.

األردن لوقف إراقة الدماء

في غض���ون ذلك، أكد األردن 
امس رفضه اس���تهداف املدنيني 
في ليبيا داعيا السلطات الليبية 
لوقف اراقة دماء الش���عب فورا 
وإلى ممارس���ة أقص���ى درجات 
ضبط النفس ف���ي التعاطي مع 
األحداث التي تشهدها ليبيا. وأكد 
املتحدث الرس���مي باسم وزارة 
اخلارجية األردنية محمد الكايد 
رفض األردن الستهداف املدنيني 

االنتهاكات البشعة، مؤكدا ضرورة 
احترام حرية وخيارات الشعب 

الليبي الشقيق.

األمم المتحدة

من جانبها، دعت مفوضة األمم 
املتحدة السامية حلقوق االنسان 
نافي بيالي ف���ي بيان امس إلى 
حتقيق دولي ف���ي حملة القمع 
الليبية ضد احملتجني املناهضني 
إنه���ا قد ترقى  للحكومة قائلة 
إلى حد جرائم ضد االنس���انية، 
وإلى وقف فوري النتهاك حقوق 
االنس���ان، وش���جبت م���ا تردد 
عن اس���تخدام األس���لحة اآللية 

في ليبيا واس���تخدام الطائرات 
احلربية واملدفعية الثقيلة ضدهم 
حسبما تتناقل وسائل اإلعالم، 
مؤكدا »ان إراقة دماء أبناء الشعب 
الليبي الشقيق يجب ان تتوقف 

فورا«.

الصين قلقة

أما الصني فقد أبدت امس قلقها 
إزاء االضطرابات في ليبيا لكنها 
لم تنضم إلى دول أخرى أدانت 
الدموي  القذافي بس���بب قمعه 
لالحتجاج���ات في البلد املصدر 

للنفط.
وتصريحات ما تشاو شيوي 

والقناصة والطائرات احلربية 
ضد مدنيني.

وتابعت بيالي وهي قاضية 
سابقة في محاكم جرائم احلرب 
التابعة لألمم املتحدة »الهجمات 
املنتشرة واملنهجية ضد املدنيني 
ق���د ترقى إلى ح���د جرائم ضد 

االنسانية«.
التي  وأضاف���ت »القس���وة 
وم���ن  الس���لطات  متارس���ها 
تستأجرهم والتقارير التي تتحدث 
عن استخدام الذخيرة احلية ضد 
احملتجني السلميني تنم عن انعدام 
الضمير. أشعر بقلق بالغ من ان 
أرواحا تزهق في نفس اللحظة 

اللجنة الدولي���ة االقليمية لكل 
من تونس وليبيا جان ميشيل 
مونود قوله ان اللجنة الدولية 
على اتص���ال وثيق مع جمعية 
الهالل األحمر الليبي التي وفرت 
الدم لعدة مستشفيات  امدادات 
في بنغازي، مش���يرا الى تقدمي 
الليبي  املباشر للمجتمع  الدعم 
ورغبة اللجنة في تقييم الوضع 
على أرض الواقع في أقرب وقت 

ممكن.
وش���دد البيان عل���ى أهمية 
احترام من أصيبوا بجروح في 
الرعاية  االش���تباكات وموظفي 
الصحية واحلفاظ على املركبات 

الري���اض � وكاالت: يبدو ان 
الصمت الدولي حيال ما يجري 
في ليبيا على خلفية التظاهرات 
الرئيس معمر  الداعية السقاط 
القذافي لن يطول كثيرا اذ بدأت 
املواق���ف تتوالى بع���د األنباء 
»الدموية« الواردة من احملافظات 
الليبية وما يجري فيها من عملية 
ابادة جماعية كما قالت وسائل 

اعالم عربية وغربية.
وفيما عقد مجلس األمن الدولي 
اجتماعا امس جلسة مغلقة لبحث 
القمع الدموي للتظاهرات اجلارية 
ف���ي ليبيا، دع���ت دول مجلس 
التعاون اخلليجي امس »العالم 
أجمع« إلى مناصرة الشعب الليبي 
الذي يتعرض »إلبادة حقيقة على 
يد قوات األمن« أسفرت عن مئات 
القتلى واجلرحى حسب تقارير 

غير رسمية.
العام ملجلس  وشجب األمني 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطية بشدة أعمال العنف التي 
يرتكبها النظام الليبي حاليا ضد 

أبناء الشعب الليبي العزل.
ووصف العطية في بيان له 
الت���ي يقوم بها  امس »األعمال 
أبناء شعبه  الليبي ضد  النظام 
بأنه���ا تفتقر إلى أبس���ط القيم 
الكرامة  اإلنسانية وتتنافى مع 
إلى  وحقوق اإلنس���ان«، داعيا 
»وقفة عربية وإسالمية ودولية 
الليبي  عاجلة ملناصرة الشعب 
الذي يتعرض لعملية  الشقيق 

إبادة حقيقية«.
وناشد العطية أيضا املجتمع 
الدولي إدانة تلك األعمال املرفوضة 
جملة وتفصي���ال من اجل إنقاذ 
ما ميكن إنقاذه وذلك من خالل 
بلورة موقف يضع حدا ملثل هذه 

أردوغان يحذر ليبيا من القمع الوحشي لالنتفاضة
والمعارضة تنتقد تمسكه بجائزة القذافي لحقوق اإلنسان

أنقرة � وكاالت: ح���ذر رئيس وزراء تركيا 
رجب طيب اردوغ���ان النظام الليبي امس من 
اتخاذ خطوات وحشية لقمع انتفاضة الشعب 
وقال اردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية 
احلاك���م الذي ينتمي اليه ف���ي البرملان: اتخاذ 
خطوات وحشية ضد من يعبرون عن مطالبهم 
الدميوقراطية لن ي���ؤدي اال الى تفاقم العنف 
وتهديد وحدة البل���د. وكان اردوغان تعرض 
لهجوم حاد بس���بب التزامه الصمت جتاه ما 
يجري في ليبيا ومتسكه بجائزة حقوق االنسان 
التي منحها ل���ه الرئيس الليبي معمر القذافي 
في نوفمب���ر املاضي في قمة االحتاد االوروبي 

وافريقيا في طرابلس.
وانتق���د رئيس حزب الش���عب اجلمهوري 
اكبر اح���زاب املعارضة التركية كمال كليغدار 

اوغلو بش���دة موقف اردوغ���ان وصمته جتاه 
العنف الذي يتعرض له املتظاهرون في ليبيا. 
ولف���ت كليغدار اوغلو ال���ى ان اردوغان تلقى 
جائزة القذافي حلقوق االنس���ان بسبب دعمه 
للفلسطينيني، ويحاول ان يتصرف كما لو كان 
شخصا استحق جائزة بالفعل، مؤكدا انه يجب 
عليه اآلن ان يعيد هذه اجلائزة ألن ما يقوم به 
القذافي حاليا ال عالقة له بحقوق االنسان. في 
املقابل اعلن مجلس الوزراء التركي انه ليست 
هناك خطط إلعادة جائزة القذافي، ودافع نائب 
رئيس حزب العدالة والتنمية احلاكم حس���ني 
شيليك عن صمت اردوغان جتاه ما يجري في 
ليبي���ا قائال ان اردوغان يض���ع امن املواطنني 
االتراك في ليبيا وس���المتهم في اعتباره اثناء 

رجب طيب اردوغانصياغته ملوقف تركيا مما تشهده ليبيا.

أكد أنه مساند لشباب بالده قلبا وقالبا

الشاعري يستعير شعار عمر المختار: 
نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت

القاهرة � إم.بي.سي.نت: استعار الفنان الليبي حميد الشاعري 
جملة المناضل الشهير عمر المختار »نحن لن نستسلم.. ننتصر 
أو نموت« ليخاطب بها الزعيم الليبي معمر القذافي تعبيرا عن 

تأييده الثورة المشتعلة في بالده حاليا.
وكتب الش���اعري على صفحته بموقع ال� »فيس بوك« يقول 
»الى معمر القذافي، من ش���باب بني غازي، نحن لن نستسلم.. 

ننتصر أو نموت«.
وأدان طريقة تعامل القذافي مع المظاهرات التي تشهدها ليبيا 
من الخميس الماضي، التي لم تخل من استخدام الرصاص الحي 
والقنابل المسيلة للدموع، التي نتج عنها وقوع ضحايا وشهداء 

في أنحاء البالد.
وأك�د الف�ن�ان الل�يبي أنه يس��اند ش���ب��اب بالده ق�لبا وق�البا، 
وانه يحضر اآلن قاف�لة ط�بية وغذائ��ية ست�نط�لق خ�الل االي�ام 
القل�يلة المقبلة من االس���كندرية مرورا ب�مرسى مطروح، حتى 
المناطق التي ق����ام ال�قذافي بم�نع دخ����ول االطع�مة واالدوي�ة 

لها.
وكتب الش���اعري على صفحته: »الرجاء النشر، يا شباب أي 
حد عايز يبعت مواد طبية الى ليبيا، بكرة فيه سيارة نقل طالعة 

من االسكندرية الى مرسى مطروح«.

صورة لتامر حسني مع »بوستر« للقذافي تزيد غضب اجلمهور

»حقوق اإلنسان« الكويتية تدعو إلى تقديم 
القذافي لمحكمة الجنايات الدولية

اص���درت اجلمعية الكويتية حلقوق االنس���ان بيانا ادانت فيه 
االحداث في ليبيا، واس���تنكر البيان مواجهة النظام احلاكم هناك 
مظاهرات الشعب الليبي الس���لمية واملطالبة باحلقوق االساسية 
املش���روعة بهمجية وعنف واستخدام االسلحة الثقيلة والطائرات 
لضرب وقصف املواطنني في مس���اكنهم وفي الشوارع في مختلف 
امل���دن والقرى الليبية. وطالبت اجلمعية املجتمع الدولي والبلدان 
العربية على وجه اخلصوص بالعمل على استصدار قرار من مجلس 
االمن الدولي ملنع حتليق جميع الطائرات احلربية واملدنية على كامل 
التراب الليبي ملنع ضرب املواطنني املساملني في مواقعهم، وتوفير 
ممر آمن بني مصر � ليبيا وتونس �  ليبيا لتقدمي املساعدات االساسية 
والطبية للمواطنني والعناية باجلرحى جراء الهجمات الهمجية من 
جالوزة النظام احلاكم، كما دعت الى اس���تصدار قرار من قبل االمم 

املتحدة لتقدمي كل املسؤولني في النظام احلاكم وعلى رأسهم معمر 
القذافي رئيس ذلك النظام الى محكمة اجلنايات الدولية ملساءلتهم 
ومحاكمتهم نظير االعمال الوحش���ية التي ارتكبت بحق الش���عب 
الليبي واملجازر واالبادة اجلماعية التي شاهدها العالم بأسره من 

خالل االجهزة االعالمية املختلفة.
وطالبت اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان احلكومة الكويتية 
باتخاذ املوقف الواضح والصريح امام هذه االنتهاكات الوحش���ية 
م���ن قبل اجهزة النظام احلاكم ف���ي ليبيا دون مجامالت وال تغني 

وال تسمن من جوع.
وهابت بجميع منظمات املجتمع املدني للتنادي والتوافق على 
برامج لدعم الش���عب الليبي ومس���اندته في محنته ودعم حركته 

الداعية للدميوقراطية واحترام حقوق االنسان.

دعت الحكومة التخاذ موقف صريح وواضح

توقف إمدادات النفط الليبي
وستاندرد آند بورز تخفض تصنيفها االئتماني

تامر حسني وصورة مع القذافي تغضب الجمهور 

هند صبري تفك الحصار اإلعالمي
عن ليبيا بخط ساخن

ضرورة االس���راع في ذلك، 
لسوء االوضاع هناك.

الى  وأشارت رندة رجب 
الى  الليبي  الش���عب  حاجة 
 11 بعض االدوية، ووضعت 
صنفا، وطلبت من الراغبين 
المس���اعدة االتص���ال  ف���ي 
بأرقام هوات���ف في القاهرة 
لترتي���ب  واالس���كندرية، 
الطريقة التي يمكن بها توصل 

المساعدات.
وكانت هند قد تفاعلت بعد 
ساعات من بدء الثورة الليبية 
مع االحداث، وكتبت مشجعة 
المضي  الليبي على  الشعب 
قدما في ثورت���ه: »اقتلني.. 
قتلي ما حيعيد دولتك تاني.. 
بكت���ب بدمي حي���اة جديدة 

ألوطاني«.

وطالبوها بتبنيها.
وقال���ت جوجو بن باش���ا: 
يا لي���ت القادري���ن في مصر 
وتونس يرس���لون إسعافات 
الى اخواننا في ليبيا، مؤكدة 

حازم محمود � إم.بي.سي.نت: 
دعت النجمة التونس���ية هند 
صبري الى اغاثة الشعب الليبي 
عبر توصيل صوته الى العالم، 
بسبب سياسة حجب المعلومات 
التي تمارسها السلطات الليبية 

حيال ما يحدث هناك.
ووضعت هند خطا ساخنا 
ه���و: 44203318451400 على 
صفحتها في ال� »فيس بوك«. 
وقالت: اذا كن���ت ليبيا أو لك 
أصدق���اء ليبي���ون، يم�كن���ك 
اس���تعمال هذا الرقم لتوصيل 
الى  الليب���ي  الش���عب  صوت 

العالم.
وتفاعل مع دع���وة الفنانة 
التونس���ية كثير من أصدقاء 
صفحتها الذين اقترحوا اجراءات 
اخرى لدعم الش���عب الليبي، 

القبائل في ليبيا.. عامل مهم ومؤثر
في تشكيل الثقافة السياسية للبالد

عواصم � وكاالت: قال مصدر باحلكومة االيطالية 
إن اإلمدادات توقفت من مرافئ النفط الليبية وإن 

وضع إمدادات الطاقة هناك يبعث على القلق.
وقال املصدر »الوضع يبعث على القلق. هذا 

الصباح توقفت مرافئ النفط في ليبيا«.
من جهتها، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز 
التصني���ف االئتماني لليبيا درج���ة واحدة إلى 
)BBB+(أمس وقال���ت إنها قد تخفضه مجددا إذ 

تتوقع استمرار العنف واالنتفاضة هناك.
وقالت الوكال���ة في بيان »نتوقع اس���تمرار 
االضطرابات الشعبية العنيفة التي شهدناها في 
ش���رق ليبيا وخاصة مدين���ة بنغازي على مدى 

االيام القليلة املاضية«.

وكانت فيتش خفض���ت تصنيفها االئتماني 
لليبيا درجة واحدة إلى)BBB( امس األول وقالت 
إنها األخرى قد تخفض التصنيف مجددا خاصة 

إذا تعطل انتاج النفط في البالد.
من جهتها، قالت ستاندرد اند بورز إنها ستقرر 
خالل ثالثة أشهر إن كانت ستخفض تصنيف البالد 
مجددا. واضافت »قد نؤكد التصنيفات احلالية إذا 
مت ايجاد حل سريع لالضطرابات احمللية مع تأثير 

محدود على االقتصاد.
»لكن استمرار االزمة السياسية وهو ما نعتبر 
أن���ه من املرجح أن يحد بنس���بة كبيرة من آفاق 
النمو الليبي في املدى املتوسط قد يدفعنا خلفض 

التصنيفات قصيرة وطويلة االجل مجددا«.

القاهرة � ام.بي.س���ي.نت: مع اشتعال الثورة 
الليبية واملجازر والقصف اجلوي ضد املتظاهرين 
ال���ذي تخللها، تصدرت صورة للمطرب املصري 
الشاب تامر حسني مبتسما أمام صورة القذافي، 

تعليقات النشطاء على »فيس بوك«.
وربطت التعليقات بني هذه الصورة وموقف تامر 
حسني الذي اعتبره نشطاء الثورة املصرية معاديا 
لهم ومؤيدا لنظام الرئيس املخلوع حسني مبارك، 

منتقدة االختيارات السياسية لتامر حسني.
ويظهر تامر في الصورة وهو يرتدي نظارة، ومن 
خلفه صورة للقذافي ويشير إليها بيده مبتسما. 
وكت���ب املعلقون على الصورة إن تامر لم يكتف 
مبا الق���اه في ميدان التحرير، بل يريد أن يحدث 
معه نفس األمر في ليبيا. وكتب آخر: »هو إحنا 

كل شوية هنجيبك مضروب من مظاهرة؟«.

ويعود أصل الصورة إلى مشاركة تامر حسني 
في حفل العام املاضي في ليبيا، حيث تلقى دعوة 
خاصة من الزعيم الليبي معمر القذافي، واستضافه 
سعد األصفر محافظ بني غازي، وأعرب له عن حب 
وتقدير الشعب الليبي الذي يعتبر تامر حسني 
جنمه األول، وأنه ال توجد هدية تقدم إلى الشعب 
الليبي أكبر وال أجمل من هذا الفنان الذي تعشقه 

القلوب العربية.
وتلقى تامر هدي���ة من الرئيس الليبي عبارة 
عن الزي الوطني لليبيني بعد أن أحيا احلفل. وقد 
أعرب تامر عن سعادته البالغة بالدعوة التي تلقاها 
من السيد الرئيس للغناء في العيد ال� 41 لثورة 
الفاحت العظيم لس���يادة الرئيس معمر القذافي، 
معربا عن امتنانه العميق بالزي الرسمي الليبي 

الذي أهداه له الرئيس.

دبي � العربية.نت: تعتبر القبيلة من العوامل 
التي أثرت في تشكيل الثقافة السياسية املعاصرة 
في ليبيا، اضافة الى الدي���ن والتعليم، وبصفة 
عام���ة يتكون املجتمع القبلي في ليبيا من قبائل 
العربية  املرابط���ني  العربية وقبائل  الس���عادي 
والبريرية من جانب، ومن القبائل غير العربية 
من جانب آخر، وتتوزع ه���ذه القبائل في ليبيا 
على الش���كل التالي: قبيلة سليمان املتنفذة في 
اجلنوب الليبي وواحات ومناطق القبيلة وقبيلة 
البراعصة شرق البالد وقبيلة القذاذفة او القذافة في 
طبرق وبنغازي وسرت وفزان وطرابلس وغريان 
والزاوية الغربية، واالمازيغ في جبال غرب البالد، 
والطوارق في دواخل الصحراء املتاخمة مع حدود 
تشاد والنيجر واجلزائر ومالي، اما ما يعرف بقبيلة 
التبو فتستوطن مناطق اوزو � غدامس � القطرون 
� جنوب البالد والكفرة جنوب شرق، واذا اردنا ان 
نبحث عن طبيعة املتغيرات املختلفة التي تعكس 
حقيقة استمرار نظام القذافي على امتداد اكثر من 

اربعة عقود فال يجب اغفال حقيقة البعد القبلي، 
وتوغل النفوذ القبلي في العملية السياسية، وان 
كان بشكل غير رس���مي، في املؤمترات الشعبية 
واللجان الشعبية، ومن خالل عمليات التصعيد 
واالختيار الشعبي منذ عام 1977، اال انه في اوائل 
التسعينيات من القرن املاضي اصبحت جزءا من 
املشهد السياسي من خالل خلق مؤسسة جديدة 
واستثنائية هي القيادات الشعبية االجتماعية، حيث 
مت تعريفها بأنها »املظلة الوطنية الرئيسية« جلميع 
القوى داخل ليبيا، مع التركيز عمليا على القيادات 
القبلية في كل منطقة، ومع خلق قيادة ش���عبية 
اجتماعية تغطي املنطق���ة اجتماعيا وجغرافيا، 
القيادة الشعبية االجتماعية  وتتضمن واجبات 
مواجهة الفساد واالنحراف ومحاوالت املؤامرات 
اخليانية، وح���ل النزاعات احمللي���ة، واالتصال 
باملؤمترات الشعبية واللجان الشعبية، ومتابعة 
خطط التنمية للمنطقة، وحتريض القوى احمللية 

لضمان تزايد االنتاج.

هند صبري


