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معمر القذافي

لن����دن � رويت����رز: كان القول 
الفصل للنخبة العسكرية القوية 
في حتدي����د مصير الثورة في كل 
من مص����ر وتونس لكن في ليبيا 
فإن التركيبة القبلية املركبة هي 
التي ميكن أن يكون بيدها حتديد 

مآل األحداث هناك.
يق����ول خبراء إن العقيد معمر 
القذافي اعتمد منذ زمن طويل على 
قبيلة القذاذفة الصغيرة التي ينتمي 
إليها في ضخ العناصر إلى النخبة 
الوحدات العسكرية وضمان  من 
أمنه الشخصي وأمن حكومته. لكن 
من غير املرجح أن يكون هذا كافيا 
لتأمني البالد. واألهم من ذلك القبائل 
األكبر الت����ي مت دمجها في حكمه 
مثل قبيلة ورفلة التي يقدر عدد 
أفرادها بنحو مليون من بني أكثر من 
ستة ماليني نسمة هم سكان ليبيا. 
وتش����ير بعض الشائعات إلى أن 
ضراوة احلملة القمعية التي شنها 
القذافي على شعبه رمبا تكون قد 
دفعت بالفعل زعماء قبليني لتحويل 

والئهم.
وأصدر هذا األس����بوع أعضاء 
بارزون ف����ي قبيلة ورفلة بيانات 
يرفضون فيها القذافي وحثوه على 

مغادرة ليبيا.
وقالت عاليا براهيمي رئيسة 
برنامج شمال افريقيا في كلية لندن 
لالقتصاد »في ليبيا النظام القبلي 
هو الذي س����يكون في يده توازن 

القوى وليس اجليش«.
واضافت »أعتقد أنه س����تكون 
هناك انشقاقات من بعض القبائل 

الرئيسية إن لم يكن هذا قد حدث 
بالفعل. يبدو أنه فقد الس����يطرة 
بالفع����ل على ش����رق البالد حيث 
لم يك����ن يحظى بالش����عبية قط 
ولم يتمكن من تعزيز س����لطاته 
بشكل كامل«. ويضم شرق ليبيا 
اجلزء األكبر من احتياطي النفط 
في البالد. وقال مراسل لرويترز 
أمس االول إن قوات القذافي تخلت 
فيما يبدو عن مواقعها على احلدود 
مع مصر والتي أصبحت اآلن في 
أيدي رجال مس����لحني بالهراوات 
وبنادق الكالشنيكوف يقولون إنهم 
معارضون حلكمه. ولم يتضح على 
الفور حلساب من يعمل هؤالء أو 
ما إذا كانوا يعملون حلس����اب أي 
جهة. وفي ح����ني أن منط احلياة 
القائم على الرعي والشكل القبلي 
تراجع في ليبيا في مواجهة عمليات 
التحول إلى احلضر التي مولتها 
النف����ط فيق����ال إن هياكل  أموال 
الس����لطة التقليدية مازالت قوية 

حتت السطح الظاهر.
في مص����ر وتونس اتضح أن 
اجلي����ش هو الذي ميثل أكبر قوة 
سياس����ية مما سهل تخلي كل من 
حسني مبارك وزين العابدين بن 
علي عن منصبه بس����بب احجام 
اجليش ع����ن إطالق الن����ار على 
املواطن����ني. لكن الوضع في ليبيا 

مختلف متاما.
ظلت ليبيا غير منفتحة على 
العالم اخلارج���ي لفترة طويلة 
والتفاصي���ل املتاحة عن املزيج 
لل���والءات واالنتماءات  املركب 

كويليام البريطاني لألبحاث حيث 
التشدد  يعمل خبيرا في مكافحة 
»تتمركز القوة بدال من ذلك لدى 
التشكيالت األمنية..  سلسلة من 
تعززها مجموع����ات من املرتزقة 
األفارقة األجانب التي ظلت بدرجة 
كبيرة تدين بالوالء ألسرة القذافي«. 
وقال بن عثمان إن القوة املسلحة 
الفعلي����ة موجودة ل����دى وحدات 
أمنية خاصة تدين بالوالء لألسرة 

واللجان الثورية.
وقال إن وجود مرتزقة أفارقة 
نتاج س����نوات من العالقات التي 

بناها القذافي في افريقيا.
وبع����د صع����ود القذاف����ي في 
املؤسسة العس����كرية حاول فيما 
يبدو إضعافها حتى ال يهدده قادة 
أنه  بالذكر  منافس����ون. واجلدير 
ألغ����ى كل الرتب الت����ي تأتي بعد 

رتبة العقيد.
وتعهد »الكتاب األخضر« الذي 
القذافي ويتضمن فلس����فته  ألفه 
السياس����ية ونظام احلكم بإنهاء 
القبلية لكن خب����راء يقولون إنه 

زادها ترسخا في واقع األمر.
وقالت عاليا »ألغى القذافي عددا 
كبيرا من الهياكل العسكرية القبلية 
األق����دم لكن من املرجح أال تواجه 
مش����كالت كبيرة في العثور على 
السالح.. االنش����قاق عن اجليش 
سيكون عامال أساسيا في هذا األمر«. 
وقالت إن وحدات من اجليش بدت 
عازفة عن استخدام القوة املفرطة 

ضد املواطنني.
وسرت شائعات عن ان القذافي 

اضطر لالعتماد على طيارين مرتزقة 
من الصرب لقصف املناطق املدنية 
خالل هجمات اس����تهدفت مقاتلني 

إسالميني في التسعينيات.
ويقول البعض إن االستراتيجية 
القبلية للقذاف����ي قامت على مبدأ 
فرق تس����د وإنه جلأ إلى ش����راء 
والءات زعم����اء قبائل بارزين من 
جماعات رئيس����ية. وهم يقولون 
إنه في السنوات القليلة املاضية 
بدأت السيطرة تتداعى ورمبا تسرع 
األحداث الت����ي وقعت مؤخرا من 
وتيرة هذا األمر. إذا متكن القذافي 
من إقناع قبائل بالبقاء على والئها 
له يعتقد أغلب اخلبراء انه سيحاول 
تسليحها بش����كل مباشر ما يزيد 
من مخاطر صراع عرقي قد ميزق 
البالد وترسل موجات من الالجئني 
إلى الدول املجاورة ويهدد امدادات 
النفط. ويتهم معارضون القذافي 
بجلب مرتزقة من أماكن أخرى في 
افريقيا ورمبا يكونون من احملاربني 
القدامى باحلروب األهلية في منطقة 

الساحل وغرب افريقيا.
وقال جيف بورتر وهو محلل 
لشؤون ش����مال افريقيا ويساهم 
بالبحث في مؤسسة ويكيسترات 
لالستش����ارات في مجال املخاطر 
السياس����ية »هن����اك الكثي����ر من 
األسلحة في البالد والقذافي لديه 
قبائل سلحها قبل ذلك وتؤيده«.

ومضى يقول »ميكن أن نشهد 
ما يشبه احلرب األهلية في لبنان.. 
العنف وإراقة  فترة طويلة م����ن 

الدماء«.

قليلة للغاية.
ويتفق خبراء بصفة عامة على 
أن جزءا من استراتيجية القذافي 
لإلبقاء على السلطة هي االحتفاظ 

بقبيلته في املناصب احليوية.
ويقول بعض احملللني إن أفرادا 
من أسرته لديهم تشكيالت عسكرية 
خاصة بهم. وكانت قبيلة القذاذفة 
تتألف أساسا من الرعاة البدو لكن 
النظام امللكي السابق في ليبيا قام 
بتهميشهم لكن سمح لهم باالنضمام 

للقوات املسلحة والشرطة.
ويقول نعمان بن عثمان الذي 
كان قد س����اعد عل����ى قيادة مترد 
إسالمي مس����لح ضد القذافي في 
التسعينيات وهو على  منتصف 
القذافي  دراية بالفكر الرسمي إن 
يعمل منذ زمن طويل على إضعاف 
اجلي����ش النظامي للحيلولة دون 

حتوله إلى قاعدة قوة منافسة.
وكتب في بحث قدم إلى مركز 

التركيبة القبلية للسياسة الليبية بيدها مصير القذافي

بيان القوى السياسية في الكويت 
بشأن أحداث ليبيا

صحافيون وحقوقيون وكّتاب كويتيون 
يصدرون بيانًا تضامنيًا مع الشعب الليبي

دعوا الهيئات الدولية لتجنب المجازر

ناشدت القوى السياسية في الكويت العالم العربي واإلسالمي 
والدولي التدخل الس���ريع إليقاف جرائ���م النظام الليبي احلاكم 
وإيقاف شالالت الدماء والقتل الذي يرتكبه النظام في حق الشعب 
الليبي األع���زل مؤكدة ان قتل االبرياء جرمي���ة كبرى وال تقره 
الش���رائع الس���ماوية وال املواثيق الدولية، وعلى ضوء االحداث 
املأساوية التي جتري فقد اصدرت القوى السياسية في الكويت 

بيانا يؤكد على ما يلي: 
� ض���رورة اصدار بيان من احلكومة الكويتية � ممثلة بوزارة 

اخلارجية بالوقوف مع شعب ليبيا في محنته.
� التحرك الس���ريع لكافة جلان حقوق االنسان وجلان االغاثة 

ملساعدة الشعب الليبي في محنته.
� التأكيد على حق الش���عوب العربية من احمليط الى اخلليج 

العربي في تقرير مصيرها واختيار من يحكمها.
� العمل على إيق���اف كافة املجازر التي حتدث على يد النظام 

الليبي بأي طريقة متاحة.
� الدعوة لعقد اجتماع عاجل جلامعة الدول العربية ومنظمة 
املؤمتر االسالمي واخلروج ببرامج عملية لتطبيقها وعدم االكتفاء 

بالبيانات االنشائية.
� استنكارها للصمت الدولي إزاء اجلرائم البشعة التي ارتكبها 

النظام الليبي بحق شعبه االعزل.
ونسأل اهلل ان يحفظ الشعب الليبي احلر البطل وكافة الشعوب 

العربية ويسدد خطاها نحو احلرية والعزة.
املوقعون: احلركة الس���لفية � املنب���ر الدميوقراطي � التجمع 
السلفي � احلركة الدستورية االسالمية � التحالف االسالمي الوطني 
� حزب األمة � حركة العدالة والتنمية � جتمع العدالة والس���الم � 

مظلة العمل الكويتي.

أصدر مجموعة من الصحافيني واحلقوقيني والكّتاب ونشطاء 
في العمل املدني بيانا تضامنيا مع الشعب الليبي هذا نصه:

ندعو نحن املشاركني في اصدار هذا البيان ونحن نتابع بقلوب 
ملؤها األلم واحلس���رة ما يتعرض له الش���عب الليبي من مآس 
وويالت وقصف بالطائرات وما تتعرض له األسر واألطفال والنساء 
في ليبيا من هجوم وحش���ي أدى الى قتل املئات وإصابة اآلالف، 
ندعو احلكومة الكويتية الى ان تبذل كل جهد من خالل عضويتها 
في جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وهيئة األمم 
املتحدة من أجل جتنيب املدنيني مآسي العمليات القتالية، والى 
ان يكون جلامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة دور حاسم 

في انقاذ الشعب الليبي مما يتعرض له من مخاطر.
كما ندعو املنظمات العربية واالسالمية والدولية، خصوصا 
منظمات وهيئات حقوق اإلنسان الى تشكيل حتالف عاملي مؤثر 
يق���وم بلعب دور محوري في جتني���ب األبرياء في ليبيا ويالت 
الصراع السياسي والعسكري عبر الضغط على احلكومة الليبية 
كي تتحلى بضب���ط النفس وتوقف العمليات العس���كرية كافة 
التي تعرض حياة املدنيني للخطر وان تشرع في البحث عن حل 

سياسي لألزمة احلالية في ليبيا.
وفي هذا الصدد نطالب وسائل اإلعالم احمللية والعربية والعاملية 
ان تقوم بدور أكبر في فضح املآسي اإلنسانية التي يتعرض لها 

الشعب الليبي.
هذا ونس���أل اهلل العلي القدير ان يلطف بالشعب الليبي وان 

يجنبه مآسي الصراعات واحلروب.
واملشاركون في إصدار هذا البيان:

داهم القحطاني وصالح السعيدي ود.سعد بن طفلة ود.محمد 
الرميحي وسامي النصف ومحمد الدالل وماضي اخلميس وناصر 
العبدلي ود.علي الطراح ود.عايد املناع ود.ناصر الصانع ود.أحمد 
الش���ريف ود.حنان الهاجري ود.هيلة املكيمي وأنور الرش���يد 
ود.بدر اخلضري ومحمد الهمالن وفنيس العجمي وسعد العجمي 
وعبداحملسن جمعة وأس���امة القطري وهادي العجمي وعدنان 
املضاحكة وناصر احلسيني وابراهيم السعيدي وعبداهلل البقمي 
وغازي اخلشمان وخالد الزيد واحلميدي السبيعي وسالم الواوان 
ود.هيا املطيري ومحمد الدوسري وطارق الدريس ونبيل املفرح 
وسالم الشطي وخالد السهلي وأمين العلي ومحمد الرشيد ود.ساجد 
العبدلي وس���عود العصفور ومطلق عبيس���ان وأنور الياسني 
وعبدالوه���اب الكندري وعبداهلل مجرن وليلى أحمد وحس���ني 
عبدالرحمن وعبداهلل جنيب املال وعدنان زيد الكاظمي وعلي حسني 
عبدالرحمن ود.رباح النجادة ود.صالح الفضلي وبدر املش���عان 
وهادي درويش ومحمد الرويحل وناصر خميس ود.عبداهلل محمد 

الهاجري وفالح الشامري وباسل الزير وفهد الرويعي.


