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)رويترز( متظاهرون ليبيون سيطروا على آلية عسكرية في شحات  صورة وزعت على اليو تيوب جلثث مقيدة اعدمت بالرصاص في بلدة درنة

الساعدي القذافي سيف اإلسالم القذافي

تلطى وراء اتصال هاتفي وقارن نفسه بملكة بريطانيا التي تحكم منذ 57 عامًا.. والثورة تخطط للزحف من الشرق إلى طرابلس

القذافي: »العين« أصابتنا والمتظاهرون متعاطو »حبوب« وزعها بن الدن! 

طرابلسـ  وكاالت: أعلن سيف 
اإلســـام جنل الزعيـــم الليبي 
معمر القذافي أن باده ستكون 
اعتبارا مـــن أمس مفتوحة أمام 
كل الصحافيني من جميع أنحاء 
العالم لنقـــل مجريات األوضاع 

وتوضيح احلقائق.
وقال سيف اإلســـام خال 
زيارته لقناة »الليبية« الفضائية 
أمـــام  التحـــدي ســـيكون  »إن 
إلى  الذين سيأتون  الصحافيني 
ليبيـــا باملئات وســـينقلون مع 
أعضاء الســـلك الديبلوماســـي 
بالطائرات والســـيارات إلى أي 
مكان ليروننا القصف اجلوي الذي 
ادعت وسائل اإلعام بأنه نفذ في 

عدد من أحياء طرابلس«.
وذكرت وكالة األنباء الليبية أن 
اللجنة الشعبية العامة لاتصال 
اخلارجي والتعاون الدولي )وزارة 
اخلارجيـــة( ســـتنظم زيارات 
ميدانيـــة للبعثات السياســـية 
واملراسلني األجانب باملروحيات 
والسيارات إلى األحياء واملناطق 
السكنية التي أفيد بأنها تعرضت 

لقصف جوي.
وقال سيف اإلسام في كلمة 
نقلتها قناة الليبية انه »يتحدي 
أي إنســـان في العالم يذكر رقما 
زائدا أو ناقصا من أعداد الضحايا 
الذين سقطوا في ليبيا من مدنيني 
وعسكريني« الذي أعلنت عنه قوى 

األمن الليبية.
وكان العقيد ناجي أبوهروس 
من اإلدارة العامة للعاقات بوزارة 
األمن العام قد أعلن وللمرة االولى 
الثاثاء املاضي أن حصيلة القتلى 
الناجمة عن التظاهرات التي وقعت 
على مدى األيـــام املاضية بلغت 
300 قتيل بينهم 189 مدنيا و111 

عسكريا.

املنامة - وكاالت: رفضت السفارة الليبية في العاصمة املنامة لقاء 
ممثلني من املعارضة البحرينية أمس كانوا يحاولون تســــليم رسالة 
تدين العنف ضد املتظاهرين في ليبيــــا. ودعا اخلطاب الذي وقعته 
ست جماعات معارضة بحرينية رئيسية إلى »وقف فوري للمذبحة« 
في ليبيا. وترك املعارضون البحرينيون الرسالة وباقات الورود أمام 
بوابة السفارة الليبية حيث صلى أعضاء من املعارضة أيضا من اجل 
القتلــــى الذين تقدر أعدادهم باملئــــات والذين قتلوا في ليبيا منذ بدء 
االضطرابات هذا الشــــهر. في غضون ذلك، قام املشــــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح أمس 
بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين، اطلع من خالها 
على مســــتوى اجلاهزية القتالية، إضافة لاستعدادات والتجهيزات 
الفنيــــة بتلك الوحدات، ومدى ما وصــــل إليه اإلعداد بها، عاوة على 

تفقد مجموعة من األسلحة األخرى.  

نيقوســــيا ـ وكاالت: أكد تنظيم القاعدة في باد املغرب االسامي 
دعمــــه التام للمتظاهرين الليبيني واعــــدا بـ »عمل كل ما ميكنه عمله 
من أجل مساعدة« التمرد ضد العقيد معمر القذافي، حسب ما اوضح 

املركز االميركي ملراقبة املواقع االلكترونية اإلسامية.
وجاء في بيان للتنظيم »سوف نقوم بكل ما ميكننا القيام به بقوة 
اهلل الن معركتكم هي معركة كل مسلم يحب اهلل ورسوله«. وذكرت 
وكالة »رويترز« ان بيانا لتنظيم القاعدة بباد املغرب االسامي أرسله 
شخص يدعى صاح أبي محمد، يدعي انه املسؤول االعامي للتنظيم، 
وجاء فيه »يعلن تنظيم القاعدة أن معمر وأبناءه على رأس املجرمني 
من الصهاينة والصليبيني الذين ارتكبوا في حق الشعب الليبي أبشع 

املمارسات وأشنع الفظائع من قتل وتنكيل وتشريد«.

دبـــي ـ د.ب.أ: ذكرت جماعات معارضة في ليبيا ان ضباطا من 
كتيبة خميس جنل العقيد الليبي معمر القذافي قتلوا 135 جنديا 
رفضوا إطاق النار على املتظاهرين نقا عن تقرير لقناة »العربية« 
االخباريـــة أمس. وحتدثت أنباء عن متركز حديث لدبابات يعتقد 
أنها تابعة لكتيبة خميس جنـــل القذافي بني طرابلس وتاجوراء 

التي تقع شرق طرابلس ملنع وصول مد احملتجني.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت جمعية الهال االحمر الكويتي انها ستقوم 
اليوم بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة من املواد الطبية للمتضررين 
جراء الوضع املأساوي الراهن في ليبيا تنفيذا ألمر من أمير الكويت. 
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس البرجس انه مت تكليفه بهذه 
املهمة اإلنسانية تنفيذا ألمر من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وبتكليف من مجلس الوزراء لتقدمي مســــاعدات إنسانية الى 
املتضررين في ليبيا. وأضاف البرجس ان أولى الطائرات احململة باألدوية 
ســــتنطلق الى تونس اليوم قبل ان تتجه الى احلدود الليبية بغرض 

تقدمي العون للخارجني من ليبيا عبر احلدود باجتاه تونس.
وذكر انه مت توفير االحتياجات اإلنســــانية الازمة واالســــعافات 
األولية والدعم النفسي واالغاثي وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
في تونس مبينــــا ان طائرات أخرى ســــتنطلق تباعا محملة باملواد 

االغاثية الى تونس إليصالها الى األشقاء في ليبيا.

انتقد األعمال اإلرهابية للنظام السادي في ليبيا

ديبلوماسيون ليبيون يرفضون
لقاء معارضين بحرينيين بسفارتهم بالمنامة

محمد الصباح: اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب 
األسبوع المقبل لبحث التطورات في المنطقة

تنظيم القاعدة يتوعد العقيد
ويتضامن مع المتظاهرين

أول طائرة مساعدات كويتية تنطلق اليوم إلى ليبيا

معارضون ليبيون يؤكدونما حقيقة المرتزقة في ليبيا؟
أن كتيبة خميس القذافي قتلت 135 جنديًا

سيف اإلسالم القذافي يعلن فتح ليبيا أمام الصحافيين
..والساعدي يرى والده »جدًا« ناصحًا ألي نظام قادم

وأكـــد ســـيف االســـام ان 
العاصمـــة طرابلـــس »هادئة« 
الشـــرقية من  املناطق  بعكس 
ليبيا، حيث تتركز االنتفاضة 
ضد النظام، والتي تشهد بحسب 
الفوضى ومن  قوله »حالة من 

القتل والسلب«.
وقال ســـيف االســـام اثناء 
زيارة مســـاء االربعاء الى مقر 
القناة الفضائية الليبية »تفضلوا 
ها هـــي طرابلس هادئة، بعد أن 
كانت هادئة ايضا يوم أمس وها 
هي احملال واملـــدارس مفتوحة 
والنـــاس تشـــتغل واملصارف 
واحلياة طبيعيـــة، وكذلك في 
سبها واجلنوب كله يعيش حياة 

طبيعية«.
وأضاف سيف االسام القذافي 
»وفي وســـط ليبيـــا كل احلياة 
طبيعية إلى عند البريقة كل األمور 

واحلياة تسير بصورة طبيعية، 
واملوانئ واملطارات تعمل وكذلك 

املصارف«.
املناطق  فـــي  وحول الوضع 
افلتت  انها  التي يبدو  الشرقية، 
من ســـيطرة الســـلطة املركزية 
نتيجة االنتفاضة الشعبية التي 
جتتاح الباد منذ اخلامس عشر 
من الشـــهر اجلاري، أكد ســـيف 
االسام ان سكانها »يستغيثون 
من الفوضى ومن القتل والسلب 

واالستهتار واالعدامات«.
من جانبه، اعتبر جنل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، العب كرة 
القدم السابق الساعدي القذافي، 
ان والده سيكون »جد« أي نظام 
جديـــد في طرابلـــس، وذلك في 
مقابلة مع صحيفة الفايننشـــال 

تاميز نشرتها أمس.
وقال في اتصال هاتفي اجرته 

معه الصحيفة في طرابلس »والدي 
سيبقى مثل اجلد الذي ينصح«.
وأضـــاف »بعد هـــذا الزلزال 
االيجابي، يجب ان نفعل شـــيئا 
ما لليبيا« مضيفا »يجب ان نقدم 

دما جديدا حلكم بلدنا«.
واوضح النجل الثالث للعقيد 
معمر القذافي ان 85% من الباد 
»هادئ جدا وآمن جدا« وان النظام 
سيستعيد السيطرة على الباد 

»عاجا او آجا«.
وقـــال ايضـــا »هنـــاك اناس 
يحتجون على نظام والدي، هذا 
امر طبيعـــي. كل الناس بحاجة 
كي يكونوا احـــرارا في التعبير 
عن رأيهم«. وأوضح ان »اجليش 
مازال قويا جدا« مضيفا »في حال 
سمعنا أي شـــيء سوف نرسل 
كتائب عسكرية. عندما يرى الناس 

اجليش يخافون«.

 عواصمـ  وكاالت: خافا خلطابه 
الثاثاء املاضــــي والذي هدد فيه 
بالويل والثبــــور وعظائم االمور 
الذين  للمتظاهرين ضــــد نظامه 
وصفهم ســــابقا باجلرذان، تخفى 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي 

وراء سماعة الهاتف.
وفي اوضح داللة على العزلة 
التي يعاني منها، جاء تعليقه الثالث 
حول املجازر التي جتري في ليبيا 
على شكل اتصال هاتفي بالتلفزيون 
الليبي الرسمي، وهو ما أثار الكثير 

من التساؤالت حول احلديث.
فقد قالت اطراف معارضة انه 
اما ان يكون سجل احلديث وفر أو 
انه مصاب أو انه يتخفى متهمينه 
بأنه هو اجلرذ وبنبرة شابها اليأس 
واالستســــام علــــى مايبدو، عاد 
القذافي الى اتهام احملتجني بتناول 
حبوب الهلوسة واملخدرات، وركز 
هذه املرة على االحداث في مدينة 
الزاوية واتهام تنظيم القاعدة مبا 

يجري في الباد.
 وفيمــــا حرص علــــى حتييد 
جماعة االخوان املسلمني والسلفيني 
من الوقــــوف وراء االحداث، حذر 
العقيد من أن هناك من يريد اقامة 
الزاوية  امارة اسامية في مدينة 
)غرب الباد( واصفا ما يجري فيها 
باملهزلة، واكــــد الزعيم الليبي أن 
املتظاهرين الذين يقومون باعمال 
العنف في ليبيا يخدمون مصالح 
زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن 
وهم حتت تاثير »حبوب الهلوسة، 

التي وزعها عليهم«.

ذبح جنود

وقال القذافي في كلمته الى اهالي 
الزاوية )60 كلم الى غرب طرابلس( 
»هؤالء ال مطالب عندهم، مطلبهم 
ليس عندهم بــــل عند بن الدن«، 
مضيفا »من يعطي احلبوب الوالدكم 
هو املجرم واملسؤول عن القتل او 

حرب اهلية او مصيبة«.
وجاءت كلمة القذافي الى اهالي 
مدينة الزاوية بعد قيام من اسمتهم 
الســــلطات الليبية بـــــ »ارهابيي 
القاعدة« بـ»ذبح ثاثة جنود على 
طريقة الزرقاوي« في اشارة الى 
ابو مصعب الزرقاوي زعيم القاعدة 
في العراق الــــذي قتل على ايدي 

القوات االميركية.
اال ان قنوات فضائية ومواقع 
انترنــــت افادت عــــن وقوع قتلى 
وجرحى في املدينة بعد مهاجمتها 
من قبل قوات االمن الليبية لتفريق 
معتصمني كانوا يطالبون برحيل 
القذافــــي، واذ جــــدد التحدث عن 
عني حاســــدة أصابت ليبيا مقلا 
في ذات الوقت من شأن التقارير 
التي تتناول سقوط اعداد كبيرة 
من القتلى، قال الزعيم الليبي معمر 
القذافي انه ال ميلك سوى سلطة 
ادبية والقى مبسؤولية االنتفاضة 

ضد نظام حكمه على زعيم تنظيم 
القاعدة اسامة بن الدن.

ووصف القذافي ابن الدن بأنه 
»املجرم احلقيقي« وحث الليبيني 
على عــــدم االجنــــرار وراء زعيم 
تنظيــــم القاعدة، وقال القذافي ان 
ابن الدن هو العدو الذي يتاعب 
بالناس ودعــــا الليبيني الى عدم 

االصغاء له.
وقال القذافي انه ال يوجد شخص 
عاقل ينضم الى االحتجاجات على 
نظام حكمــــه، ودعا املواطنني الى 
أولئك املشاركني في  نزع أسلحة 

االحتجاجات.
وجدد دعوة »الليبيني بالنزول 
إلى الشوارع العتقال عماء القاعدة 
املدن  الذين يخربــــون ويدمرون 

الليبية«.
القذافي إجنازاته طوال  وعدد 
فترة حكمه في ليبيا منها انه أعطى 
الســــلطة للشعب الليبي منذ عام 
1977، مقارنا وضعه احلالي مبلكة 
بريطانيا امللكة إليزابيث الثانية، 
وقــــال إنها »حكمــــت 57 عاما »، 
مؤكدا أن أمر الباد في يد الشعب 

وجلانه.
واعتبر ما يحــــدث في مدينة 
الزاوية »مهزلة«، متهما ســــكان 
املدينة بتنفيذ عمليات سطو مسلح، 
وطالب أهالــــي الزاوية باخلروج 
للشــــوارع رجاال ونساء ملواجهة 

احملتجني.
وكان شــــاهدان قــــاال أمس إن 
اشتباكات باألسلحة النارية دارت 
بني قــــوات موالية للزعيم الليبي 
الزاويــــة وقال  ومعارضيــــه في 
الشاهدان اللذان عبرا احلدود إلى 
تونس مرورا بالزاوية إنهما شاهدا 
أشخاصا مبابس مدنية يجرون في 
الشوارع وهم يحملون بنادق وإنهما 

سمعا صوت إطاق نار كثيف.
الى ذلك وبعد ان سيطرت على 
شــــرق ليبيا ومدنه التي شهدت 
مواجهات دامية، تنوي املعارضة 
الزحــــف نحو طرابلس  اللليبية 
القذافي،  لاطاحة بنظام معمــــر 
ويبدو ان »الثوار« يســــيطرون 
على شرق ليبيا بكامله من احلدود 
املصرية الى بلــــدة اجدابيا غربا، 
بعد اكثر من اسبوع على انتفاضة 
واعمال عنف اسفرت عن سقوط 
مئات القتلى فــــي مختلف انحاء 

الباد.
وافاد مراســــلون وســــكان ان 
طبرق ودرنة وبنغازي التي كانت 
مركز حركة االحتجاج وتبعد الف 
كلم شرق طرابلس، باتت بني ايدي 

املعارضني.

انشقاق جنراالت

وفي حــــني مــــازال الرصاص 
يسمع ليا في غرب الباد مبا فيها 
العاصمــــة طرابلس، تنعم مدينة 
البيضاء الساحلية شرق بنغازي 
بالهدوء. وتقوم املدينة التي حتمل 
جدرانها اثار الرصاص الذي يدل 
على عنف املعارك بني املعارضني 
ومرتزقة قائد الثورة معمر القذافي، 
بتضميــــد جراحها لكنهــــا تفكر 
بطرابلس في الوقت نفسه. وهتف 
حشد من احملتجني في قاعة اجتماع 
في البيضا ترحيبا بنحو عشرة من 
كبار الضباط برتبة لواء وعقيد 
انشقوا عن جيش القذافي ورفضوا 

اطاق النار على احلشود.
وقال رجل »اننا ننوي الزحف 
على طرابلس اذا تعني مساعدتها، 
ان هدفنا هو طرابلس اذا لم تتمكن 
من حترير نفسها بنفسها«، واضاف 
البيضاء »لم  فــــي  احد احملتجني 

)45 عاما( وهو واقف عند املبنى 
»حتى لــــو جاءوا مبرتزقة العالم 
كله سنقف هنا ونقاتل في بادنا«، 
وأضاف »الشعب الليبي يد واحدة«، 
وتعهد سكان بنغازي عند املبنى 

مبواصلة القتال.
وفي مدينة طبرق في شــــرق 
ليبيا أيضا قال أحد الســــكان إن 
القبائل لن تساند القذافي بعد اآلن، 
وقال رجل عرف نفسه باسم بريق 
»بعد مقتل ألف شخص لن تدعم 
أي من القبائل القذافي«، وأضاف 
»ال نعرف من الذي سيحكم الباد 
اآلن لكن الليبيني يجب أن يوحدوا 
صفوفهم، يجب اال يحكم أحد الشرق 

فقط أو الغرب«.

الناتو لن يتدخل

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية 
وفيما حتـــدث الرئيس االميركي 
باراك اوبامـــا للمرة االولى أمس 
الليبية معتبرا  األول عن االزمة 
حمام الدم اجلاري »مشينا«، اعلن 
االمني العام حللف شمال االطلسي 
اندرس فوغ راسموسن خال زيارة 
أمس الى كييڤ ان احللف ال ينوي 

التدخل في ليبيا.
وقال راسموســـن في مؤمتر 
صحافي مشـــترك مـــع الرئيس 
االوكراني فيكتور يانوكوفيتش 
»ارغب في ان اشدد على ان احللف 
االطلســـي ال ينوي التدخل« في 
ليبيـــا، واضاف »لم نتســـلم اي 
طلب« بهذا املعنى، واضاف »في 
اي حـــال، يجب ان يســـتند كل 
حترك الى تفويـــض واضح من 
االمم املتحدة«، وقال االمني العام 
للحلف ان اعمال العنف في ليبيا 
قد تكون لها »عواقب« على الدول 

املجاورة.

يعد في وســــعنا التراجع وحتى 
لو ســــقطنا جميعــــا فلن يضطر 

ابناؤنا للعيش معه«.
من جهته، أعلن اللواء صالح 
مثاك قائد الشرطة القضائية »انني 
قدمت استقالتي واتيت الى البيضاء 
للتضامن مع شعبي، ساكون في 
الصفوف االمامية من اجل التصدي 
الي هجوم قد ياتي من اخلارج«.

واضــــاف ان انصــــار القذافي 
»يقولــــون انني خائــــن، ال، لدي 
مبادئ«، واوضح اللواء عبدالعزيز 
البوستا »امرونا مبهاجمة الشعب 
فرفضت، ال ميكن استعمال الساح 

ضد شبابنا«.
اكد خالــــد عبدالعزيز  بدوره 
الرقيب في الشرطة »انهم لم يقوموا 
باي شيء في الشرق، كل ما ترونه 
يعود الى ما اجنزه امللك« ادريس 
الذي اطاح به القذافي سنة 1969.

 من جهة أخرى، دمر ســــكان 
بنغازي الغاضبون ثكنة مرتزقة 
أفارقة اســــتخدمهم العقيد معمر 
القذافي في قتال محتجني على حكمه 
في مدينة بنغازي الشرقية، وحتول 
املبنى الذي قال سكان من املدينة إن 
املرتزقة كانوا يقطنونه الى أنقاض 
وكتب على جدرانه املهدمة »ليبيا 

حرة« و»يسقط القذافي«.
وقال محام في بنغازي إن جلنة 
أمنية شــــكلها مدنيون هناك يوم 
االثنني بعد أن سيطروا على املدينة 
اعتقلوا 36 من املرتزقة القادمني من 
تشاد والنيجر والسودان استخدمهم 
حرس القذافي للقتال في املدينة، 
واستخدمت اجلرارات واحلفارات 
في تدمير املبنــــى، وتفحم مركز 
شرطة قريب وبدت آثار الرصاص 

على جدرانه.
وقال عوض حســــني سعدي 

ان الوضع  واضاف »ال اعتبر 
في ليبيا تهديد مباشــــر للحلف 
االطلسي وشركائه، لكن بالطبع 
قد تكون له عواقب«، السيما على 
مستوى تدفق الاجئني الى الدول 
املجاورة، من دون تقدمي املزيد من 

التوضيحات.
مــــن جهته ذكر ديبلوماســــي 
ان  كبير باالحتاد األوروبي أمس 
التكتل يدرس إطاق مهمة عسكرية 

إنسانية في ليبيا.
وقال الديبلوماسي: »إننا نعد 
الطارئة  خططا طارئة، وخططنا 
من أجل ســــيناريوهات مختلفة 
وهذا أحــــد االحتماالت«، وأضاف 
املصدر، مشيرا إلى انه ينقل عن 
الدولية  الهجرة  تقديرات منظمة 
واألمم املتحدة، ان بني خمسة االف 
وثمانية االف شخص فروا من ليبيا 
ويتوجهون لتونس بينما يسعى 
»عدد أصغر« إلى التماس ماذ في 

مصر.

اللحظات األخيرة

الدفاع  قــــال وزير  من جهته، 
الفرنســــي آالن جوبيه أمس انه 
يأمل أن يكون عهد الزعيم الليبي 
معمر القذافي في طريقه لانتهاء، 
وقال جوبيه في مقابلة مع راديو 
فرانس انتر »أرجو من كل قلبي أن 
يكون القذافي في حلظاته األخيرة 

كزعيم«.
وكرر نداءات فرنســــا بفرض 
عقوبات على ليبيــــا بعد احلملة 
الدامية التي يشنها القذافي للقضاء 
الوزير  على االنتفاضة، وســــئل 
الفرنسي عما اذا كانت العقوبات 
يجب ان تشمل وقف شراء النفط 
مــــن ليبيا فقــــال »اذا طــــرح هذا 

فسأؤيده«.

ــنطن ـ رويترز: قالت وزارة العدل األميركية امس  واش
ان السلطات األميركية ألقت القبض على مواطن سعودي في 
العشرين من العمر بتهمة محاولة استخدام سالح للدمار الشامل 
واحتمال استهداف الرئيس السابق جورج بوش االبن. ودخل 
خالد علي الدوسري الى الواليات املتحدة عام 2008 بتأشيرة 
طالب والقي ضباط مبكتب التحقيقات االحتادي القبض عليه 
ــاس االربعاء املاضي. وقالت الوزارة انه اتهم بشراء  في تكس

كيماويات ومعدات لصنع شحنة ناسفة بدائية.

واشنطن تتهم سعوديًا
باستهداف بوش االبن

تشــــير العديد من التقارير الى ان الزعيــــم الليبي معمر القذافي 
يستخدم مرتزقة أجانب ضد شــــعبه في محاولته املستميتة للبقاء 

في السلطة.
وذكرت صحيفة اجلارديان البريطانية في تقرير لها انه وفقا للتكهنات 
فان هؤالء ينتمون الى دول عديدة مثل تشاد والكونغو الدميوقراطية 

والنيجر ومالي والسودان وبعضهم من آسيا وشرق أوروبا.
من جهته قال علي العيسوي السفير الليبي في الهند لوكالة رويترز 
لألنبــــاء »انهم من افريقيا ويتحدثون الفرنســــية وقد دفع وجودهم 

بعض وحدات اجليش الى االنضمام للشعب«.
كما قال العيســــوي لقناة اجلزيرة »يقول الناس انهم افارقة سود 
وهــــم يتحدثون العربية وهــــم يقتحمون املنازل ويقتلون النســــاء 

واألطفال«.
ونسبت »رويترز« الحد سكان طرابلس العاصمة القول »يبدو ان 
القذافي ليس له حدود، اننا نعرف انه مجنون، ولكنها صدمة فظيعة 

ان نراه يلجأ الى املرتزقة ضد شعبه«.
وقال صدام، البالغ من العمر 21 عاما وهو من مدينة البيضاء، ان 
املرتزقة قتلوا 150 شخصا في يومني. واضاف قائا »لقد شاهدنا مرتزقة 
من تشاد وتونس واملغرب وكانوا يتحدثون الفرنسية ويهاجموننا ولقد 

اسرنا بعضهم وقالوا ان القذافي امرهم بالقضاء على املتظاهرين«.
ويحيط الغموض بعدد هؤالء املرتزقة االجانب حيث يعتقد البعض 

انهم مقاتلون من احلروب االهلية في غرب افريقيا.
ورجحت بعض التقارير ان يكون املرتزقة البيض من جيش جنوب 
افريقيا الذين تركوه بعد انتهاء احلقبة العنصرية فاصبحوا مطلوبني 
في مناطق الصراعات مثل افغانســــتان والعراق، ولكن ال يوجد دليل 

على وجودهم في ليبيا.
ويــــرى اخلبراء ان القذافــــي لديه خيارات عديــــدة »فقد كانت له 
تقليديا شبكة من اجلنود املهرة من كل أنحاء غرب افرقيا« وفقا الدمز 
روبرتس مؤلف كتاب »واجنا كوب« الذي يحكي عن محاولة االنقاب 
الفاشــــلة التي قادها سيمون مان ومرتزقة اخرون ضد رئيس غينيا 

االستوائية عام 2004. 
واضاف قائا »هناك الكثير من االفارقة خصوصا من الســــودان 

الذين ذهبوا الى ليبيا من أجل املال«.
وقال روبرتس »ان القذافي وغيره من احلكام الطغاة مييلون الى 
احاطة أنفســــهم مبقاتلني موالني لهم واملرتزقة اكثر استعدادا الطاق 
النار على الشعب«. واضاف قائا »وهم افضل تدريبا، ووحدات صغيرة 
ميكن االعتماد عليهــــا، ورمبا يكونون اكثر خبرة في خوض املعارك 

وبالتالي اقدر على مواجهة األسوأ«.
وبوسع القذافي ان مينح املرتزقة ما يريدون اكثر من اي شيء آخر 
وهو املال وقال ســــابيلو جوميو الباحث مبعهد الدراسات األمنية في 
جنوب افريقيا »ان املرتزقة ال يدفعهم سوى الربح فطاملا يكسبون املال 

فسيقومون مبا هو مطلوب، واناس مثل القذافي لديهم املال«.
ولكن بعض اخلبراء ضد القفز الى االســــتنتاجات في ليبيا التي 
يوجد من بني ســــكانها من هم سود البشــــرة وميكن ان يخدموا في 
اجليش ويشــــمل هذا التشــــاديني الذين وقفوا الى جانب القذافي في 
املاضي في صراعاته مع تشــــاد ومتــــت مكافأتهم باملنازل والوظائف 

واملواطنة الليبية.

بشرى الزين
أعلن نائــــب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصبــــاح ان وزراء اخلارجية 
العرب سيعقدون اجتماعا طارئا 
االسبوع املقبل لبحث التطورات 
الراهنــــة فــــي عدد مــــن الدول 
العربية. ووصف الشيخ د.محمد 
الصباح في تصريح للصحافيني 
السفارة  لدى حضوره احتفال 
االميريكية بذكرى االســــتقال 
دعوة ولي العهد البحريني األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة حلوار 
وطني بأنها »دعوة مباركة وطيبة 

ونأمــــل أن تأتي بنتيجة طيبة ترضي اجلميــــع«، مضيفا ان املوقف 
الرسمي للكويت حول ما يجري في ليبيا كان واضحا ومنددا بأعمال 
العنف واألعمال اإلرهابية التي يرتكبها النظام السادي في ليبيا ضد 
أبناء الشــــعب الليبي الشقيق، مؤكدا رفض الكويت لهذه التصرفات، 
مشيرا الى أن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمر بإرسال 

مساعدات عاجلة إلى األشقاء في ليبيا.

الشيخ د. محمد الصباح


