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كاتب سعودي: اشهدوا أني بريء 
من ابن العم معمر القذافي إلى يوم القيامة

دا بعده« وينهي الكاتب بنصيحة اخوته الليبيني بقوله 
»يا اخوتي يا قبائل ليبيا.. ال تقعوا في الفخ فتصدقوا 
العقيد اآلن كما وقعتم في الفخ س���ابقا وصدقتم جده.. 
هو ليس ابن عمنا وال نعرف���ه البتة.. وهو دموي مثل 
ج���ده.. وحيله لن تنطلي  علينا فال تنطلي عليكم انتم 
هذه احليل.. اما نحن فلن نزبنه.. ابدا.. فال حتملونا وزر 
ما قام به وم���ا قد يقوم به من جرائم.. وإن لم تقتنعوا 
ومازلتم تظنون انه ابن عمنا فأشهدكم وأشهد اجلميع 

اني بريء منه الى يوم القيامة«.
وحول أصل القذافي ونس���به تكاثرت الروايات، فقد 
ذكرت مجلة إسرائيل توداي ان الزعيم الليبي معمر القذافي 
يعود الى أصول يهودية، مستشهدة بتفاصيل أوردتها 
امرأتان يهوديتان من أصول ليبية قالتا للقناة اإلسرائيلية 

الثانية العام املاضي انهما من أقرباء القذافي.
وأكدت غويتا براون وحفيدتها راشيل سعدا ان اصول 
القذافي يهودية، مش���يرتان الى ان ج���دة براون وجدة 

القذافي شقيقتان.
وأوضحت سعدا ان القصة بدأت عندما تزوجت جدة 
القذاف���ي اليهودية رجال من بني جلدتها ولكنه أس���اء 
معاملته���ا فهربت منه وتزوجت مس���لما زعيما لقبيلة 

فأجنبت منه طفلة أصبحت والدة القذافي.
ورغم ان جدة القذافي اعتنقت اإلسالم عندما تزوجت 
ذلك الزعيم، فإنها تبقى حس���ب القانون اإلس���رائيلي 

يهودية.
وعلق املذيع حينها بالقول ان »املهم في ذلك ان القذافي 

ال ميلك أقرباء يهودا وحسب، بل هو نفسه يهودي«.
وتقول املجلة اإلسرائيلية ان تلك األنباء ليست باألمر 
اجلديد، ولكن في ظل االنتفاضة األخيرة في ليبيا التي 
ته���دد باإلطاحة بنظام القذاف���ي � كما حصل في تونس 
ومصر � فإن الزعيم الليبي »قد يبحث عن استراتيجية 

خروج«.
وإذا ما كانت تلك األنباء صحيحة � والكالم للمجلة � 
فإن من حق القذافي الهجرة الى إسرائيل وفقا للقانون 

اإلسرائيلي اخلاص »بعودة اليهود«.
وتضيف ان���ه إذا ما رفضت جميع الدول اس���تقبال 

القذافي فقد ترغم إسرائيل على القبول به.
ولفتت املجلة الى كلم���ات املذيع في ختام اللقاء مع 
املرأتني حني قال »انني متأكد بأن بعض السلطات احمللية في 

إسرائيل ستكون سعيدة باحتضانها رئيسا سابقا«.

بعد ان اس���تمعت لتلك اخلطبة الطويلة العجيبة البنه 
سيف اإلسالم الذي هدد فيها الليبيني باحلرب األهلية، 
قائال ان ليبيا تتكون من مجموعة قبائل وأملح الى انتماء 
العائلة القذافية ألكبر وأقوى تلك القبائل.. وكدت أصرخ 
حينئذ قائال: ال تصدقوه انه كاذب.. فهو من الدهامش���ة 
من عنزة.. وجده رحل طريدا من جند.. لكني اكتش���فت 
خطئي بعد ان استمعت لتلك اخلطبة العجيبة الدموية 
املتوترة املضحكة املبكية  لفخامة الزعيم الذي هدد فيها 
الليبيني بإحراق األخضر واليابس إن لم يس���تمروا في 
اخلضوع جلبروته، وانه س���يصفي »اجلرذان« الليبية 
� كما ق���ال.. بيتا بيتا.. وزنقة زنقة وعلق الفوزان على 
خطبة القذافي الدموية بقوله: »إذن فخامة العقيد يستخف 
بعقولنا نحن بدو عن���زة الطيبني.. جده ارتكب مذبحة 
وه���رب من القصاص وادعى إلحدى القبائل الليبية انه 
ينتمي اليها كما يفعل العقيد االن معنا، وزبنها فزبنته 
كما هي عادة ابناء القبائل الطيبني.. والعقيد اآلن ادعى 
انه من عنزة ليزبن عندنا بعد ان يرتكب املذابح ويأمل 
ان نزبنه ونحميه كما زبنت القبائل الليبية جده.. ولكن 

عواص���م � وكاالت: أعلن الكاتب الصحافي د.عبداهلل 
الفوزان في صحيفة »الوطن« السعودية تبرأه من الرئيس 
الليبي معمر القذافي، وتصرفاته وانتسابه لقبيلة »عنزة«، 
ناصحا إخوته في ليبيا بعدم تصديق العقيد اآلن، كما 
وقعوا في الفخ سابقا وصدقوا جده، مشيرا الى ان القذافي 
لي���س ابن عمنا وال نعرفه البتة، وانه دموي مثل جده، 
وحيله ال يجب أن تنطلي على أحد، واستعاد الكاتب في 
مقاله »اشهدوا اني بريء من ابن العم معمر القذافي الى 
يوم القيامة«، مشاعره منذ شهور عندما حتدث القذافي 
عن نسبه لقبيلة »عنزة« يقول الفوزان »ألني استمتع 
جدا باالس���تماع ألحاديث وتعليقات ملك ملوك افريقيا 
الزعيم املدهش معمر القذافي بقدر استمتاعي مبشاهدة 
مسرحيات عادل إمام وأفالم محمد سعد، فلم أفوت فرصة 
قراءة ذلك التصريح الظريف الذي نش���رته له صحيفة 
األيام الليبية منذ عدة أشهر عن أصله وفصله وموطن 
أج���داده، فوجئت به يقول انه أح���د أبناء عمومتي.. يا 
للفرحة.. بدأ حديثه بالق���ول ان جده كان من اجلزيرة 
العربية، وحينئذ ارتفعت حواجبي وزادت ابتسامتي وقلت 
أهال، ثم زاد اقترابا مني فقال عن جده الذي مازال يحدثنا 
عن���ه انه من قبيلة »عنزة« فنهضت من مكاني و»الالب 
توب« في يدي وانا أقول.. من عنزة! معقول! يعني.. ولم 
أكمل عبارتي فقد وجدته يزداد اقترابا فيقول ان جده من 
»الدهامشة« احد فروع قبيلة عنزة، ثم يسأل عن ابناء 
عمومته في اجلزيرة ويرحب بهم ويعبر عن س���روره 
بااللتقاء معهم.. وحينئذ صرخت بال شعور قائال.. أهال 
بابن العم.. وحتركت النخوة القبلية في نفس���ي وبدأت 
أفكر فيما ينبغي عمله.. هل اتصل به واشكره وادعوه الى 
»ديارنا ومرابعنا ومراعينا في اجلزيرة« أم »أفد« عليه 
تلبية لطلبه.. مع بعض أفراد القبيلة؟ وبينما انا حائر 
أفكر فيما سأفعل، أكملت قراءة تصريحه فوجدته يقول 
ان جده رحل من اجلزيرة بس���بب قضية دم وجاء الى 
ليبيا بعد ان مر مبصر ثم تونس.. اي انه يقصد ان جده 
ارتكب مذبحة فهرب الى ليبيا حتى يتخلص من الثأر، 
وقد شعرت حينئذ بخيبة األمل وقلت: أفا أفا يا معمر.. 
ثم عدلت عن فكرة الوفادة عليه أو دعوته للديار ثم يعود 
الفوزان للحظة احلاضرة بعدما ثار الليبيون على القذافي 
ويقول: »وقد تذكرت هذا املوقف لي مع تصريح العقيد 
منذ عدة أيام بعد ان ثار عليه الليبيون وأصبح ريش���ة 
في مهب الريح، كما فعل التونسيون مع ابن علي خاصة 

صحيفة تنسب »العقيد« ألصول يهودية.. والقوانين اإلسرائيلية ال تمانع بهجرته إليها!

الداعية اإلسالمي الشيخ سلمان العودة

)أ.ف.پ( رجالن يتفقدان الدمار في مدينة بنغازي  

الكاتب د.عبداهلل الفوزان

العودة يؤكد: سيف اإلسالم 
اعترف لي بخطأ التعامل مع الشعب 

فتاوى تحرم االحتجاج والخروج على 
القذافي باعتباره ولي األمر في ليبيا!

مت ارسال رسائل نصية الى املواطنني الليبيني على هواتفهم احملمولة 
تتضمن فتاوى ملشايخ حترم االحتجاج واخلروج على القذافي باعتباره 
وليا ألمر ليبيا. وبحس����ب موقع ليبيا اليوم الذي نش����ر اخلبر نسبت 
هذه الفتاوى الى الش����يخني ربيع املدخلي، وعبداحملسن العباد وفيما 
يلي نصها: »أفتى الش����يخان ربيع املدخلي وعبداحملس����ن العباد بعدم 
املش����اركة في األعمال التخريبية واخلروج على ولي األمر مثلما يجري 

في ليبيا اآلن، «.

ذكر الداعية االسالمي الشيخ 
س����لمان العودة في تصريحات 
لقناة »اجلزيرة« القطرية امس 
ان س����يف االسالم جنل الزعيم 
معم����ر القذافي والذي يش����رف 
حاليا على قمع املتظاهرين في 
العاصم����ة الليبية طرابلس قد 
اتصل به هاتفيا واعترف بخطأ 
نظامهم في التعامل مع الشعب، 
وقال ال منلك اعالما يواجه االعالم 
اخلارج����ي وان القادم في ليبيا 
افضل. وتشير تصريحات جنل 
القذافي املثيرة الى ان النظام بات 
قاب قوسني او ادنى من السقوط 

الكامل.

 أوباما يجمد أرصدة القذافي وأربعة من أبنائه
واشنطن � وكاالت: قرر الرئيس األميركي باراك اوباما جتميد أصول 
الزعي����م الليبي معمر القذافي وأربعة م����ن أبنائه، تصميما منه على 
ارضاخه ووقف »وحشيته ضد شعبه«، وفق ما أفاد البيت األبيض.

وأوضح البيت األبيض ان اوباما وقع مرسوما رئاسيا يقضي بتجميد 
أموال وأمالك القذافي وأبنائه األربعة في الواليات املتحدة.

وأعلن الرئيس في بيان ان »حكومة معمر القذافي انتهكت املعايير 
الدولية وابسط املبادئ األخالقية وينبغي محاسبتها«.

وقال اوباما ان »انتهاكات احلكومة الليبية املتواصلة حلقوق اإلنسان 
ووحشيتها حيال شعبها وتهديداتها املروعة استوجبت عن حق إدانة 
املجتمع الدولي الشديدة والواسعة«. وتابع »سنقف بحزم إلى جانب 
الش����عب الليبي في مطالبته باحلقوق املعترف بها دوليا وبحكومة 
تلبي تطلعاته« مضيفا »ال ميكن إنكار الكرامة البشرية« لشعب ليبيا. 
وختم »ان هذه العقوبات تستهدف بالتالي حكومة القذافي فيما حتمي 
األصول التي تعود إلى ش����عب ليبيا«. وقال مسؤولون ان العقوبات 
األميركية تسعى ملنع القذافي وأبنائه من نهب أموال ليبيا وثرواتها 
الوطنية وسط االضطرابات التي تسود هذا البلد. وقالت مصادر ان 
واش����نطن تأمل في ان تش����جع هذه اإلجراءات مسؤولني ليبيني على 
االنفصال عن النظام، وتتضمن العقوبات ملحقا يورد حتديدا أسماء 
القذافي وأبنائه األربعة املس����تهدفني، لكنه ال يذكر اس����م أي مسؤول 
ليبي، ما يشير إلى سعي واشنطن حلض كبار املسؤولني في الطبقة 

احلاكمة في طرابلس على التخلي عن الزعيم الليبي.
غير ان اإلدارة األميركية احتفظت بإمكانية إضافة أسماء مسؤولني 
ليبيني آخرين قد يتم اس����تهدافهم الحقا. وقال املتحدث باسم البيت 
األبيض من جهة أخرى ان واشنطن تعمل على قطع اي مساعدة عسكرية 
قد تس����تفيد منها ليبيا وإبالغ املؤسسات املالية بوجوب مراقبة اي 
حتويالت مالية قد تصدر عن هذا البلد. من جهة أخرى، أعرب خبير 
أملاني في شؤون ليبيا عن اعتقاده بأن خطط االحتاد األوروبي بشأن 

جتميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي صعبة التنفيذ.

 خبير ألماني يتحدث عن صعوبة تنفيذ خطوة مماثلة في أوروبا

القذافي خارج نطاق 
مملكة البترول في ليبيا

طرابلس ـ إيالف: بدأت األرض 
ــم الليبي معمر  ــى الزعي تضيق عل
القذافي، بعد اتساع موجة االحتجاجات 
ضد نظامه مع سقوط مصراتة، كبرى 
ــد املتظاهرين،  ــدن الليبية، في ي امل
ــي وقت بدأ يلحظ تصدع في  هذا ف
ــتقاالت بعض املقربني  نظامه مع اس
ــه، مثل ابن عمه قذاف الدم، ومع  من
اتساع نطاق املواجهات، قالت صحيفة 
ليبيا اليوم ان منابع النفط في ليبيا 
باتت حتت سيطرة احملتجني، مشيرة 
ــر القذافي لم يعد ميلك  الى ان معم
ــيء. وذكرت الصحيفة »عند  أي ش
النظر املتأني إلى ما يظنه البعض من 
ــيطرة العقيد القذافي على منابع  س
النفط، يتبني و ـ وبكل وضوح ـ أن 
ــارج نطاق مملكة  القذافي أصبح خ
الليبية  البترول«. وبينت الصحيفة 
ان الكثير من املراقبني يستندون الى 
أن القذافي ميلك ورقة مخبأة لساعة 
احلسم، وهي التي منها تتخوف بعض 
ــيطرته على  التكتالت القبلية كـ »س

منابع الذهب األسود«.

الثورات العربية الحالية تؤذن لحقبة ثالثة رئيسية منذ نهاية العثمانيين
عواصم � إيالف: اإلمبراطوريات قد تسقط 
بسرعة البرق كما يعلمنا التاريخ، وعلى سبيل 
املثال فقد بدت اسبانيا، بنهاية القرن السادس 

عشر، قوة ال تقهر.
والي����وم يحق لنا أن نس����أل عما إن كانت 
أميركا، التي بدت القوة العظمى على اإلطالق 
قبل عشر سنوات، تسير على الدرب نفسه كما 
يقول بيتر اوبورن، كبير املعلقني السياسيني 

في »تليغراف« البريطانية.
لسنوات اآلن ظلت أميركا عاجزة عن متويل 
مشاريعها الداخلية والتزاماتها اخلارجية من دون 
االستعانة الهائلة بالصني منافستها الرئيسية، 
وهذه األخيرة نفسها بحاجة ألن تساعد أميركا 
بسبب حاجتها للتصدير إلى السوق األميركية 

وبالتالي تفاديها أزمة مالية خاصة بها.
وهذا ترتي����ب يصنف في خان����ة »الدمار 
املش����ترك« الذي حال دون اندالع احلرب بني 
أميركا وروسيا، وأصبح من الواضح أن أميركا 
ستجري تغييرا سواء على مستوى املعيشة 

الداخلية أو في سياستها اخلارجية.
وهذا مهم ألن املصال����ح األميركية الدولية 
تتعرض لتهديد غير مسبوق، فمنذ العام 1956، 
عندما سحب وزير اخلارجية األميركي دعم بالده 
لبريطانيا وفرنس����ا في أزمة السويس، صار 

العالم العربي واقعا حتت الهيمنة األميركية، 
وفي بادئ األمر وعدت أميركا بقبول االستقالل 
وتقرير املصير لدوله، لكن هذا لم يدم طويال ألن 
واشنطن اختارت ان حتكم املنطقة عبر طغاة 
وفرت ألنظمتهم السالح والتدريب واملشورة.

رهان خاسر

وقد أثبتت األسابيع األخيرة أن حقبة هذه 
السياسة � املربحة ولكن املفتقرة لألخالقية � 
تأتي إلى ختام، ومن املفارقات أن نظام العقيد 
القذافي، الذي يس����فك الدماء بشكل بشع وهو 
يحتض����ر، لم يركن إلى البقاء بعيدا عن دائرة 
النفوذ األميركي عندما كان قادرا على ذلك، لكنه 
قرر االنضم����ام إلى ركب جورج بوش وتوني 
بلير من دون أن يعلم أن هذا الركب نفسه يرقد 

على فراش املوت.
وفي واشنطن تظاهر اوباما بأن هذا ال يحدث 
وراح، بدال عن هذا، يش����دد على أن انتفاضات 
الش����عوب العربية س����عي الى الدميوقراطية 
على الط����راز األميرك����ي وانتصار لوس����ائل 
االتصال الغربية احلديث����ة مثل »فيس بوك« 

و»تويتر«.
وال يظن أحد أن »تويتر« هو الوقود الذي 
حرك انتفاضات العرب ألن قس����ما هائال منهم 

أمي ال يقرأ أصال.
وقود االنتفاضات العربية هو البطالة والفقر 
اجلماعيان والشعور بالغثيان إزاء الفرق الشاسع 
في توزيع الثروة وإزاء حجم الفساد الهائل املاثل 
أمامهم، ومن السابق لألوان أن يتكهن املرء مبا 
سيحدث في هذه املنطقة، لكن من غير املرجح 
أن تنظر هذه الش����عوب التي حررت وحترر 
نفسها الى واش����نطن ونيويورك باعتبارهما 

النموذج االقتصادي احملتذى.
السؤال الكبير هو ما إن كانت أميركا ستقبل 
بوضعها املتدني اجلديد أم س����تهتاج وتركل 
وترفس كأي إمبراطورية أخرى تقاوم إسدال 
الستار على سطوتها؟ وفي هذا الصدد فإن ردة 

فعل البيت األبيض حاليا ال تبشر بخير. 
املش����كلة الكبرى هي أن واش����نطن تريد 
دميوقراطية بش����روطها ه����ي، وأفضل مثال 
لهذا معارضته����ا النتخاب حكومة حماس في 

.2006
 وقد كان لتلك اللحظة أن تكون بارقة أمل 
كبير في عملية السالم بالشرق األوسط إذ كانت 
تعني أن بوسع حكومة منتخبة دميوقراطيا أن 
تكسر دائرة العنف، لكن أميركا ترفض مجرد 
التعامل معها مثلما رفضت التعامل مع اإلخوان 
املسلمني في مصر ومع تطلعات إيران اإلقليمية 

املسنودة باملبرر.
وميكن تقس����يم تاريخ العالم العربي منذ 
س����قوط اإلمبراطورية العثمانية في 1922 إلى 
حقبتني: األولى احلكم االستعماري البريطاني 
والفرنسي، والثانية اإلمبراطورية األميركية 
اخلفي����ة بعد احلرب العاملي����ة األخيرة، واآلن 
نشهد مولد حقبة ثالثة تتحرر فيها الشعوب 

العربية من التبعية.
ومن ش����به املؤكد هو أن هذه الشعوب لن 
تختار السير على دروب متهدها لها أميركا أو 
توصيها بها، وكل الدالئل املتوافرة اآلن تشير 
إلى أن اوباما ووزيرة خارجيته عاجزان عن فهم 

هذا األمر أو طبيعة األحداث اجلارية اآلن.

خيبة

بوسع بريطانيا، بفضل خبرتها اإلمبراطورية، 
أن تقدم ألوباما وكلينتون شيئا من النصح، لكن 
ديڤيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، وهو 
حديث عهد بالسياسة اخلارجية، لم يفعل شيئا 

من هذا سواء بالقول أو العمل الذي يحتذى.
وجولته األخيرة عل����ى العواصم العربية 
بحاشية ضخمة من جتار السالح تعني استمرار 
السياسات القدمية التي سادت خالل السنوات 

اخلمسني املاضية. 

وحتى خطاباته التي ألقاها على العرب ما 
هي إال مجرد تكرار خلطابات سلفه توني بلير 
املش����حونة باملراوغة والنفاق، وهكذا يختار 
كاميرون بنفس����ه أن يسير على طريق اجلهل 
باملتغيرات الهائلة على املس����رح السياس����ي 

الدولي.
على بريطانيا، إذن، ان تتعلم الوقوف على 
قدميها وأن تتحلى بالشجاعة في صداقتها مع 

أميركا ألن العالم يتغير بأسرع مما نتصور.
ومن جهة أخرى تهيمن اآلن حالة من اإلحباط 
على تنظيم القاعدة نتيجة لعدم قيام اجلهاديني 
بأي دور على اإلطالق في الثورات الكبرى التي 
شهدها العالم العربي مؤخرا، وكانت سببا وراء 
مغادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
من البالد، واإلطاحة بالرئيس املصري حسني 
مبارك، ووق����وف الزعيم الليبي معمر القذافي 

على حافة الهاوية.
وقالت مجلة »دير شبيغل« األملانية في هذا 
الس����ياق إن التنظيم حاول مرارا وتكرارا أن 
يس����تخدم الدعاية لكي ينسب إليه الفضل في 

تلك التظاهرات، لكن أحدا لم يستمع إليهم.
وأوضحت أن إح����دى اآلثار اجلانبية لتلك 
الث����ورة العربي����ة ه����ي أن فقاع����ة اجلهاد قد 
انفجرت، على األق����ل حتى اآلن، وأن الثورات 

التي شهدتها تونس ومصر وليبيا قد أظهرت 
بش����كل الفت ضعف الصوت الذي ينبغي أن 
يظهر ب����ه اجلهاديون في املجتمعات العربية، 
على عكس الدعاية التي ظلوا ينشرونها على 

مدى عقود من الزمن.
وأعقبت املجلة بقوله����ا إن هدف التنظيم 
األساس����ي، وهو اإلطاحة باألنظمة العلمانية 
في العال����م العربي، قد حتقق على يد آخرين، 
مبا في ذلك جماعات من املعروف عنها عداؤها 
للقاعدة وحلفائها: علمانيون وطالب ذوو توجه 
غربي ونساء ناشطات سياسيا وأناس يدعمون 

الدميوقراطية واإلسالميني املعتدلني.
ولم تكن القاعدة تل����ك اجلهة التي أثبتت 
أنها طليعة تلك الثورات، وإمنا ش����باب العالم 
العربي العلماني املولع باإلنترنت. لكن نظرا 
لرفض األشخاص الذين يعيشون في فلك زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ومعاونيه قبول 
تلك احلقيقة، ف����إن جهودا جترى اآلن بالفعل 
على قدم وساق إلعادة تفسير األحداث األخيرة 
في العالم العربي، ففي البداية، بدا األمر وكأن 
الشبكة اإلرهابية لم جتد أي كلمات تعلق من 
خاللها على نوبات الفوران الكبرى التي شهدتها 
املنطقة، لكن نسجها اآلن لألحداث في الشرق 

األوسط أصبح واضحا بصورة تدريجية.

شكلت إخفاقًا للقاعدة في محاولة نسبها له

ليبيا.. أي السيناريوهات ستسلكها؟
بي.بي.سي: استمرار حتدي العقيد القذافي يحد 
من اخليارات املتاحة أمامه ويقلل من إيجاد مخارج 
لألزمة في ليبيا، لكن السؤال االهم حاليا هو إلى 

متى سيستمر القذافي وكيف سيرد الغرب؟
ــوم الثالثاء املاضي  قال القذافي في كلمته ي
ــه ليبيا والعرب  ــن تتخلى عن ــا املجد الذي ل »أن
والواليات املتحدة وأميركا اجلنوبية. ثورة ثورة. 

لتبدأ الهجمات«.
ــلوب اخلطابي احلماسي سمة من  وهذا األس
سمات القذافي الذي لقب نفسه مبلك ملوك أفريقيا 
ــلمني الذي حكم  وعمدة زعماء العرب وإمام املس
ليبيا طوال 42 عاما.إذا هزم القذافي، فإن جلوءه 
للخارج كما فعل الرئيس التونسي السابق زين 
العابدين بن علي، سيكون صعبا، واملنفى الداخلي، 
ــني  ــابق حس كما هو حال الرئيس املصري الس

مبارك، سيكون مستحيال.
فعلى الرغم من تقلص قدرة النظام على ارتكاب 
مذابح واسعة النطاق، إال أن هزمية القذافي ستكبد 

ليبيا خسائر كبيرة في األرواح.
ــتبعادا قد يستخدم  في أكثر االحتماالت اس
القذافي االسلحة الكيمائية كما فعل املقبور صدام 

حسني ضد االكراد في حلبجة عام 1988.
وفي هذه احلالة، فإن التدخل الدولي سيكون 
محتمال أكثر من أي حالة أخرى، حيث يوجد مليون 
ونصف املليون مصري وغيرهم من األجانب في 
ليبيا وسيكونون عرضة خلطر كبير إذا ما حدث 
أي من التصورين السابقني.ففي خطابه األول ذكر 
سيف اإلسالم القذافي وجود مؤامرة دولة تضم 
ــيني وغيرهم من األجانب، مما  مصريني وتونس

يعني التحريض ضد األجانب.
ــيناريو آخر ميكن حترك اجليش أو  وفي س

قطاع كبير منه ضد القذافي وأبنائه.
ــذا التصور هو أن اجليش  ولكن ما يعيب ه
ــراء كوحدة واحدة منذ بداية  الليبي لم يتخذ إج
ــات على النقيض من اجليش املصري  االحتجاج

واجليش التونسي.
ــد انضمت أعداد من كبار القادة واجلنود  فق
ــد هبطت طائرتان حربيتان في  للمتظاهرين وق
مالطا لرفض طياريهما الهجوم على املتظاهرين 

وتبعتهما سفينة حربية تابعة للبحرية الليبية.
ولكن حتى اآلن ال توجد تقارير عن انقسامات 
ــة املؤيدة للقذافي والتي يقدر  في اللجان الثوري

عددها بنحو عشرين ألف جندي.
ويسري األمر ذاته على اللواء 32 الذي يقوده 

جنل القذافي خميس، وهو اللواء املكلف بحماية 
ــي طرابلس حيث يوجد  ــة باب العزيزية ف منطق

مقر القذافي.
كما ال توجد انقسامات في املخابرات العسكرية 
ــي وال في قوات األمن  ــادة عبداهلل السنوس بقي

الداخلي بقيادة التهامي خالد.
ــي االعتبار التنافس  ــن يجب أن نأخذ ف ولك
الشديد وانعدام الثقة بني جهازي اجليش واألمن. 
ــية لتقويض  وقد يكون هذا أحد العوامل الرئيس

دعائم نظام القذافي.
ــديد األهمية في  وقد يكون العامل القبلي ش

هزمية العقيد القذافي في األيام املقبلة.
تكثر الصراعات والثأر واألسلحة بني القبائل 
الليبية، وهذا قد ينجم عنه حرب بني القبائل بعد 
القذافي.ولكن هناك ما يشير إلى عكس ذلك في 
شرق ليبيا التي أصبحت اآلن في أيدي املتظاهرين.
يشتد التنافس القبلي في شرق ليبيا، ولكن على 
ــم من ذلك فإن هذه القبائل أبدت الكثير من  الرغ
التنسيق والتنظيم والتعاون، حيث مت إنشاء جلان 
أمنية وطبية على وجه السرعة، مما يذكر برد فعل 
املصريني عندما سحب نظام مبارك الشرطة يوم 

28 يناير، وأطلق سراح اآلالف من املساجني.
ــوان،  ــيد رش وقد قام أحمد قذاف الدم وس
وهما من كبار رجال النظام الليبي، بزيارة مصر 
وحاولوا جتنيد قبائل ذات صالت بليبيا ملهاجمة 

شرق ليبيا، وهو ما رفضته القبائل املصرية.
ــتفادة  ــى العالم العربي الدروس املس قد وع
ــباب  من العراق، وأصبح إخالص ونضوج الش
املصري والتونسي إلهاما ومنوذجا لغيرهم من 
ــة والتخلص من النظام  العرب املتطلعني للحري

الديكتاتوري.
وقد يكون الليبيون أكثر نضجا سياسيا مما 
يعتقد البعض.واملجتمع الدولي لديه التزام قانوني 
ــرب على علم باجلرائم  ــاه ليبيا، حيث ان الغ جت
ــانية واالعمال االرهابية التي ارتكبها  ضد االنس
نظام القذافي منذ عقود، خاصة مذبحة أبوسليم 
التي قتل فيها أكثر من 1200 سجني سياسي رميا 

بالرصاص بعد االحتجاج على حالة السجن.
وعلى الرغم من هذا لم يحدث حتقيق دولي 

حفاظا على مصالح النفط.
ــني بحمايتهم من مجزرة  الغرب مدين لليبي
ــب من  أخرى، وحتى اآلن لم يأت رد فعل مناس
إدارة أوباما أو من رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 

كاميرون. 


