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)أ.ف.پ( معارضون لنظام القذافي يتوجهون إلى »رأس النوف« لالنضمام إلى الثوار 

اإلنتربول يصدر تنبيهاً دوليًاَ بحق القذافي و15 من أعوانه
 طرابلس � وكاالت: ضاق اخلناق بش���كل غير مسبوق على 
الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ان اصدر االنتربول تنبيها دوليا 
بحقه و15 من أعضاء نظامه، ويبدو أنه لم يعد لديه من أمل سوى 
الرضوخ للمعارضني أو القتال حتى املوت كما تعهد سابقا بعد 

تضاؤل فرص خروجه اآلمن اثر القرار الدولي األخير.
 وعلى األرض كذلك وصل البلل إلى ذقنه حيث أفاد ش���هود 
عيان بأن مظاهرتني واحدة معارضة للعقيد معمر القذافي وأخرى 
مؤيدة له خرجتا عقب صالة اجلمعة أمس من أمام مسجد جمال 
عبد الناصر في ميدان اجلزائر وسط العاصمة الليبية )طرابلس(، 

وتخللهما إطالق نار واستخدام الغاز املسيل للدموع.
وذكر الش���هود أن الوضع كان مضطربا جدا وأن اش���تباكا 
باأليدي وقع بني املتظاهرين، مش���يرا إلى وجود مكثف لقوات 
األمن التابعة للقذافي، وأوضح الش���هود أن شعارات وهتافات 
املؤيدين هي »الشعب يريد معمر العقيد« وأن شعارات املعارضني 

هي »الشعب يريد إسقاط العقيد«.
دبابات وقوات أمن

وذكر مراسل وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( في طرابلس أن 
منطقة تاجوراء وس���وق اجلمعة مطوقة بالدبابات وقوات امن 
وجلان ثورية تابعة للقذافي، وفي ميدان الساحة اخلضرا هناك 
تواجد ألنصار القذافي وتواج���د مكثف لرجال األمن واجليش 

والساحة مطوقة بالكامل.
وعقب اندالع االش���تباكات، منعت السلطات وسائل اإلعالم 
األجنبية املوجودة في طرابلس من مغادرة الفندق الرئيسي الذي 
يقيمون فيه، كما قامت ألوية األمن والدبابات بتطويق منطقة 

سوق اجلمعة حيث منعوا أي أحد من الدخول أو اخلروج.
وتأت���ي احتجاجات طرابلس في الوق���ت الذي تعرض فيه 
املتمردون في املدن الشرقية إلى املزيد من الهجمات من جانب 
قوات القذافي، وقال شاهد عيان لوكالة األنباء األملانية إن غارات 
جوية اس���تهدفت املتمردين في وقت مبكر من أمس في محيط 

مدينة البريقة.
كما س���مع دوي قصف عنيف وأصوات بنادق رشاشة قرب 
راس النوف الذي يس���يطر عليه املوالون للنظام الليبي بينما 
سارت شاحنات مليئة باملس���لحني املعارضني للنظام في ذلك 

االجتاه، حسبما أفاد مراسل »فرانس برس«.
وس���مع دوي قصف وإطالق نيران رشاش���ات من موقع في 

الصحراء على بعد عشرة كيلومترات شرق راس النوف.
وس���ارت شاحنات حتمل متطوعني مس���لحني على الطريق 
الس���ريع باجتاه راس النوف بعد ان قال عشرات املتمردين في 
وقت سابق انهم سيهاجمون املوالني للزعيم الليبي معمر القذافي، 
والى جانب استخدام القوة الستعادة السيطرة على البالد، تردد 

أن القذافي يحاول رشوة الليبيني من أجل تأييده.
عرض القذافي

وذكرت صحيفة »ليبي���ا« أمس املعارضة على موقعها على 
اإلنترنت أن أهالي مدينة نالوت غربي ليبيا رفضوا عرضا من 
نظ���ام القذافي بقيمة 250 ألف دين���ار ليبي )حوالي 205 آالف 

دوالر( لكل أسرة مقابل مساندته.
فيما قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر إن الهجمات استهدفت 
أيضا سيارات اإلسعاف التابعة لها في مدينة مصراتة الواقعة 
على بعد 200 كم ش���رق طرابلس حيث جرح متطوعان بينما 

احترقت إحدى سيارات اإلسعاف بالكامل.
وقد اعلن التلفزيون الليبي أمس ان القوات املوالية للعقيد 
اس���تعادت السيطرة على مدينة الزاوية التي تبعد نحو ستني 

كيلومترا عن العاصمة طرابلس غربا.
في وقت حتدث ش���هود عيان اتصلوا باإلذاعات العربية عن 

حدوث مجازر وأعمال عنف فظيعة بحق املعارضني.
 قبائل »الطوارق«

من جهة أخرى، تدفق مئات من أفراد قبائل »الطوارق« املالية 
إلى ليبيا لالنضمام إلى قوات العقيد معمر القذافي، وقال مسؤول 
حكومي مالي � في تصريح خاص لهيئة اإلذاعة البريطانية »بي 
بي سي« أمس � إن »الطوارق« يتقاضون 10 آالف دوالر من أجل 
االنضمام إلى قوات القذافي، باإلضافة إلى ألف دوالر في اليوم 

مقابل القتال مع القوات املوالية للنظام الليبي.
وأضاف املسؤول إن احلكومة املالية ال متلك وسائل ملنعهم، 
وذلك ألنها ال تسيطر على حدود الصحراء مع ليبيا، في املقابل، 
ق���ال مصطفى عبد اجلليل رئيس املجلس الوطني الليبي الذي 
شكله املناهضون للزعيم ألنصاره انه ال مجال أمام املشاركني 
في االنتقاضة املندلعة منذ أسبوعني وهزت البالد سوى النصر 

أو املوت.
وقال عبداجلليل وهو وزير عدل سابق ان الليبيني يقاتلون 
وال يستس���لمون ويحققون النص���ر او ميوتون وقال انهم لن 
يتوقفوا إلى ان يحرروا البالد كلها، مشيرا إلى ان وقت النفاق 

قد ولى.
وردت عليه احلشود قائلة ان ليبيا حرة وان القذافي يجب ان 
يرحل وان املتمردين سينقلون انتفاضتهم إلى معقل القذافي في 
العاصمة طرابلس، وأشار عبداجلليل إلى إمكانية وجود أفراد 
من »النظام السابق« مندسني وسط املتظاهرين، قائال ان العدو 
اليزال ميكنه وضع أشخاص بني املتظاهرين وطالب اجلماهير 

بعدم االستماع إليهم كي ال »يفسدوا ثورتهم«.
وأضاف أن نظام القذاف���ي انتهى، ودعا احملتجني إلى العمل 
على ان تكون ليبيا آمن���ة وإلى عدم تدمير املباني ألنها ملكهم 
اآلن، وألقى عبداجلليل خطابا قصيرا في ميدان بوس���ط مدينة 
البيضا بشرق البالد الذي يس���يطر عليه املناهضون للقذافي 

بجوار مقار محترقة ألجهزة أمن الدولة.
مهاجمة طرابلس

على صعيد متصل، قال متحدث باس���م املعارضة املسلحة 
لقن���اة »اجلزيرة« الفضائية أمس إن املعارضني الذين يقاتلون 
القذافي سيهاجمون العاصمة طرابلس مبجرد أن تفرض القوى 

الدولية منطقة حظر طيران فوق البالد.
وقال عبداهلل املهدي الذي قالت »اجلزيرة« إنه املتحدث باسم 
املجلس الوطني الليبي إن قوى املعارضة صدت هجوما لقوات 
القذافي استهدف الس���يطرة على مطار بلدة البريقة في شرق 

البالد الذي يسيطر عليه.
م���ن جانبه، قال إمام صالة اجلمعة في بنغازي أمام حش���د 
كبير من املصلني أدى الصالة حتت املطر، أي تدخل أجنبي في 
ليبيا مرفوض، داعيا الليبيني من الش���رق إلى الغرب إلى رص 

الصفوف من اجل إسقاط نظام القذافي.
وقال اإلمام سالم جابر من على منصة أقيمت وسط الساحة 
املجاورة ملركز »الثوار« قرب ساحل البحر في بنغازي »ال نريد 
تدخال عس���كريا وال تدخال أجنبيا، لدين���ا ما يكفي من الرجال 

حلسم املعركة«.
ال للتفاوض

وأضاف »ال نريد التفاوض مع احد« في إشارة إلى محاوالت 
الوساطة التي حتدث عنها الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز، 

مؤكدا »سيحرر أبناؤنا أرضنا كما حررها أجدادنا«.
 وأقام اإلمام صالة اجلمعة وسط نحو خمسة آالف شخص في 
الساحة التي أطلق عليها ثوار بنغازي اسم »ساحة التحرير«، 
نس���بة إلى ميدان التحرير في القاهرة، والتي تقع بجانب مقر 
»مجمع احملاكم والنيابات لشمال بنغازي« سابقا، الذي حتول 
إلى مقر »اللجنة الوطنية« االنتقالية التي يشرف عليها وزير 

العدل الليبي سابقا مصطفى محمد عبد اجلليل.

 الزعيم الليبي يعرض 200 ألف دوالر لكل أسرة لمساندته.. والمعارضة ترفع شعار »الموت أو النصر«

أزمة اتصاالت: واشنطن ال ترد على فاكسات القذافي وكوسا ال يرد على بيرنز
واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

أصدر الرئيس باراك أوباما أمرا في الثاني من الش����هر اجلاري بعدم 
الرد على رسائل الفاكس التي يرسلها العقيد معمر القذافي الى واشنطن، 
وجاء القرار بعد ان توقف وزير اخلارجية الليبية موس����ى كوس����ا عن 
الرد على أي مكاملات هاتفية قادمة م����ن وزارة اخلارجية األميركية أو 
من مسؤولي مجلس األمن القومي. وكان »انقطاع خطوط االتصال« هذا 
قد أعقب فترة من االتصاالت املكثفة بني واش����نطن وطرابلس في األيام 
األولى للمظاهرات املعارضة التي اجتاحت ليبيا، وأدى ذلك الى رفض 
اإلدارة قطع العالقات الديبلوماسية مع العقيد القذافي حتى مع صدور 

قرار فرض عقوبات على النظام الليبي في 25 من الشهر املاضي.
وكان كل من وكيل وزارة اخلارجية ويليام بيرنز ومساعد الوزيرة 
لش����ؤون الشرق األوس����ط على اتصال دائم مع كوسا طوال أسبوعني 
من االضطرابات، بيد ان كوسا توقف عن رفع سماعة الهاتف بداية من 

الثاني من مارس.
وخالل املكاملات التي سبقت ذلك طلب كوسا من ادارة الرئيس أوباما 
التوقف عن التعامل مع الس����فير الليبي في واشنطن علي عجيلي بعد 

ان أعلن عجيلي عن انش����قاقه على نظام القذافي، وفي األول من الشهر 
اجلاري قال الناطق بلسان اخلارجية األميركية فيليب كراولي ان الوزارة 
ترى ان عجيلي لم يعد ميثل ليبيا في واشنطن مما أخذ على انه امتثال 
لطلب القذافي. إال ان عدم رد كوسا على الهاتف أدى الى مراجعة للموقف 
األميركي وإعادة للنظر في رسالة الفاكس التي أرسلها القذافي الى البيت 
األبيض طالبا جتنب التعامل مع السفير. وكان القذافي قد أرسل رسالة 
مشابهة الى األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون طلب فيها عدم التعامل 
م����ع الوفد الذي ميثل ليبيا في املنظمة الدولية باعتباره »لم يعد ميثل 
اجلماهيرية«. وانتهت اخلارجية الى إعادة االتصال بالس����فير عجيلي، 
وق����ال كراولي اول من امس »لقد تلقينا رس����الة الفاكس التي بعث بها 
العقيد القذافي، ولكن كان ينبغي ان يتبع هذه الرسالة مذكرة ديبلوماسية 
رسمية تطلب منا بصورة واضحة عدم التعامل مع السفير عجيلي، وألننا 
لم نتلق هذه املذكرة فإننا النزال نعتبر عجيلي سفيرا لبالده هنا«. أما 
في األمم املتحدة فقد قال فرحان حق الناطق بلسان مكتب األمني العام 
»لقد تسلمنا رسالة الفاكس التي بعثت بها طرابلس وطلبت نزع الصفة 
التمثيلية عن أعض����اء وفدها في األمم املتحدة، ونحن ندرس هذا األمر 

اآلن«. وكان الرئيس االميركي ب����اراك اوباما أعلن ان الواليات املتحدة 
تدرس »كل اخليارات« مبا فيها اخليار العسكري في األزمة الليبية وجدد 
دعوته لرحيل الزعيم الليبي معمر القذافي. وأكد اوباما الذي كان يتحدث 
خالل مؤمتر صحافي مش����ترك مع نظيره املكسيكي فيليبي كالديرون 
انه يريد ان تكون لديه »مجموعة من اخليارات« للتعامل مع الوضع في 
ليبيا حيث يواجه الزعيم الليبي حركة معارضة ال سابق لها منذ اكثر 
من 40 عاما له في الس����لطة. وقال اوبام����ا »ان الواليات املتحدة تدرس 
»خي����ارات عدة« متعلقة بطريقة التعامل مع الوضع في ليبيا، واضافة 
الى االجراءات غير العس����كرية التي اتخذناها، أريد ان اكون متأكدا ان 
خيارات عدة س����تكون متاحة أمام����ي«. وتابع »طلبت من وزارة الدفاع 
ومن وزارة اخلارجية ومن جميع الذين لهم عالقة بالش����ؤون الدولية 
ان يدرس����وا سلسلة كبيرة من اخليارات«. وردا على سؤال حول ما اذا 
كانت هذه اخليارات تتضمن فرض حظر جوي في األجواء الليبية قال 

اوباما »انه واحد من اخليارات التي سننظر فيها«.
واضاف »ال أريد ان نكون مقيدين في حتركنا، أريد ان نتخذ قراراتنا 

على أساس ما هو افضل لليبيني وبالتشاور مع املجموعة الدولية«.

الواليات المتحدة تدرس كل الخيارات في األزمة

المصرف المركزي األميركي يتخوف من »صدمة نفطية«

العنف يعرض صناعة النفط الليبية للخطر وإيران قد تسّد النقص إلى حين
دبي � رويترز: بينما يقصف الزعيم الليبي معمر 
القذاف����ي بالقنابل معاقل الثوار ق����رب مراكز النفط 
الس����احلية في البالد تتزايد احتماالت إحلاق أضرار 
طويلة االمد بصناعة النفط بالدولة العضو مبنظمة 
أوپي����ك. وتتغير جبهات القتال في ليبيا كل يوم مع 
سيطرة هشة للثوار على الشرق لكن القتال يتزايد قرب 

البنية التحتية لقطاع النفط على اخلط الساحلي.
ومنذ اندالع االضطرابات قبل أسبوعني في الدولة 
الواقعة ش����مال افريقيا والت����ي تنتج عادة نحو 1.6 
ملي����ون برميل يوميا تراجع انتاج البالد بنحو 750 

ألف برميل يوميا مع فرار العاملني بالقطاع.
وساهم تعثر االنتاج في ليبيا في ارتفاع أسعار 
خام برنت هذا األسبوع ألعلى مستوياتها في 30 شهرا 

قرب 118 دوالرا للبرميل.

لكن الصراع حتى اآلن لم ينل من البنية التحتية 
النفطية الليبية التي تساوي مليارات الدوالرات وتضم 

مرافئ تصدير مهمة وخطوط انابيب ومعدات آبار.
ومع تطور املواجهة لتتحول إلى ما يبدو بشكل 
متزايد انه حرب اهلية يرى خبراء ومحللون في قطاع 
النفط خط����را متزايدا ألن تلحق اضرار طويلة األمد 
بقطاع النفط الليبي الذي يدير معظمه اجانب وهو 

ما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة.
ومنح تراجع انتاج ليبيا من النفط إيران فرصة 
لبيع مخزونات خامها املتراكمة في ناقالت لكن خالل 
فترة زمنية قصيرة فقط قبل أن يبدأ تدفق االمدادات 
التي وعدت بها الس����عودية إلى املصافي األوروبية 

التي يساورها القلق.
ومتثل اخلامات السعودية اخلفيفة كذلك بديال أفضل 

للخام الليبي مقارنة باخلامات االيرانية الثقيلة التي 
جتاهد طهران لبيعها فيما حتد العقوبات الدولية من 
قدراتها على التجارة. ويقول احمللل جيمي ويبستر 
من بي.اف.سي انرجي »بينما أتوقع ان تغتنم ايران 
الفرصة خلفض مخزوناتها العائمة � 25 مليون برميل 
وفقا لتقديراتنا � فإن هذا لن يذهب بعيدا في تعويض 
االمدادات الليبية«. وأضاف »ليست لديهم القدرة على 
الوفاء بااللتزامات الليبية لفترة طويلة وهو ما يترك 

الساحة مفتوحة أمام السعودية«.
وذكرت مصادر سعودية أنه بإمكان اململكة شحن 
اخلام عبر خط األنابيب الذي يصل بني شرق اململكة 

وغربها ثم نقلها إلى البحر املتوسط فأوروبا.
ويعتبر انتهاز ايران فرصة حاجة املصافي األوروبية 
لبيع نفطها مثاال آخر على استراتيجيات البقاء التي 

تنتهجها منذ س����نوات. من جانب����ه، اعلن احد كبار 
املسؤولني في املصرف املركزي االميركي دنيس لوكهارت 
اول من امس ان املخاوف من حصول »صدمة نفطية 
طويلة« قائمة بالفعل نتيجة االنتفاضات التي تعم 
ع����ددا من الدول العربية النفطية، ما ادى الى ارتفاع 

كبير في سعر برميل النفط.
واضاف املسؤول املصرفي االميركي »اذا كنا نريد ان 
نقيم بشكل واقعي فرص االقتصاد االميركي مبواصلة 
منوه، البد ان نأخذ بع����ني االعتبار ليس فقط خطر 
حصول صدمة نفطية طويلة االمد، بل ايضا املخاوف 

املرتبطة بالسياسات املتعلقة باملوازنات«.
واضاف لوكهارت في كلمة ألقاها في فلوريدا انه 
يعتقد ان »املفاجآت السارة« تبقى واردة بالنسبة الى 

اداء االقتصاد االميركي خالل الفترة املقبلة.

بريطانيا تصادر 100 مليون إسترليني 
كانت متوجهة إلى ليبيا

عواصم � وكاالت: توس����عت بريطانيا امس في جتميد اصول ليبية 
ليشمل 20 فردا آخرين في الدائرة املقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي 
وصادرت ما قيمته نحو 100 مليون جنيه استرليني )163 مليون دوالر( 

بالعملة الليبية.
وصادرت السلطات البريطانية االموال الليبية من سفينة عادت الى 
املياه البريطانية يوم االربعاء املاضي بعدما لم تتمكن من الرس����و في 

العاصمة الليبية طرابلس بسبب مخاوف امنية.
ورست السفينة في نهاية االمر في هارويتش في شرق اجنلترا حيث 

افرغ حرس احلدود حاوياتها ونقلوها الى موقع آمن.
كما جمدت بريطانيا اصول صندوق الثروة السيادية الليبي مبا في 
ذلك اسهمه في بنك »اتش.اس.بي.سي« اكبر مصارف اململكة املتحدة في 

اطار اجراءات لتشديد الضغوط على العقيد معمر القذافي.
وقالت صحيفة »فاينانشيال تاميز« امس نقال عن مصادر حكومية 
ان نحو ملياري جنيه استرليني )ما يعادل 2.3 مليار دوالر( من االصول 
التي متلكها املؤسسة الليبية لالستثمار وغيرها من االستثمارات االخرى، 

جرى جتميدها في لندن.
ورجحت احتمال ان يرتفع الرقم الى اعلى من ذلك بكثير في غضون 
االيام القليلة املقبلة بعد قرار احلكومة البريطانية جتميد ما يصل الى 

مليار جنيه استرليني من االصول املرتبطة بالزعيم الليبي واوالده.
في املقابل، قال مصدر مطلع ان بريطانيا ال تفكر في جتميد حصص 
ليبية بشركات ايطالية في الوقت احلالي، اذ ان الكيانات الليبية املالكة 
لهذه احلصص ال تظهر على قائمة االحتاد االوروبي للمؤسسات واالفراد 

الذين يتعني جتميد اصولهم.
الى ذلك، كش����فت السلطات السويسرية انها دفعت الصيف املاضي 
تعويضات مالية اودعت في حس����اب ملصلحة احد ابناء الزعيم الليبي 

معمر القذافي لتسوية ازمة ديبلوماسية طويلة مع ليبيا.
وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية السويسرية الرس كونكل انه 
في منتصف العام املاضي قامت الوس����اطة االملانية مبوافقتها بتحويل 

هذا املبلغ على حساب ليبي ملصلحة هنيبال القذافي.
وبذلك اكد املتحدث معلومات اوردتها صحيفة »التريبون دو جنيڤ« 

على موقعها االلكتروني.

سويسرا دفعت تعويضات لهنيبال القذافي


