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طرابلس أ.ف.پ: فيما يلي تذكير 
بتسلسل األحداث في ليبيا التي تشهد 
منذ 15 فبراي���ر انتفاضة ضد نظام 
العقيد معمر القذافي الذي يحكم البالد 

منذ أكثر من 41 عاما:
5 مارس:  الثوار الليبيون يسيطرون 
على شرق البالد ويشنون هجمات 
على املدن اخلاضعة للجيش النظامي 
املوالي للعقيد معمر القذافي واملجلس 
الوطني الذي أسسته املعارضة يعلن 

عن أول اجتماع له.
 وفي بنغ���ازي معقل املعارضة، 
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجاريني 
في مستودع لألسلحة إلى 27 قتيال 

وعشرات اجلرحى.
 عل���ى الصعيد الديبلوماس���ي، 
طلبت طرابلس من األمم املتحدة رفع 

العقوبات التي فرضت على ليبيا.
 أكد الثوار أمس األول أنهم سيطروا 
على مدينة »راس النوف« النفطية 
األساسية بعد معارك ضارية أسفرت 
عن مقتل ثمانية أشخاص على األقل 
في هذه املنطقة النفطية اإلستراتيجية 

شرق ليبيا.
4 م�ارس:  الطيران الليبي يقصف 
لليوم الثالث عل���ى التوالي مواقع 
ملتمردين في اجدابيا بينها خصوصا 
قاعدة عس���كرية، ومواجهات دامية 
في راس النوف، والقوات النظامية 
حتاصر مدينة الزاوية ومواجهات بني 
متظاهرين وقوات األمن في تاجوراء 
بالضاحية الشرقية لطرابلس، ونحو 
مائة ألف ش���خص عب���روا احلدود 
الليبية � التونس���ية منذ 20 فبراير 

بحسب الهالل األحمر التونسي.
 منظمة االنتربول تصدر مذكرات 
تنبيه بحق معمر القذافي و15 ليبيا 

آخر من أقاربه واملقربني منه.
3 مارس:  هجوم باألسلحة الثقيلة 
عل���ى مصراتة التي الت���زال بأيدي 

املتمردين بحسب شهود.
 املعارضة تقول انها قبضت على 
مائة مقاتل في مواجهات اليوم السابق 

في مدينة البريقة.
 توقي���ف ثالثة جنود هولنديني 
األحد من قبل اجليش الليبي بحسب 
ما أفادت وزارة الدفاع الهولندية كانوا 

بصدد إجالء مدنيني اثنني.
 احملكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة 
تفتح حتقيقا بحق القذافي وأبنائه 
ومسؤولني كبار للتثبت من احتمال 

ارتكابهم »جرائم ضد اإلنسانية«.
 واشنطن تقول انها تدرس »كل 
اخليارات« بالنسبة لألزمة الليبية.

2 م�ارس:  هجوم مض���اد للقوات 
املوالية للقذافي على البريقة وسقوط 
18 قتيال على األقل بحس���ب مصدر 

طبي.
 القذافي يقول انه سيسقط »آالف 
القتل���ى« في حال حص���ول تدخل 

عسكري غربي في ليبيا.
 اإلع���الن ع���ن ان وزي���ر العدل 
الليبي السابق مصطفى عبد اجلليل 
سيرأس »املجلس الوطني« الذي أقامه 

املتمردون.
 توجه العديد من البوارج احلربية 

الغربية إلى ليبيا.
 الرابطة الليبية حلقوق اإلنسان 
تقول انه سقط ستة آالف قتيل منذ 

بداية االنتفاضة.
1 مارس:  املعارضة تس���يطر على 
الشرق الليبي والعديد من مدن الغرب 
في حني ظل���ت العاصمة واملناطق 

احمليطة بها حتت سيطرة النظام.
 املعارضة تعلن تشكيل مجلس 

عسكري في بنغازي.
28 فبراي�ر: بع���د األمم املتح���دة 
والواليات املتحدة، االحتاد األوروبي 
يتبنى حظرا على األسلحة وجتميد 

أرصدة أسرة القذافي.
27 فبراي�ر: تواصل اإلخالء املكثف 

للعمال األجانب من ليبيا.
26 فبراير: الرئيس األميركي باراك 
أوباما يؤكد ان على القذافي ان »يرحل 

اآلن«.
23-25 فبراير: سقوط مدينة زوارة 

بأيدي املعارضني بحسب شهود.
20-22 فبراي�ر: مج���ازر وإط���الق 
نار من أس���لحة ثقيلة في بنغازي 
بحسب شهود، وصدامات دامية في 

البيضاء.
 والقذاف���ي يؤكد عبر التلفزيون 
انه س���يقاتل حت���ى النهاية ويهدد 
املتظاهرين ويدعو أنصاره لدعمه.

18-19 فبراي�ر: أعم���ال عن���ف في 
بنغازي واجليش يصد بالرصاص 
احل���ي متظاهري���ن ومواجهات في 
البيضاء.  صدامات دامية في مصراتة 
ان  شرق بنغازي، وشهود يقولون 
»مرتزقة أفارقة« يطلقون النار على 

متظاهرين.
15-17 فبراير: ستة قتلى في بنغازي 
وقتيالن في البيضاء )شرق( في »يوم 
غضب« دعي إليه عبر »فيس بوك« 
بعد تفريق عنيف نفذته الش���رطة 
العتصام ضد الس���لطة في بنغازي 
ثان���ي اكبر مدن البالد التي حتولت 

إلى معقل للمعارضة.

األمم المتحدة : أكثر من 191 ألف شخص فروا من أعمال العنف 

ليبيا: القذافي يدّك »الزاوية«.. و»المجلس الوطني« للمعارضة يعقد اجتماعه األول

)أ.ف.پ ـ أ.پ( ثوار ليبيون يهتفون بعد سماعهم هدير طائرات القذافي في سماء رأس النوف أول من أمس.. وفي اإلطار جثث قتلى انفجار مستودع ذخيرة في بنغازي 

التسلسل الزمني لالنتفاضة
على النظام في ليبيا منذ 15 فبراير

يضم 18 ألفًا من المخلصين والمخلصات للعقيد

سالح الجو الورقة الرابحة للقذافي

التدخل في ليبيا لن يخلو من مخاطر
ــد عقد في لندن  ــدن ـ رويترز: في اجتماع عام حاش لن
للمطالبة بتدخل عسكري غربي في ليبيا لم يذكر أحد فعليا 

حرب العراق.
وجرى على ما يبدو تبديد حماس استعمال القوة لتصدير 
الدميوقراطية أو حتى وقف انتهاكات حقوق اإلنسان نتيجة 
لآلثار املترتبة على الغزو الذي قادته الواليات املتحدة للعراق 
ــمت بالفوضى والدموية ناهيك عن  في عام 2003 التي اتس

الصراع الذي ال يزال دائرا للسيطرة على أفغانستان.
لكن مع الثورات غير املتوقعة التي جتتاح الشرق األوسط 

فإن الدعوات املطالبة بالتدخل رمبا يعاود البعض احلديث عنها.
ويخشى البعض من أن تقاعس اخلارج قد يؤدي ببساطة إلى السماح 
للزعيم الليبي معمر القذافي بسحق مترد وليد ويروج نفر قليل لفكرة 

أن التدخل قد يكون كذلك مصلحة اقتصادية للغرب.
فمن جهتها قالت جزيال ستيوارت عضو البرملان البريطاني عن حزب 
ــبق توني  العمال البريطاني وكانت وزيرة في عهد رئيس الوزراء األس
ــتقرة ودميوقراطية ومنتجة  ــر في االجتماع »اجلائزة هي دولة مس بلي
ــرق األوسط«. وكرر متحدثون آخرون رسالتها أمام  للنفط في قلب الش
ــيني والصحافيني واألكادمييني وغيرهم اجتمعوا  عدة مئات من السياس

في قاعة املؤمترات في البرملان.
ولكن أنصار التدخل مثل جمعية هنري جاكسون وهي مركز أبحاث 
ــي نظمت االجتماع يرون  ــي متعاطف مع احملافظني اجلدد والت بريطان
ــتعمال  ــة حظر الطيران خطوة أولى في تصعيد تدريجي الس أن منطق

القوة.
ــنطن ولندن اغتنام اللحظة كما فعلوا  ويأمل أنصار التدخل في واش
ــني إن لديهم دعما من ضباط  ــبتمبر 2001 قائل في أعقاب هجمات 11 س

كبار في اجليش البريطاني وآخرين.
ــى آخرون من أن يبعث ذلك بالرسالة اخلاطئة خصوصا  لكن يخش

ــه أحيانا عن أن االنتفاضة جزء من  في وقت يتحدث فيه القذافي بنفس
ــيء يجب  مؤامرة خارجية لإلطاحة به. ويقول أنصار التدخل إن كل ش
ــلحة إلى قوات  ــال أس أن يكون مطروحا على الطاولة مبا في ذلك إرس
ــل مصر وتونس وتركيا بتقدمي دعم  ــة وإقناع قوى إقليمية مث املعارض

ورمبا استخدام قوات برية.
ــس األميركي باراك  ــه حذر من جانب الرئي ــن مع ما يتصور أن ولك
ــاع لندن أن يتولى رئيس الوزراء  ــاركني في اجتم أوباما أمل بعض املش
ــي ديڤيد كاميرون القيادة كما فعل بلير مع التدخل الدولي في  البريطان

كوسوڤو في عام 1999 وجر واشنطن خلفه.
ــتجابة البطيئة إلنقاذ رعايا  وفي أعقاب االنتقادات التي وجهت لالس
ــرق  ــبل في ليبيا وجولة كاميرون في الش ــني تقطعت بهم الس بريطاني
األوسط التي جرى ترتيبها على نحو غير مالئم في وقت جولة ملصدري 
ــددا إزاء  ــي املنطقة اتخذ كاميرون موقفا متش ــلحة البريطانيني ف األس
ــس ورئيس األركان  ــر الدفاع األميركي روبرت غيت ــا. إذ قلل وزي ليبي
ــأن احتمال التحرك ويحذران من أن  األميرال مايك مولن صراحة من ش
ــة حظر للطيران قد تتطلب قوات هائلة وهجمات لتدمير الدفاعات  منطق

اجلوية الليبية.
ــتاذ دراسات األمن القومي في كلية  وقال نيكوالس جسوفديف اس
ــيني عن  ــهادتهما محاولة لفطام السياس احلرب البحرية األميركية »ش

ذهنية أن هناك خيارات خالية من املخاطر ومجانية«.
ــون هناك أوهاما  ــال ينبغي أن تك ــاك تدخل ف ــاف »إذا كان هن وأض
ــيطا«. وبدال من التركيز على احلروب  ــيكون خيارا سهال أو بس بأنه س
ــي وقعت في عهود أقرب تتحدث جماعة الضغط املؤيدة للتدخل عن  الت

التقاعس عن التدخل أثناء احلرب في البوسنة ورواندا.
ــخ العالقات الدولية في  ــتاذ تاري ــيمس أس من جهته، قال برندان س
ــي ليبيا قد تخمد  ــون »ف جامعة كمبردج ورئيس جمعية هنري جاكس

نيران الثورة، في تونس ومصر.. املخاطر كبيرة جدا«.

ايالف: دائما ما كان القذافي يولي اهتماما 
خاصا بس����الح اجلو حيث كان يعني هناك 
اتباعه االكثر والء وميده بأفضل التدريبات 
واملعدات، ورمبا تكون الغارات التي شنها 
الطيران الليب����ي اخيرا على البريقة مجرد 
حملة صغيرة للكمة الساحقة التي ميكن ان 
يوجهها س����الحه اجلوي، كما ذكرت اليوم 

مجلة »دير شبيغل« االملانية.
ورغم انشقاق جزء كبير من اجليش الليبي 
وانضمامه الى قوات املتمردين، اال ان سالح 
اجلو ال يزال مواليا بشكل كبير على ما يبدو 
للقذافي، وقالت املجلة ان هذا الس����الح يعد 
واحدا من العوامل التي مازالت تقدم الدعم 
للنظام الراهن، ويشكل كذلك اخطر تهديد 
للمتمردين الذين يفرضون سيطرتهم على 

اجلزء الشرقي من البالد.
واوضحت »دير شبيغل« في هذا الشأن ان 
سالح اجلو الليبي يتألف من حوالي 18 الف 
رجل وامرأة، معظمهم من االنصار املخلصني 

العس����كرية  النخبة  للنظام. ويتكون فرع 
من اتباع مخلصني بنس����بة 100% للنظام، 
كما كانت متنح االفضلي����ة ألعضاء قبيلة 
القذاذفة، التي ينتمي اليها القذافي، وكذلك 
قبيلة املقارحة التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا 
اثناء عملية اختيار املجندين، وهم االفراد 
الذين يظهرون طاعة عمياء لقائدهم االعلى. 
ولم ينضم منهم الى قوى املعارضة سوى 
حفنة قليلة من الطياري����ن والضباط. في 
مقابل والئهم، دائما م����ا كان يتأكد القذافي 
من ان اعضاء س����الح اجلو يتلقون افضل 
التدريبات ويحصلون على افضل املعدات، 
ويقال ان اجلن����اح املقاتل يتألف مما يقرب 
من 100 طائرة مقاتلة طراز ميغ 21 واخرى 
طراز ميغ 23 وكذلك 15 طائرة طراز ميراج 
اف 1 و40 طائرة طراز سو 22، كما يعتقد ان 

مستودعات االسلحة مليئة بالذخيرة.
واظهر تقرير صادر من مركز الدراسات 
الدولية واالس����تراتيجية في واش����نطن ان 

صواري����خ الطائرات آتية من الترس����انات 
اخلاصة باالحتاد السوفييتي سابقا، او انها 
من انتاج روسي اكثر حداثة، واشار التقرير 
ايضا الى ان نظام الدفاع اجلوي الليبي مجهز 
بشكل جيد للغاية. كما لفتت »دير شبيغل« 
الى ان الطائرات التابعة لسالح اجلو الليبي 
تتمركز في 13 قاعدة منتشرة في انحاء البالد 
كافة، واوضحت ان تلك القواعد تستضيف 
كذلك مروحيات هجومية روسية من طراز 
مي � 25، التي ميكن ان تكون سالحا فتاكا في 
املناطق املكشوفة وفي اعمال القتال باملناطق 

احلضرية.
وعلى املتمردين الذين يتقدمون صوب 
طرابلس ان يتوقع����وا مواجهة قوة نيران 
هائلة من هذه الطائرات. واوردت املجلة في 
اخلتام عن خبراء قولهم ان القرار الواضح 
الذي اتخ����ذه القذافي باالحتفاظ بالطيارين 
مرة اخرى في قوة االحتياط ميكن ان ينظر 

اليه على انه مناورة تكتيكية.

مصادر: دحالن كان بضيافة سيف اإلسالم 
بفندق فاخر يوم اندالع الثورة 

معلوم����ات اف����ادت  عواص����م: 
ملصادر ب����أن العقيد محمد دحالن 
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح غادر 
العاصمة الليبية طرابلس مع بدء اندالع 
التظاهرات ضد حكم القذافي الى مكان 
مجهول يتوقع ان يكون دولة االمارات 
العربية املتحدة وحسب املعلومات فان 
الدحالن كان يتواج����د في ليبيا بناء 
على وثيقة لدى السلطة الفلسطينية 
امنية اس����رائيلية  تفيد عن توقعات 
بسقوط سلطة محمود عباس في رام 
اهلل وعودة االدارة املدنية االسرائيلية 
للضفة الغربية من جديد وتؤكد املصادر 

ان دحالن كان متواجدا في احد فنادق طرابلس الفخمة يوم اندالع الثورة، 
وذلك في ضيافة صديقه سيف االسالم جنل العقيد القذافي، الذي تربطه 
به عالقات حميمة منذ جناحه في ترطيب العالقات بني طرابلس وواشنطن 
ما ادى الى حل مشكلة التعويضات التي دفعتها اخلزينة الليبية لضحايا 

طائرة لوكيربي ورفع احلصار االميركي عن ليبيا.
الى ذلك، تؤكد املصادر ان دحالن هو الذي عرف سيف االسالم على 
الراقصة االسرائيلية التي ذاع صيتها في وسائل االعالم والتي اصبحت 
عش����يقته. وكان دحالن قد اعترف امام جلنة التحقيق التي ش����كلها له 
عباس من عدد من اعضاء اللجن����ة املركزية للحركة بأنه يقيم عالقات 

صداقة حميمة مع سيف االسالم القذافي ومع شخصية خليجية.
وتؤكد املص����ادر ان دحالن تقاضى عموالت عن صفقة التعويضات 
التي دفعتها ليبيا لعائالت ضحايا طائرة لوكيربي بوس����اطته وخالد 
سالم )محمد رشيد( املستشار االقتصادي للرئيس الفلسطيني السابق 

ياسر عرفات.
وتقول املصادر انه ميلك حاليا استثمارات في موقع مونتنيغرو في 
اجلبل االسود بجمهورية صربيا )يوغوسالفيا سابقا( عبارة عن اراض 
تبل����غ قيمتها ثالثمائة مليون دوالر، فضال ع����ن مائتي دومن ارض في 
الضفة الغربية وتضيف املصادر ان االسرائيليني كانوا نصحوا عباس 
في خضم االزمة التي تفجرت بينه وبني دحالن ان يترك االخير لشأنه، 
واال يت����ورط في صدام معه، نظرا ألنه ميل����ك عالقات حميمة مع قوى 
اقليمية ودولية فضال عن كوادر متقدمة داخل االجهزة االمنية للسلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
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طرابلس � وكاالت: ش����نت قوات تابعة لنظ����ام الزعيم الليبي معمر 
القذافي هجوما جديدا على مدينة الزاوية واجتاحت دباباتها ش����وارع 
املدينة وأطلقت النار على منازل مما تسبب في سقوط عشرات القتلى 
واجلرحى، وحتدث ش����هود عي����ان عن ارتكاب كتائ����ب القذافي مجازر 

حقيقية بحق املدنيني.
وقال احد سكان املدينة »الدبابات في كل مكان من املدينة وتطلق النار 
على املنازل. رأي����ت 7 منها تعبر امام منزلي وإطالق القذائف متواصل 
بدون توقف«. واضاف قبل ان يقطع االتصال بشكل مفاجئ »صلوا من 
أجلنا«. من جهته قال طبيب ميداني مت االتصال به هاتفيا »انني حتت 

النار ال ميكنني التكلم معكم اآلن«.
وأكد موقع »املنارة« االلكتروني التابع لإلخوان املس����لمني في ليبيا 

ان 40 دبابة دخلت الزاوية وأطلقت النار على منازل.
وفي الس����ياق نفس����ه قالت مصادر: قتل ما ال يقل عن 70 ش����خصا 
من املس����لحني واملتمردين واملدنيني في اشتباكات الزاوية أمس وأمس 

األول.
وأضافت املصادر ان املدينة حتولت إلى س����احة معارك ضارية مع 

القوات املوالية للعقيد معمر القذافي.
ونقلت وكالة أنباء »آجي« اإليطالية عن محمد س����الم موسى مدير 
مركز معلومات املعارضة في بني غازي، أن هناك 300 ش����خص آخرين 
أصيبوا في املدينة جراء االش����تباكات، وقال موس����ى: »إن االشتباكات 

العنيفة التزال متواصلة«.
الى ذلك، عقد املجلس الوطني الذي شكلته املعارضة الليبية إلسقاط 
العقيد معمر القذافي واإلعداد النتقال سياسي، اول اجتماع رسمي له امس 
في مكان لم يكشف عنه، حسبما ذكر ناطق باسمه لوكالة فرانس برس. 
وقال مصطفى غرياني ان »االجتماع الرس����مي االول للمجلس الوطني 

عقد صباح امس«، دون ان يحدد موعده بدقة او مكانه.
واضاف »انها مسألة امنية«، مشيرا الى ان الزعيم الليبي »يواصل 
قتل الناس«. وكان قادة احلركة االحتجاجية في ليبيا شكلوا »مجلسا 
وطنيا« انتقاليا في املدن الواقعة شرق البالد التي تسيطر عليها القوى 

املعارضة للنظام الليبي.
وعني مصطفى عبداجلليل وزير العدل السابق الذي كان من الشخصيات 
االولى التي انضمت الى املعارضة في األيام األولى من الثورة، رئيس����ا 

لهذا املجلس الذي يضم 30 عضوا.
كم����ا واصل الثوار التقدم غربا ووصلوا بعد ظهر امس الى بلدة بن 
جواد التي تبعد 30 كلم عن راس النوف، وقال الضابط الذي انضم الى 
الثوار لدى بدء االنتفاضة »لقد صددناهم وتراجعوا وراء خط بلدة بن 

جواد وسنقصفهم حتى يعودوا الى سرت«.
وقال مراسل ل� »فرانس برس« انه شاهد مجموعة ثوار في بن جواد 

الواقعة على بعد حوالي 90 كلم شرق سرت.
وأكد الثوار الذين يتقدمون غربا منذ ايام، امس االول السيطرة على 
ميناء راس النوف النفطي االستراتيجي على بعد حوالي 100 كلم شرق 

سرت بعد معارك عنيفة مع القوات احلكومية.
الى ذلك، قتل 27 شخصا على األقل واصيب عشرات آخرون بجروح 
مساء امس األول في انفجارين وقعا في مستودع لألسلحة قرب بنغازي 
معقل حركة الثوار في شرق ليبيا بحسب حصيلة جديدة اعدتها وكالة 

فرانس برس امس استنادا الى مصادر استشفائية.
وقال د.عماد تلحمه جراح األعص����اب في املركز الطبي في بنغازي 
»لدينا 8 قتلى في انفجار قاعدة الرجمة العس����كرية وكذلك اكثر من 20 
جريحا«. في املقابل، أعرب وزير خارجية ليبيا موس����ى محمد كوس����ا 
عن األسف إزاء قرار مجلس األمن الدولي فرض عدد من العقوبات على 
بالده اس����تنادا الى تقارير صحافية مطالبا برفعه����ا الى ان يتم اظهار 
»احلقيقة« على حد تعبي����ره. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، قالت 
بريطانيا امس انها تأمل في ارس����ال فريق عمل ديبلوماس����ي إلى ليبيا 
قريب����ا إلجراء اتصاالت مع قادة املعارضة وانها أعدت كتيبة من اجلند 

لدعم جهود اإلغاثة اإلنسانية واإلجالء إذا اقتضى األمر.
وقال����ت مصادر حكومية ان فريقا من اخلبراء يضم مس����ؤولني من 
وزارة اخلارجية سيتوجه إلى بنغازي بشرق ليبيا خالل فترة قصيرة 

ليستطلع احتياجات القوات املناوئة للزعيم الليبي معمر القذافي.
من جانبها، أعلنت األمم املتحدة امس ان اكثر من 191 الف شخص فروا 
حت����ى امس من أعمال العنف في ليبيا فيما يتجه حوالي 10 آالف نازح 
حاليا الى احلدود املصرية. وأفاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في تقرير ان حوالي »191 الفا و754 شخصا معظمهم عمال أجانب 
غادروا ليبيا حتى اليوم«، اس����تنادا الى ارقام املنظمة الدولية للهجرة. 
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في التقرير الذي يحمل تاريخ 
اجلمعة ويحصي حركة الهجرة حتى اخلميس ان 104 آالف و275 شخصا 
جلأوا الى تونس و85 الفا وصلوا الى مصر و4 آالف الى اجلزائر. لكنه 
حذر من ان س����يطرة القوات املوالية للزعيم الليبي معمر القذافي على 

املعابر احلدودية بني ليبيا وتونس أبطأت تدفق الالجئني.
واش����ار الى ان حوالي 12500 شخص مازالوا ينتظرون إجالءهم من 
تونس بينهم 10 آالف مواطن من بنغالدش، استنادا الى ارقام املفوضية 
العلي����ا لالجئني التابعة لألمم املتح����دة. كما حذر املكتب من ان 10 آالف 
ش����خص داخل ليبيا يحاولون الوصول الى معبر السلوم على احلدود 

املصرية حيث يتوقع وصولهم »في غضون يومني او 3 ايام«.

محمد دحالن


