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شعوذة وتعاويذ يهودية
ومالبس نسائية مثيرة في قصر للقذافي

رسامو الكاريكاتير في الصحف اإلسرائيلية 
يقودون حملة سخرية جديدة من القذافي

إيطاليا تواجه ورطة بسبب األزمة في ليبيا

كشفت تقارير جزائرية امس ان املخبأ النووي 
الذي أقامه القذافي أسفل أحد قصوره مبدينة البيضا 
على عم���ق 20 مترا حتت األرض، مقام على قطعة 
أرض اغتصبه���ا القذافي من مدير الطب الش���رعي 
باجلبل األخضر، د.عبد الباسط مفتاح، الذي ميلك 

عقدا يفيد مبلكيته للمكان. 
ويقع هذا القصر في ضاحية الوس���يطة شمال 
البيضا ب� 4 كيلومترات، على مدخل الضيعة التي 
تتكون من عدة مبان فاخ���رة، ومنها قصر العقيد 
القذافي احملاط مببان خاصة للحرس واخلدم، وتبلغ 

مساحته حوالي 750 مترا مربعا.
وعلى مس���افة كيلومتر من قصر القذافي، تقع 
فيال ابنه سيف اإلسالم والشهيرة ب� »فيال الزجاج«، 
وكان الليبيون ينسجون احلكايات والروايات حول 
الليالي الس���اخنة التي قضاها سيف اإلسالم فيها، 
وما يؤكد ذلك الكميات الهائلة من املالبس النسائية 

الساخنة التي وجدت بها.
ويقول أحمد مصطفى، أحد سكان املنطقة والذي 
كان من أوائل الداخلني إلى الضيعة التي حرم الليبيون 
من املرور بالقرب منها لسنوات طويلة: منعنا حتى 
من االقتراب أو املرور بجوارها، لذلك كانت أول هدف، 
حاول أبناء مدينة البيضا الوصول إلى القصر ودخوله 
ليعرفوا ما فيه، وكانت املفاجآت مذهلة لنا، فلم نكن 
نتخيل أن كل هذه الفخامة موجودة في بالدنا، كانوا 

يوهموننا أن القذافي يعيش في خيمة.
وعلى عمق أكثر من 20 مترا حتت األرض يوجد 
املخبأ السري للقذافي وهو مصمم للهروب واالختباء 
في حال���ة الهجوم النووي أو الهجوم باألس���لحة 
البيولوجية أو الكيماوية والغازات السامة ومصمم 
للبقاء به ملدد طويلة، وبالرغم من أن أحدا ال يعرف 

بالضب���ط متى بني هذا امللجأ، لكن بعض األقاويل 
تشير إلى أن شركة مجرية هي التي أجنزته وتتولى 

صيانته اآلن شركات أميركية وسويسرية.
كش���ف خبير أمنى ليبي من سكان البيضا عن 
أن املخبأ محصن ضد أي ضربة نووية أو كيماوية 
ومجهز متاما للبقاء واحلياة فيه ملدة طويلة وهو 

مقاوم للحرائق.
ويش���ير املهندس منصور البيرة إلى أن املخبأ 
مبني بالكامل من اخلرس���انة املسلحة ومكون من 
ثالث طبقات منها، واملس���افة بني كل طبقة وأخرى 
حوالى 2.5 متر وسمك كل طبقة خرسانية حوالي 
3 أمت���ار وهو ما يجعل منه مخبأ حصينا ومقاوما 

لكل أنواع الضربات.
ويقول أحد الثوار املرابطني حول القصر: »فوجئنا 
بوجود عدد من الكتب الغريبة في غرفة القذافي، حول 
الديانة اليهودية وأخرى لتعليم السحر والشعوذة 
مثل كتاب »تناس���خ األرواح واحلاسة السادسة«، 
و»القبالة الس���حر اليهودي«، وكتاب آخر بعنوان 
»أرواح وأشباح.. حقائق وأباطيل«، وكتاب »األسرار 
ال� 72 في الباطنية اليهودية« و»التلمود«.. وكتاب 
آخر بعنوان »حتالف الش���يطان.. مافيا السياسة 

ومافيا الدين«.
ويضم املخبأ أيضا مطبخا كبيرا وثالثة حمامات 
وحجرة أخرى تبدو أنها إما للحراس���ة أو اخلدم، 
وفي نهاية حجرة االس���تقبال يوجد باب يصل إلى 
حجرة صغيرة من الف���والذ تصل من خالل فتحة 
عرضه���ا متر وطولها متر وتصل إلى ممر للهروب 
والطوارئ يصل املمر البالغ طوله حوالي 30 مترا 
وبه 3 فتحات صغيرة، ويصل القصر مبنطقة غابات 

بها مكان لهبوط طائرة صغيرة.

قاد رسامو الكاريكاتير في الصحف اإلسرائيلية 
حملة س���خرية جديدة ضد الرئيس الليبي معمر 
القذافي بعد املجازر الوحشية التي شنها ضد شعبه 

في بني غازي والزاوية.
وعن العزلة الدولية املفروضة على القذافي رسم 
»موتشيك« القذافي داخل قفص وهو يجلس على 
كرسيه، ويبدو انه لن يتنازل عن لغة العنف حيث 

ميسك بسالحه ويردد ويقول »يا كالب«.
ورأى »أورى« في موقع القناة السابعة االسرائيلية 
ان القذافي قد اجرى صفقة مع الشيطان لكي يقضي 
على شعبه، غير مستبعد ان يكون شيطانه هو الذي 

يكتب اخلطابات التي يلقيها من احلني لآلخر.
بينما رسم ش���اؤل في موقع »عنيان مركزي« 
القذافي على شكل دبابة تهلك كل شيء امامها دون 
توقف، حتى مع اعالن رئيس احملكمة الدولية اوكامبو 

بأن القذافي ارتكب جرائم ضد االنسانية.
وفي صحيفة هآرتس االسرائيلية رسم بدرمان 
رسما كاريكاتيرا للقذافي وبجواره سيف االسالم 
وهو يطلق الرص���اص نحو الليبيني ويقول لهم: 

هيا بنا نبدأ االصالح في البالد.
وفي نفس الصحيفة رسم بدرمان القذافي وهو 
على حصان في رمز الى اجليش الليبي الذي تخلى 
عنه وانضم الى صفوف الشعب والقذافي ال يدري 
ويواصل سيره  باحلصان على الرغم من فقدانه 
الرجلني اخللفيتني. بينما رس���م موش���يه كوهني 
القذافي في صحيفة يس���رائيل هيوم وهو يطلق 
النيران على ش���عبه وخلفه مجلس األمن يطلق 
طلقات مائية نحو القذافي وهي العقوبات الدولية 
وتبدو انها غير مؤثرة في القذافي الذي استخدم 

اسلحة فتاكة ضد شعبه.

نيويورك � أ.ش.أ: اعتبرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« في تقرير بثته الليلة قبل املاضية ان إيطاليا 
جتد نفسها اآلن في ورطة بني التزاماتها حيال حلف 
شمال األطلنطي )الناتو( وحماية حقوق اإلنسان وبني 

استثماراتها ومصاحلها االقتصادية في ليبيا.
وقالت الصحيفة األميركية ان هذه الورطة تزداد 
حدة في ضوء حقائق جوهرية من بينها ان ايطاليا 
حتصل على نحو ربع مجموع احتياجاتها من النفط 
من ليبيا، إضافة إلى نحو 10% من إجمالي متطلباتها 
من الغ���از الطبيعي، ناهيك عن تعاقدات س���خية 
مبلي���ارات الدوالرات كانت ق���د حظيت بها بفضل 

الس���لطات الليبية. ومضت تق���ول: انه في خضم 
األزمة الليبية الراهن���ة واالقتتال الداخلي رمبا ال 
توجد دول���ة تعاني من ورطة مث���ل ايطاليا التي 
جتد نفسها في وضع ديبلوماسي بالغ التعقيد لم 

تتعرض له منذ عدة عقود.
وأوضحت الصحيفة ان ش���ركة ايطالية واحدة 
مثل شركة »ايني« للطاقة لها استثمارات بعشرات 
املليارات من الدوالرات في ليبيا، كما ان ايطاليا هي 
الشريك التجاري األكبر لهذا البلد فيما فازت هناك 
بعقود هائلة في مجاالت متعددة من بينها شبكات 

الطرق وقطاع البناء والتشييد.

سيف اإلسالم: لو أجريت انتخابات 
فسيفوز القذافي بأغلبية األصوات!

مسؤول يمني ينفي صحة أنباء عن ملكية 
نجلي القذافي وصالح ألحد الفنادق باليمن

صنعاء � أ.ش.أ: نفى مصدر مسؤول بالشركة العربية اليمنية 
الليبية القابضة )ارابيل القابضة( صحة ما اوردته احدى القنوات 
الفضائية حول ملكية سيف االسالم القذافي والعميد الركن احمد علي 

عبداهلل صالح لفندق »القصر« مبحافظة »عدن« جنوب اليمن.
وقال املصدر في تصريح صحافي له امس ان ما اوردته القناة 

حول فندق القصر بعدن عار عن الصحة متاما.
واضاف ان ملكية الفندق تعود الى ش���ركة اس���اس العقارية 
اململوكة للش���ركة العربية اليمنية الليبية القابضة و»املؤسسة 

اليمنية العامة للتأمينات واملعاشات«، و»كاك بنك«.

اإلمارات توقف تصدير سيارات
إلى ليبيا منعًا الستخدامها في القتال

أبوظبي � د.ب.أ: أعلنت حكومة االمارات مساء امس االول أنها 
اتخذت إج���راءات »لوقف تصدير الس���يارات ذات الدفع الرباعي 
الى ليبيا« والتي ميكن ان تستخدم في القتال الدائر في األراضي 

الليبية »حقنا للدماء«.
وقال وكيل وزارة اخلارجية اإلماراتية، جمعة مبارك اجلنيبي، 
ان الوزارة تتابع باهتمام بالغ تطورات األحداث في ليبيا وجتدد 
رفضها واس���تنكارها إلراقة الدماء والتعرض للمدنيني وتؤكد أن 
دولة اإلمارات تسعى إلى أن تلعب دورها املسؤول في إغاثة الشعب 

الليبي والتخفيف من معاناته.
وأضاف في بيان نشرته وكالة أنباء اإلمارات ان وزارة اخلارجية 
تابعت »األنباء الصحافية التي تتحدث عن توريد بعض السيارات 
ذات الدفع الرباعي الستخدامها في القتال الدائر، وتؤكد أن حكومة 
اإلمارات اتخذت االجراءات الالزمة لوقف تصدير هذه الس���يارات 

منذ بدء األحداث«.

طرابلس � وكاالت: قال س����يف اإلسالم القذافي جنل الزعيم 
الليبي معمر القذافي »انه في حال اجراء انتخابات رئاسية في 
ليبيا في الوقت الراهن فان والده س����يفوز باألغلبية العظمى 

من األصوات«.
وأش����ار في حديثه لشبكة 
»سي إن إن« األخبارية األميركية 
إذاعته مساء أمس األول الى ان 
الرافضني حلكم والده ميثلون 
نسبة ضئيلة من الشعب الليبي، 
وان نح����و 85% من الش����عب 

يؤيدون معمر القذافي.
ونفى سيف اإلسالم مسؤولية 
القذافي او احد من عائلته عن 
أحداث العنف التي تشهدها ليبيا 
في اآلونة األخيرة واصفا هذه 

االدعاءات ب� »السخيفة«
كما شجب سيف اإلسالم ما 
مت توقيعه على القذافي من عقوبات دولية، مش����يرا الى ان ما 
ميارس����ه املجتمع الدولي عليه من ضغ����وط يعد خطأ كبيرا 

حسب قوله.

سيف اإلسالم

ڤيديو للقذافي ينزع نقاب مواطنة في الشارع
والتلفزيون الليبي: »طز في اإلنترنت والفيس بوك!«

صورة عن الڤيديو الذي بث على »يوتيوب« ويظهر القذافي وهو ينزع نقاب إحدى السيدات في طرابلس

فيما انتش���ر على اليوتي���وب ڤيديو صادم 
للعقيد معمر القذافي ين���زع النقاب بيديه عن 
ام���رأة ليبية فقيرة وقفت امام مس���جد لتجمع 

ثمن دواء ابنها.
الحظ مراقبون ان حال التلفزيون الليبي لم 
يختلف عن نظيريه في تونس ومصر إبان اندالع 
الثورتني فيهما، حيث اليزال يكيل املديح والتمجيد 
للعقيد معمر القذافي ونظامه، ويعرض األخبار 
التي تؤكد ان كل ش���يء هادئ في البالد، وكأنها 
ال تشهد معارك حقيقية بني النظام والثوار في 
مختلف املدن الليبية، ولم يستغرب الكثيرون 
ان تسير القناة على هذا النهج، لكن اجلديد هنا 
التقرير الذي عرضته القناة ملجموعة من املوالني 
للعقيد القذافي، وهم يكيلون الشتائم للقنوات 
العربية، ومنها قن���اة »العربية«، التي تتابع ما 
يجري في ليبيا، وترصد آخر التطورات امليدانية 
واملعارك الدائرة في مدن غرب البالد، بالقرب من 

العاصمة طرابلس، وظهر شخص موجها رسالة 
ل� »اجلبناء خارج ليبيا، ممن يقومون بالتحريض 
عليهم«، قائال: »طز فيهم، إحنا مع معمر، وإحنا 
دمنا أخضر«. واعتبر آخر ان »االنترنت و»فيس 
بوك كالم فاضي«. وفي أثناء عرض التقرير، تضع 
القناة شريطا أسفل شاشتها تقول فيه: »تواصل 
مسيرات التالحم باألخ قائد الثورة في مختلف 
املدن اجلماهيرية العظمى«، في وقت سقطت فيه 
جميع مدن الشرق في أيدي الثوار، وعدد من مدن 

الغرب القريبة من العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، ذكر الداعية االسالمي محمد 
العريفي، ان مسؤوال من قناة اجلماهيرية الليبية، 
التي وصفها بالبائسة، اتصل به وطلب منه ان 
يخرج في مداخلة هاتفية يطالب فيها الش���عب 
الليبي بالهدوء وإطاعة ولي أمرهم، وعدم اخلروج 
في مظاهرات، فكان رد العريفي كما يقول: »فقلت 

له بئسا في قولك، وتفا في وجهك«.

القذافي يخوّف الغرب بالمهاجرين: ويتعهد بـ»محاصرة الزمر المسلحة حتى يغمى عليها«!
عواص���م � وكاالت: تضاربت االنباء أمس 
حول مس���ار عملي���ات القتال ف���ي ليبيا بني 
أنصار ومعارضي الزعيم الليبي العقيد معمر 

القذافي.
ففيما اعلن التلفزيون الرسمي عن استعادة 
كتائب القذافي عدة مدن يسيطر عليها الثوار 

نفت تقارير صحة هذه األنباء.
وقد استفاق سكان العاصمة طرابلس على 
إعالن التلفزيون الليبي عن س���يطرة القوات 
املسلحة املوالية »س���يطرة كاملة« على مدن 
طبرق ومصراتة والزاوية ورأس النوف. لكن 
معارضني وشهود عيان كذبوا هذه املعلومات 

ونفوا سقوط تلك املدن.
ونقلت قناة »العربية« الفضائية عن شهود 
عيان ان مدن الزاوية ومصراتة وراس النوف 

بقيت حتت سيطرة الثوار.
وقال شاهد عيان ان الثوار متكنوا من صد 
هجوم شنته قوات القذافي على مدينة مصراتة 
شرق العاصمة طرابلس استخدمت فيه كتائب 
القذافي الدبابات وأش���ار الى ان مواجهات بني 
اجلانب���ني دارت على مدخل���ي املدينة الغربي 

واجلنوبي.

معارك برية

وذكرت »العربية« ان الثوار الليبيني اعلنوا 
انسحابهم من بلدة بن جواد الواقعة إلى الشرق 
من سرت بعد معارك عنيفة فيما أفادت مصادر 
الثوار »احتمال قيامهم بش���ن هجوم كاس���ح 
القتحام مدين���ة طرابلس وذلك بعد التحامهم 

مع عناصر من املنطقة الشرقية«.
وبحس���ب مراسل محطة »س���كاي نيوز« 
البريطانية فان املروحيات العسكرية الليبية 
اطلقت النار على »متمردين« يحاولون التقدم 

على الطريق الساحلي باجتاه طرابلس.
واشار الى معارك برية ضارية بني القوات 
املوالية للقذافي و»املتمردين« الذين يحاولون 
شق طريق لهم غربا باجتاه سرت ومن بعدها 

طرابلس معقل الزعيم الليبي.
واضافت »سكاي نيوز« ان املتمردين سيطروا 
على مرفأي بريقة ورأس النوف النفطيني وكانوا 
يتقدمون عندم���ا قصفتهم الطائرات احلربية 
وان معارك كبيرة على اخلط االمامي بني رأس 
النوف وبن جواد اللتني تفصلهما مسافة 48 
كيلومترا أجبرتهم على التراجع وعلى التجمع 

في راس النوف.
م���ن جهته، أف���اد مراس���ل يونايتد برس 
انترناشونال في طرابلس بأن العاصمة الليبية 
اس���تيقظت أمس على دوي إطالق الرصاص 
وتدفق بضعة آالف من الليبيني إلى الس���احة 
اخلضراء وسط املدينة بعد إعالن التلفزيون 
الرسمي عن سيطرة القوات املسلحة سيطرة 
كامل���ة على مدن طب���رق ومصراتة والزاوية 

على معلومات تفيد بأن الثوار يحتجزون بعض 
اعضائه.

القذافي يطلب..!

من جهته، دعا العقيد إلى ارسال جلنة حتقيق 
»من االمم املتحدة او االحتاد االفريقي« للتحقيق 
في االضطرابات التي تهز ليبيا ووعد بالسماح 

للمحققني بالتحرك بحرية.
وقال القذافي في مقابلة نشرتها الصحيفة 
االسبوعية الفرنسية »لو جورنال دو دميانش« 
أمس »اوال اريد ان تأتي جلنة حتقيق من االمم 

املتحدة او االحتاد االفريقي الى ليبيا«.
واضاف »سنس���مح لهذه اللجنة مبعاينة 
الوضع ميدانيا من دون عقبات«، موضحا انه 
»اذا كانت فرنسا ترغب في تنسيق عمل جلنة 

التحقيق وقيادتها، فسأؤيد ذلك«.
كما دعا معمر القذافي فرنسا الى ان »تستلم 
زم���ام االمور وتعطل ق���رار االمم املتحدة في 
مجلس االمن وتوقف التدخالت االجنبية في 
منطقة بنغازي«. من جهة اخرى، حذر القذافي 
من انعكاس���ات الوضع في ليبيا على اوروبا 
التي تواجه تدفقا للمهاجرين غير الشرعيني 

القادمني خصوصا من شمال افريقيا.
وقال ان »آالف الناس سيجتاحون اوروبا 
انطالقا من ليبيا ولن يستطيع احد ايقافهم«. 
كما كرر تأكيده على جهود نظامه في مكافحة 

تنظيم القاعدة.
وقال »سيكون لديكم )اسامة( بن الدن على 
ابوابكم )...( سيكون لديكم جهاد اسالمي في 

وجهكم في املتوسط«.
ورأى ان االسالميني املتطرفني »سيهاجمون 
االسطول السادس االميركي وستحصل اعمال 
قرصنة هنا على ابوابكم، على بعد 50 كلم عن 
حدودكم«. وتابع ان »بن الدن سيطلب فدية من 
البر والبحر وستحدث ازمة دولية حقيقية«.

وقال متسائال »قدمنا الكثير من املساعدة 
خالل السنوات االخيرة فلم، عندما دخلنا في 
معركة ضد االرهاب في ليبيا، ال تتم مساعدتنا 

في املقابل؟«.
م���ن جهة اخ���رى، قال الزعي���م الليبي ان 
»السلطات العسكرية تقول لي انه من املمكن 
تطويق الزمر )املسلحة( لتركهم يغمى عليهم 

وينهكون شيئا فشيئا«.
وردا على سؤال عن قرار جتميد االرصدة 
العائدة له وللمقربني منه، قال القذافي »ال أملك 

اال خيمتي وأنا مرتاح فيها«.
واض���اف »احتدى العالم اجم���ع ان يثبت 
امتالكي دينارا واحدا«، معتبرا »هذا التجميد 
لالرصدة ه���و قرصنة اضافية مفروضة على 
اموال الدولة الليبية«. وتابع »في هذا املوضوع 
ايضا، فليحصل حتقيق الظهار من ميلك هذا 

املال. انا مطمئن«.

ورأس النوف.
ورغم تضارب األنباء عن مدى صحة هذه 
املعلومات التي نقلها التلفزيون الرسمي ولم 
يرفقها بصور توضح ذل���ك تدفق اآلالف من 
املواطنني إلى وس���ط املدين���ة مطلقني العنان 
ألبواق سياراتهم في حني شهدت معظم األحياء 

إطالق نار كثيف احتفاال بهذا اإلعالن.
وذكرت وكالة األنباء الليبية الرسمية في 
خبر عاجل أن���ه »مت حترير مدينة طبرق من 
العصابات« غير أنها لم تنسب خبرها إلى أي 
مصادر تابعة للقوات املسلحة فيما حني ذكر 
التلفزيون الرس���مي أنه مت حترير مدن رأس 

النوف والزاوية ومصراتة.
وذكر شهود عيان أن العمليات العسكرية 
تكثفت في منطقة الزاوية بعد  أن متكن احملتجون 
من صد الكتائب املسلحة رغم سيطرتها على 
وسط املدينة فيما وصفت األنباء الواردة من 
مصرات���ة التي تبعد 210 كيلومترات ش���رقا، 
األوضاع بأنها هادئة وأنه ال يوجد أي اشتباكات 
مسلحة بني املسيطرين عليها والقوات التابعة 

للقذافي.
وكان مراسلو فرانس برس افادوا عن سماع 
دوي قصف مدفعي كثيف ومش���اهدة اعمدة 
دخان تتصاعد على مسافة اقل من عشرة كلم 
من قرية بن جواد التي تبعد ثالثني دقيقة عن 

راس النوف النفطية شرق ليبيا.
في غضون ذلك، أكد ناطق باس���م املجلس 
الوطني االنتقالي الليبي في بنغازي، معقل الثوار 
في شرق ليبيا، ان عناصر الوحدة العسكرية 
البريطانية التي كانت ترافق ديبلوماسيا وافادت 
مصادر صحافي���ة بأنها محتجزة في بنغازي 

»موجودون فعال وهم بخير ونعتني بهم«.
الغرياني لفرانس برس  وصرح مصطفى 
في مقر اللجنة ببنغازي »انهم فعال موجودون 
وهم س���املون«. واوضح »لم نعرف اذا كانوا 
معنا او ضدنا« عندم���ا احتجزوا، في تاريخ 

ومكان لم يذكرهما.
وفي لندن اكد وزير الدفاع البريطاني ليام 
فوكس االحد ان »فريقا ديبلوماسيا صغيرا« 
بريطانيا موجود في بنغازي لكنه رفض التعليق 

ــنطن ـ أ.ف.پ: يذكر موقف  واش
ــدة احلذر إزاء احتمال  الواليات املتح
القيام بعملية عسكرية ضد ليبيا بجدل 
آخر اندلع داخل اإلدارة األميركية في 
املاضي بخصوص  القرن  تسعينيات 

احلروب في يوغوسالفيا السابقة.
فمثلما جرى خالل حروب البوسنة 
ــوڤو يدعو أعضاء في مجلس  وكوس
ــيوخ األميركي الى القيام بتدخل  الش
ــكان فيما يحذر  ــاعدة الس جوي ملس

الپنتاغون من مغبة حترك كهذا.
وأكدت وزيرة اخلارجية هيالري 
كلينتون مطلع االسبوع ان واشنطن 
تفكر في إقامة منطقة حظر جوي فوق 
ــا قبل اإلقرار بأن اإلدارة مازالت  ليبي

»بعيدة« عن اتخاذ مثل هذا القرار.
ــؤولو  ــي هذه االثناء لم يبد مس ف
ــا كبيرا وندد وزير  الپنتاغون حماس
ـــ »كالم  ــس ب ــرت غيت ــاع روب الدف
ــور مؤيدين لفكرة  غير مترو« لصق

التدخل.
ــؤولني األميركيني  لكن بعض املس
ــرون انه ال يوجد أي خالف بني  يعتب
املدنيني والعسكريني حول هذه املسألة 
ــة بيل  مثلما كان األمر في ظل رئاس
ــالفيا  ــون بخصوص يوغوس كلينت

السابقة.
ففي البوسنة، كما حصل بعد بضع 
سنوات في كوسوڤو، يدور جدل حول 
فرصة اقامة منطقة حظر جوي وشن 
حملة من عمليات القصف على القوات 
ــة. وقد انتهى املطاف بها إلى  الصربي
تبني الفكرة بعد إبداء حتفظات شديدة 
خصوصا من أعلى مسؤول عسكري 

اجلنرال كولن باول.
حتى ان السفيرة األميركية لدى األمم 
املتحدة مادلني اولبرايت سألته آنذاك »ما 
هي الفائدة بان يكون لنا هذا اجليش 
ــتمرار  الرائع الذي تتحدثون عنه باس

ان لم نتمكن من استخدامه؟«.
وكانت منطقة احلظر اجلوي التي 
فرضت فوق البوسنة فاشلة الن القوات 
الصربية استطاعت مواصلة هجماتها 
البرية باملدفعية على السكان املدنيني كما 

يذكر روبرت هانتر السفير األميركي 
السابق في احللف االطلسي في ظل 

رئاسة بيل كلينتون.
اما الضربات اجلوية فقد تبني انها 

كانت حاسمة.
ــال هانتر »حتى اذا حظرمت أي  وق
ــا فإنكم لن توقفوا  حتليق فوق ليبي

قدرة القذافي على قتل الناس«.
وعلى العكس رأى ان على واشنطن 
على سبيل املثال ان تسعى مع حلفائها 
ــويش  ــليح املعارضة وتش ــى تس ال
االتصاالت أو بدء اتصاالت مع بعض 
ــاعدة دول  أعضاء النظام الليبي مبس

عربية.
واعتبر ريتشارد فونتني اخلبير في 
»مركز األمن األميركي اجلديد« وهو 
ــنطن، ان  مركز أبحاث مقره في واش
فرض منطقة حظر جوي قد يتحول في 
الواقع الى معضلة ديبلوماسية مثلما 

حصل اثناء احلروب في البلقان.
ــن املرجح ان تعارض  وأضاف »م
روسيا والصني اقامة منطقة حظر جوي 
ــات املتحدة او احللف  بتنظيم الوالي

االطلسي.
وسيكون واحلالة هذه على الواليات 
املتحدة ان تقرر تنفيذها بتفويض من 

األمم املتحدة«.
ــددا كبيرا من  ــيتطلب ع وهذا س
الطائرات ملدة غير محددة وقد يؤدي 
ذلك في نهاية املطاف الى تدخل عسكري 
مباشر مثلما حدث في البوسنة في العام 

1995 أو في كوسوڤو في 1999.
ولفت فونتني الى انه بالرغم من ان 
األهمية االستراتيجية لهذه املنطقة الغنية 
بالنفط كبيرة جدا بالنسبة لواشنطن فقد 
يؤدي اي تدخل من طرفها الى تأجيج 
ــاعر العداء للواليات املتحدة لدى  مش
الشعوب العربية. وأوضح »انه توازن 
دقيق، فمن جهة ال نريد الشروع بأي 
حترك يأتي بنتيجة عكسية لكن من جهة 
أخرى تقضي مصلحتنا بان تتكلل هذه 
الثورة بالنجاح ليس فقط بالنسبة لليبيا 
بل وأيضا بالنسبة ملفعول كرة الثلج التي 

قد حتدثه بطريقة أو بأخرى«.

واشنطن المترددة بخصوص ليبيا 
تذكر بالجدل حول البلقان

سكان طرابلس يحتفلون باستعادة ثالث مدن والمعارضة تؤكد سيطرة الثوار عليها


