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بريطانيا وأميركا تعرضان مكافأة 10 ماليين إسترليني 
لمن يأتي بالقذافي حيًا أو ميتًا!

لندن تحاول معرفة كيفية وقوع جنودها بيد الثوار
لن����دن: مازال����ت وزارة الدفاع 
البريطانية ت����درس ما حدث من 
اخطاء عندما وقع ديبلوماس����ي 
افراد  بريطان����ي ومرافقوه م����ن 
القوات اخلاص����ة البريطانية بيد 
الثوار الليبيني الذين افرجوا عنهم 
الحقا ليعودوا بطريقة مهينة على 

منت سفينة حربية بريطانية.
عندم����ا هبط����ت املروحي����ة 
البريطانية خارج مدينة بنغازي 
ليل اجلمعة املاضي كان ركابها من 
افراد القوات اخلاصة البريطانية 
يعرفون انه����م دخلوا اراضي بلد 
يعيش اوضاعا متفجرة، وكانت 
مهمتهم مرافقة ديبلوماسي بريطاني 
للقاء الثوار الليبيني وتقييم الوضع 
االنس����اني على االرض، وهم لم 
يتوقعوا استقباال عدائيا ازاء موقف 
البريطانية في رفضها  احلكومة 
الصريح لبقاء الزعيم الليبي معمر 
القذافي وحوارها القائم اصال مع 

قادة املعارضة الليبية. لكن الطريقة 
التي وصلوا بها كانت ال تبعث على 
االطمئنان بهبوطهم في األراضي 
الليبية حتت جنح الظالم، مدججني 
بالسالح واخلرائط واملتفجرات مع 
ارتدائهم مالبس س����وداء. هبطت 
املجموع����ة املؤلفة من 7 أفراد من 
القوات اخلاصة ومسؤول من جهاز 
االستخبارات البريطانية اخلارجية 
ام 6 ف����ي بقعة تبعد نحو 35 كلم 
تقريبا عن بنغازي. ونقلت صحيفة 
»الديلي تلغراف« عن ش����هود ان 
أعي����رة حتذيري����ة أطلق����ت لدى 
وصولهم، وعندما حاول اجلنود 
الوصول الى مجمع قريب سارع 
مس����لحون من املعارضة الليبية 
الى تطويقهم ومطالبتهم بكشف 
هويتهم وسبب مجيئهم الى ليبيا. 
جلأ أفراد املجموعة الى احليلة في 
البداية لإلفالت من موقف خطير 
مدعني أنهم غير مس����لحني، وزاد 

الوضع توترا عندما عثر الثوار على 
ما كان معهم من سالح، وهنا أسقط 
بيد البريطانيني وسلموا أنفسهم 
دون مقاومة. ونقل األس����رى الى 
قاعدة عسكرية في بنغازي حيث 
تلقوا معاملة حسنة وسمح لهم 
باالتصال بديبلوماسيني بريطانيني 
في ليبيا، وعندما شاع نبأ اعتقالهم 
امله����ني دبت احلياة ف����ي القنوات 
الديبلوماس����ية. وبث التلفزيون 
احلكوم����ي الليبي ما يفترض أنه 
تسجيل لصوت السفير البريطاني 
ريتشارد نورتن يناشد الثوار مؤكدا 
حدوث »سوء فهم« ويطلب من قادة 
املعارضة التدخل. وقال السفير ان 
أفراد املجموعة هم طليعة فريق 
من املس����ؤولني لالتص����ال بقوى 
املعارضة والوقوف على الوضع 
االنساني، وأعرب نورتن عن األمل 
في أن يلتقي مصطفى عبداجلليل 
وزير العدل السابق الذي انضم الى 

املعارضة وأصبح اآلن من قادتها، 
وأبلغه متحدث باسم عبداجلليل 
ان البريطانيني ارتكبوا خطأ كبيرا 
بطريقته����م في دخ����ول األراضي 
الليبية، وقال »انهم ارتكبوا خطأ 
كبيرا بهبوطهم مبروحية في ارض 
مكشوفة«، وأكد مناوئون آخرون 
لنظام القذافي هذا الرأي معبرين عن 
استغرابهم للطريقة التي اختارها 
البريطانيون في الوصول. وقال 
جليل الغالل عضو اللجنة اإلعالمية 
لشباب ثورة ليبيا في بنغازي ان 
أحدا في املدينة لم يبلغ بوصولهم 
»ونحن ال نفهم س����بب ظهورهم 
به����ذه الطريقة«. ونقلت صحيفة 
»الديلي تلغراف« عن مصدر آخر في 
املعارضة الليبية قوله »إذا كان هذا 
وفدا رسميا فلماذا جاء مبروحية؟ 
ملاذا لم يقولوا نحن قادمون ونطلب 
اإلذن بالهبوط؟ هناك قواعد تنظم 

هذه األمور«.

أفادت تقارير واردة من ليبيا بأن مجموعة من العمالء البريطانيني 
واألميركيني املوجودين هناك حاليا يعرضون على الليبيني مبلغا قدره 
10 ماليني استرليني كمكافأة ملن يتمكن من تسليمهم الزعيم الليبي معمر 
القذافي، حيا أو ميتا، عن طريق إغراء أقرب مساعدي وحراس القذافي 

من أجل تكليفهم باغتياله أو أسره حيا.
وكشفت في هذا السياق صحيفة »دايلي ستار« البريطانية في عددها 
الصادر أمس االول النقاب عن أن قوات نخبة بريطانية تنتمي الى القوات 
اجلوية اخلاصة والقوات البحرية اخلاصة توفر احلماية الالزمة لعنصر 
ال� »سي آي ايه« وال� »إم آي6« احلاملني للمبالغ النقدية، أثناء حتركهم 

في البالد، في محاولة لتشكيل فريق اغتيال من أجل تنفيذ تلك اخلطة 
اجلريئة التي أطلق عليها »السياسة«.

ورغم مشاعر الكراهية التي يلقاها القذافي على الصعيد الدولي، إال 
أن الصحيفة أش����ارت الى أن الغرب سيفضل تسلمه حيا، كي يخضع 
للمحاكمة اجلنائي����ة الدولية ويرد على تلك اجلرائم التي ارتكبها على 
مدار 40 عاما بحق االنس����انية. وأكدت الصحيفة بحسب مصادرها ان 
تلك املكافأة التي تقدر باملاليني مدخرة بطريقة آمنة في أحد البنوك في 
سويسرا أو ليختنشتاين. وانها من املمكن أن حتول في بضع ثوان الى 

حساب آخر في أي مكان بالعالم، حني يتم اجناز املهمة.

ثوار ليبيون يحاولون االحتماء بعد تعرض أحد مواقعهم لقصف جوي في بلدة رأس النوف  )أ.ف.پ(

الساعدي القذافي

دمشق تنفي وجود طيارين 
سوريين يقاتلون مع القذافي

ممرضة القذافي األوكرانية 
تصفه بأنه »عالم نفساني كبير«!

حقائق.. سرت معقل القذافي 
التحدي بالنسبة للمعارضين

عواص��م � وكاالت: تق��دم املس��لحون 
املعارضون في شرق ليبيا ناحية الغرب على 
امتداد س��احل البحر املتوسط باجتاه مدينة 
سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي 
والتي متثل قاعدة عس��كرية مهمة ميكن ان 
تكون ساحة معركة كبيرة. وفيما يلي بعض 
التفاصيل عن املدينة وأهميتها االستراتيجية 
والسبب في ان االستيالء عليها ميثل حتديا 

كبيرا بالنسبة للمسلحني:
� من املتوقع ان يجهز القذافي دفاعا قويا 
عن املدينة بسبب أهميتها النفسية كمسقط 

رأسه.
� ال يوجد في س��رت بنية حتتية كبيرة 
للطاقة رغم قربها من احتياطات نفطية كبيرة. 
لكنها التزال تتمتع بأهمية إستراتيجية تتمثل 
في وجود مطار مدني يضم على األرجح ايضا 

قاعدة جوية عسكرية..
� اس��تضافت سرت مراسم التوقيع على 
الوثيقة املؤسسة لالحتاد االفريقي عام 1999. 
وأصبحت الوثيقة تعرف منذ ذلك احلني باسم 

إعالن سرت.

دمشق � كونا: نفى مصدر سوري رسمي 
ما تناقلته وسائل االعالم عن وجود طيارين 
س��وريني يقاتلون مع كتائب الرئيس الليبي 
العقيد معمر القذافي ضد املتظاهرين. ونقلت 
صحيفة )الوطن( الس��ورية عن املصدر قوله 
في تصريح خاص لها ان هذه االخبار عارية 
عن الصحة متاما. واضافت ان احدى القنوات 
االخبارية العاملية بثت تقريرا مصورا اظهر ان 
الدفاعات االرضية التي بحوزة الثوار في ليبيا 
متكنت من اسقاط طائرة حربية في الصحراء 
الليبية ولدى توجه كاميرا القناة مع الثوار ملوقع 
اسقاط الطائرة ش��وهدت جثتا الطيارين مع 
اجزاء الطائرة املتحطمة على االرض. وذكرت 
ان مراس��لة القناة زعمت ان اوراق الطيارين 
القتيلني اظهرت ان احدهما سوري واالخر ليبي 

بدون ان تظهر هذه الوثائق في الشاشة.

لندن � أ.ش.أ: وصفت ممرضة الزعيم الليبي 
معمر القذافي األوكرانية جالينا كولوتنيتسكا 
»القذافي« بأنه »عالم نفساني عظيم«، وفي صحة 
جيدة للغاية. وذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« 
البريطانية امس � في تقرير اوردته في موقعها 
االلكتروني، نقال عن حديث مع تلفزيون »تي 
ف��ي آي« � أن جالينا )38 عاما( عملت لصالح 
القذافي على مدى أكثر من عامني. وقالت جالينا: 
ان القذاف��ي كان في زيارة لكييڤ قبل عامني 
ونصف العام، وان املجندين وجهوا لها الدعوة 
ضمن مرشحني آخرين باجراء حديث مع القذافي 
نفسه.. الكولونيل القذافي 68 عاما بدا في صحة 

جيدة، وهو عالم نفسي عظيم.

راقصة بلغارية: الساعدي القذافي 
كان ينظم حفالت جنس جماعي!

كشفت راقصة بلغارية عن أسرار عالقتها 
العاطفية مع ابن الزعيم الليبي الساعدي القذافي 
ملدة 6 س����نوات، متحدثة عن طبع الساعدي 
وبعض أس����رار العائلة الليبية احلاكمة التي 

تواجه حاليا ثورة شعبية.
وروت الراقصة دافينكا ميركيفا )28 عاما( 
لصحيف����ة »ذا مايل اون صاندي« البريطانية 
قصة عالقتها بالساعدي الذي التقاها في ملهى 
»بينك بارادايس« في باريس العام 2004، حيث 
كانت تؤدي عرضها اخلاص، فأعجب بها كثيرا، 
وطلب اجلل����وس معها على انفراد مقابل ألف 

جنيه استرليني للساعة الواحدة.
وقالت دافينكا ان الس����اعدي )38 عاما( � 
االب����ن الثالث للقذافي � ل����م يطلب منها خلع 
مالبسها، بل أمضى الوقت في التحدث إليها، 
ثم طلب منه����ا مرافقته الى »ديزني الند« في 
اليوم التالي على منت طائرته اخلاصة، إال انها 
رفضت، وروت الراقصة كيف انه امتنع بداية 
اإلفصاح عن هويته احلقيقية، ولكنه أقر في 

نهاية السهرة انه يدعى »القذافي«.
وبدأ الساعدي بعدها في التردد على فرنسا 
كل عدة أس����ابيع للقاء الراقصة واالستمتاع 
بصحبتها واصطحابها للتسوق من أفخر احملالت 
الفرنسية. وظل يتردد عليها عاما ونصف في 
كل مرة محمال بالهدايا الفاخرة ورسائل احلب 

الى ان وقعت في حبه، على حد تعبيرها.
وقالت الراقصة ان الس����اعدي كان يواظب 
على تنظيم حفالت للجنس اجلماعي واملخدرات 
بصورة أسبوعية في أوروبا، ونقلت الصحيفة 
في الوقت ذاته عن بعض املقربني لهذه الراقصة 
تفاصيل ما كان يقوم بها الساعدي سواء في هذه 
احلفالت او خارجها، مشيرين الى ان سلوكه 

دائما ما كان يتسم بالغرور والتبذير.
وبعد فترة أخبرها الساعدي بأنه يود الزواج 
بها، ونقلت عنه توقعاته برفض والده عالقتهما 
معا قائال: إن األمر سيكون صعبا طاملا ان والده 
على قيد احلياة، اال انه كان مصرا على الزواج 
بها. وقالت دافينكا: »بعد عام ونصف من إصراره 

وقعت في حبه بعدما شعرت باألمان«.
وكشفت الراقصة عن وثائق تثبت تلقيها 
50 ألف جنيه استرليني مت حتويلها حلسابها 
في البنك، وقالت انه أهداها ساعة ثمينة بقيمة 
25 ألف استرليني. وأضافت »عندما أصبحنا 
حبيبني قل تردده على العاصمة الفرنس����ية، 
وكلما ج����اء كنا نقضي الوقت في التس����وق 
واملكوث في غرفته بالفندق، حيث كان يعاقر 

الكحول بكثرة«.
وقالت دافينكا انها كانت في كل مرة ترفض 
ممارس����ة اجلنس معه ألنها كانت متأكدة من 
سهولة حصوله على النساء، لذا كان البد ان 

حتمي نفسها منه.
ومن ضمن الهدايا التي أغدقها بها فساتني من 
كبرى دور األزياء، وفرقتها املوسيقية املفضلة 
للغناء في حفل خاص لهما، مش����يرة الى ان 
مغنيه املفضل هو مغني الراب »فيفتي سنت«. 
يذكر ان الساعدي ميتلك سيارة بوجاتي بلون 

البنفسج تبلغ قيمتها نحو مليوني دوالر.
وقالت: »لم يكن الس����اعدي ينظر الى ثمن 
األشياء، لم يهمه األمر، كان هناك دائما شخص 

آخر يدفع الفات����ورة«. وذكرت انه كان يحب 
مناداته باملهندس الساعدي، في حني كان أخاه 

املعتصم يحب مناداته بالدكتور معتصم.
وأشارت الى انها لم تره قط يتعاطى املخدرات، 
إال انه عرض عليها الكوكايني مرة واحدة في 

غرفة خاصة بإحدى املالهي الليلية.
وفي العام 2006، أصر الساعدي على الزواج 
منها، فكان شرطها ان يطلق سراح املمرضات 
البلغاريات، فأخبرها بأنه سيتحدث مع أخيه 
سيف، الذي كان يتولى امللف، وبالفعل أكد لها 
اإلفراج عنهم في العام 2007 )وهو ما حصل 

فعال(.
وتقول دافينكا: »حتى هذه اللحظة ال أدري 
إن كنت أنا من أسهم في حتريرهن أو انه كان 

سيتم اإلفراج عنهن بكل احلاالت«.
وفي العام 2009، توجه االثنان الى رحلة 
س����فاري في تنزانيا، وهي الصورة الوحيدة 
التي جتمعهما، مش����يرة الى انه يكره التقاط 
الصور. ولفتت الى ان الس����اعدي كان ينزعج 
كثيرا حني كانت ترد سيرة والده، لكنه لم يكن 
ينطق ش����يئا، ألنه اذا تفوه بكلمة سيئة كان 

والده سيمنع عنه مصدر األموال.
وتروي دافينكا عن مرافقي الساعدي كيف 
أنف����ق في ع����ام واحد فقط نح����و 170 مليون 
اس����ترليني على طائرته اخلاصة وإقامته في 
فنادق 5 جنوم، وس����ياراته الفارهة والنساء 

واملجوهرات والثياب الفاخرة.
وقالت: »لم يكن املال عائقا بالنسبة إليه، 
كان دائم����ا يحمل معه حقيبة س����وداء مليئة 
بالنقود، وإذا ما انتهت هذه األموال كان يتصل 
بالسفارة التي كانت ترسل له على الفور حقيبة 

مليئة باآلالف«.
وأكدت روايتها تسريبات لوثائق ويكيليس 
عن الس����فير األميركي في ليبيا العام 2009، 
حيث حتدث فيها عن »ماضي الساعدي السيئ، 
مبا في ذلك خالفاته مع الش����رطة األوروبية، 
وإدمانه املخ����درات وحضوره حفالت كثيرة، 
والسفر الى اخلارج عكس إرادة والده بالبقاء 

في ليبيا«.

ليبيا: معارك ضارية.. والقذافي يحتجز العمال األجانب لـ »إغراق أوروبا بهم« 
عواصم � وكاالت: بعد اصدار 
الشرطة الدولية )االنتربول( مذكرة 
توقيف دولية بحق الزعيم الليبي 
معمر القذافي و15 من اعوانه، حذر 
األمني العام حللف شمال االطلسي 
ان����درس فوغ راسموس����ني امس 
م����ن ان الهجمات ضد املدنيني في 
ليبيا ميكن ان تعتبر جرائم ضد 
االنسانية، مؤكدا ان احللف واالمم 
املتحدة ال ميكن ان يقفا مكتوفي 

االيدي اذا استمرت.
ام����ن جهته، حذر وزير الدفاع 
البريطاني ليام فوكس امس من 
ان ليبي����ا قد تنفصل ف����ي نهاية 
املطاف الى جزأين جراء اطالق قائد 
الثورة الليبية معمر القذافي العنان 
لترسانة اسلحته وارساله طائرات 
حربية وقوات مشاة لشن هجوم 
عنيف على املواقع التي يس����يطر 

عليها الثوار عبر انحاء الدولة.
ونقل����ت صحيف����ة »ديل����ي 
تليغراف« البريطانية عن فوكس 
قول����ه »نس����تطيع ان نرى قوات 
القذافي تنتشر حول طرابلس كما 
نرى بشكل واقعي انفصال الدولة«، 
مضيفا ان ليبيا تكون في طريقها 

الى حرب اهلية.
وفي هذه االثن����اء بات مألوفا 
ظهور العقيد القذافي في وسائل 
االعالم يومي����ا للتعبير رمبا عن 
سيطرته على الوضع، حيث اعتبر 
في مقابلة مع تلفزيون »فرنس����ا 
24« الفرنسي ان »اعتراف فرنسا 
باملجل����س الوطن����ي الليبي الذي 
انش����أه الثوار في مدينة بنغازي 
امر مضحك وهو تدخل في الشؤون 
الداخلية الليبية«، مشيرا الى ان 
»ليبيا بإمكانها ف����ي هذه احلالة 
االعتراف بكورس����يكا وسردينيا 

وبادينيا شمال ايطاليا«.
القذافي  العقيد معم����ر  وجدد 
القاعدة بالوقوف  اتهامه لتنظيم 
ان  وراء االضطراب����ات مؤك����دا 
»املسلحني في بنغازي ليسوا سوى 
عناصر من تنظيم القاعدة ال مطالب 
سياسية لهم بل هم بشر ال رغبة 
لديهم سوى القتل واالستيالء على 

اسلحة قوات االمن الليبية«.

بضعة كيلومترات شرق مرفأ راس 
النوف االستراتيجي الذي يقصفه 
الطيران باستمرار تعزيز مواقعهم 

هناك.
وخوفا من اس����تمرار الهجوم 
الذي تشنه القوات املوالية للقذافي، 
يغادر سكان راس النوف املدينة 
االس����تراتيجية باجتاه الشرق او 

الغرب.
وفي اقل من ربع ساعة، شاهد 
صحافيو »فرانس برس« صباح 
امس عشرات السيارات عند مدخل 
املدينة متوجهة شرقا الى البريقة 
التي يس����يطر عليه����ا الثوار منذ 
االسبوع املاضي. وقال رب اسرة 
جلس ابناه عل����ى املقعد اخللفي 
انهم يعتقلون  للسيارة »سمعنا 
ويخطفون اش����خاصا وعلينا ان 

نرحل اآلن«.
إلى ذل����ك، ذكر موقع صحيفة 
»ليبيا اليوم« االلكتروني ان القصف 
تواصل أمس على منطقة الزاوية 
بش����مال البالد وان الثوار متكنوا 
من تدمير دبابتني تابعتني للكتائب 

األمنية لنظام العقيد القذافي.
املوق����ع االلكترون����ي  وق����ال 
للصحيف����ة ان الث����وار في مدينة 
الزاوية متكنوا من أسر أحد اجلنود 
الذي اعترف بأن لديهم تعليمات 
بضرورة اس����ترجاع الزاوية قبل 
يوم غد. من جهة أخرى أشار املوقع 
الى مواصلة »اعتقال الشباب في 
بن عاش����ور واملناط����ق األخرى 
من طرابل����س« وقال ان اثنني من 

املعتقلني متت تصفيتهما.
وأضاف »يعتقد انه يتم قتل كل 
شخص يقبض عليه ومينع تسليم 
اجلثمان إال بعد التوقيع على إقرار 

بان الوفاة نتيجة مشاجرة«.
وذكر املوقع ان قوات القذافي 
احتجزت آالف العمال األجانب في 
معسكرات في منطقة ما بني مدينة 
مصراتة وزلي����نت ومنطقة أخرى 
قرب مدينة زوارة« إلرسالهم بحرا 
ألوروبا بعد ان قام نظام القذافى 
بإعداد قوارب لهم وذلك إلش����عار 
أوروبا بان النظام الليبي هو الكفيل 

الوحيد مبنع الهجرة.

القنوات  الليبي  العقيد  واتهم 
االجنبية بالتآمر على بالده قائال 
»انها تزيف احلقائق وفق اجنداتها 
اخلاصة وتس����مح فق����ط ببث ما 
يناسب مصاحلها وتروج لصورة 

كاذبة عما يحصل في ليبيا«.
القذافي ان »عالقة ليبيا  واكد 
طيبة مع دول اجلوار والواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبي وهي 
تلعب دورا اساسيا في احلفاظ على 

السالم االقليمي والعاملي«.
الرئي����س  وح����ول وس����اطة 
الڤنزويلي هوغو تشاڤيز بني النظام 
الليبي والثوار ف����ي بنغازي قال 
القذافي »ال داعي لهذه الوساطة مبا 
ان االوضاع مستقرة اصال في ليبيا 

وحتى في مدينة بنغازي«. 
في غضون ذلك، قال املجلس 
الوطني االنتقال����ي املعارض في 
ليبي����ا أمس ان الث����وار الليبيني 

وقت سابق أنه ليس هناك مجال 
حلوار موسع مع حكومة القذافي 
وان أي محادثات يجب أن تكون 

على أساس تنحي القذافي.
 وأوضح املجلس موقفه بعد أن 
أذاع التلفزيون احلكومي كلمة تدعو 
الجراء حوار، كان جاد اهلل عزوز 
الطلحي رئيس الوزراء الليبي في 
الثمانينيات وهو من شرق ليبيا 
قرأها متوجها لشيوخ قبائل مدينة 
بنغازي يدعوهم فيها حلوار وطني 

لوقف إراقة الدماء.
وردا على سؤال عن هذه الكلمة 
قال أحمد جبريل املسؤول باملجلس 
الوطني االنتقالي ل� »رويترز« إنه 
على معرفة وثيقة بالطلحي وهو 
شخصية محترمة في ليبيا كرجل 
وق����ف أمام القذافي، إال أن جبريل 
أض����اف أن احملتجني أوضحوا أن 
أي مفاوضات يجب أن تكون على 

يس����يطرون على 75% من البالد 
داعيا تركيا إلدانة املرتزقة الذين 
يقاتلون الليبيني. وقال نائب رئيس 
املجلس عبد احلفيظ غوقة لوكالة 
أنب����اء األناض����ول ان املعارضني 
الليبي����ني يس����يطرون على %75 
من البالد مع دخ����ول االنتفاضة 
الشعبية أسبوعها الثالث. وشدد 
على ان الهدف الوحيد لالنتفاضة 
هو حتقيق إرادة الش����عب الليبي 
مضيفا ان هذا الشعب يريد رحيل 
العقيد معم����ر القذافي من احلكم 
فورا. وتعهد مبواصلة النضال من 

أجل حتقيق هذا الهدف.
وقال غوقة ان القذافي يسيطر 
العاصم����ة طرابلس بفضل  على 
املرتزقة والوحدات اخلاصة مضيفا 
ان الثوار سيقضون على وحدات 
القذافي ويخلصون طرابلس قريبا. 
وكان املجل����س الوطني أعلن في 

أساس تنحي القذافي مشيرا إلى أنه 
ليست هناك أي تسوية أخرى.

ميدانيا، تصاعدت االشتباكات 
بشكل غير مسبوق أمس واوقعت 
عددا من القتلى واجلرحى، وتركزت 
جبهة القتال في رأس مرفأ النوف 
أمس حيث شهد قصفا جويا عنيفا 
بالطائرات وردت عليها املضادات 
االرضية البس����يطة التي ميتلكها 
الثوار. وذلك أدى الى فرار سكان 
هذا املرفأ النفطي الذي يس����يطر 
عليه الثوار من����ذ ايام، خوفا من 
هجوم آخر للقوات املوالية للزعيم 

الليبي.
وقد واجهت الثورة انتكاس����ة 
أمس االول في بن جواد الواقعة على 
بعد 300 كلم جنوب غرب بنغازي، 
واضطرت لالنسحاب بعدما وقعت 

في كمني نصبه اجليش ليال.
وسيحاول الثوار الذين تراجعوا 

المعارضة ترفض الحوار إال حول تنحي العقيد.. وبريطانيا تحذر من انقسام البالد إلى جزأين

حماسة الثوار تعوض نقص خبرتهم 
راس النوف � رويترز: تفتقر عناصر املعارضة املسلحة التي تقاتل 
الزعيم الليبي معمر القذافي الى التدريب، لكن ال تنقصها احلماس���ة 
وه���ي تعزو الفضل في جناحها حتى اآلن الى الدعم اإللهي واحلماس 

الثوري.
قال بش���ير عبد القادر وهو عقيد س���ابق في جيش القذافي انضم 
لصفوف املعارضة املس���لحة التي تس���عى الى إنهاء حكمه املمتد منذ 
أربعة عقود: »لس���نا جيشا نظاميا وال نستخدم تكتيكات عسكرية... 
تكتيكاتنا ثورية وال نبالي باملوت«. غير أن احملتجني س���يطروا على 
عدد من املدن على امتداد الساحل الليبي من احلدود مع مصر الى راس 
النوف على بعد 660 كيلومترا الى الشرق من طرابلس العاصمة التي 
مازالت حتت س���يطرة القذافي. وقد واجهوا أول انتكاس���ة فيما يبدو 
أمس األول ح���ني أجبرتهم القوات املوالي���ة للقذافي على التقهقر من 
بل���دة بن جواد الى الغرب من راس النوف. وقال علي الڤيتوري وهو 
مقاتل ش���اب من املعارضة املسلحة كان يجلس في سيارة نصف نقل 
ومعه رشاش كبير »ال نتلقى أوامر من أحد سوى اهلل الذي سينصرنا. 
س���يطرنا على بنغازي ودرنة وطبرق والبيضا دون خطة عسكرية. 

كان هذا بفضل اهلل«.
وال يختلف موقف الڤيتوري عن موقف الكثير من الشبان املتحمسني 
الذين يتحرك���ون فيما يبدو دون أوامر رس���مية، بل ينفذون خططا 
يتناقلها املعارضون ش���فهيا أو عن طري���ق الهواتف احملمولة أو من 

خالل االنضمام الى أي حترك يجدونه أمامهم.
بدوره، قال عالء الدين عمران )26 عاما( وهو مقاتل متطوع يساعد 
في ش���ؤون اإلمداد والتموين وفي عالج املصابني »يبلغنا الناس عن 
طريق الهاتف في بلدات على امتداد الطريق أنهم بحاجة الى املساعدة. 
نذهب لنحررهم فينضمون لنا ومنضي قدما«. وكعادة احلركات املسلحة 
تتقدم مجموعة ثم ينضم آخرون دون أن يس���ألوا الى أين سيذهبون 
أو ماذا س���يفعلون بخالف »التخلص من القذافي«. وتتحرك العربات 
لتنض���م الى املهمة ومعظمها س���يارات نصف نق���ل محملة بالرجال 
والبنادق والرشاشات. وكتبت على معظم العربات عبارات مثل »جيش 
الثوار« و»اجليش الشعبي«. من جانبه، أكد عبداهلل شعيب )27 عاما( 
وهو متطوع مدني في املعارضة املسلحة »نسمع األخبار ونطلب من 
الشبان اآلخرين أن يستعلموا أين جتري االشتباكات ونذهب ملساعدة 

اخواننا«.
وبعد انهيار س���يطرة القذافي في الشرق باتت القواعد العسكرية 

املهجورة والعربات واألسلحة متاحة ملعارضيه.
ويقول محللون إن قوات األمن املوالية للقذافي خليط فوضوي من 
القوات النظامية واملقاتل���ني يحركها اخلوف من انتقام املعارضني إذا 
سقط القذافي. لكن قوات القذافي تسعى جاهدة إلعادة تنظيم صفوفها 
فيما يبدو بعد انش���قاق وحدات، كما ميثل والء القوات اجلوية عالمة 
استفهام إذ يقول املعارضون إن معظم عمليات القصف التي يقومون 
بها في الش���رق ال تصيب الهدف. وعلى الرغم من أن قوات املعارضة 
املس���لحة تضم جنودا محترفني فضال عن متطوعني سجلوا أنفسهم 
في القواعد التي يسيطر عليها املعارضون وتلقوا بعض التدريب فإن 

هذه العناصر تشكل أقلية على ما يبدو. 


