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العرب يناشدون مجلس األمن فرض حظر جوي على ليبيا وينفتحون على المعارضة
القذافي يواصل استعادة المدن من الثوار.. وأوباما يحذّر من مجازر مماثلة لـ»رواندا« و»البوسنة«

عالقة القذافي بأفريقيا.. 
أدوار غامضة 

اجلغراف��ي  الق��رب  بحك��م 
الزعيم  واإلقليم��ي، لعب نظ��ام 
الليب��ي العقي��د معم��ر القذافي 
أدوارا علني��ة وأخ��رى وصفت 
باخلفية جتاه عدد كبير من الدول 
األفريقية. ولفتت عدة جهات إلى 
ما اسمته حملة اإلرهاب الواسعة 
التي دبره��ا ويدبرها عبر غرب 

أفريقيا وشرقها.
 وترى تلك اجلهات أن العالقات التي تربط 
القذافي ببع��ض أكثر »األنظم��ة القمعية« في 
العالم واحلركات املس��لحة بالقارة قد بدأت في 
ثمانينيات القرن املاضي، عندما كان ينظر إليه 
على أنه واحد من أبرز التهديدات اإلرهابية في 

العالم بعدما استعان بأموال وعائدات النفط.
وعلى مدى عقود قام القذافي بتنظيم حملة 
تدريبي��ة ألش��خاص أصبحوا بع��د ذلك أمراء 
للح��رب في كثير من دول أفريقيا، وهو اإلرث 
الذي ترك املنطقة مصابة بالشلل وفي حالة من 

عدم االستقرار اليوم.
 فف��ي »املركز الث��وري العامل��ي« اخلاص 
بالقذافي خالل ثمانينيات وتس��عينيات القرن 
املنصرم قام��ت مجموعة مخت��ارة من طالب 
الس��لطة والث��روة حتى جنحت في تش��كيل 
ش��بكة قوية مازال��ت متثل ثقال كبي��را اليوم 
من خالل اس��تمرارها في السلطة مثل رئيس 
بوركينا فاس��و بليز كومباوري، ورئيس تشاد 
إدريس ديبي، وقادة احلركة الش��عبية بجنوب 

السودان.
 لكن ذلك لم مينع جناح العقيد في سياساته 
االس��تثمارية التي كان يقوم به��ا في األدغال 
األفريقية مث��ل حالة أفريقيا الوس��طى وحالة 
ل��وران كابيال الذي وصلت قواته إلى الس��لطة 
بجمهوري��ة الكونغ��و الدميوقراطية عام 1997 

حينما سقط نظام موبوتو سيسي سيكو.
 وتدل��ل بع��ض اجلهات ب��دور القذافي مع 
الرئيس احلالي لبوركينا فاسو كومباوري الذي 
اغتالت قواته صديقه الرئيس توماس سانكارا 
ع��ام 1987م لتمهيد الطريق أمامه لالس��تيالء 
على الس��لطة. وفي السودان دأب نظام العقيد 
القذافي، وفي غمرة نشوته بصراعه مع الرئيس 
الس��وداني الس��ابق جعفر النميري، على دعم 

متمردي جنوب السودان بقيادة جون قرنق.
كما س��اهم في دعم جبه��ة املعارضة التي 
كان��ت تض��م األح��زاب الرئيس��ية املعارضة 
للنمي��ري، قبل أن يع��ود ويتعاون مع حكومة 
الرئيس عمر البش��ير التي انقلب عليها مؤخرا 
بدعمه الالمح��دود لبعض حملة الس��الح في 

إقليم دارفور.
وشهدت عالقات ليبيا وتشاد تقلبات كثيرة، 
جعل��ت من األخيرة مس��رحا لن��زوات العقيد 
الذي ظل يتحول بني املعارضة واحلكومة وبني 
الدولة بشقيها ورغبات نظامه الطامحة ألدجلة 

كل األنظمة احمليطة بليبيا أو الطوفان.
فق��د اعتبر القذافي أن تش��اد ه��ي مجاله 
احليوي الذي يجب أن يوليه اهتمامه األساسي 
لضم��ان احلصول عل��ى موارد بديل��ة ملوارد 
البت��رول، فدخ��ل بالتالي مع جارت��ه في نزاع 
حول الس��يطرة على ش��ريط أوزو الواقع بني 
الدولتني. ثم س��اهم في تول��ي جوكوني وداي 
املعارض في حربه ضد حس��ني حبري، لكن ما 
لبث أن انقلب على وداي فحاول قتله مبحاولة 

فاشلة داخل األراضي الليبية.
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»الكتاب األخضر«.. عالمة فارقة في تاريخ صراع القذافي مع التيار اإلسالمي
بنغازي استنفرت قوى الليبيني لالنضمام 

للحركة املناهضة حلكم العقيد.
وكشفت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية عن ان الس����اعدي القذافي ابن 
الزعيم الليبي األوسط حاول إبطال مفعول 
هذه الفتوى بعد ان استصدر فتوى مضادة 
من احد علماء الدين في السعودية وهو 
الشيخ عائض القرني الذي حّرم مبقتضاها 

التمرد على احلاكم.
واعتب����ر توم����اس هيجامير اخلبير 
النرويج����ي املتخص����ص في ش����ؤون 
أبحاث  التطرف اإلس����المي مبؤسس����ة 
القذافي للثوار  اتهام  النرويجية  الدفاع 
بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة »يعكس 
مدى انفصال القذاف����ي عن الواقع الذي 
يجري على األرض في بالده«، وقال ملجلة 
»لوبوان« الفرنسية انه ال يوجد أي دليل 
على أرض الواقع حت����ى اآلن يثبت أن 
املتمردين على نظام القذافي هم من أنصار 

تنظيم القاعدة.
السياس����ي  أكد احمللل  من جانب����ه، 
مانيوس رانستروب مدير مركز الدراسات 
اإلستراتيجية بكلية الدفاع السويدية أن 
تنظيم »القاعدة« غائب متاما عن أرض 
ليبيا منذ س����نوات كنتيجة لسياسات 
القذافي القائمة على قمع أعضاء التنظيم 
وإلقائهم في الس����جون وإجبار الباقني 
على الفرار من ليبيا. ونفى رانستروب 
بشكل قاطع أن يكون لتنظيم »القاعدة« 
قواع����د خلفية على األراض����ي الليبية، 
مؤكدا أن مركزه تأكد من ذلك منذ سنوات 

طويلة.

منتصف فبراير املاضي عّبروا فيها عن 
مساندتهم للثوار، وقد بلغت هذه املساندة 
ذروتها بإصدار فتوى أخرى صدرت من 

األميركية. ولم يكن غريبا ان يبادر علماء 
الدين في ليبيا بإصدار فتوى في بداية 
حرك����ة التمرد على حكم العقيد القذافي 

باري����س � أ.ش.أ: ج����اءت التهديدات 
التي وجهها الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي للغرب باالنس����حاب من احلرب 
على اإلرهاب انتقاما م����ن التأييد الذي 
أبدته الدول األوروبية والواليات املتحدة 
للمناهضني حلكمه السيما بعد ان أعلنت 
فرنسا اعترافها باملجلس الوطني االنتقالي 
في بنغازي ليجعل من الضروري التذكير 
بتاريخ الصراع الطويل بني القذافي والتيار 

االسالمي في بالده.
ورأى »راي تاكي����ي« املتخصص في 
شؤون الشرق األوسط مبجلس العالقات 
اخلارجية األميرك����ي ان اصدار الكتاب 
األخضر عام 1975 في ليبيا يعد »عالمة 
فارق����ة في تاريخ الص����راع بني القذافي 

والتيار االسالمي«.
وقال في تصريح ملجلة »لكسبريس« 
الفرنسية ان مولد الكتاب األخضر الذي 
تضم���ن فكر القذافي وتوجهاته س���طر 
بداية تاريخ الصراع احلقيقي بينه وبني 
التيار االسالمي األمر الذي أدى الى ظهور 
املنظمات االسالمية اجلهادية بعد ان اقتصر 
االسالم حتى ذلك التاريخ في ليبيا على 

افكار جماعة »االخوان املسلمني«.
وذكرت مجلة »لكسبريس« الفرنسية 
ان االجراءات القمعية القاسية التي اتخذها 
القذافي بحق التيار االسالمي اجلهادي أدت 
الى مزيد من التشدد في فكر هذا التيار 
السيما بعد ان بلغت قسوة تعامل القذافي 
معه الى حد قيامه في عام 1995 بقصف 
اجلهاديني بالنابالم اثر حتصنهم في أدغال 
منطق����ة درنة، وفقا ملص����ادر املخابرات 

بيرلسكوني: القوى العالمية
أضاعت فرصة تأمين خروج القذافي طواعية

بروكسل � رويترز: قال رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
بيرلسكوني إن املوقف املتشدد الذي انتهجته القوى الكبرى 
جتاه معمر القذافي رمبا س���اعد في تراجع الزعيم الليبي 

الى ركن ضيق حال دون خروجه في هدوء.
وفي حديثه بعد اجتماع خاص لقادة االحتاد األوروبي، 
قال بيرلسكوني � وهو واحد من اوثق اصدقاء القذافي في 
اوروبا حتى االنتفاض���ة احلالية � ان فرص اقناعه بترك 

السلطة طواعية اختفت اآلن على ما يبدو.
وأبلغ الصحافيني »أعتقد انه مبجرد ان يطرح شخص 
ما فكرة مثول القذافي امام احملكمة اجلنائية الدولية فإن 
فكرة بقائه في السلطة باتت راسخة فيه وال اعتقد ان اي 

شخص يستطيع اثناءه عن ذلك«.
ولدى سؤاله عن مدى إمكانية اقناعه باخلروج لالقامة في 
املنفى، قال بيرلسكوني الذي أجرى آخر حديث مع الزعيم 
الليبي قبل اسبوعني »ال اعتقد بعد هذا املوقف ودعنا نقول 
ان خسارة الشرعية مع كل احملاورين الدوليني ال ميكن ان 

تبقي على هذا االحتمال بعد ذلك«.
في غضون ذلك، ذكر وزير خارجية السويد كارل بيلدت 
امس ان رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو بيرلسكوني اخطأ 
بانتقاده طل���ب االحتاد االوروبي بجعل احملكمة اجلنائية 
الدولي���ة حتقق في جرائم حرب ارتكبه���ا الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وقال وزير خارجية الس���ويد ف���ي حديثه على هامش 
محادثات غير رسمية مع نظرائه من االحتاد االوروبي في 
مدينة جودولو باملجر »اعتقد ان رئيس الوزراء بيرلسكوني 

اخطأ عندما شكك في قرارات يعتبر طرفا فيها«.

السويد تنتقد تصريحات رئيس وزراء إيطاليا »الخاطئة«

سيلفيو بيرلسكوني

الخزانة األميركية تجّمد أصول
زوجة العقيد وأبنائه ومسؤولين كبار

األمم المتحدة: تعيين مصري رئيسًا
للجنة تحقيق حول أعمال العنف في ليبيا

واشنطن � كونا: قامت وزارة اخلزانة االميركية 
باتخاذ خطوات اضافية لزيادة الضغط على الرئيس 
الليبي معمر القذاف���ي وحكومته وذلك من خالل 
جتميد اصول تسعة افراد مبن فيهم كبار املسؤولني 
ف���ي احلكومة الليبية وكذلك زوجة القذافي وعدد 

من ابنائه.
وتشمل القائمة كبار املسؤولني الليبيني منهم 

وزير الدفاع الليبي ابوبكر يونس جابر ورئيس 
اجلهاز الوطني لالش���غال العام���ة معتوق محمد 
معت���وق ومدير جهاز االمن اخلارجي ابوزيد عمر 
دوردة ومدير املخابرات العسكرية عبداهلل السنوسي 
وزوجة الزعيم الليبي معمر القذافي صفية فركاش 
وع���دد من ابنائه مبن فيهم هنيبعل والس���اعدي 

ومحمد وسيف العرب.

جنيڤ � أ.ف.پ: أعلن رئيس مجلس حقوق االنسان 
في االمم املتحدة سيهاساك بوانغكيتكيو امس األول ان 
اخلبير القانوني املصري شريف بسيوني سيترأس 
جلنة اخلبراء املكلفني بالتحقيق حول اعمال العنف 
في ليبيا. كما عينت االمم املتحدة خبيرين لعضوية 
اللجنة هما االردنية اسماء قادر والكندي فيليب كيرش 

القاضي السابق في احملكمة اجلنائية الدولية.
وقال بوانغكيتكيو »امل ان تستفيد جلنة التحقيق 
املشكلة من تعاون البلد املعني«. وبسيوني عمل لصالح 
اللجنة التي شكلها مجلس االمن الدولي للتحقيق في 
جرائم احلرب في يوغوسالفيا السابقة كما عمل بصفته 

خبيرا من االمم املتحدة حول افغانستان.

باراك اوباما امس األول ان العالم 
عليه «واجب« منع حدوث مجزرة 
ضد املدني����ني في ليبي����ا مماثلة 
للمجازر التي وقعت في البوسنة 

ورواندا.
واك����د اوبام����ا ان »الوالي����ات 
الدولي عليهما  املتحدة واملجتمع 
واجب القيام بكل ما يقدرون عليه 
للحيلولة دون تكرار ما حدث في 
البلقان في التسعينيات وما حدث 
في روان����دا«، وأضاف في مؤمتر 
صحاف����ي في البي����ت األبيض ان 
وق����ف عمليات قت����ل املدنيني هو 
احد األس����باب التي دفعت الغرب 
الى القيام مبراقبة جوية متواصلة 

فوق ليبيا.
الوالي����ات املتحدة  ان  وق����ال 
استشارت دوال عربية وافريقية 
لقياس مقدار دعمها لفرض حظر 

جوي على ليبيا.

وقال كعيم في مؤمتر صحافي 
عقده في طرابلس »ان ليبيا اتخذت 
قرارا بتعليق عالقاتها مع فرنسا«، 
أنه س����يتم تكليف »دولة  مؤكدا 
ل����م يحدده����ا »برعاية  صديقة« 
مصالح ليبيا لدى باريس«، ولفت 
إلى أن »فرنسا ال يهمها اآلن سوى 

تقسيم ليبيا فقط«.
وأش����ار كعيم إلى أن االحتاد 
االفريقي قرر إرسال جلنة رئاسية 
إل����ى ليبيا تضم 5 رؤس����اء دول 
وستس����تقبل ب����الده أيضا جلنة 
من األمم املتح����دة تتعلق بتقييم 
االحتياجات اإلنس����انية غير أنه 
استبق وصول هذه اللجنة بالتأكيد 
على »توافر مخزون غذائي ودوائي 
في البالد يكفيها ملدة ستة أشهر«، 
وقال »نحن مستعدون حتى لتزويد 

املنطقة الشرقية باألدوية«.
من جانبه قال الرئيس األميركي 

انضم إلى صف����وف املعارضة أن 
الكتائب األمني����ة املوالية للعقيد 
الليبي معمر القذافي استولت على 

ميناء »رأس النوف« النفطي.
ونقل راديو »س����وا« أمس عن 
يونس قوله »إن قوات القذافي باتت 
تسيطر حاليا على املنطقة السكانية 
ل� »رأس النوف« الواقعة ش����رق 
ليبيا ومينائه����ا النفطي«، ولكنه 
تعهد في الوقت نفس����ه بأن يعيد 
الثوار الهجوم السترداد امليناء في 

أقرب وقت ممكن.
 في غضون ذلك قال وكيل وزارة 
اخلارجية الليبية خالد كعيم مساء 
يوم اجلمع����ة إن طرابلس علقت 
عالقاتها م����ع فرنس����ا وذلك إثر 
ق����رار الرئيس الفرنس����ي نيكوال 
س����اركوزي باالعتراف باملجلس 
الوطني االنتقالي كممثل شرعي 

للشعب الليبي.

ق����د هجرها الس����كان مع تواصل 
القتال، كانت قوات القذافي متكنت 
من فرض س����يطرتها على مدينة 
البالد، حيث قتل  البريقة شرقي 
عدد كبير خالل القتال األس����بوع 

املاضي، بحسب »اجلزيرة«.
وع����رض التلفزي����ون الليبي 
احلكومي لقطات ملظاهرات مؤيدة 
للقذاف����ي أمس األول ف����ي مدينة 
الزاوية غرب العاصمة طرابلس، 
والتي متكنت القوات احلكومية من 
اس����تعادتها هي األخرى من أيدي 
الثوار، وكانت قوات الزعيم الليبي 
معمر القذافي اس����تعادت الزاوية 
الواقع����ة بغرب ليبي����ا اخلميس 
املاضي بعد قصفها بنيران املدفعية 

أليام.
وفي نكسة أخرى للمعارضة، 
أكد اجلنرال عب����د الفتاح يونس 
وزير الداخلية الليبي املنشق والذي 

عن منصبيهما، وذكر موس����ى أن 
القذافي يعتقد أن االضطرابات التي 
حتدث في بالده موجهة من اخلارج 

وأن شعبه ما زال يحبه.
على األرض وبعد حققت القوات 
احلكومية الليبي����ة على ما يبدو 
مكاسب خالل اشتباكاتها مع الثوار 
الليبيني، الستعادة السيطرة على 
العديد من امل����دن خاصة الزاوية 
ورأس النوف، قالت مصادر إعالمية 
انها بدأت معركتها الستعادة مدينة 

مصراتة.
وكانت الق����وات املوالية ملعمر 
القذاف����ي متكن����ت من اس����تعادة 
الس����يطرة على املدينة من أيدي 
الثوار لفترة وجيزة مس����اء أمس 
اجلمعة خالل هجوم مضاد، غير 
أن القتال الذي اندلع ليال أضعف 

قدرتهم على السيطرة عليها.
ووردت تقارير عن أن املدينة 

العام للجامعة العربية االعتراف 
باملجلس االنتقالي برئاسة مصطفى 
عبداجلليل ووضع علم االستقالل 

الليبي بدال من العلم احلالي«.
إال ان أعضاء آخرين نقلوا عن 
موسى ان تغير العلم هو »موضوع 
س����ابق ألوان����ه«، وكان موس����ى 
فرض احلظر اجلوي وأوضح في 
تصريحات ملجلة »دير شبيغل« 
األملانية تنشرها غدا أنه يتحدث 
عن حملة إنسانية تدور حول فرض 
منطقة حظر طي����ران فوق ليبيا 
ملساعدة الشعب الليبي »في كفاحه 
من أجل احلرية ضد نظام يزدري 

اإلنسانية بشكل متزايد«.
وقال موس����ى، بحسب املجلة 
األملانية، إن القذافي يفتقد حلسن 
اإلدراك ال����ذي أظهره الرئيس����ان 
التونس����ي زين العابدين بن علي 
واملصري حسني مبارك بتنحيهما 

وكان املجل����س الوطني االنتقالي 
املعارض اس����تبق االجتماع ودعا 
اجلامعة إلصدار قرار بإقامة منطقة 
حظر جوي في ليبيا، بحسب ما 
الليبية  أعلنت ممثلة للمعارضة 
بعد ان سلمت رسالة من املجلس 

لالمني العام للجامعة العربية.
وس����لمت بعثة من املعارضة 
الليبية رسالة من املجلس الوطني 
االنتقالي لالمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موسى يطالبه فيها 
بالعمل على وضع حد إلراقة الدماء 
من خالل فرض منطقة حظر جوي، 
وقالت تهاني سليمان امبارك عضو 
الوفد عقب اللقاء »جئنا من ليبيا 
بتفوي����ض مكتوب م����ن املجلس 
الليبي للقاء  الوطني االنتقال����ي 
األمني العام للجامعة العربية لنقل 

مطالبنا.
وأضاف����ت »طلبن����ا من األمني 

 عواصم � وكاالت: تداعى وزراء 
اخلارجية العرب الجتماع طارئ 
أمس لبحث األزم����ة املتفاقمة في 
ليبي����ا ودعوا مجل����س األمن إلى 
فرض حظ����ر جوي عل����ى ليبيا 
وقرروا »فتح قنوات اتصال« مع 

املعارضة الليبية.
وكان الوزي����ر املس����ؤول عن 
الشؤون اخلارجية العماني يوسف 
بن علوي رئيس الدورة احلالية ال� 
135 ملجلس اجلامعة افتتح جلسة 
احملادثات، مؤكدا ان األحداث الدامية 
واملؤسفة في ليبيا تتطلب العمل 
السريع للحيلولة دون إراقة مزيد 

من الدماء.
وذكر ب����ن علوي ف����ي كلمته 
أمام االجتماع الطارئ مبا أصدره 
املجلس من قرار في دورته السابقة 
ومضيفا انه »ال ميكن للمجلس ان 
يبقى دون حتمل مسؤولياته إزاء 

هذه األحداث«.
وأشار بن علوي الى أن املطلوب 
اآلن هو تدخل عربي بآليات جامعة 
الدولية،  وبالتوافق مع الشرعية 
اتخ����اذ قرار اآلن  مؤكدا ضرورة 
قب����ل أن تتجاوزنا األحداث وبعد 
هذه الكلم����ة املوجزة بدأ اجتماع 
املجلس في جلس����ة مغلقة، إال ان 
اجلزائر استبقت االجتماع وأعلنت 
رفضها استصدار اجلامعة العربية 
قرارا بفرض حظر جوي على ليبيا، 
معبرة عن قلقها إزاء موقف بعض 
الدول العربية من األزمة الليبية.

ونقل����ت صحيف����ة »اخلب����ر« 
اجلزائري����ة عن مص����در بوزارة 
القول إن  الش����ؤون اخلارجي����ة 
»مسألة فرض حظر جوي في ليبيا، 
ليست من اختصاص أو صالحيات 
املنظمات اإلقليمية وإمنا هي من 
صميم مهام واختصاص مجلس 
التابع ملنظمة األمم  الدولي  األمن 

املتحدة«.
وأضاف تعارض اجلزائر بشكل 
قاطع أي تدخل أجنبي في ليبيا، 

)أ.پ( جانب من االجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب بالقاهرة  أمس 

مصدر سوري يؤكد: طيارنا توفي 
بالتدريب وليس في ليبيا

فيسترفيله يحّذر من التدخل الغربي 
خشية اعتباره »حملة صليبية«

دمش����ق � يو.بي.آي: قال مصدر سوري مطلع ان 
الطيار السوري محمد الغريب الذي دفن يوم االثنني 
املاضي في مدينة السلمية وسط سورية توفي أثناء 
التدريبات في محافظة ريف دمش����ق بحادث سقوط 
طائرة بس����بب عطل فني وليس كما أشيع انه توفي 

في ليبيا.
وقال املصدر امس ملوقع »داماس بوست« االلكتروني 
اخلاص ان »الطيار قد أقل����ع بطائرته يوم 3 مارس 
الس����اعة الرابعة عصرا في احد تش����كيالت اجليش 
السوري للقيام بجولة استطالعية وتعرضت الطائرة 

لعطل فني أدى الى سقوطها«.

جودولو � د.ب.أ: حذر وزي����ر اخلارجية األملاني 
جيدو فيس����ترفيله أمس من شن ما أسماه ب� »حملة 

صليبية« على ليبيا.
ودعا فيسترفيله املجتمع الدولي إلى التحفظ في 
املقترحات التي تدعو إلى التدخل العسكري في ليبيا، 
مطالبا بدال من ذلك باحلوار مع الدول املجاورة لها.

وأكد الوزير األملاني امس، في مستهل االجتماع غير 
الرسمي لوزراء خارجية الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي في مدين����ة جودولو القريبة من العاصمة 
املجرية بودابس����ت، أهمية جتنب إعطاء انطباع بأن 

األمر »يدور حول حملة صليبية ضد مسلمني«.
وقال فيسترفيله: »ال نريد أن ننزلق في حرب في 
شمال أفريقيا، أعتقد أنه ليس من قبيل الصواب أن 

تتحدث أوروبا مع دول أخرى غير هذه الدول«.


