
 التطورات في ليبيا  48  االثنين ١٤ مارس  ٢٠١١ 

 (أ.ف.پ)  القوات املوالية للقذافي حتتفل بسيطرتها على رأس النوف 

 دريد حلام 

 القذافي يتهم «الجامعة» بالخروج عن ميثاقها والجيش يعتبر العقيد «ملكية ثورية عالمية» 
 عواصمـ  وكاالت: وسط ترحيب 
دولي بخطــــوة اجلامعة العربية 
الداعية الى فــــرض منطقة حظر 
جوي فــــوق ليبيا واالنفتاح على 
املجلس الوطني االنتقالي املعارض،  
انتقد نظــــام الزعيم الليبي معمر 
القذافــــي اخلطــــو بشــــدة، ونقل 
التلفزيــــون الليبي احلكومي عن 
اللجنة الشعبية العامة لالتصال 
اخلارجي والتعاون الدولي (وزارة 
اخلارجية) قولها ان القرار «خروج 
غير مقبول على ميثاق اجلامعة 
التي  املمارســــات  العربية وعلى 
تكرست في اجلامعة العربية منذ 

انشائها».
  من جهته كشف، رئيس الوزراء 
التركي عن مبادرة طرحها لتنحي 
الزعيــــم الليبــــي العقيــــد معمر 
القذافي. وقال اردوغان في حوار 
مع «العربية» انه اتصل بالزعيم 
الليبــــي وطلب منه التنحي وقال 
«اقترحت عليه مبا انه ليس رئيسا 
كما يقول، أن يطرح هو شــــخصا 
يتولى السلطة ويكون بنفس الوقت 

مقبوال من املعارضني. 
  لكن مسؤوال ليبيا بارزا نفى أن 
يكون أي من الوفود األفريقية أو 
العاملية التي ستصل إلى ليبيا خالل 
اليومني املقبلني سيبحث مقترحات 
سرية إلقناع الزعيم الليبي العقيد 
معمر القذافي بالتخلي عن السلطة 

التي يتوالها منذ ٤٢ عاما.
  وقال املسؤول الليبي، في حديث 
لصحيفة «الشرق األوسط» اللندنية 
نشر أمس: «نرحب بأي وفد أو جلنة 
لتقصي احلقائــــق على الطبيعة. 
نحن نتعــــرض ملؤامرة خارجية، 
هذا فقط هو مــــا يتعني على من 

يأتي إلينا أن يناقشه».
  واســــتبقت طرابلس وصول 
وفد من خمســــة من زعماء دول 
االحتاد األفريقــــي، باإلضافة إلى 
رئيس مفوضية االحتاد األفريقي 
جــــان بينــــغ، ومبعــــوث خاص 
أنها  بالتأكيد على  لألمم املتحدة، 
ملــــا وصفتــــه مبؤامرة  تتعرض 
خارجية يقودها «تنظيم القاعدة» 
و«متطرفون إســــالميون». وكان 
االحتاد األفريقي قد اعلن أنه شكل 
جلنة سداسية تضم رئيسه بينغ 
أفريقيا وأوغندا  ورؤساء جنوب 
وموريتانيــــا والكونغــــو ومالي، 
للتوجه للقاء القذافي في العاصمة 
الليبية طرابلس للمساعدة في إنهاء 
العنف هنــــاك. ونقلت الصحيفة 
عن «مصادر ديبلوماسية أفريقية» 
قولها «ال يبدو أن االحتاد األفريقي 

الذي أســــهم القذافي في تأسيسه 
وتعتبر ليبيا أحد أكبر املساهمني 
ماليا في ميزانيته السنوية، مستعدا 
لالعتراف بشرعية املجلس الوطني 
املناهض للقذافي، أو حتى قبول 

فكرة فتح قنوات حوار معه».
  وأضافت املصادر أن «املناهضني 
للقذافي حاولوا إرســــال وفد إلى 
أديس أبابا، لكن مسؤولي االحتاد 
الفكرة متاما.  األفريقي رفضــــوا 
للقذافي تأثير ونفوذ كبير وملحوظ 

على الدوالب اليومي لالحتاد».

  تطهير البريقة

  على صعيد املواجهات امليدانية، 
قال املتحدث باسم اجليش الليبي 
العقيد ميالد حســــني في مؤمتر 
صحافي ان القوات املوالية للعقيد 
تتقدم باجتاه الشرق بهدف «تطهير» 
باقي املناطق. وقال حسني ان من 
وصفها بـ «املجموعات االرهابية» 
تهرب جراء الضربات. واضاف «لقد 
حررنا الزاويــــة والعقيلة ورأس 
النوف والبريقة واجليش يتقدم 

لتطهير باقي املناطق». 
  ونفى املتحدث ان تكون القوات 

املوالية قد رفعت السالح بوجه أي 
مواطن ليبي. 

  ووصف املتحدث الزعيم الليبي 
بأنــــه «ملكية عامليــــة ال تختص 
بليبيا وحدها» وأنه «قائد الثورة 
العاملية ال بل االنسانية» مؤكدا أنه 
كان وســــيبقى «مرجعية» عاملية 

ثورية.
  من جهة أخــــرى ذكر صحافي 
من وكالة فرانس برس. وانسحب 
عدد كبير من الثوار بآلياتهم امس 

من البريقة.
  وقال مراسل فرانس برس ان 
«عشرات الثوار ينسحبون من بوابة 
البريقة باجتاه اجدابيا في سيارات 
مكشوفة حتمل بطاريات مضادة 
الواحدة تلو  للطيران وتنسحب 
االخرى». لكن الثوار نفوا سقوط 
البريقة بأيدي القذافي وأكدوا انهم 
مازالوا يســــيطرون عليها.  وفي 
اثنان من املعارضة  مصراتة قال 
املســــلحة إن الهجوم على املدينة 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة تعطل 
لليوم الثاني نتيجة تبادل إطالق 
النار بني قــــوات الكتائب األمنية 
التابعة للقذافي التي من املفترض 

أن تشن الهجوم.
  وقال سكان إن القتال اندلع امس 
االول بعد أن رفضت وحدات من 
القوة التي أرسلها الزعيم الليبي 
معمر القذافي مهاجمة مصراتة ثالث 
اكبر مدينة في ليبيا واملكان الوحيد 
بغرب البــــالد الذي مازال يتحدى 

حكم القذافي صراحة.
  ولم يتسن التحقق من صحة 
التقارير بانشــــقاق الوحدات ألن 
الســــلطات الليبيــــة متنع دخول 
الصحافيــــني للمدينــــة التي تقع 
علــــى بعد ٢٠٠ كيلومتر شــــرقي 
العاصمة. ونفى مسؤول حكومي 
في طرابلس هذه التقارير ووصفها 

بأنها شائعات.
  وقال محمــــد وهو من مقاتلي 
املعارضة املسلحة بالهاتف لرويترز 
اليوم «منذ الصباح الباكر يقاتلون 
(قوات األمــــن) بعضهم البعض. 

نسمع صوت القتال».
   وأضاف «هذا االنقسام بينهم 
جاءنا من عند اهللا. حني اعتقدنا أن 
النهاية قادمة حدث هذا. اآلن نحن 

ننتظر لنرى ما سيحدث».
  وقال سكان إنهم سمعوا دوي 

إطالق نار كثيف من مطار عسكري 
الى اجلنوب من البلدة متركزت فيه 
القوات املوالية للقذافي. وأضافوا 
أنه لم جتر اشتباكات بني املعارضني 

وقوات األمن.
  وقال متحدث باسم املعارضة 
املسلحة كان في املدينة «الوضع 
في وسط البلدة هادئ جدا. ليس 
هناك قتال اآلن. الناس في الشوارع 
لشراء ما يحتاجونه». واستطرد 
قائال «املشكلة على مشارف البلدة. 
هناك إطالق نيران بني الكتائب».

  وتأتــــي هذه التطــــورات قبل 
جولة لوزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون التي ستســــعى 
اليجاد سبل ملســــاعدة املعارضة 
الليبية. وتبدأ الوزيرة االميركية 
جولتها في باريس الجراء لقاءات 
مباشرة مع املعارضة الليبية قبل 
التوجه الى تونس ومصر لتكون 
اول مسؤول اميركي رفيع املستوى 
يزور هذيــــن البلدين منذ تنحي 
رئيسيهما زين العابدين بن علي 

وحسني مبارك.
  وقد رحبت واشــــنطن بطلب 
اجلامعة العربية فرض منطقة حظر 

جوي الذي رأت انه «يعزز الضغط 
الدولي على القذافي» مشيرة الى ان 
املجتمع الدولي «متحد» في دعوته 

الى وقف اعمال العنف.
  كما اشادت احلكومة البريطانية 
باملوقف الذي اتخذته جامعة الدول 
العربية وقالت انها ســــتعمل مع 
فرنسا على مشروع قرار تنويان 
عرضه على مجلس االمن ويتضمن 
تأييدا لفكــــرة اقامة منطقة حظر 

جوي فوق ليبيا.

  الموانئ النفطية آمنة 

  في غضون ذلك، أعلنت املؤسسة 
الوطنية للنفط، أمس، أن املوانئ 
النفطية الليبيــــة أصبحت امنة، 
وذلك بعد انتهاء األعمال التخريبية 
التي حلقت بها، وعادت إلى العمل 

تدريجيا.
  وطلبت املؤسسة في بيان لها 
من جميع العاملني، االلتحاق مبقار 
عملهم في جميع املواقع النفطية 
املختلفة. كما أهابت بجميع الشركات 
النفطية الى إرسال ناقالتها وسفنها 
للدخول إلى هذه املوانئ ومباشرة 

نشاط الشحن والتفريغ. 

 مبادرة تركية إلقناع الزعيم الليبي بالتنحي ومعلومات عن انشقاق داخل قواته في مصراتة 

 دريد لحام عن زيارة الزعيم الليبي له:  التحول الديموقراطي لتونس.. الحرية وشراكها
ـ د.ب.آ: «لن يتغير   لم أكن أعرف أن القذافي سيرتكب ما يرتكبه اآلن  تونس 

شيء على اإلطالق».. هكذا كان 
يهتف كــــرمي كاوكي (٣٢ عاما) 
وهو مدرس تونسي عاطل ضمن 
مجموعة مــــن املتظاهرين أمام 
وزارة التعليم املطالبني بفرص 

عمل.
  فبعد شــــهرين من اإلطاحة 
بالرئيس التونسي السابق، زين 
العابديــــن بن علي،  الذي حكم 
البالد بالقمع على مدار ٢٣ عاما، 
ميارس الشــــباب حاليا بشكل 
ليبرالي حقهم في التظاهر الذي 

اكتسبوه مؤخرا.
أن املظاهرات لم توفر    غير 
ما يغطي االحتياجات األساسية 
أمــــام رفض  للشــــباب، وذلك 
التزحزح  العاطلني  اخلريجني 

عن هدفهــــم، خاصة أن «ثورة 
الياســــمني» في يناير املاضي 
علمتهم أن لإلصــــرار ثمنا، إذ 
أجبر بن علي على مغادرة البالد 
بعد حملة من االحتجاجات عبر 

البالد.
فــــإن امتعاض كرمي    واآلن 
كاوكــــي موجه إلــــى احلكومة 
املؤقتة التــــي حلت محل نظام 

بن علي.
  ويقول: «إن من بداخل (وزارة 
التعليم) أنــــاس جبناء وعمي 

وفاسدون».
  فقــــد مضت تســــعة أعوام 
على إمتام كاوكي لدراسة اللغة 
اإلجنليزيــــة، دون أن يحظــــى 

بفرصة دائمة للتدريس.
أداة  الشارع ظلت    لكن قوة 

جبارة للتغيير منذ الثورة.
  فقد تشكلت في تونس بالفعل 
ثالث حكومة مؤقتة بناء على 
طلب املتظاهرين الذين اشتكوا 
كثيرا من تواجد أعضاء نظام 
بن علي في التشــــكيلة األولية 

للحكومة االنتقالية.
  ويقول محللــــون إن جناح 
فــــي نهاية  الثورة ســــيعتمد 
املطاف على مــــا إذا كان «جيل 
الفيس بوك» الذي أطاح بـ «زين 
العابدين بــــن علي» قادرا على 
العمل معا مع ساسة من أمثال 
القروي  العدل، األزهــــر  وزير 
الشابي، الذي يعقد العزم على 
اإلطاحة باحلرس القدمي بسبب 

جتاوزاتهم املاضية.
الناشط االلكتروني    ويبدي 

طارق الشنطي (٣١ عاما) الذي 
درس العلــــوم السياســــية في 
جامعــــة أوكســــفورد، قناعته 
بأن االنتقال إلى الدميوقراطية 
سيتكلل بالنجاح، ويقول: «إنني 
واثق من أنه ال سبيل للعودة 

إلى الديكتاتورية».
  وبينما تقوم احلركة اإلسالمية 
التي قمعها بن علي، بنشاطات 
في احلياة العامة حاليا، ال يعتقد 
الشنطي أن تونس البالغ تعدادها 
١٠٫٦ ماليني نســــمة ويحكمها 
دستور علماني، ستقع في أيدي 

الراديكاليني.
  ويقــــول: «تونــــس دولــــة 
معتدلة ويرغب اإلسالميون في 
استدراجها إلى املاضي،  لكن ذلك 

لن يتحقق». 

 إيالف: رمبا يكون دريد حلام هو اشـــهر ممثل 
سوري على االطالق، اعماله القدمية اصبحت جزءا 
من التراث والذاكرة الشعبية السورية والعربية، 

برع في الكوميديا كما في الدراما.
  وفي حوار له مع «إيالف»، اعتبر حلام ان هناك 
فارقا بني الوطني والسياسي، فالدميوقراطية واحلرية 
والعدالة االجتماعية، فهذه مكونات املواطنة وهناك 
تعارض في ثورات الشـــباب العرب بني الوطني 
والسياسي، فالشـــباب مطلبهم وطني، واحلكام 
مطلبهم سياسي، وهو البقاء حتى آخر العمر، ما 
نالحظه ايضا ان الشـــباب يعلنون عن مطالبهم، 
فتقابلهـــم االنظمة بتنازالت تكـــون متأخرة عن 
املطالب، املفروض ان على االنظمة ان تسبق ان تقوم 

باصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

  وحول تعليقه على حادثة نشر ڤيديو بخصوص 
الزيارة التي قام بها الزعيم الليبي معمر القذافي 
ملنزله، قال حلام الذي اشتهر بدور غوار الطوشي: 
هناك استهداف ما يقف خلف املوضوع، اما ملاذا فال 
اعرف، الزيارة متت بناء على طلب رسمي ورغبة 
من هذا الرجل في العام ٢٠٠٨ عندما كانت دمشق 
تســـتضيف القمة العربية، وبالتأكيد لست نبيا 
العرف عام ٢٠٠٨ ان القذافي سيرتكب ما يرتكبه 
عام ٢٠١١ ولم يكن غيري يعرف، الزيارة في املجمل 
لم تكن سرية، والذين يعترضون على الزيارة كان 
يجب عليهم ان يعترضوا عليها عام ٢٠٠٨ مبا انهم 
يتنبأون مباذا سيجري عام ٢٠١١، في عام ٢٠٠٨ كان 
هو ضيفا على البلد وألقى خطابا ناريا ظهر فيما 

بعد انه يخفي خلفه هذه القسوة. 

 منظمة «مراسلون بال حدود» تدين قتل مصور «الجزيرة» 
والقناة تحمل النظام الليبي المسؤولية

أدانت  ـ وكاالت:   عواصــــم 
منظمة «مراسلون بال حدود» 
قتل مصور قناة «اجلزيرة» في 
ليبيا علي حســــن اجلابر اول 

من امس.
  وذكرت املنظمة في بيان انها 
تستنكر قتل علي حسن اجلابر 
وهو مصور يعمل حلساب قناة 
اجلزيرة الفضائية ومقرها قطر، 
حيث تعرض فريق «اجلزيرة» 
الى كمــــني واطالق نــــار على 
مشارف مدينة بنغازي شرقي 

ليبيا امس.
  واضافت انه على الرغم من 
عدم حتديد املسؤولني عن هذا 

الفعل املروع اال انه من الواضح انه ليس حدثا عشــــوائيا، 
مؤكدة ضرورة وقف تزايد العنف ضد الصحافيني من قبل 

املسؤولني املوالني ملعمر القذافي.
  واوضحــــت ان نظام معمر القذافي الذي يشــــن هجوما 
مضادا كبيرا ضد الثائرين ال يتردد في اســــتخدام اساليب 

وحشية ملنع الصحافيني من اداء عملهم بحرية.
  وكانت قناة «اجلزيرة» الفضائية القطرية قد اعلنت اول 
من امس مقتل مصورها علي حســــن اجلابر في كمني قرب 
مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وهو قطري اجلنسية، وعمره ٥٦ 
عاما وهو رئيس قسم التصوير بـ «اجلزيرة» واول مصور 
صحافي يعلن مقتله في ليبيا منذ اندالع االضطرابات في 

منتصف فبراير املاضي.

  وقالت القنــــاة في موقعها 
على االنترنت ان فريقها تعرض 
الطالق نــــار كثيف في منطقة 
الهواري جنــــوب غرب مدينة 
بنغازي اسفر ايضا عن اصابة 
مراسل اجلزيرة ناصر الهدار.

  وقال مراســــل اجلزيرة في 
بنغازي بيبــــه ولد امهادي ان 
اجلابر اصيب بثالث رصاصات 
اودت بحياته، حيث فشــــلت 

جهود اسعافه.
  وأكــــد املديــــر العــــام لـــــ 
«اجلزيرة» وضــــاح خنفر ان 
الشبكة لن تســــكت على هذه 
اجلرمية وستالحق مرتكبيها 
قانونيا وجنائيا، واتهم السلطات الليبية بشن حملة حتريض 

ضد القناة والعاملني بها.
  من جهته، رأى مصدر رسمي ليبي مساء اول من امس 
ان االعتداء على اعالميــــني اجانب في مدينة بنغازي دليل 
آخر على االنفالت االمني اخلطير الذي تفرضه العصابات 
املسلحة، محمال املسؤولية للمجرمني الذين حملوا السالح 

واستقووا باالجنبي.
  وقال املصدر للصحافيني بعد ساعات قليلة على مقتل 
مصور قناة «اجلزيرة» في بنغازي ان االعتداء على اعالميني 
اجانب في مدينة بنغــــازي دليل آخر على االنفالت االمني 
اخلطير الذي تفرضه العصابات املسلحة ومؤشر على مدى 

االستهتار بأرواح الناس. 

 عرض صورًا قال إنها لثوار يحرقون جثة

 التلفزيون الرسمي يقدم ليبيًا اختطفته
   القوات الموالية باعتباره إسرائيليًا

 «اليونيسيف»: القذافي يجند أطفاًال أفارقة بينهم سودانيون

 بنغازي ـ أ.ف.پ: قالـــت نادية محمود 
قنديل املصرية االصل واملتزوجة من ليبي 
من املرج، شـــرق بنغازي، ان الشاب الذي 
قدمه التلفزيون الليبي الرســـمي على انه 
اسرائيلي هو ابنها ناصر محمد السلطني 
املولود عام ١٩٧٩، مظهرة جواز سفره الذي 

يحمل صورته.
  وقالت األم لوكالة فرانس برس ان ابنها 
الشاب الذي كان يعمل طباخا في شركة نفطية 
في البريقة التحق بالثوار منذ ١٧ فبراير، وانه 
كان ضمن الشباب الذين خاضوا معارك في 
بنغازي. واضافت األم في شهادتها لفرانس 
برس ان ابنها اصيب في معارك راس النوف، 
شـــرق طرابلس. وكان االبن موجودا بعد 
اصابته في مركز راس النوف الطبي الذي 
حول الى نوع من مستشفى ميداني. وقالت 

األم انه خطف من املستشفى ثم مت تقدميه 
على التلفزيون الليبي الرسمي االربعاء على 
انه اسرائيلي، من قبل املذيع يوسف شاكر 
الشهير بوالئه للعقيد معمر القذافي.  وعبر 
كثيرون من االهالي في بنغازي ومنهم نادية 
محمود عن خشيتهم من قيام كتائب القذافي 
برمي جثث القتلى في البحر إلخفاء اثرهم، 
وهي انباء ال يتسنى التحقق من صحتها. 
من جهة أخرى، عـــرض التلفزيون الليبي 
لقطات ملن وصفهم بأنهم متمردون مناهضون 
للزعيم الليبي معمر القذافي وهم يحملون 
ويلوحون بجثة متفحمة ملواطن ليبي حرقها 
املتمردون وجاء في تعليق تلفزيوني مواكب 
للقطات ان الرجال اخذوا اجلثة من املشرحة 
واضرموا فيها النيران ثم فصلوا القلب عنها 

وداسوا عليه بأقدامهم. 

 اعلنت الناطقة باسم منظمة اليونيسيف 
ماريكيسي ميركادو لـ «اسوشييتد برس» 
ان االمم املتحدة تلقت معلومات تفيد بأنه 
يتم جتنيد اطفال في صفوف اجليش املوالي 

للزعيم الليبي معمر القذافي.
  واشارت الى ان هؤالء االطفال ينحدرون 

من دارفور وتشاد والنيجر وافريقيا الوسطى، 
ومن املعلوم ان االطفـــال اجلنود في هذه 

البلدان موجودون بكثرة.
  واضافـــت ماريكيســـي: اذا صحت هذه 
املعلومات، فهي تنـــدرج في اطار اجلرائم 

ضد االنسانية. 

 انتصار القذافي يؤدي
   إلى حرب مدن طويلة

 لندن ـ رويترز: ليس من املرجح أن ينتهي الصراع الدائر 
فــــي ليبيا عما قريب لكن أي انتصــــار للزعيم معمر القذافي 
سيجعل أعداءه يتراجعون إلى عدد محدود من املعاقل داخل 

املدن ليعيدوا إطالق ثورتهم في إطار حرب مدن طاحنة.
  ومازال من غير املرجح أن حتقق القوات احلكومية انتصارا 
حاســــما باملعنى العسكري التقليدي في رأي الكثيرين لكنه 
لم يعد مستبعدا، ومع تفوق قوات القذافي من حيث املدفعية 
الثقيلة فإنها اســــتعادت الزخم فيما يبدو في الصراع الذي 

تشهده البالد منذ ثالثة أسابيع.
  وإذا ظل زمــــام املبادرة في يد قــــوات القذافي فإنها رمبا 
جتتاز اجلهود الدولية احلذرة التي تهدف إلى وقفه، وينظر 
بعض محللني إلى أن هزمية قوات املعارضة حتى في معاقلها 

الشرقية لم تعد في نطاق املستحيل.
  ومع اإلشارة إلى أن قوات القذافي أفضل جتهيزا وتنظيما 
من املعارضة قال جيمس كالبر مدير املخابرات الوطنية خالل 
جلسة ملجلس الشيوخ في واشنطن يوم اخلميس إن «النظام 

ستكون له الغلبة» في نهاية األمر.
  لكن محللني يقولون إن النصر العســــكري التقليدي لن 
يعيد للقذافي السيطرة الكاملة على كل أرجاء ليبيا كما كان 
احلال خالل ســــنوات حكمه املستمرة منذ ٤١ سنة حتى اآلن، 

ورمبا يكون هذا الوضع قد انتهى لألبد.
  وبدال من ذلك فإن مدنا شرقية مثل بنغازي التي متثل املركز 
التقليدي ملعارضة حكم القذافي من املرجح أن تقاوم السيطرة 
الكاملة للحكومة، في هذه املنطقة ســــتتمكن قوات معارضة 
مسلحة من التمركز في املدن وحشد التأييد من السكان الذين 
روعهم القمع الشديد للقوات احلكومية للمحتجني املدنيني، 

وتستفيد من اخلبرة العسكرية األجنبية.
  كما أن قادة مقاتلي املعارضة رمبا يتمكنون من استغالل 
الصدوع في املؤسسة احلاكمة التي تشهد العديد من االنشقاقات 
من ضبــــاط اجليش وزعماء القبائل ومن مســــؤولي الدولة 

السابقني.
  كذلك فإن العقوبات الدولية ستقيد القذافي والدائرة املقربة 
منه والتي تهدف إلى منعه من احلصول على املال أو السالح 
أو السفر إلى دول أجنبية، وفي هذا الصدد يقول يزيد صايغ 
وهو أســــتاذ في قسم دراسات احلرب بكلية كينجز في لندن 
«إذا استعاد القذافي السيطرة فسيكون ذلك في ظل انقسامات 

قبلية وإقليمية جديدة».
  ومضى يقول «قطاعات كبيرة من السكان لن تكون راغبة في 
تقدمي املعلومات التي سيحتاجها القذافي ملواجهة مترد مدني، 
رمبا تكون هناك سيطرة فعلية على مبان حكومية رئيسية 

لكن هذا ال يضاهي وجود سيطرة أمنية حقيقية».
  بدوره، قال غراهام كاندي وهو خبير عسكري في شركة 
«ديليغنس» لالستشارات األمنية وشؤون املخابرات إنه ليس 

هناك نقص في السالح والعتاد في الشرق.
  لذلك فإن املراكز املدنية في املنطقة ستكون مالذا ملجموعة 
من املقاتلني من ذوي اإلصرار الذين سيستندون إلى التأييد 

من السكان احملليني.
  وقال كاندي وهو ضابط ســــابق فــــي اجليش البريطاني 
له خبرة طويلة في حرب العصابات بأفغانستان «كل شيء 
مطلوب متوافر حلملة مســــتمرة من املعارضة املسلحة ضد 

القذافي في حالة سعيه الستعادة السلطة».
  ويقول خبراء عسكريون إن حرب املدن ضد سلطة حكم 
متشبثة بسدة احلكم تتطلب وجود مناطق آمنة حيث ميكن 
للمقاتلني التعافي وإعادة التسلح والتخطيط، ومن أمثلة تلك 
األماكن اجلبال أو األراضي التي يسيطر عليها املعارضون أو 

املناطق النائية أو دولة مجاورة صديقة أو مدن كبيرة.
  وتفتقـــر ليبيا التي يعادل حجمهـــا مرتني ونصف املرة 
حجم فرنســـا إلى اجلبال كما أن الكثير من مناطقها النائية 
رمبـــا ينتهي بها احلال في أيـــدي مجموعات ذات انتماءات 

غير واضحة.
  فمن جهته قال شاشــــانك جوشــــي وهو زميل مساعد في 
املعهد امللكي للدراسات الدفاعية إن املدن الواقعة في الشرق 
هي األماكــــن األكثر ترجيحا كي تكــــون معاقل لفلول قوات 

املعارضة في حالة هزميتها.
  وتابع قوله «أعتقد أننا سنشــــهد بقاء الشــــمال الشرقي 
معقال للمعارضة»، وأشــــار إلى أن مدينة الزاوية الواقعة في 
شمال غرب البالد والتي استعادها اجليش بعد أيام فقط من 
هجمات عنيفة مثال للمقاومة الضارية التي ميكن أن تبديها 
قوات املعارضة. لكن محللني يرون أن قوات املعارضة عليها 
أن تكثف جهودهــــا إذا كان لها أن جتتاز املزيد من الضراوة 
املماثلة، كما يقول احملللون إن قادة قوات املعارضة يفتقرون 
فيما يبدو إلى استراتيجية متفق عليها وقيادة موحدة وهي 
نقاط ضعف بالغة ال تعوضها احلماسة الواضحة التي يبديها 
املقاتلون. هذا ويرى نعمــــان بن عثمان الذي حارب القذافي 
باعتباره زعيما للجماعة املقاتلة الليبية في التسعينيات إن 
على املقاتلني تشكيل شبكات سرية وعلى عجل من قواعد في 
الريف واملدن بشــــرق البالد، وأضاف بن عثمان أنه في حالة 
استعادة القذافي السيطرة على البلدات الشرقية فسيكون من 
الضروري توافر شبكة من مخابئ األسلحة وإمدادات الغذاء 
واملاء والوقود لتمكني قوات املعارضة من البقاء، ويعمل بن 
عثمان حاليا خبيرا في مكافحة التشدد لدى مركز «كويليام» 

البريطاني لألبحاث.
  وأردف قائال «إنهم يحتاجون بشــــكل عاجــــل إلى إعادة 
تنظيم الصفوف في الشرق وهم يفتقرون إلى اخلبرة والتي 
ستكون مشكلة، لكن إذا متكنوا من بناء تلك القواعد فيمكنهم 
شن حرب دون خطوط أمامية وسيتسببون في جحيم مقيم 

لقوات القذافي». 

 علي حسن اجلابر 


