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قوات العقيد تزحف صوب بنغازي في غياب أي حترك دولي

فرنسا ال تستبعد عملية عسكرية ضد القذافي مبشاركة عربية
وسيف اإلسالم يؤكد: كل شيء سينتهي خالل 48 ساعة 

عواصم - وكاالت: تسارعت 
األحداث األمنية في ليبيا أمس مع 
بروز عاملني يبدو انهما سيكونان 
حاسمني لصالح القذافي ان لم يتم 
أي تدخ����ل عربي وغربي لنصرة 
الثوار، العامل األول متثل بتقدم 
القوات الليبية شرقا ومبحاصرة 
التي تس����يطر عليها  مصرات����ه 
املعارضة إذ شنت القوات املوالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي منذ 
صباح أم����س هجوما عنيفا على 
املدينة من ثالث جهات مستخدمة 
املدفعية والدبابات، والعامل الثاني 
تصريحات سيف اإلسالم القذافي 
لقناة »يورو نيروز« الذي أكد ان 
كل شيء سينتهي خالل 48 ساعة 
إن قوات العقيد س����تداهم مدينة 
بنغازي معقل املعارضة، لتسترد 
بذلك جميع املدن التي سيطر عليها 

الثوار.
كما أعلن س����يف اإلس����الم ان 
طرابل����س مولت حمل����ة نيكوال 
الرئاسية  ساركوزي لالنتخابات 
الفرنسية عام 2007 وطالبه ب� »رد 
األموال« مهددا بكشف »إثباتات« 

على ذلك.
 وسئل عن موقف ليبيا حيال 
فرنس����ا بعدما كان����ت أول دولة 
اعترفت باملجلس الوطنية املؤقت 
الذي شكلته املعارضة الليبية فقال 
»يجب أوال ان يعيد س����اركوزي 
األم����وال التي أخذها م����ن ليبيا 

حلملته االنتخابية«.
 وتابع »نحن من مول حملته 
االنتخابية لكنه خذلنا واآلن يجب 
ان يعيد األموال« واصفا الرئيس 

الفرنسي بانه »مهرج«.
وتوعد »لدينا جميع الوثائق 
بالتفصيل الثبات ذلك: احلسابات 
املالية  التحوي����الت  املصرفي����ة، 

مستمر منذ أسبوع تشنه القوات 
احلكومية.

 وإلى جانب الطريق الساحلي 
املؤدي إلى بنغازي هناك أيضا 400 
كيلومتر من الطريق الصحراوي 
حتى طبرق قرب احلدود املصرية 
مما يعني قطع بنغازي عن العالم 
اخلارجي، لك����ن لم يتضح ما إذا 
كانت القوات املوالية للقذافي قوية 
مبا يكفي لفتح جبهة ثانية وما إذا 
كانت قادرة على تسيير خطوط 

إمدادات بطول هذه املسافة.
ف����ي غضون ذلك أك����د الثوار 
في ليبيا أنه����م أغرقوا بارجتني 
القذافي وأصابوا  تابعتني لنظام 
ثالثة وأعلنوا سيطرتهم على ناقلة 
محملة بالوقود قادمة من اليونان 

في طريقها الى طرابلس.
 ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( عن املتحدث باسم 
قوات املعارضة خالد السايح قوله 
ف����ي مؤمتر صحاف����ي »أن مدينة 
)أجدابيا( مازال����ت بأيدي الثوار 
وأنها لم تس����قط امن����ا تعرضت 

لقصف جوي عنيف اليوم«.
 واضاف الس����ايح »ان إحدى 
كتائب القذاف����ي حاولت اختراق 
املدينة وجنحوا في التقدم داخلها 
بقوة صغيرة إال أن الثوار دحروهم 
وقتل����وا عددا منهم فيما أس����روا 

آخرين«.
 وكشف ان قوات جوية تابعة 
للثوار قصف����ت جتمعات كتائب 
القذافي خارج »أجدابيا« وقصفت 
بارجتني حربيتني وسيطروا على 
ناقلة نفط مسجلة باسم »هانيبال 
القذافي« وكانت محملة بنحو 25 
ألف طن من الوقود وحتمل اسم 
»أنوار أفريقيا« ومت حتويل وجهتها 

الى ميناء تابع للمعارضة.

 وأضاف ان دوال عربية عديدة 
أكدت لفرنسا استعدادها للمشاركة 
الفعلية في عمليات عسكرية ضد 
نظام العقيد معمر القذافي كما ان 
فرنسا وبريطانيا ولبنان قدموا الى 
مجلس األمن مشروع قرار لفرض 

حظر جوي على ليبيا.
ميدانيا زحفت القوات التابعة 
للزعيم الليبي معمر القذافي نحو 
الشرق في اجتاه بنغازي في وقت 
لم تبد فيه الق����وى األجنبية اي 
حماسة للعمل على دعم انتفاضة 

املعارضة الليبية.
 وفي وقت س����ابق أمس األول 
أطلقت طائرات صواريخ على نقطة 
تفتيش تابعة للمعارضة املسلحة 
عند املدخ����ل الغربي ألجدابيا ثم 
أطلقت وابال من املدفعية على البلدة 
وعلى مستودع مجاور لألسلحة 
وذلك طبقا لنمط من الهجوم أجبر 
قوات املعارضة على التقهقر أكثر 
من 160 كيلومترا في هجوم مضاد 

وس����نعلنها«، ف����ي ه����ذا الوقت 
كس����ر وزير اخلارجية الفرنسي 
الغربي والدولي، مؤكدا  الصمت 
في تصريحات له عدم استبعاده 
إجراء عملية عسكرية ضد نظام 
العقيد معمر القذافي مبش����اركة 
دول عربية فيها. وذكر جوبيه في 
تصريح على مدونته االلكترونية 
نقلته وسائل اإلعالم ان »الوقت لم 
يفت للتدخل العسكري في ليبيا 
فيجب احلصول على تفويض من 
مجلس األمن الدولي للقيام بذلك 
واملشاركة الفعلية للدول العربية 

في العملية«.
 وقال ان التهديد باس����تخدام 
القوة وحده ميكن ان يوقف القذافي 
فهو من خالل قص����ف الطائرات 
والطوافات استطاع قلب املعادلة 
ولذلك »ميكننا القضاء على قدراته 
اجلوية من خالل ضربات محددة 
األهداف وهو ما اقترحته فرنسا 

وبريطانيا منذ اسبوعني«.

أحد الثوار الليبيني يسقط من السيارة خالل هربهم من إحدى املناطق في بنغازي                               )ا.ف.پ(

حتليل إخباري

واشنطن ـ رويترز: مع التقدم الكاسح للقوات املوالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي على حساب املعارضة ذات 
التسليح احملدود تواجه الواليات املتحدة دعوات لتوفير 

السالح لدعم املعارضة املسلحة لكنها التزال مترددة حتى 
اآلن في القيام بذلك.

وفيما يلي بعض االسئلة واالجوبة بخصوص إمكانية 
تزويد املعارضة الليبية بالسالح.

٭ ما نوع االسلحة التي بحوزة املعارضة الليبية؟
يقول مسؤولون أميركيون واوروبيون إنه اليزال بإمكان 
املعارضة الليبية احلصول على كثير من االسلحة املنهوبة 

من ترسانة احلكومة الليبية ذاتها.
فبعض وحدات اجليش الليبي الذي يتألف على نطاق 

واسع من جنود معينني إما رفضت القتال لصالح القذافي 
أو انشقت وانضمت للمعارضني املسلحني وأخذت معها 

اسلحتها.
ويحمل افراد املعارضة أسلحة صغيرة في معظمها لكن 

املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية يقول إنهم ميلكون 
أيضا صواريخ ارض-جو وأنظمة صواريخ متعددة 

االطالق ومدافع الية ثقيلة ومدافع هاون على الرغم من 
أنه كلما زاد تطور االسلحة واجه املعارضون غير املؤهلني 

على ما يبدو صعوبات في تشغيلها.
٭ يقول أوباما ان على القذافي أن يرحل فلماذا ال يزود املعارضة مبزيد 

من السالح؟
تبدو واشنطن وقد خلصت إلى أن زيادة ما لدى املعارضة 

من سالح لن حتول دفة احلرب لصاحلهم.
وأثار جيمس كالبر مدير املخابرات األميركية جدال 

االسبوع املاضي عندما قال في جلسة ملجلس الشيوخ إن 
أجهزة املخابرات األميركية تعتقد أن قوات القذافي مسلحة 
ومدربة بشكل أفضل وبالتالي ستنتصر في معركة طويلة 

االمد مع املعارضة املسلحة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن إدارة اوباما واجليش 

األميركي يعارضون بقوة جر الواليات املتحدة إلى حرب 
ثالثة في الشرق االوسط بينما اليزال نحو 150 الف جندي 

أميركي في العراق وافغانستان.
ومن شأن تورط عسكري أميركي في بلد مسلم آخر أن 

مينح القاعدة فرصة دعائية ذهبية.
ويقول البيت االبيض بوضوح إن تزويد املعارضة بالسالح 

يظل أحد االحتماالت على الرغم من أن هذا اخليار يبدو 
اقرب إلى كونه ملغى مع مرور كل يوم تقترب فيه قوات 

القذافي من معقل املعارضة في بنغازي بالشرق.
ورغم الدعوات من بعض املشرعني اجلمهوريني 

والدميوقراطيني ومن معلقني محافظني وغيرهم لتدخل 
أميركي عسكري في ليبيا فان أوباما ال يقع حتت ضغط 

كبير التخاذ تلك اخلطوة التي رمبا تكون محفوفة ببعض 
املخاطر وال تنبئ مبكسب سياسي له.

٭ وماذا عن حلفاء الواليات املتحدة الذين يزودون املعارضة بالسالح؟
يقول مسؤولون أميركيون واوروبيون إن السعودية 

ودوال خليجية اخرى منها قطر التي تكره القذافي تتوق 

لتزويد املعارضة الليبية بأسلحة متقدمة.
لكن السعوديني وجيرانهم شغلتهم االضطرابات داخل 

بلدانهم.
كما ارسلت السعودية الف جندي الى دولة البحرين 

املجاورة ملساعدة االسرة احلاكمة السنية في الصمود أمام 
احتجاجات ينظمها شيعيون غاضبون.

وعامل اخر يحول دون قيام الواليات املتحدة وحلفائها 
بتزويد املعارضة الليبية بالسالح هو الطبيعة غير املنظمة 

للتمرد في ليبيا.
فاجلماعات املعارضة مفككة وغير منظمة وأهدافها غير 

واضحة وقياداتها غير راسخة.
وقال السيناتور الدميوقراطي جيم ويب الوزير السابق 

لالسطول األميركي »أنا مع الرأي القائل بأنها ليست 
فكرة جيدة أن تعطي سالحا ودعما عسكريا الشخاص ال 

تعرفهم«.
وأدى هذا التشوش إلى تفاقم املخاوف من تقدمي اسلحة 
ثقيلة للمعارضة الليبية خشية أن تسقط في النهاية في 

ايدي اجلهة اخلطأ.
في أعقاب الغزو السوفييتي الفغانستان قامت 

وكالة املخابرات األميركية والسعودية خفية بتسليح 
املتشددين االفغان بأسلحة متطورة منها الصواريخ 

املضادة للدبابات والطائرات. وحتولت بعض من فصائل 
املجاهدين االفغان املدعومة من واشنطن إلى طالبان 

والقاعدة الحقا.

ملاذا لن تزود أميركا املعارضة الليبية بالسالح؟

القذافي: لن نستثمر أموالنا مستقباًل إال في روسيا والهند والصني
موسكو ـ أ.ش.أ: أشاد الزعيم الليبي معمر القذافي 
امس االول بأملانيا وقال ان ليبيا لن تستثمر أموالها 

مستقبال اال في روسيا والهند والصني.
ونقلت وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية عن القذافي 

قوله في سياق مقابلة تلفزيونية »انه فقد الثقة 
بجميع دول االحتاد األوروبي، باستثناء أملانيا« 

ووعد كذلك بأال تستثمر ليبيا أموالها اال في روسيا 
والهند والصني.

وأضاف: »نحن ال نثق بسفراء االحتاد األوروبي، 
لقد حاكوا مؤامرة ضدنا. نحن ال نثق بشركاتهم. 

سنستثمر أموالنا، من اآلن فصاعدا في روسيا 
والهند والصني، سنضخ أموالنا هناك، سنسلم 

عقودنا النفطية للروس والصينيني والهنود، بإمكان 
الغرب ان ينسى هذه العقود«.

وأكد ان ليبيا ال تشهد مظاهرات، مجددا اتهامه 
لتنظيم »القاعدة« باشعال االضطرابات في البالد. 

واعتبر االتهامات التي وجهت اليه في قمع 
املظاهرات السلمية بأنها »أكاذيب«، مؤكدا ان 

املعلومات التي تتحدث عن وقوع آالف القتلى من 
املواطنني الليبيني ال تتطابق مع الواقع.

وقال: »قتل من 159 الى 200 شخص، نصفهم 
من رجال األمن الليبي«. وكان العقيد الليبي معمر 
القذافي قد حث امس روسيا والصني والهند على 

االستثمار في قطاع النفط الليبي.

يبدو ان فضائح القذافي اجلنس���ية لن 
تنتهي عند ممرضت���ه األوكرانية التي هام 
بها عشقا، والدليل ان صفحة »انتفاضة 17 
فبراير 2011 � لنجعله يوما للغضب في ليبيا« 
على ال� »فيس بوك« والتي يشارك فيها نحو 
 100 ألف ش���خص، قررت نشر ما وصفتها

ب� »األسرار اجلنسية للقذافي«.
وق�الت ال�ص�فح�ة »ي�بد�و ان فض�ي�حة 
معمر القذافي األخالقية، التي تعود الى سنة 
1979 وم�حاولته اختطاف تلميذة تونسية 
قاصر وال���زواج منها، رغم انفها، ليس���ت 
الفضيحة الوحيدة في س���جله«. وأضافت 
»امنا هي واح���دة من فضائح عديدة تورط 
فيها »العقيد« وبدأت ثورة 17 فبراير تفضح 

القاهرة � د.ب.أ: كشفت مصادر في املعارضة 
الليبية بالقاهرة ام���س األربعاء ان العقيد 
معمر القذافي ارس���ل مبعوثا الى امير قطر 
الش���يخ خليفة بن حمد آل ثاني يحثه على 
تهدئة قناة اجلزيرة تغطيتها لألحداث التي 

تشهدها ليبيا.
وقالت املصادر ان املبعوث الليبي حرص 
على طلب مس���اعدة قط���ر، خاصة في ظل 
التطورات األخيرة واستعادة كتائب القذافي 

دبي � ام بي س���ي. نت: في لقطة شبيهة 
بأحد اف���الم االثارة الهوليوودية، ش���وهد 
ثائران ليبيان يقودان س���يارتهما احملطمة 
وداخلها قاذفة »آر بي جي«، على غرار احد 
مش���اهد فيلم »Mad max« للممثل األميركي 

ميل غيبسون.
كما عمد الثائران ال���ى وضع علم ليبيا 
القدمي، في اشارة سياسية واضحة الى مطالب 
الثوار بإطاحة النظام احلالي، وفق ما نشرت 
صحيفة »ديلي ميل« أمس األول. ومتحورت 
شخصية البطل »ماد ماكس« حول مطاردة 
مجموعة اشرار يس���عون الى نهب ثروات 
البلد بعد انتهاء املخزون النفطي فيه وانهيار 
القانون واملؤسسات، االمر الذي عزز وجه 

طرابل���س � أ.ف.پ: أعلنت الهيئة العامة 
الليبية لإلعالم اخلارجي أمس األول ان ليبيا 
غير مسؤولة عن سالمة الصحافيني العرب 
واألجانب الذين دخل���وا الى ليبيا من دون 
اتباع االج���راءات القانونية املعمول بها في 

البالد.
التابعة لوزارة اخلارجية  وقالت الهيئة 
الليبية في بيان ان »اجلماهيرية العظمى ال 
تتحمل أي مسؤولية قانونية وأخالقية عما 
ميكن ان يتعرض له اإلعالميون من مخاطر 
تهدد أمنهم الش���خصي في حال مخالفتهم 

للقواعد املعمول بها«.

خباياه���ا، والتي قد تتحول من ش���ائعات 
متناثرة الى حقائق قد ُتسقط معها العديد من 
األسماء في سماء الفن والصحافة والرياضة 

والسياسة«.
وتابعت: »نأى معمر القذافي طيلة فترة 
حكمه عن الت���ورط في فضائ���ح أخالقية 
باستثناء قصة غرامية تعود الى سنة 1979 
اشتعلت نيرانها في قلب العقيد وعلى صفحات 

الصحف واملجالت الدولية«.
املتواصلة للطالبة  وهي قصة مطاردته 
التونسية ميش���كا حنني، التي وقع صريع 
هواها، ومن ش���دة هيامه بها، حبس���ها في 
قصر في طرابلس وأبلغ والدها برغبته في 

الزواج بها.

لبعض املواقع التي فقدتها كما قدم تفسيرا 
مل���ا تردد حول تورط هذه الكتائب في مقتل 
مص���ور اجلزيرة علي حس���ن اجلابر. وفي 
سياق متصل، صرحت مصادر مسؤولة مبطار 
القاهرة بأن عم���ران ابوقراع وزير الكهرباء 
ومسؤول االتصال اخلارجي في ليبيا غادر على 
طائرة خاصة بصحبة وفد ليبي الى الدوحة 
في اطار من السرية، وعاد بعد 36 ساعة الى 

القاهرة وتوجه بعدها الى طرابلس.

الش���به بني الفيلم وواق���ع احلال في ليبيا، 
التي يطالب شعبها بإدخال جملة اصالحات 
النفطية الشعب،  الثروات  تضمن ش���مول 
وع���دم اقتصارها على النخبة السياس���ية 
املسيطرة على احلكم. وفي سلسلة االفالم 
الشهيرة الذي يعود تاريخها الى سبعينيات 
وثمانينيات القرن املاضي، يطارد غيبسون 
عصابة شريرة مؤلفة من شخصني يبطشان 
بالسكان ويهاجمان املنازل واملدنيني لالستيالء 

على مخزونهم من الوقود.
كانت ليبي���ا قد دخلت حالة من االقتتال 
الداخلي منذ 15 فبراير املاضي، حيث يطالب 
الش���عب برحيل العقي���د القذافي وتطبيق 

اصالحات عديدة.

وأكدت »الهيئ���ة حرصها على متكني كل 
اإلعالميني من الوقوف على حقيقة األوضاع 
ومن ممارسة مهامهم بكل حرية ضمن القواعد 

واألعراف املعمول بها دوليا«.
وأشار البيان الى »األوضاع االستثنائية« 
التي متر بها ليبيا، »مع تنامي ظاهرة حمل 
الس���الح غير الش���رعي من بعض عناصر 
القاعدة والعناصر اإلرهابية األخرى واملغرر 
بهم من أصحاب الس���وابق واملنحرفني، وما 
 يحمله ذلك من تهديد حلياة املدنيني واآلمنني
في املناطق التي تتواجد بها هذه العناصر 

املسلحة«.

ميشكا التونسية في أحضان القذافي

مشهد لثوار ليبيني وآخر مليل غيبسون في »ماد ماكس«

مصادر ليبية بالقاهرة: العقيد أرسل 
مبعوثًا ألمير قطر بشأن »اجلزيرة«

يسعون إلى نهاية سعيدة مثل »ماد ماكس«

ثوار ليبيا يقاومون القذافي 
على طريقة ميل غيبسون

ليبيا تعلن عدم مسؤوليتها عن سالمة 
الصحافيني غير شرعيني

الثوار في ليبيا 
يغرقون بارجتني 

ويسيطرون 
على ناقلة 

محملة بالوقود

فضيحة جنسية جديدة للقذافي 
بطلتها ميشكا التونسية


