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وصف د.يوس����ف القرضاوي 
رئي����س االحتاد العامل����ي لعلماء 
املسلمني، معمر القذافي بأنه مثل 
النمرود الذي قال للناس أنا ربكم 

األعلى.
وقال د.القرضاوي في خطبة 
اجلمعة ان القذافي جتّبر في األرض 
بغير احلق، وكأن املوت واحلياة 
بيده وكأن األقدار هو الذي يسيرها. 
وتساءل د.القرضاوي موجها كالمه 
الى القذافي: من أنت؟ إنك كاحلمار 
األرعن.. إنك تس����تبيح أعراض 
النساء في ليبيا، هل أنت عربي؟ 

هل أنت مسلم؟
وأضاف: هل أنت حاكم؟ كيف 
تتوعد الشعب بالقتل؟ انت حاكم 

ظالم.

� يو.بي.آي: وصفت  تونس 
وزي����رة اخلارجي����ة األميركية 
هيالري كلينتون العقيد الليبي 
معم����ر القذاف����ي »بالديكتاتور 
الشرس الذي ال ضمير له« وأكدت 
على ضرورة رحيله ألن بقاءه 
في احلكم سيشكل خطرا على 

تونس ومصر.
وقال����ت كلينتون في حديث 
بثته القناة التلفزيونية »نسمة 
ت����ي ف����ي« ليل ام����س االول ان 
واشنطن تريد »حماية املدنيني 
الليبيني وتأييد املعارضة التي 
تقف بشكل باسل ضد ديكتاتور 
شرس ال ضمير له ويقضي على 
كل شيء أمامه كما يحرق األخضر 

واليابس«.

روم����ا � أ.ش.أ: ق����ال وزي����ر 
اخلارجية االيطالي فرانكو فراتيني 
إن بالده تعتقد أن من املس����تبعد 
جدا بقاء معم����ر القذافي ونظامه 
في ليبيا. وأض����اف فراتيني في 
تصريح����ات صحافية امس »لقد 
بات واضحا اآلن أن العزلة الدولية 
ضد القذافي ال رجعة فيها، لذا فإن 
سيناريو بقاء القذافي على السلطة 

مستبعد جدا«.

القرضاوي: القذافي 
مثل النمرود بل 
كاحلمار األرعن

كلينتون: القذافي 
»ديكتاتور شرس 

ال ضمير له«

إيطاليا تستبعد بقاء 
القذافي ونظامه

حتليل إخباري

قال املمثل الصيني الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
»لى باو دونغ« إن بالده تدعم اعتماد قرار مجلس األمن 

الدولي التخاذ تدابير مالئمة وضرورية الستقرار الوضع 
في ليبيا في أسرع وقت ممكن ولوقف أعمال العنف 

ضد املدنيني، غير أن الصني واجهت صعوبة كبيرة بشأن 
جزء من القرار رقم 1973، األمر الذي دفعها إلى االمتناع 
عن التصويت على ذلك القرار جنبا إلى جنب مع روسيا 

والبرازيل وأملانيا والهند.
ونسب التلفزيون الصيني أمس الى السفير »لي« قوله 

إن استمرار تفاقم الوضع في ليبيا يثير قلقا كبيرا لدى 
الصني، ونحن ندعم اعتماد مجلس األمن الدولي تدابير 

مالئمة وضرورية الستقرار الوضع في ليبيا، لكننا 
نشدد دائما على أن تدابير مجلس األمن يجب أن تكون 

متوافقة مع ميثاق األمم املتحدة وللقواعد التي حتكم 
القانون الدولي، وأن حتترم سيادة ليبيا واستقاللها 

ووحدة أراضيها وحل األزمة احلالية في البالد من خالل 
السبل السلمية، مع الرفض القاطع الستخدام القوة فى 

العالقات الدولية.
وتابع يقول: خالل مشاورات مجلس األمن بشأن القرار 
1973، سألنا نحن وبعض أعضاء املجلس اآلخرين بعض 
األسئلة احملددة، غير أنه لألسف لم نتلق إجابات واضحة 
على تلك األسئلة، وبالتالي واجهت الصني صعوبة كبيرة 

في جزء من القرار املتعلق باتخاذ جميع اإلجراءات 
الضرورية باستثناء نشر القوات على األرض من أجل 
حماية املدنيني املعرضني للهجوم في البلد الواقع في 

شمال أفريقيا.
وقال في ظل وضع كهذا، ومع األخذ بعني االعتبار 
الظروف اخلاصة بالوضع فى ليبيا، امتنعت الصني 

عن التصويت على القرار رقم 1973، غير أنه أكد دعم 
بالده للمبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لليبيا 

واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية في مواصلة 
اجلهود للتعاطي مبختلف الوسائل السلمية مع األزمة 

احلالية فى ليبيا، وفى الوقت نفسه تولي الصني أهمية 
كبرى للقرار ذي الصلة الذي اتخذته جامعة الدولة 

العربية التي تضم 22 عضوا يوم 12 مارس احلالي بشأن 
موافقتها على إقامة منطقة حلظر الطيران فوق ليبيا.
وأوضح أن الصني ـ التي تتولى خالل شهر مارس 

احلالي الرئاسة الدورية ملجلس األمن الدولي ـ تفي دوما 
بواجباتها مبوقف نزيه ومسؤول، وقد دعت على الفور 
الى إجراء مشاورات عاجلة بناء على طلب الدول العربية 

في املجلس، ولعبت دورا بناء في هذه املناقشات.
بدوره أكد وزير اخلارجية األملاني جيدو فيسترفيله أن 
بالده لن تقف موقف املتفرج حتى رغم رفضها القاطع 

املشاركة في عملية عسكرية في ليبيا.
وقال فيسترفيله أمس في بيان حكومي ألقاه أمام 

البرملان: »زيادة الضغط وإقرار عقوبات يعدان بديال عن 
العمل العسكري«.

وأشار الوزير األملاني إلى ضرورة تشديد العقوبات على 
الزعيم الليبي معمر القذافي وتوسيع نطاقها وقال: »يجب 

أال تصل نقود جديدة إلى يد هذا الديكتاتور«.
وأوضح فيسترفيله وجهة نظر احلكومة األملانية التي 

ترى أنه من الضروري البحث عن حل داخل ليبيا نفسها 
وليس عبر اخلارج أو القوات األجنبية وقال: »نرغب 
في حوار وطني وحل وطني«. وعاد فيسترفيله مرة 

أخرى لتوضيح موقف أملانيا الرافض للعمل العسكري 
وامتناعها عن التصويت على قرار مجلس األمن فرض 

حظر جوي على ليبيا وقال إن القرار حول املشاركة في 
مهمة تتعلق بحياة جنود أملان هو »أصعب قرار«.

ملاذا رفضت الصني وأملانيا 
دعم قرار مجلس األمن؟

كيف سيتم تطبيق حظر الطيران فوق ليبيا؟

مالجئ القذافي الشخصية بنيت بفضل اخلبرة السويسرية

واشنطن � رويترز: صوت 
مجل����س األم����ن التابع لألمم 
املتحدة مساء أمس األول لصالح 
قرار يجيز فرض منطقة حظر 
طيران فوق ليبيا واستخدام 
»كل االجراءات الالزمة« � وهو 
تعبير يجيز العمل العسكري 
� حلماية املدنيني في مواجهة 
القوات املوالية للزعيم الليبي 

معمر القذافي.
متى تبدأ أي عملية؟

٭ تقول مصادر ديبلوماسية 
في فرنس����ا التي حتبذ القيام 
بعمل أكثر حزما ضد القذافي إن 
العمل العسكري سيحدث قريبا 
وقد يشمل فرنسا وبريطانيا 
ورمبا الواليات املتحدة ودولة 

عربية او اكثر.
لكن مسؤوال عسكريا أميركيا 
قال ان من غير املتوقع أن تقوم 
الواليات املتحدة بعمل عسكري 

بعد التصويت مباشرة.
ولم يتضح كم سيستغرق 
اإلعداد للعمليات العس����كرية 
الالزمة لف����رض منطقة حظر 

طيران.
ما القوات التي ستشارك؟

٭ متلك دول اخلليج او الدول 
أعضاء جامعة الدول العربية 
سفنا حربية ومقاتالت لكنها 

لم تظهر قدرة تذكر على نشر 
تلك القوات خارج منطقتها كما 
أن دول اخلليج تلهيها األزمة 

في البحرين.
وقال شوارتز متحدثا امام 
مجلس الشيوخ األميركي امس 
األول إن هناك »دوال في جامعة 
الدول العربية لديها قوات جوية 
متمكنة ميكن االستفادة منها اذا 

توافرت الظروف املالئمة«.
وكان ديبلوماسيون قد قالوا 
إن من بني أعضاء اجلامعة العربية 
رمبا تكون اإلمارات وقطر على 
اس���تعداد للمشاركة في فرض 

منطقة احلظر اجلوي.
الوالي����ات  وإذا اخت����ارت 
املتحدة عدم التدخل فرمبا تكون 
لدى بريطانيا وفرنسا القدرات 
العسكرية لفرض منطقة حظر 

جوي او بحري محدودة.
وأيا كان����ت الترتيبات فإن 
دول حلف شمال األطلسي قد 
تطلب استخدام القواعد اجلوية 

في ايطاليا.
وق����ال مصدر في احلكومة 
اإليطالي����ة ل� »رويت����رز« إن 
ايطاليا مس����تعدة أن تسمح 
باستخدام قواعدها العسكرية 

لفرض منطقة حظر طيران.
ويعتقد مسؤولون أميركيون 

الپنتاغون مب����ا ميلك من  أن 
إمكانات جوية وبحرية هائلة 
س����يتحمل اجل����زء االكبر من 

املهمة.
ما املع�دات التي قد يس�تخدمها 

الپنتاغون؟
٭ يقول مسؤولون إنه اذا 
قررت الواليات املتحدة فرض 
منطقة حظ����ر طيران فإن هذا 
سيتطلب على األرجح سحب 
أص����ول جوي����ة م����ن اوروبا 
والواليات املتحدة ورمبا حتى 

من العراق وأفغانستان.
ويخشى بعض القادة من أن 
هذا قد يرهق جيشا مثقال بالفعل 
من جراء حربني ويشارك اآلن 

في جهود اإلغاثة باليابان.
وق����ال ش����وارتز » هن����اك 
إمكانيات محدودة للمخابرات 

واملراقبة واالستطالع«.
الواليات املتحدة  ان  وذكر 
ستستخدم على األرجح قاذفات 
قنابل ومقاتالت رمبا تش����مل 
واف-15  اف-16  طائ����رات 
واف-22 لضرب أهداف على 

األرض.
كما ستنشر طائرات مراقبة 
الى  وطائرات تزويد بالوقود 
جانب مع����دات اتصال بالقمر 
االصطناعي وطائرات تستطيع 

التش����ويش عل����ى االتصاالت 
الليبية.

هل س�يكون ه�ذا فعاال ف�ي وقف 
القذافي؟

٭ مع مرور الوقت يتناقص 
املقتنع����ون بأن فرض منطقة 
حظر طيران سيكون حاسما 

على األرض.
واعتمدت القوات احلكومية 
الليبية في األساس على نيران 
املدفعية يعقبها تقدم الدبابات 
والقوات البرية األخرى لطرد 
املعارضني املسلحني ورمبا ال 
تستطيع طائرات حلف األطلسي 
التي حتلق فوق ليبيا حماية 

املدنيني على األرض.
وفي مؤش����ر عل����ى وجود 
حتفظات داخل اجليش األميركي 
قال شوارتز ان فرض منطقة 
حظر طي����ران وحده لن يكفي 

لوقف قوات القذافي.
وس����يكون ف����رض حظر 
للطيران ف����وق ليبيا بالكامل 
حتديا كبيرا ألن مساحة األرض 
35 ضعف مساحة البوسنة التي 
فرض احللف حظرا للطيران 
فوقها في أوائل التسعينيات.

وقد يختار املسؤولون فرض 
منطقة حظر طيران محدودة 
حول بنغازي معقل املعارضة 

املسلحة باستخدام عدد صغير 
من املقاتالت وطائرات الدعم.

م�ا املع��دات الت�ي ميل�كه�ا 
القذافي؟

٭ في األسبوع املاضي قال 
جيمس كالبر مدير املخابرات 
الوطنية األميركية إن القذافي 
لديه نحو 80 طائرة في اخلدمة 
تتنوع بني طائرات الهليكوبتر 

وطائرات النقل واملقاتالت.
بينما قال شوارتز إن هناك 
»عدة عش����رات من املقاتالت« 
وطائ����رات الهليكوبت����ر التي 
تقدر أعداده����ا »باملئات« التي 
نفذت »عشرات« الطلعات في 

اليوم.
الليبية  الطائ����رات  لك����ن 
التي يق����ول كالبر إنها تعتمد 
على االس����تهداف البصري ال 
االستهداف باستخدام الكمبيوتر 
أقل تطورا بكثير من الطائرات 
وطائ����رات الهليكوبت����ر التي 
يستخدمها اجليش األميركي.

الدول����ي  املعه����د  ويق����در 
للدراسات االستراتيجية وهو 
مؤسسة بحثية مقرها لندن أن 
القذاف����ي لديه نحو 40 طائرة 
حربي����ة وأن معظ����م معدات 
قواته اجلوية عفى عليها الزمن 

باملقاييس الغربية.

زيوريخ � أ.ف.پ: أكد خبراء 
امس ان التحصينات واملالجئ 
التي بناها الزعيم الليبي معمر 
القذافي هي من تصميم وجتهيز 
مهندسني سويسريني عملوا على 
تصدير اخلبرات السويسرية في 

مجال املالجئ الى دول عدة.
وأوضح اريك بوزر: »توجد 
في ليبي���ا حتصينات مجهزة 

بتكنولوجيات سويسرية.
ف���ي  وق���د مت تطويره���ا 
الثمانينيات والتسعينيات من 
قبل مكاتب مهندسني سويسريني 
صمموا ايضا حتصينات اجليش 

السويسري«.
املهن���دس  ه���ذا  ورأى 
املتقاع���د الذي بنى حلس���اب 
اجليش السويسري عددا من 
التحصينات، ان مالجئ النظام 
الليبي لم تشيد مع ذلك لتقاوم 
القناب���ل احلديثة القادرة على 
اختراق عدة امتار من الباطون 

املسلح.
واث���ار حتقي���ق بثته قناة 
اجلزيرة الفضائية القطرية عن 

حصن حتت مقر اقامة مهجور 
للعقيد القذاف���ي في البيضاء 
)ش���رق(، موج���ة انفعال في 

االحتاد السويسري.

والش���ريط املصور داخل 
امللج���أ يكش���ف بوضوح عن 
اسم الشركة السويسرية »لوا« 
املتخصصة حالي���ا في صنع 

انظمة التهوية للمصانع، مكتوبا 
على لوحة حتك���م كهربائي. 
واكتفت شركة »لوا« ردا على 
وكالة فرانس ب���رس، بالقول 
انها تخلت في التسعينيات عن 
قس���م التحصينات الى شركة 
سويسرية اخرى تدعى »اندير«. 
واوضحت هذه االخيرة »انها ال 

تنشط في ليبيا«.
غير ان رئيس شركة »اندير« 
مايكل ري����دو اوضح ان »لوا« 
عملت في املاضي في عدة دول، 
لكنه لم يحددها. وبحسب ريدو، 
فان قرار احلكومة السويسرية 
في اوج احلرب الباردة املتعلق 
بضمان حماية س����كانها عبر 
اط����الق برنامج كبي����ر لبناء 
مالجئ مدنية وعسكرية، اثار 
»قفزة« حقيقية في القطاع في 
الس����بعينيات والثمانينيات. 
التي تنتشر  ومتلك سويسرا 
فيه����ا التحصين����ات بش����كل 
كبير، حوال����ي 300 الف ملجأ 
تسمح باستقبال 95% من عدد 

سكانها.

واشنطن ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« امس إن اجليش املصري يسلح الثوار في 

ليبيا بعلم من الواليات املتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أميركيني ومسؤولني 

من الثوار الليبيني قولهم إن »اجليش املصري بدأ 
بنقل األسلحة عبر احلدود إلى الثوار الليبيني بعلم 

من واشنطن«.
وأشارت إلى أن الشحنات تضم بشكل أساسي 
أسلحة خفيفة وبنادق وذخائر ويبدو انها »أول 

حالة مؤكدة عن حكومة خارجية تدعم الثوار 
املقاتلني« الذين كانوا قد بدأوا في التراجع حتت 

ضربات القوات املوالية للزعيم معمر القذافي.
وقالت إن الشحنات املصرية هي »املؤشر األقوى 

حتى اآلن على ان بعض الدول العربية تستمع 
إلى النداءات الغربية بأن تتدخل إلى جانب الثوار 

املطالبني بالدميوقراطية في قتالهم ضد القذافي في 
ليبيا«.

ونقلت عن مسؤول أميركي رفيع املستوى قوله إن 
مصر بدأت بتسليح الثوار »منذ بضعة أيام« وهي 

مستمرة في ذلك وأضاف »ال توجد سياسة أميركية 

رسمية أو اعتراف بأن ذلك يحدث« ولكنه أردف 
»هذا أمر نعلم به«.

وقالت الصحيفة إنها لم تتمكن من احلصول 
على تأكيد من وزارة اخلارجية املصرية أو رئاسة 

الوزراء أو املجلس األعلى للقوات املسلحة.
وقال املسؤول األميركي إن شحنات األسلحة 

»جاءت متأخرة قليال« لقلب التوازن العسكري 
لصالح الثوار الذين يواجهون هجوما من قوات 

القذافي التي تستخدم األسلحة الثقيلة والدبابات 
والطائرات.

ونقلت الصحيفة عن رجل األعمال الليبي في 
القاهرة هاني سوفالقس الذي يعمل كملحق 

تواصل بني الثوار واحلكومة املصرية قوله »نعلم 
ان املجلس العسكري املصري يساعدنا ولكن ال 

ميكن أن يكونوا ظاهرين جدا«.
وقال إن »األسلحة تدخل« وأضاف »أعطى 

األميركيون الضوء األخضر للمصريني ليقدموا 
املساعدة« وأضاف »ال يريد األميركيون أن يتدخلوا 

على مستوى مباشر ولكن املصريني لن يقوموا 
بذلك ما لم يحصلوا على الضوء األخضر«.

األمم املتحدة تقر فرض احلظر اجلوي.. وقطر واإلمارات تشاركان

النظام الليبي يرضخ لقرار مجلس األمن ويوقف إطالق النار من جانب واحد
مبتسما بينما يردد شقيقه األكبر 
فرج )17 عاما( الذي ينتمي الى 
جيل الث���ورة الرقمية »ديليت 

)حذف( القذافي«.
وقال سعد ان القذافي »ليس 
لديه سوى مرتزقة ونحن لدينا 
وطنيون. سنس���ترد اجدابيا« 
املدينة التي تبعد 160 كلم جنوب 
بنغازي والتي تخضع لسيطرة 
املتمردين لك���ن تطوقها قوات 

القذافي بشكل شبه كامل.
واض���اف »اآلن يج���ب على 

شعب طرابلس ان يتمرد«.
وعند موقف السيارات حيث 
علت األب���واق واختلطت بأزيز 
رصاص الرشاش���ات قال احمد 
الذي جاء الى الساحة مع زوجته 
وأبنائه »علمنا بالنبأ من قناة 
التي متوله���ا وزارة  احل���رة« 

اخلارجية االميركية.
واض���اف مبتس���ما »انتهى 
القص���ف واملعاناة. انتهينا من 
احلرب. نصرنا كامل والقذافي 

لم يعد يستطيع النجاة«.

العلم الليبي.
وفي الساعة الثانية فجرا، لم 
يكن سكان بنغازي راغبني في 
النوم وقرروا مواصلة احتفاالتهم 
التي تشبه تلك التي جتري بعد 
مباريات كأس العالم. وفي سماء 
»عاصمة« التمرد أطلقت العاب 
نارية. ووقف رجل مسن وهو 
يرفع اشارة النصر بينما هتف 
شبان »واحد اثنان ثالثة يحيا 
ساركوزي«. وقال م.سعد )47 
عام���ا( »خرجت الى الش���ارع 
بسبب الضجيج«. وفي الشارع 
اعلن له الشباب نبأ قرار االمم 
املتحدة. وأوضح سعد »لم نعد 
نشعر باخلوف. سئمنا أجواء 
اخلوف التي سادت 42 عاما. اآلن 
ميكنني ان اسمح البني يوسف 
)12 عاما( ان يشارك في القتال 
ضد جيش القذافي. لم أعد أخشى 
طيران القذافي ومدفعيته التي 
قتلت ع���ددا كبيرا من الليبيني 

الصاحلني«.
والى جانبه وقف يوس���ف 

على تبني ق���رار األمم املتحدة 
الذي يجيز استخدام القوة ضد 
قوات القذافي مما يسمح بتوجيه 
الى ليبيا »اآلن  ضربات جوية 
ميكننا القت���ال حتى آخر رجل 

وحتى آخر امرأة«.
م���ن جهته، أوضح حس���ني 
مدني املهندس البالغ من العمر 
48 عاما والذي قتل شقيقه في 
القم���ع الدموي لتمرد س���جن 
بوسليم قرب طرابلس في 1996 
»كنا بحاجة الى منطقة احلظر 
اجلوي لكن يجب قصف البنى 
التحتية العسكرية في طرابلس 

وسرت وسبها«.
وفي الساحة، تدفقت سيارات 
بي���ك آب وأخ���رى صغي���رة 
وشاحنات وسط اطالق نار كثيف 
والعاب نارية بينما وضع أطفال 
على أسطح السيارات واصطف 
شبان على شاطئ البحر حيث 
أطلقت عب���وات ديناميت ادى 
انفجارها الى ارتفاع املياه عدة 
أمتار. ورفع العلم الفرنسي قرب 

حمام دم«.
وق���ال أيض���ا ان الناس في 
بنغازي خائفون من »امليليشيات 
املسلحة« وان املئات من املواطنني 
الليبي  بالتلفزيون  يتصل���ون 
ويطلب���ون من ق���وات النظام 

حتريرهم من »اإلرهابيني«.
واتهم العرب بأنهم يريدون 
تصفية حسابات مع ليبيا من 
إلى حظر جوي  خالل دعوتهم 
عليه���ا، وق���ال ان »املفارقة ان 
الليبيني سعداء بالواليات املتحدة 
ألنهم سمعوا أنها ضد الهجمات 
اجلوية ضد ليبيا وهم ال يدعمون 
البريطانيني.  الفرنس���يني وال 
ويعتبرون ان األوروبيني والعرب 

خانوهم«.
ولكن لعل أكثر التصريحات 
واقعية جاءت على لسان وزير 
اخلارجية الليبي موسى كوسا 
الذي اكد أن طرابلس قررت وقف 
إطالق الن���ار وجميع العمليات 
العسكرية بشكل فوري التزاما 
بقرار مجلس األمن الدولي، أكد 
الثوار الليبيون، أن هذا القرار 
من جانب الرئيس الليبي معمر 
القذافي، لن يغير شيئا بالنسبة 

لهم.
في غضون ذلك وعلى وقع 
ابواق السيارات وأزيز الرصاص 
الرشاش���ات املض���ادة  ودوي 
للطي���ران راح رجال يتبادلون 
العن���اق وآخرون يبكون فرحا 
وهم يرقصون رافعني علم ليبيا 
في وسط بنغازي الذي تدفق اليه 
آالف الثوار قال أحدهم »بفضل 

األمم املتحدة انتهى القذافي«.
وفي ساحة املجلس الوطني 
مقاب���ل البحر، تعانق حس���ني 
ومجيد وحولهما شبان يرقصون 
ويرددون هتافات معادية للزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وقال مجي���د بورحيم الذي 
يعمل ف���ي قطاع النف���ط »انه 
أجمل يوم في حياتي. هذا بفضل 
الغربي���ني وخصوصا الرئيس 
)الفرنسي نيكوال( ساركوزي. 
لن ننسى أبدا ما فعلته فرنسا 

من اجلنا«.
وتاب���ع بورحيم بعد دقائق 

القرار الدولي بأنه غير عادل ألن 
ليبيا لم تشهد أي »قصف جوي 
ألحياء مدنية أو ملظاهرات« على 

حد زعمه.
وزعم س���يف اإلسالم أن أي 
مدني لم يس���قط ف���ي املعارك 
بني قوات النظام ومن وصفهم 
بامليليشيات املسلحة، حتى أنه 
أضاف ان »اإلرهابيني أو املسلحني 
استس���لموا لذلك لم يكن هناك 

بل ستتمركز حولها وستتكفل 
الش���رطة ووح���دات مكافحة 
اإلرهاب بنزع أسلحة املعارضة 

في املدينة.
وقال سيف اإلسالم في حديث 
لشبكة »إيه.بي.سي« األميركية 
اول م���ن امس م���ع الصحافية 
كريستيان أمانبور بعد صدور 
الق���رار »نحن ف���ي بلدنا ومع 
شعبنا. ولسنا خائفني« واصفا 

نعم تغيرت قواعد اللعبة في 
ليبيا مع دخول املواجهات بني 
القذافي شهرها  الثوار وكتائب 
الثان���ي، فبعد طول انتظار اقر 
مجلس االمن الدولي قرارا يفرض 
منطقة حظر جوي فوق ليبيا 
ويجيز استخدام القوة ضد نظام 
العقيد معمر القذافي ملنعه من 
شن هجمات على املدنيني، حيث 
دبت احلياة مج���ددا في قلوب 
الثوار الذي���ن احتفلوا ابتهاجا 

في كل أنحاء البالد.
االم���ن القى  ق���رار مجلس 
ترحيبا دوليا واسعا باستثناء 
الصني واملانيا والهند وروسيا 
والبرازي���ل، كم���ا رحبت قطر 
بالقرار حيث نقلت وكالة االنباء 
القطرية عن مصدر مسؤول في 
وزارة اخلارجية قوله »رحبت 
قطر بالقرار وقد قررت املشاركة 
في اجله���ود الدولي���ة الهادفة 
حلقن الدم���اء وحماية املدنيني 

في ليبيا«.
ف���ي ه���ذا الوق���ت، اعل���ن 
ديبلوماسي في االمم املتحدة ان 
قطر واالمارات العربية املتحدة 
ستشاركان في عمليات عسكرية 
مشتركة ضد نظام العقيد معمر 
القذافي في ليبيا في اطار مهمة 

االمم املتحدة.
الديبلوماس���ي  وقال ه���ذا 
»ستكون هناك مشاركة من قبل 
قطر واالمارات العربية املتحدة. 
لقد تأكد ه���ذا االمر في مجلس 

االمن« الدولي.
ولم متض ساعات قليلة على 
اعالن الق���رار في مجلس االمن 
حتى جاء الرد الليبي على لسان 
الناطق باس���م اللجن���ة العامة 
املؤقتة ل���وزارة الدفاع الليبية 
الدولي  الق���رار  ان  اك���د  حيث 
سيعرض جميع املالحة اجلوية 
والبحرية في البحر املتوس���ط 

للخطر.
اكد س���يف اإلسالم  بدوره، 
القذافي ان النظام الليبي ليس 
خائف���ا من الق���رار الذي يجيز 
استخدام القوة ضده، فيما أشار 
شقيقه الساعدي إلى ان القوات 
املوالية لوالده لن تدخل بنغازي 

)أ ف ب( ليبية في بنغازي تطلق النار فرحاً بالقرار الدولي الذي صدر عن مجلس االمن  

»وول ستريت جورنال«: مصر تسلح الثوار الليبيني

سيف اإلسالم يؤكد 
عدم اخلوف من القرار 

الدولي.. والساعدي: 
لن ندخل بنغازي


