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القذافي في رسالة ألوباما: »ابننا بركة حسني قلت لك من قبل حتى لو ليبيا دخلت حرباً مع أميركا ستبقى ابني«!

احلظر اجلوي فوق ليبيا دخل حيز التنفيذ والقذافي يتحصن بالدروع البشرية!

وذكرت ش����بكة »بي بي سي« 
اإلخبارية أن احلملة ستضم قاذفات 
من ط����راز تورنادو ومقاتالت من 
طراز يوروفايتر إضافة إلى طائرات 
مراقبة من طراز »منرود« وطائرات 

نقل من طراز »في سي«.
ويتوقع اخلبراء العسكريون 
أن يتم استدعاء طائرات تورنادو 
في حالة حدوث قتال فوق األجواء 
الليبية حيث قد تستخدم أسلحة 
التفجير الدقيق إلضعاف األهداف 
األرضي����ة مثل األنظم����ة املضادة 
للطائرات أو ملنع القوات الليبية 

من مهاجمة قوات الثوار.
ويحتم����ل أن تثب����ت طائرات 
اليوروفايتر تفوقها على الطائرات 
الليبية إذا ما آلت األمور إلى قتال. 
لكن اليزال من غير الواضح عدد 
الطائرات البريطانية التي سيمكن 

إرسالها ألي اشتباك محتمل.
والقواعد التي ميكن أن تشكل 
نقطة انطالق ألي عمل ضد ليبيا هي 
املوجودة جنوبي فرنسا وجنوب 

إيطاليا وقبرص ومالطا.

القذافي وجه رسائل اليوم )امس( 
الى رؤساء ورؤساء وزراء كل من 
أميركا والصني وروس����يا واألمني 
العام لألمم املتحدة من أجل السرعة 
في إرسال مراقبني دوليني من اجل 
مراقب����ة الوقف التام مل����ا أعلنته 
الدولة الليبية منذ صدور القرار 
1973 بش����أن احلظر اجلوي على 
ليبيا والت����زام ليبيا مبا جاء في 

هذا القرار.
وجدد موس����ى كوس����ا خالل 
املؤمتر الصحافي التزام بالده التام 
مب����ا أعلنته بالوقف التام إلطالق 
النار في جميع ربوع ليبيا ونحن 
ملتزمون مبا ج����اء في القرار من 
حماية املواطنني واألجانب واملقيمني 
والشركات واملمتلكات األجنبية في 
ليبيا. أما في الشق األمني وفيما 
املدن  املعارك في معظم  استمرت 
الليبية امس وخاصة على اطراف 
بنغازي وزنتان، بدأت بريطانيا 
امس في إعادة نشر طائرات عسكرية 
في البحر املتوسط حتسبا حلملة 

عسكرية في األجواء الليبية.

لكن رد القذافي كان سريعا اذ 
وجه رس����الة الى فرنسا واميركا 
الدول����ي، نقلها  األم����ن  ومجلس 
الليبية،  املتحدث باسم احلكومة 
أشار فيها الى أن كل الشعب الليبي 
معه حتى االطفال وأنه مس����تعد 
للموت من اجله، مؤكدا ان قواته 

تواجه تنظيم القاعدة.
ورأى أن قرارات مجلس األمن 
أنه ليس للمجلس  باطلة، مؤكدا 
حق التدخل بشؤون ليبيا الداخلية، 
وأنهم س����يندمون اذا اقدموا على 
التدخل. وأكد أنه ال ميكن ان تطلق 
قواته رصاصة واحدة على الشعب 
الليبي. وفي كلم����ات خاصة الى 
الرئيس االميركي باراك اوباما قال 
»البننا بركة حسني اوباما فخامة 
الرئيس االميركي قلت لك من قبل 
حتى لو ليبيا دخلت حربا مع اميركا 
فستبقى ابني واكن لك كل احلب 
كابني واريد ان ابقي نفس الصورة 

لك عندي«.
وفي سياق متصل أكد موسى 
كوسا وزير اخلارجية الليبية أن 

في ليبيا. وق����ال اوباما في كلمة 
ألقاها في البيت األبيض »لدينا كل 
ما يشير الى ان القذافي ميكن ان 
يرتكب جتاوزات بحق شعبه لو 
لم يوضع له حد. ميكن ان ميوت 
اآلالف، وان تنش����أ عن ذلك أزمة 
الى ان بالده  إنسانية«، مش����يرا 
ستنشر قوات في اطار فرض احلظر 
اجلوي فوق ليبيا، لكنه لم يحدد 
مدى املشاركة العسكرية االميركية 

في اي حترك.
اوباما إرسال قوات  واستبعد 
برية ف����ي ليبيا موضح����ا ان اي 
حترك اميركي سيتركز على حماية 

املدنيني.
وقال انه سيكون على القذافي 
حتمل »عواقب« رفضه احترام قرار 
مجلس االمن الدولي املتخذ والذي 

يطالبه بوقف إطالق النار.
وأوضح »الش����روط )القرار( 
ليست موضع تفاوض. ان لم ميتثل 
القذافي للقرار، فإن املجتمع الدولي 
القرار  سيتحرك. وسيتم تطبيق 

عبر حترك عسكري«.

معمر القذافي قد خرق وقف إطالق 
النار.

أما املستشارة األملانية اجنيال 
ميركل فقد رأت ان القوى العاملية 
متفقة على ضرورة وقف العنف 
في ليبيا، لكنها اكدت ان أملانيا لن 

تشارك في عمل عسكري.
من جانبها أعلنت قطر ودول 
اوروبية عدة م����ن بينها بلجيكا 
وهولندا والدمنارك والنرويج عزمها 
املشاركة في العمليات العسكرية 
في ليبيا، عل����ى ما افادت مصادر 

ديبلوماسية.
وقد استبق القذافي القمة العربية 
األوروبي����ة بالتحصن مبواطنني 
حيث أفاد التلفزيون الرسمي بأن 
مئات منهم جتمعوا أمس في باب 
العزيزية ومطار طرابلس واملواقع 

التي يحتمل قصفها.
وفي سياق ردود الفعل الدولية 
أيضا هدد الرئيس االميركي باراك 
اوباما العقيد معمر القذافي بعملية 
عسكرية اذا لم ميتثل لقرار األمم 
املتحدة لكنه استبعد تدخال بريا 

جودة واالماراتي عبداهلل بن زايد 
آل نهيان وأمني عام األمم املتحدة 
بان كي مون، دون ان يشارك اي 
قائد افريقي في القمة. وأفاد مصدر 
ديبلوماس����ي فرنسي بأن رئيس 
مفوضية االحت����اد االفريقي جان 
بين����غ الذي اعلن عن مش����اركته 
بقي في نواكش����وط )موريتانيا( 
للمشاركة في اجتماع مع رؤساء 
ال����دول االفريقية اخلمس املوكلة 
بالتوصل الى حل س����لمي لالزمة 

الليبية.
وفور انتهاء القمة أعلن الرئيس 
الفرنسي نيكوال س����اركوزي ان 
الطائرات الفرنسية بدأت منذ اآلن 
مبنع الهجمات اجلوية التي يشنها 
نظام الزعيم الليبي معمر القذافي 
على الثوار ف����ي ليبيا، مؤكدا أن 
قوات القذافي بدأت منذ س����اعات 

قصف مواقع الثوار.
ب����دوره اعتبر رئي����س وزراء 
بريطاني����ا ديڤي����د كامي����رون أن 
الوقت قد حان لتحرك سريع في 
ليبيا، مشيرا إلى أن الزعيم الليبي 

عواصم - وكاالت: تتس����ارع 
األحداث الليبية بشكل دراماتيكي 
وتتش����تت األنظ����ار باجتاه����ني: 
األول على احلركة الديبلوماسية 
والسياس����ية الناشطة بني الدول 
االوروبي����ة املتحمس����ة لإلطاحة 
بالعقيد معم����ر القذافي، والثاني 
على مس����ار العمليات العسكرية 
املستمرة في ليبيا رغم اعالن وزير 
خارجيتها امس التزام بالده بقرار 
مجلس األمن 1973 ووقف إطالق 

النار. 
وعل����ى الصعي����د السياس����ي 
عق����دت امس قمة ب����ني قادة دول 
غربية وعربية في باريس لبحث 
الوضع في ليبيا، ومن بني القادة 
ال� 22 املشاركني املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل التي امتنعت بالدها 
ع����ن التصويت على ق����رار األمم 
املتحدة ورئيس الوزراء االسباني 
خوسيه لويس ثاباتيرو ورئيس 
الوزراء القطري حمد بن جاسم آل 
ثان����ي ووزراء اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري واالردني ناصر 

صورة مركبة لطائرة امليراج التي تعود للثوار وأسقطتها قوات القذافي في بنغازي

ميركل: قوى العالم 
متفقة على وقف 

العنف في ليبيا لكننا 
لن نشارك في عمل 

عسكري

حركة عموم أفريقيا تؤكد استعدادها 
للزحف إلى ليبيا للدفاع عنها

أملانيا تنفي عزلتها المتناعها
عن التصويت على الـ»1973«

»املقومات«: األنظمة القمعية 
الظاملة أصابها الصمم »دير شبيغل«: القذافي حاول 

ابتزاز املستشار األملاني األسبق

عادل امام لسيف القذافي:
أنت عبيط وأقرع كمان!

تركيا تعلن استعدادها للتدخل 
لوقف إطالق نار دائم في ليبيا

طرابل����س � أ.ش.أ: أكدت حركة عم����وم افريقيا بكل فروعها 
في جميع أنحاء العالم، اس����تعدادها للزحف إلى ليبيا للدفاع 
عنها ضد أي اعتداء أو معتٍد. وقال رئيس مجلس حركة عموم 
افريقي����ا »روجاراما دانيل« في برقية إلى العقيد معمر القذافي 
ووجه نس����خة منها إلى االحتاد األوروب����ي واجلامعة العربية 
والسفير األميركي في العاصمة األوغندية كمباال:  »ليس لدينا 
أدنى ش����ك بأن هذه األحداث خلق����ت لغرض واحد وهو عرقلة 
تقدم وحرية دول افريقيا العظيمة. إن هذه الفلسفة اإلمبريالية 
الفاشية االستعمارية اجلديدة يتم الترويج لها على أنها لنشر 
دميوقراطية الغرب وبحجة نصرة حقوق اإلنسان، وكلنا نعلم 
اننا في حركة عموم افريقيا مدركني بأن أفكار االخ قائد الثورة 
معمر القذافي ليس����ت فقط لليبيا وإمنا هي للعالم كله ونحن 
متمس����كون بها وسنموت من أجلها وال يس����تطيع أي أحد أن 
يأخذه����ا. إن حركة عموم أفريقيا بكل فروعها في جميع أنحاء 
العالم س����وف لن تقف مكتوفة األيدي وسوف تتعامل مع أى 

عمل شأنه زعزعة أفريقيا بكل حزم«.

برلني � كونا: نفت وزارة اخلارجية األملانية أمس ما تناقلته 
بعض الصحف األملانية خ����الل اليومني املاضيني عن ان برلني 
تعاني عزلة سياسية بسبب امتناعها عن التصويت على القرار 
االممي رقم 1973 الذي اجاز فرض منطقة حظر جوي على ليبيا 

وتدخال عسكريا ضد القوات املوالية لنظام القذافي.
وأكد وكيل وزارة اخلارجية األملانية فيرنر هوير في تصريحات 
لصحافي����ة »هامبورغر ابندبالت« ان أملانيا لم تعزل نفس����ها 
بامتناعها عن التصويت على قرار االمم املتحدة قائال »ش����ركاء 
كثيرون أعربوا ايضا عن ش����كوكهم الكبيرة في جدوى توجيه 

ضربة عسكرية للنظام الليبي«.
وأضاف ان الدول الش����ريكة الس����يما تلك التي نادت منها 
بتوجيه الضربات العس����كرية »اعربت عن تفهمها واحترامها 

للقرار األملاني باالمتناع عن التصويت«.
وعما ميكن ان تقدمه أملانيا للمجموعة الدولية قال املسؤول 
األملاني ان بالده »متلك جميع االمكانات لتقدمي كل ما هو مطلوب 
خ����ارج إطار تدخل عس����كري في ليبيا« مؤك����دا ان »أملانيا لن 
تتأخر فور بدء التحول الدميوقراطي في ليبيا عن تقدمي جميع 

املساعدات الالزمة كما فعلت في تونس ومصر«.

استنكرت جمعية مقومات حقوق اإلنسان ما قامت به مجموعات 
من القناصة التابعة ألجهزة االمن اليمنية بقتل املدنيني املتظاهرين 
سلميا في ساحة التغيير بصنعاء مخلفة عشرات القتلى ومئات 
اجلرحى في مناظر ومشاهد بشعة تقشعر لها األبدان طالعتنا 
به القنوات االخبارية ذكرتنا مبجازر نظام القذافي منددة بهذه 
اجلرمية التي استهدفت مدنيني عزال وصحافيني واعالميني لم 
يرفعوا سالحا بوجه احد او يطلقوا رصاصة بالهواء مما يؤكد 
موت الضمير االنس����اني لهذا النظام البوليسي القمعي الظالم 
الذي اصابه الصمم ولم يعتبر ويتعظ مما حدث لنظرائه الذين 
انتهجوا نفس سياس����ة القتل والترويع فنال����وا وبال ظلمهم 
وجترعوا عواقبه املري����رة. وثمنت اجلمعية في بيانها املوقف 
املش����رف ملجلس االمن الدولي في ف����رض احلظر اجلوي على 
الدولة الليبية لتأمني حماية الش����عب الليبي ضد نظام معمر 
القذافي الذي يقصف بالطائرات والدبابات مدنا وقرى وابرياء 

وعزال دون رادع او وازع من ضمير.

هامبورج � د.ب.أ: كشفت مجلة »دير شبيغل« األملانية أن 
الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من حكومة املستشار األملاني 
األسبق هيلموت شميت تسليم املعارضني املقيمني في أملانيا 
له أو السماح له بتصفيتهم جسديا. وجاء في تقرير املجلة 
املقرر صدورها غدا استنادا إلى ملفات من وزارة اخلارجية 
األملاني���ة أن القذافي هدد باتخاذ »إجراءات مضادة« في حق 

األملان املقيمني في ليبيا إذا رفضت أملانيا طلبه.
وذكرت املجلة أنه مت تس���ليم الطلب إلى السفير األملاني 

في طرابلس، جونتر هيلد، في 27 مايو عام 1980.
وجاء ف���ي الطلب أنه يتعني عل���ى احلكومة األملانية أن 
تختار ما إذا كانت تريد »التعاون مع خائنني أو مع الشعب 
الليبي«، وأش���ار الطلب إلى أن األمر يدور حول »عدد قليل 
نسبيا من األشخاص«. وبحسب تقرير املجلة، أمرت طرابلس 
من قبل باغتيال العديد من املعارضني للنظام الليبي في غرب 
أوروبا. ووفقا لبيانات الس���فير األملاني هيلد، أمر القذافي 
ش���خصيا بتنفيذ تلك العمليات. وكان يعيش في أملانيا في 
ذلك احل���ني 2500 ليبي، بينهم معتقلون، وكانت اخلارجية 

األملانية تخشى من أن يعذبهم القذافي.

بات القذافي وابنه سيف مادة للتندر والفكاهة على »فيس 
بوك« واليوتيوب بسبب تصريحاتهما ضد الشعب الليبي، 
حيث انتشر مؤخرا ڤيديو مزدوج يجمع سيف االسالم جنل 
معم���ر القذافي وهو يخاطب الش���عب الليبي والفنان عادل 
امام. وفي هذا الڤيدي���و يظهر عادل امام من خالل املونتاج 
وهو يسخر من كالم سيف االسالم القذافي، وقد بدأ الڤيديو 
بقول سيف االسالم: اآلن حكيت لكم، فيرد عليه عادل امام: 

ايه الرجل العبيط ده؟
وتتكرر جملة عادل امام في كل مقطع ردا على كالم سيف 
االسالم وهو يخاطب الش���عب الليبي، ويقول لهم: كان في 
خاليا كثيرة كشفناها، في عرب وليبيني استعملوا حبوب 
املخدرات والهلوسة واس���تعملوا الفلوس واملهاجرين غير 
الش���رعيني، ويرد عليه عادل امام: اي���ه الرجل العبيط ده؟ 
واحلكومة عارفة انه عبيط؟ يعني مكتوب في الباسبور انه 

عبيط؟ ينهار ازرق عبيط واقرع كمان!

أنقرة � يو.بي.آي: أعلن وزير اخلارجية التركي أحمد داود 
أوغلو عن استعداد بالده للتدخل من أجل تطبيق وقف إطالق نار 
دائم ووقف إراقة الدماء في ليبيا. ونقلت وكالة أنباء األناضول 
عن داود أوغلو قوله للصحافيني ان تركيا مستعدة للتدخل 
م���ن أجل تطبيق وقف إطالق نار دائم ووقف إراقة الدماء في 
ليبيا. وأضاف ان قرار مجلس األمن 1973 بفرض حظر جوي 
على ليبيا هو خطوة مهمة باجتاه وقف إطالق النار وتطبيع 
الوضع اإلنساني في ليبيا. وردا على طلب احلكومة الليبية 
أن تلع���ب تركيا دور املراقب قال داود أوغلو »إذا أعلن وقف 

إلطالق النار، فإن تركيا مستعدة للقيام بذلك«.

األمني العام للجامعة العربية أكد أن القرار »1973« ال يعطي مبرراً ألي عمل عسكري

القاه���رة � د.ب.أ: قال األمني 
العام للجامع���ة العربية عمرو 
موس���ى ان ق���رار مجلس األمن 
الدولي بشأن فرض حظر جوي 
على ليبيا 1973، ال ميس سيادتها 
وال وح���دة أراضيها وال يعطي 
مب���ررا ألي جه���ة للقيام بعمل 
عسكري ما أو احتالل األراضي 

الليبية.
وأبدى موسى في تصريحات 
لصحيفة »الش���رق األوس���ط« 
اللندنية الصادرة امس ترحيبه 
الش���خصي وترحيب اجلامعة 
العربي���ة بهذا القرار، ولفت إلى 
أن ه���ذا القرار يس���تهدف إنقاذ 
وحماي���ة املدنيني م���ن هجمات 

القوات احلكومية.
وأشار إلى أن هذا القرار كان 
واضح���ا جدا في أن���ه ال ميس 
السيادة الليبية ويحترم وحدة 
الليبية وأال تستخدم  األراضي 
قوات عس���كرية تغزو أو حتتل 

ليبيا.

نفس الوضع 
والصدف!

املدحور معمر القذافي واملقبور 
صدام حسني اثنان تسيدا سدة 
احلكم في بالدهما وملدة طويلة، 

وحكما شعبيهما بالبطش 
والعدوان، وبالنار واحلديد، 

وباجلوع واحلرمان.
االثنان وقف كل العالم في 

وجهيهما القبيحني، وضدهما 
في حتالف دولي فريد من نوعه 

إلزالتهما من الوجود.
الصورتان معبرتان بالشكل 

واملضمون نشرتهما 
مؤخرا جريدة »اندبندنت« 

البريطانية.

موسى: قرار مجلس األمن ال ميس سيادة ليبيا
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