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طرابلس ـ أ.ف.پ: تسلسل 
األحداث في ليبيا التي تشهد 
منذ 17 فبراير انتفاضة ضد 

نظام العقيد معمر القذافي الذي 
يحكم البالد منذ نحو 42 عاما:

٭ 19 مارس: مسؤولون 
في وزارة الدفاع األميركية 

)الپنتاغون( يقولون ان سفنا 
حربية وغواصات أميركية 

وبريطانية أطلقت 110 صواريخ 
توماهوك على أنظمة الدفاع 

اجلوي الليبية في اطار »عملية 
الفجر« املرحلة األولى من عمل 

عسكري ضد ليبيا لفرض 
احترام منطقة احلظر اجلوي 

التي أقرتها األمم املتحدة. 
أعلنت فرنسا ايضا ان طائراتها 

شنت غارات.

- أعلن الرئيس األميركي باراك 
اوباما: »اليوم سمحت للقوات 
املسلحة للواليات املتحدة ببدء 

عمل عسكري محدود في 
ليبيا«.

- أكد الزعيم الليبي معمر 
القذافي ان البحر األبيض 

املتوسط حتول »ميدان حرب 
فعلية«.

ـ أسقطت طائرة تابعة للثوار 
في شرق ليبيا حيث يدور قتال 

ضار حول بنغازي دفع املئات 
الى الرحيل باجتاه الشرق.

٭ 18 مارس: أعلنت فرنسا 
ان الضربات ضد قوات القذافي 
ميكن ان تبدأ »خالل ساعات«. 

أعلنت ليبيا وقفا فوريا الطالق 
النار وقالت انها ملتزمة قرار 

األمم املتحدة.

- قال حلف شمال األطلسي انه 
يناقش األزمة.

٭ 17 مارس: مع استعدادات 
القوات املوالية للزعيم الليبي 

ملهاجمة بنغازي، تبنى مجلس 
األمن الدولي قرارا ينص على 

استخدام القوة العسكرية 
لوقف الهجوم، باستخدام كل 

الوسائل املتوافرة.

- امتنعت خمس دول عن 
التصويت )الصني وروسيا 
وأملانيا والبرازيل والهند( 

بينما احتفل الثوار في بنغازي 
بالقرار.

٭ 12 مارس: أكد سيف 
اإلسالم القذافي ان القوات 

املوالية تسيطر على 90% من 
البالد.

- مقتل مصور صحافي في 
قناة »اجلزيرة«.

٭ 11 مارس: طلب الثوار 
احلصول على أسلحة بينما 

حتدثت فرنسا وبريطانيا عن 
ضرورة توجيه ضربات الى 

قوات القذافي.

٭ 10 مارس: قوات القذافي 
تسيطر على الزاوية قرب 

طرابلس.

- فرنسا تصبح اول دولة 
تعترف رسميا باملجلس 
الوطني االنتقالي الليبي 

املعارض.

٭ 5 مارس: القوات احلكومية 
تشن هجوما على مدينة 

الزاوية غرب طرابلس والثوار 
يواصلون تقدمهم نحو الغرب.

- املجلس الوطني الذي أسسته 
املعارضة يعقد اول اجتماع له 

في بنغازي ويعلن نفسه املمثل 
الوحيد لليبيا.

٭ 3 مارس: توقيف ثالثة 
جنود هولنديني األحد من قبل 
اجليش الليبي كانوا يقومون 

بإجالء مدنيني اثنني.

٭ فتحت احملكمة اجلنائية 
الدولية حتقيقا بحق القذافي 

وأبنائه ومسؤولني كبار للتثبت 
من احتمال ارتكابهم »جرائم 

ضد االنسانية«.

٭ 1 مارس: املعارضة تسيطر 
على الشرق الليبي والعديد 

من مدن الغرب في حني ظلت 
العاصمة واملناطق احمليطة بها 

حتت سيطرة النظام.

٭ 28 فبراير: القذافي يؤكد 
»كل شعبي يحبني«.

٭ 26 فبراير: الرئيس األميركي 
باراك اوباما يؤكد ان على 
القذافي ان »يرحل اآلن«.

٭ 20 ـ 22 فبراير: مجازر 
وإطالق نار من أسلحة ثقيلة 
في بنغازي بحسب شهود. 

وصدامات دامية في البيضاء.

٭ 18 ـ 19 فبراير

أعمال عنف في بنغازي 
واجليش يصد بالرصاص 

احلي متظاهرين ومواجهات في 
البيضاء.

تسلسل زمني 
لالنتفاضة الليبية

النظام يسلح مليون ليبي ودباباته تصل مصراتة.. وطائرات قطرية تشارك في عمليات قوات التحالف 

القذافي يتوعد: سننتصر ومصيركم مثل موسوليني وهتلر ونابليون 

قامت في الوقت نفسه مبالحقة 
ق���وات برية به���دف تدميرها 
وعادت الى قاعدتها ساملة.وفي 
شرق ليبيا ذكرت وكاالت أنباء 
عاملية ان حوالي 14 جثة على 
األقل وجدت ملقاة حول مركبات 
عسكرية محترقة تابعة لقوات 
موالية للقذاف���ي بعد ضربات 
غربي���ة. وأضافت الوكاالت ان 
الطريق بني بنغازي واجدابيا 
شهد دمارا وعليه العشرات من 
العربات احملترقة فيها ذخيرة 

مازالت تنفجر.
وكان مس���ؤول في مجلس 
األمن القومي األميركي قال ان 
القصف الصاروخي الذي شنته 
القوات األميركية والبريطانية 
في وقت س���ابق قد أعطب الى 
حد بعيد منظومة الدفاع اجلوي 
الليبي���ة. وأكد املس���ؤول »ان 
منظومة الدفاع اجلوي التابعة 
للعقيد الليبي معمر القذافي قد 
أصيبت بالشلل ولكن من السابق 
ألوانه التكهن مبا سيفعل القذافي 

وقواته االرضية للرد«. 
ويبدو أن الرد جاء في مكان 
آخر، حيث قال سكان في مصراتة 
أمس إن قوات موالية للقذافي 
دخلت وسط املدينة التي تسيطر 

ضد قوات معمر القذافي ستكون 
مهاجمة خطوط إمدادها لش���ل 

قدرتها على القتال.
من جه���ة اخرى، قال مولن 
امس ان طائرات من قطر تتحرك 
الى مواقع قرب ليبيا للمشاركة 
في العملية العسكرية الغربية 
لفرض منطقة حظر للطيران.

واضاف: هناك قوات، طائرات 
بشكل محدد، من قطر تتحرك 
ونحن نتكلم ال���ى مواقع، الى 
مسرح العمليات، وهناك بلدان 
اخرى التزمت لكنني افضل ان 
تعلن هي بنفسها هذا االلتزام.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء 
القطري الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني ليل أمس األول ان بالده 
ستساهم في العمليات العسكرية 
ضد قوات العقيد الليبي معمر 
القذافي، مشيرا إلى ان جامعة 
الدول العربية لم تطلب التدخل 
من الغرب بل طلبته من األمم 
املتحدة. وأضاف »نحن ال نقبل 
للش���عب الليبي أي ضرر وال 
نقصد الشعب الليبي وال نقصد 
حت���ى العقيد معمر القذافي أو 
أبناءه، املقصود اآلن كيف نوقف 

حمام الدم«.
وأشار رئيس الوزراء القطري 

»نح���ن لم نطلب م���ن الغرب 
)التدخل( ولك���ن نحن طلبنا 
من األمم املتحدة التي نتعاون 
معها ونش���ترك بها ونعترف 

بقراراتها«.
إلى ذلك، دعت روسيا الدول 
الغربي���ة لوقف االس���تخدام 

»العشوائي« للقوة في ليبيا.
ونقلت وسائل إعالم روسية 
عن بيان للخارجية أن »التقارير 
تقول إنه خالل الغارات اجلوية 
على ليبيا وجهت الهجمات على 
منش���آت غير عسكرية أيضا.. 
وبالنتيجة فقد أفيد عن مقتل 
48 مدني���ا وجرح أكثر من 150 
آخرين.. وبهذا اخلصوص نحن 
ال���دول املعني���ة لوقف  ندعو 

االستخدام العشوائي للقوة«.
من جانب���ه ج���دد رئيس 
ال���وزراء الترك���ي رجب طيب 
الليبي  الزعيم  اردوغان دعوة 
معمر القذافي على التخلي عن 
احلكم ودعا ال���ى وقف فوري 

ألعمال العنف.
وحني س���أله الصحافيون 
خالل زيارة للسعودية عما اذا 
كان على القذافي أن يتنحى قال 
اردوغان »لقد جتاوز هذه املرحلة 

بالفعل إنه يناقض نفسه«.

أنت���م براب���رة وإرهابي���ون 
ووحوش«. وتساءل: »ما مبرر 
هذا العدوان، إنها حرب صليبية 
جديدة تريدون محو اإلسالم، 
واإلس���الم س���يزداد قوة بعد 
اآلن«. وتوعد القذافي التحالف 
»باالنهزام والسقوط مثلما سقط 
هتلر ونابليون وموس���يليني 

حتت أقدام اجلماهير«.
كم���ا توعد م���ن وصفهم ب� 
»اخلونة« بالقتل في إشارة إلى 
الثوار. وقال »بإمكانكم مراجعة 
حساباتكم وتعودوا إلى دولكم 
ألنن���ا في أرضن���ا ولن نرحل 
عنها«.  ميدانيا، قامت نحو 19 
اميركية بقصف مواقع  طائرة 
وآليات تابعة لكتائب القذافي، 
في حني ألقت 3 مقاتالت أميركية 
من طراز )بي 2( ما يصل الى 40 
قنبلة على قاعدة جوية ليبية 
حسبما افادت محطة »سي بي 
اس نيوز« أم���س فيما حترك 
الثوار من بنغازي الى اجدابيا. 
وقالت هيئة االذاعة البريطانية 
)بي بي سي( نقال عن احملطة 
األميركية ان هدف عملية أمس 
كان تدمير قسم كبير من سالح 
الطيران الليبي، مشيرة الى ان 
الطائ���رات احلربية األميركية 

عليها املعارضة بالدبابات وإن 
النيران أس���فرت عن س���قوط 
عدة قتلى. وف���ي معقل الثوار 
في بنغازي، اكدت مصادر طبية 
وصحافيو »فرانس برس« ان 
اكثر من 90 شخصا قتلوا في 
املعارك التي دارت اثر مهاجمة 
الليبي  املوالية للنظام  القوات 

لقوات املعارضة. 

منطقة الحظر الجوي 

في غضون ذلك، قال األدميرال 
مايك مولن رئيس هيئة األركان 
األميركي���ة املش���تركة أم���س 
الق���وات األميركية وقوات  إن 
التحال���ف أوقفت هجوم قوات 
العقيد على املعارضني املسلحني 

في بنغازي.
وأضاف في مقابلة مع برنامج 
بشبكة »إن بي سي« التلفزيونية 
األميركية أن الضربات اجلوية 
»قضت على أنظمة الدفاع اجلوي 
اخلاص���ة بالقذاف���ي وأصابت 
املطارات الليبية« في حني سيرت 
القوات الغربية دوريات قتالية 
جوية ف���وق معاقل املعارضة 

املسلحة في بنغازي.
وأعل���ن مول���ن ان املرحلة 
التحالف  املقبلة من ضرب���ات 

عواصم � وكاالت: بينما كانت 
القتال مشتعلة سواء  جبهات 
بني قوات النظام الليبي والثوار 
في بنغازي ومصراتة وغيرها 
م���ن املدن أو ف���ي املواقع التي 
قصفتها قوات التحالف الدولي، 
كان الزعيم الليبي العقيد معمر 
الوعيد ويوزع  القذافي يطلق 
التهديد على مهاجميه الغربيني. 
فقد توع���د القذافي الدول التي 
تهاجم ليبي���ا حاليا ب� »حرب 
طويل���ة تنتصر فيها ليبيا في 

النهاية«. 
وبعي���د إع���الن القذافي أن 
الشعب الليبي يحصل اآلن على 
السالح بعد أن فتحت له املخازن 
وستحمل النساء السالح لو مات 
الرجال وقد دربنا النساء على 
حمل السالح، منذرا بأن ليبيا قد 
أعدت »حلرب طويلة ومجيدة في 
أرض عميقة ال حدود لها«، قال 
التلفزيون الرسمي ان احلكومة 
ستسلح أكثر من مليون مواطن 

في غضون ساعات. 
وتاب���ع القذافي ف���ي كلمة 
مسجلة بثتها التلفزة الرسمية إن 
ليبيا »على حق واملعتدين عليها 
على الباطل فهم حزب الشيطان 
ونحن معنا اهلل، وشعوب العالم 
حتى ش���عوب أميركا وفرنسا 
وبريطانيا«، واعتبر أن »العدوان 
الذي تتعرض له ليبيا اآلن هو 
حرب صليبية ثانية، واملسألة 
لم تعد داخلية، لكنها أصبحت 
مواجه���ة بني الش���عب الليبي 
ووراءه ش���عوب العالم، وبني 

الهتلرية اجلديدة«.
ووج���ه القذافي خطابه إلى 
الدول التي تشن هجمات على 
ليبيا قائال: »أنتم ال تستفيدون 
م���ن الدروس فق���د هزمتم في 
الصومال وڤيتنام وفي العراق 
وكنتم تطمحون الى الوصول إلى 
إيران ومنها إلى موسكو. هزمكم 
القاعدة أسامة(  )زعيم تنظيم 
بن الدن الرجل الضعيف.. فما 
بالكم بليبيا التي ستهزمكم فكل 
املعطيات في صاحلنا ألننا في 
أرضنا ندافع عن شرفنا وعن 

قوت عيالنا«.

بنغازي ستنتفض

القذاف���ي عن ثقته  وأعرب 
بأن »بنغازي ستنتفض عندما 
ترى أن املواجهة هي بني الشعب 
الليبي وحلف أميركي � فرنسي 

� بريطاني � صهيوني«. 
وقال موجها حديثه إلى زعماء 
الدول املهاجمة »نحن نرفع راية 
كل الش���عوب حتى في أوروبا 
وستسقطون من على كراسيكم.. 

اهلل معنا ومعكم الشيطان«.
وق���ال ».. أنت���م واهمون.. 
ل���ن منكنكم من بترولنا، نحن 
مظلومون واملظلوم سينتصر. 

ليبيون يعاينون جثث عدد من عناصر كتائب القذافي التي سقطت في مواجهات أمس في بنغازي                       )ا.ف.پ(

اجليش األميركي يتصدر العمليات العسكرية في ليبيا.. لكن إلى متى؟
إنه يقود هذا )العملية( في هذه 
املرحلة«. لكن جورتني حذر من 
أنه »في األيام املقبلة نعتزم نقلها 
الى قيادة للتحالف«. وحتى اآلن 
يضم التحالف بريطانيا وايطاليا 
وفرنسا وكندا. وقالت قطر إنها 
ستشارك ومن املتوقع أن يشارك 

حلفاء عرب آخرون.
وتنفيذ املهم���ة ببطء ليس 
خيارا مطروحا بالنسبة للواليات 
املتحدة. وهي تواجه قتاال شرسا 
أفغانستان ومازالت تعمل  في 
إنهاء عملياته���ا بالعراق  على 
وتشارك في عملية إغاثة ضخمة 
في الياب���ان التي ضربها زلزال 
عنيف. وتواجه الدول العربية 
في ش���مال افريقي���ا واخلليج 

املتفردة ألكثر  للق���درات  نظرا 
جيش تقدما في العالم إلسكات 

الدفاعات اجلوية للقذافي.
وجنحت هذه القدرات حتى 
اآلن في إبقاء املخاطر على مبعدة 
اذ تشن غارات على أهداف محددة 

من سفن في البحر املتوسط.
وبعض صواريخ توماهوك 
التي استخدمت في غارة أمس 
كان���ت أكثر تط���ورا من الالزم 
لتفادي دفاعات القذافي اجلوية 
مبا في ذلك القدرة على »التلكؤ« 
في اجلو قبل توجيه الصاروخ الى 
هدفه النهائي. ولم تستخدم هذه 
اإلمكانية في الهجوم على ليبيا. 
وقال جورتني »في هذه املهمة 
على وجه اخلصوص استخدمنا 

)الصواريخ اجلديدة( كأنها من 
صواري���خ توماهوك القدمية«. 
وينوي اجليش األميركي إرسال 
طائرة متقدمة بال طيار من طراز 
جلوبال هوك لتصوير لقطات 
من ساحة القتال تعود بها الى 

القادة.
ويتش���كك اجلنرال املتقاعد 
الكبير  القائ���د  جيمز دوبي���ك 
بالعراق س���ابقا في املهمة لكنه 
يعترف ب���أن الواليات املتحدة 
لديها بعض الق���درات القتالية 

الضرورية.
القدرات  وقال »لدينا بعض 
املتف���ردة )في مج���ال املراقبة 
وجمع معلوم���ات املخابرات( 
وبعض القدرات املتفردة املضادة 

ألجهزة ال���رادار وبالطبع نحن 
الدولة األكثر تقدما في العالم فيما 

يتعلق بصواريخ توماهوك«.
لكن دوبيك تس���اءل عما اذا 
كان فرض منطقة حظر طيران 
سيكون كافيا حلماية املدنيني.

وتس���اءل قائال: م���اذا عن 
امليليش���يات املوالي���ة للقذافي 
وهو سؤال طرحه كثيرون في 

واشنطن.
الرغبة  وأض���اف »أتفه���م 
األخالقية والشرعية األخالقية 
لكنني غير مقتنع في هذه املرحلة 
بأن من املمك���ن حتقيق الهدف 
االستراتيجي بالفعل بالوسيلة 
التي مت اختيارها فرض منطقة 

حظر جوي«.

فرنسية هي التي نفذت الغارات 
اجلوية األولى على ليبيا وشاركت 
قوات بريطانية وانضمت غواصة 
بريطانية للواليات املتحدة في 
إط���الق صواريخ ك���روز على 
الساحل الليبي... لكن الپنتاغون 
اعترفت بأن الهجوم على ليبيا 
وهو أكبر تدخل عس���كري في 
العالم العربي منذ غزو العراق 
الواليات  عام 2003 تصدرت���ه 

املتحدة في البداية.
وقال األميرال بيل جورتني 
مدير هيئ���ة األركان األميركية 
املش���تركة »نتص���در عمليات 
التحال���ف اذ تتول���ى الواليات 
املتحدة حتت قيادة اجلنرال كارتر 
هام في قيادة افريقيا املسؤولية. 

اضطرابات غير مسبوقة.
وأكد الرئيس األميركي باراك 
أوباما في تصريحات أدلى بها في 
البرازيل تركيز جيش الواليات 
املتحدة على »املرحلة األولية« من 
املهمة حلماية املدنيني الليبيني 
واملساعدة في إنشاء منطقة حظر 
طيران ملنع الزعيم الليبي معمر 
القذاف���ي من قتل املدنيني خالل 

محاولته إخماد االنتفاضة.
غي���ر أن أوباما قال إن حظر 
الطيران »س���يقوده شركاؤنا 
الدوليون«. ول���ن تدخل قوات 

برية أميركية ليبيا.
ويقول مسؤولون أميركيون 
إن من املفهوم أن تلعب الواليات 
املتحدة دور القيادة في البداية 

واش���نطن � رويترز: لم يرد 
اجليش األميركي املثقل بأعباء 
ضخمة بعد نحو عشر سنوات من 
احلرب أن يكون واجهة لضربة 
ينفذها التحالف في دولة عربية 

أخرى.
لكن بعد ساعات من إطالق 
الس���فن احلربية والغواصات 
األميركية واب���ال من صواريخ 
توماهوك ك���روز على ليبيا لم 
يعد الس���ؤال األه���م في وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( 
هو ما إذا كانت الواليات املتحدة 
في الصدارة بالفعل وإمنا متى 
قد تس���لم مقاليد األمور ألحد 

احللفاء؟
صحي���ح أن طائرات حربية 

حتليل إخباري

لوس اجنيليس تاميز: قالت صحيفة »لوس 
اجنيليس تاميز« ان الزعيم الليبي العقيد معمر 

القذافي يحكم بالده على مدى أربعة عقود 
بأدوات متوافرة لدى آخرين من القادة.

وأضافت الصحيفة األميركية ان بعض األنظمة 
تسير في ركب القذافي فيما يتعلق بقمع 

االنتفاضات.
كما استقى النشطاء في البحرين الدروس 
من احملتجني في ميدان التحرير بالقاهرة، 

وكما تبنى محتجو مصر شعارات الثوار في 
تونس، يبدو أن احلكام العرب »املستبدين« 

يستخلصون العبر من هفوات وجناحات 
بعضهم البعض.

فاالستخدام الناجح ـ حتى اآلن ـ للقوة 
في ليبيا مبا في ذلك نشر سالح املدفعية 

واستخدام الطائرات احلربية ضد املناطق التي 
يسيطر عليها الثوار ميثل درسا تقشعر له 

األبدان، حسب تعبير الصحيفة.
إحدى الباحثات الليبيات في طرابلس تقول 

»انها )قيادة القذافي( على استعداد لقتلنا، حتى 

لو كان ذلك بكلماتها«.
من جانبه، يقر املتحدث باسم املعارضة الليبية 

عصام غرياني بنجاعة أسلوب الترهيب إلى حد 
ما قائال »عندما تستخدم القوة املفرطة فإنك 

تزرع اليأس والعجز في الناس«.
وتقول »لوس اجنيليس تاميز« ان احلركات 

الشعبية التي تواجه األنظمة املستبدة في 
الشرق األوسط ال تقاتل أنظمة متماثلة، وعليها 

أن تستحث مجتمعات متباينة.
فليبيا واليمن على سبيل املثال مازالتا 

مرتبطتني باجلذور القبلية، في حني أن مصر 
وتونس مجتمعات حضرية حديثة، أما في 

األردن واملغرب فالدوائر االنتخابية الكبيرة 
تبدو داعمة للملكية رغم أنها تعترض على 

احلكومات التي يشرف عليها هؤالء احلكام. 
بينما تبدو اجلزائر أقرب إلى الدكتاتورية 

العسكرية، فيما العائالت احلاكمة تقود الدفة 
في غيرها من الدول.  وليبيا ـ على غرار إيران 

ـ ترتدي اجلوانب االستبدادية ضمن عباءة 
الشعوبية التي متيل إلى اليسار والهبات التي 

ميولها النفط.
وتقول اخلبيرة في الشؤون الليبية مبجلس 

العالقات اخلارجية، رئيسة اجلامعة األميركية 
بالقاهرة ليسا أندرسون، ان »الليبيني يواجهون 
نظاما ال يولي اهتماما لالعتقال بقدر املصريني 

والتونسيني، فالقذافي ال يتورع عن قتل 
الناس«.

أدوات البقاء

غير أن احلكام املستبدين ـ والكالم للصحيفة 
ـ في العالم العربي توصلوا إلى أن استخدام 

العنف ورفض التسوية السياسية واالستمرار 
في إحكام السيطرة هي خير سبل النجاة، 

عوضا عن املوافقة على إجراء اإلصالح 
السياسي اجلوهري املدعوم من قبل إدارة 

باراك أوباما.
وتقول ان العنف في املنطقة يظهر ألولئك 

الذين يشعرون بالقلق من اجلمود السياسي 
في املنطقة أن عليهم أن يفعلوا ما هو أكثر 

من الوقوف جانبا في الوقت الذي تتعالى فيه 

األصوات للتغيير السياسي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

كما ان قدرة القذافي على البقاء في السلطة ـ 
وفقا الصحيفة ـ رمبا تقدم دروسا ملن يسعى 

للتغيير في الشرق األوسط. فخالفا لتونس 
ومصر فإن ليبيا تنعم بالنفط، والقذافي 

استخدم الثروة النفطية الستمالة الدوائر 
االنتخابية وقمع السخط.

ويتفق الكثيرون على أن براعة القذافي في 
التالعب بزعماء القبائل عبر الرشى والتهديد 
والدعوات إلى الوحدة الوطنية أكسبته الوقت 

وساهمت في حتييد بعض أعدائه احملتملني.

اختالفات

لكن الصحيفة ترى أن ثمة اختالفات جوهرية 
بني ليبيا والدكتاتوريات العربية األخرى جتعل 
من الصعوبة مبكان تبني إستراتيجية القذافي.
فالقذافي ونوابه قضوا أربعني عاما في طمس 

معالم الطبقة الوسطى، وعمد القذافي إلى 
تأسيس سياسات اشتراكية تتضمن مصادرة 

امللكية الثانية، وطرد عدد كبير من السكان 
اإليطاليني، غير أن الدول األخرى قضت العقود 

األخيرة في محاولة بناء الطبقات الوسطى.
وخالفا لتونس والقاهرة ودمشق، عاشت 

طرابلس فترة طويلة معزولة عن باقي أرجاء 
العالم.

وفي حني أن التاريخ القوي للسياسات 
املعارضة في اليمن، ووجود النقابات القوية في 

تونس، واملجتمع املدني القوي في مصر، كل 
ذلك ساهم في نزول العديد من الالعبني إلى 

شوارع تلك الدول.
أما ليبيا القذافي، شأنها في ذلك شأن 

السعودية، فهي ال تسمح باألحزاب السياسية 
وتعتبر االنتخابات مناهضة للدميوقراطية.
واالختالف األخير أن معظم الدول العربية 
لديها قوات مسلحة محترفة تتمتع بدرجة 

معينة من االستقالل السياسي واأليدولوجي، 
ولكن السيطرة القمعية للقذافي على جميع 
مناحي احلياة الليبية مبا فيها العسكرية قد 

متثل حتذيرا للحكام.

هل يقّدم القذافي دروسًا لغيره؟

العقيد يتهم الغرب 
بشن »حملة صليبية« 

ثانية ضده وقوات 
التحالف تشل 
دفاعاته اجلوية 


