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مقتل ليبي نشر صور وڤيديوهات األحداث

وثيقة سرية تكشف مخططًا لتقسيم ليبيا إلى دويالت
نشــــرت صحيفــــة النهــــار 
اجلزائريــــة أمــــس، مضمــــون 
وثيقة سرية جلهاز املخابرات 
اخلارجية في بريطانيا املعروف 
باســــم (ام آي ٥)، مؤرخة عام 
١٩٩٥ تكشف ضلوع احلكومة 
البريطانية في مخطط لفرض 
خارطة جديدة في منطقة املغرب 
العربي، من خالل تقسيم ليبيا 
الى عــــدة دويالت متحدة حتت 

اطار حكم فيدرالي.
الوثيقة ان مكتب  وتكشف 
رئيس الــــوزراء البريطاني في 

منتصف التسعينيات كان على 
علم كامل باملخطط الذي أشرفت 
عليه املخابرات البريطانية وتكفل 
بتنفيــــذه ٥ ضباط في اجليش 
الليبي، يحملــــون رتبة عقيد، 
تقول الوثيقة املكونة من أربع 
صفحــــات كاملة، والتي حملت 
تاريخ ديســــمبر من عام ١٩٩٥ 
حتت عنوان «مخطط االطاحة 
بالقذافــــي في بدايــــة ١٩٩٦ في 
مرحلــــة متقدمة»، ان ٥ ضباط 
برتبة عقيد من وحدات مختلفة 
في اجليش الليبي، يعتزمون شن 

انقالب عســــكري على القذافي، 
مضيفة ان االنقالب مخطط له ان 
يكون بالتزامن مع عقد املؤمتر 
الشعبي العام في ليبيا في بداية 

عام ٩٧.
الســــري  التقرير  ويوضح 
في صفحتــــه الثانية ان خطة 
القذافي تتمثل  االنقالب علــــى 
في شــــن هجمات على عدد من 
املنشآت العسكرية واألمنية في 
ليبيا، مثل القاعدة العســــكرية 
في مدينــــة ترهونة، باالضافة 
القيام بتدبير «اضطرابات  الى 

مدنية» متزامنــــة في عدد من 
املدن، منهــــا بنغازي، مصراتة 

وطرابلس.
ولفــــت التقرير الــــى انه ال 
بــــني مدبــــري االنقالب  عالقة 
واإلسالميني املعارضني لنظام 
القذافي، مضيفة ان االنقالبيني 
يعتزمون بعد االطاحة بالقذافي 
تشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء 
حوار مع قادة وزعماء القبائل، 
إلقناعهم بتشكيل نظام فيدرالي 
مكون من عــــدة دول لكل منها 

برملان وحكومة.

البالغ من العمر ٢٨ سنة، وهو 
يتجول في الشوارع بني أبنية 
شـــبه متهدمة، ومير بالعدسة 
على السيارات وقد بدت محترقة 
والدخان يتصاعد منها، ليقدم 
الدليل ملشاهديه على وحشية 

القذافيني. 
ثم توقف البـــث في القناة 
ولم يظهر على شاشتها سوى 
تقريـــر نبوس املتلفـــز، وهو 
تقرير اطلعت عليه «العربية.

نت» وتخللتـــه لقطة صوتية 
القصف  من دون صورة وقت 
وفيه تسمع أصوات من كانوا مع 
نبوس يسألونه عما حدث، ومن 
بعدها علموا بأنه سقط قتيال.

بأنه مؤســـس فضائية «ليبيا 
احلرة» في بنغازي، والذي قتل 
أمس االول في يـــوم افتتاحها 
وبدء بثها املباشر بالذات، قضى 
بقصف مدفعي شنه القذافيون 
على بنغازي بعد ساعات قليلة 
من قيامـــه ببث أول تقرير في 
القناة التلفزيونية، وكان التقرير 
من إعداده، حيث حتول فيه الى 
محرر ميداني جتول بالكاميرا 
ليبـــث صورا ولقطـــات تؤكد 
للمشاهدين ما أحدثته القوات 
املوالية للقذافي من خراب رافق 
اعتداءاتها الدموية على املدنيني 

في حي الدوالر باملدينة.
بـــدا نبوس،  التقرير  وفي 

حملت أخبار ليبيا حزنا فاجأ 
الليبيني وثوارهم الذين علموا 
مبقتل شـــاب شغل بال العقيد 
القذافي وأقض مضجعه، وهو 
محمد نبوس، الشهير بأنه كان 
يقضي الوقت في جمع االشرطة 
والصور والڤيديوهات من هنا 
وهناك ليبثهـــا عبر اإلنترنت 
الليبية  الى مواقـــع األخبـــار 
واليوتيوب وغيره، ومنها كانت 
وسائل االعالم في ٥ قارات تعلم 
بالصـــوت والصورة ما يحدث 
متاما داخل بالد، لم يعش نبوس 
ليراها وقد حتررت من طاغيتها 

األكبر.
محمد نبوس شـــهير أيضا 

محمد نبوس

الكويــــتـ  كونا: أدان الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشاڤيز التدخل 
العسكري الدولي في ليبيا واعتبره 
أمرا غير مسؤول ويستهدف فقط 

االستيالء على النفط الليبي.
ونقل راديو «صوت أميركا» عن 
الرئيس تشــــاڤيز قوله ان العمل 
العسكري للحلفاء ضد ليبيا يشكل 
تدخال في الشؤون الداخلية لذلك 
البلد. وطالب بإيقاف فعلي إلطالق 
النار وســــلوك طريق ســــالم في 
شمالي أفريقيا واعرب في الوقت 
نفسه عن اســــفه لرفض اقتراح 
تقدمت به بالده في وقت ســــابق 
بشأن وساطة سالم من اجل حل 

االزمة في ليبيا.

تشاڤيز يدين 
التدخل في ليبيا

في ذكراها الـ ٦٦.. هل حققت 
اجلامعة العربية اآلمال واألهداف؟

خبراء روس: اجليش الليبي ضعيف
موســـكو ـ د.ب.أ: قال خبراء عســـكريون 
وسياسيون في روسيا إن اجليش الليبي التابع 
للعقيد معمر القذافي «غير منظم وسيئ التجهيز». 
وقال رســـالن علييـــف من مركـــز التحليالت 
االستراتيجية في موسكو أمس األول إن نظام 
الدفاع اجلوي الذي استوردته ليبيا من االحتاد 
السوفييتي السابق »في حالة سيئة وال ميثل 

تهديدا بالنسبة لسالح جوي حديث».
وفي سياق متصل أضاف علييف أن طائرات 
اجليش الليبي تكاد تكون «غير كفء للقتال، 

فضال عن أن تدريب الطيارين سيئ».
ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروســـية 

عن علييف قوله إن قدرة القوات البرية الليبية 
على املقاومة «ميكن كسرها بسرعة عن طريق 

ضربات جوية ناجحة».
من جانبه قال ميخائيل مارجيلوف رئيس 
جلنة الشؤون الدولية في االحتاد الروسي في 
مقابلة مع وكالة أنباء «ايتار تاس» الروســـية 
إن من شأن ضربة جوية في حال تسديدها «أن 
تقـــرب نهاية نظام القذافي الذي قد باتت أيامه 

معدودة حتى من دون ذلك».
وأعرب مارجيلوف عن أســـفه ألن «احلكام 
فـــي هذه املنطقة ليس لديهم وازع مينعهم من 

استخدام السكان املدنيني كدروع حية».

القاهرةـ  أ.ش.أ: حتل الذكرى الـ ٦٦ لنشأة 
اجلامعة العربية، التي تصادف في كل عام 
٢٢ مارس، في ظالل ثورات عربية اتســـمت 
بروح جديدة ورغبة في التحرر من الفساد 
والنظم االستبدادية والسلطوية والشمولية، 
العربية، وقد  الشـــعوب  وأضرت مبصالح 
جنحت بعض الشعوب في  استرداد إرادتها 
احلرة، والبعض اآلخر يحاول الوصول لها..
والسؤال األكثر إحلاحا في هذه املرحلة هو: 
هل حققت اجلامعة العربية اآلمال واألهداف 

منذ إنشائها؟
وتواجه ذكرى إنشـــاء اجلامعة العربية 
حتديات وتطلعـــات تعوق حتقيق األهداف 
واآلمال املرجوة من إنشائها، فقد شكل مبدأ 
التراضي الذي قام عليه ميثاق اجلامعة العربية 
عامال أساسيا في احلفاظ على متاسك اجلامعة 
ومنح نظامها درجة عالية من املرونة وحال 
دون انفـــراد دولة واحدة أو عدد محدود من 
الدول بالسيطرة عليها، لكنه أدى في الوقت 
نفسه إلى إصابة عمل اجلامعة أحيانا باجلمود 
وشكلية األداء وحّد من قدرتها على التحرك 
بفاعلية في مواجهة عدد من القضايا واملواقف 

الهامة بسبب عدم توافر االجماع حولها.
ويرى محللـــون أن اجلامعة جنحت في 
أن جتعل من نفســـها إطارا عاما للتشـــاور 
ولتبادل وجهات النظر فيما بني الدول العربية، 
ومنذ إنشـــائها في عـــام ١٩٤٥ ظلت النظرة 
إلـــى هذه اجلامعة على أنهـــا «بيت العرب» 
الكبير، وجنحت اجلامعة عبر مسيرة حياتها 
التي جاوزت اخلمســـة والستني عاما في أن 
تبرم العديد من االتفاقات التي استهدفت من 
خاللها وضع قواعد عامة تنطبق على الدول 

العربية كافة.
وتتمثل جناحات اجلامعة العربية في تأييد 
قضايا االستقالل الوطني للشعوب العربية، 
حيث اضطلعت اجلامعة بدور كبير ومهم في 
مجال تقدمي كل عون ممكن ملســـاعدة البالد 
العربية في صراعها ضد االســـتعمار وذلك 

على امتداد الوطن العربي.
وعلـــى الرغم مما حققتـــه جامعة الدول 
العربية منذ إنشائها حتى اآلن من إيجابيات 
إال أن بعـــض احملللني يـــرون وجود عوامل 
قصور تؤدي إلى إعاقة أداء اجلامعة منها: عدم 
وجود نظام فعال للجزاءات في نظامها، مما 
يجعلها عاجزة عن فرض هيبتها واالحترام 

الواجب لها في مواجهة أي دولة عضو متعن 
في انتهاك أحـــكام امليثاق، باإلضافة إلى أن 
اخلالفات الناجمة عن التوجهات السياسية 
املتباينة لبعض الدول تعتبر بدورها من بني 
العوامل التي تفسر أن القرارات والتوصيات 
التي تصدر عن هذه االجتماعات تظل مجرد 
أمنيات وال ترقى إلى مســـتوى التنفيذ في 

الكثير من احلاالت.
ويضيف احملللـــون أن اجلامعة العربية 
لم تصل إلى حد إيجاد أو بلورة سياســـات 
مشـــتركة فيما بني الدول األعضاء سواء في 
إطار املؤسسات واملنظمات العربية ذاتها أو في 
إطار املنظمات الدولية غير العربية كمنظمة 
األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وذلك 
كمبدأ عام. ويعد قيام اجلامعة العربية في 
٢٢ مارس سنة ١٩٤٥ تتويجا حلركة القومية 
العربيـــة والفكر القومي العربي على امتداد 
التاريخ خاصة منذ نهايات القرن الـ ١٩ وبدايات 

القرن الـ ٢٠.
ففي مثل هذا اليوم مت التوقيع على املشروع 
النهائي مليثـــاق اجلامعة العربية من جانب 
ممثلي ٦ دول عربية هي: ســـورية - األردن 
- العـــراق - لبنان - الســـعودية - مصر 
- ثـــم انضمت إليها اليمن وهي أول منظمة 
عربية جامعة تنشأ في تاريخ العرب احلديث 

واملعاصر. 
ولم تنشـــأ اجلامعة العربيـــة من خالل 
قيام قوة إقليمية مســـيطرة بفرض إرادتها 
على اآلخرين بـــل جاءت ثمرة ملجموعة من 
التوازنات بني األطراف املعنية واألخذ بقاعدة 
االجماع في التصويت وحل املنازعات بالطرق 
الســـلمية فهي منظمة إقليمية عربية جتمع 

في عضويتها ٢٢ دولة.
واملعروف أن االثنتني والعشرين دولة التي 
تضمها اجلامعة العربية متتد على مساحة 
جغرافية متصلـــة تبلغ ١٣٫٦٠٢٫١٧١كم مربع 
وحتتل موقعا استراتيجيا بالغ األهمية في 
خارطة العالم ومتثل مركز احلضارات القدمية 
في العالم وهي تزخر بثروات وامكانات جتعلها 

من أكثر مناطق العالم ثراء وأهمية.
وتشير إحصاءات إلى وجود ٥٣٥٫٥١٠٫٣٣٩ 
نسمة فيها، حيث إن مجموع مساحة الوطن 
العربي يجعل مجموعهـــا الثاني عامليا بعد 
روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عامليا بعد 

الصني، الهند واالحتاد األوروبي.

صاروخ توماهوك العابر
واشنطنـ  أ.ف.پ: صواريخ «توماهوك» العابرة 
للقارات التي اطلق االميركيون والبريطانيون ١١٠ 
منها على اهداف في ليبيا سالح وضع في اخلدمة 
قبل حوالى ثالثني عاما واستخدم لضرب اهداف 
محددة بعيدة. و«توماهوك» من طراز «بي جي 
ام-١٠٩» الذي يتم اطالقه من غواصات وســــفن 
كبيرة يســــير نحو هدفه بســــرعة ٨٨٠ كلم في 
الســــاعة، وميكن ان يبلغ مداه ٢٥٠٠ كلم حسب 
االنــــواع، بدقة محددة ببضعــــة امتار. وبفضل 
نظام توجيهه بالرادار ميكن ان يحلق على علو 
يتــــراوح بني ١٥ ومائة متر عن االرض ويتكيف 

مع تضاريسها ليبقى خفيا قدر االمكان.
وقالت وزارة الدفاع االميركية (الپنتاغون) ان 
الصواريخ التي استخدمت امس األول واستهدفت 
مواقع لدفاعات اجلوية ومراكز قيادة ليبية، كانت 

قد اطلقت قبل ساعة من سفن وغواصات.
وصواريخ توماهــــوك فعالة ايضا ضد بنى 
حتتية مهمة مثل ابنية وثكنات ومطارات واهداف 
محصنة اخــــرى. والصاروخ الذي يزن ١٫٥ طن 
مزودة بشحنة ناســــفة تبلغ ٤٥٠ كلغ. وميكن 
تزويده برأس نووي لكن الواليات املتحدة اعلنت 
ربيع العام املاضي انها تنوي ان تسحب صواريخ 
توماهوك النووية من اخلدمة خالل عام او عامني. 
وكانت البحريــــة االميركية طلبت آالفا من هذه 
الصواريخ من شركة «جنرال دايناميكس» ثم من 
شالركة «رايثيون» التي تولت انتاجه. ويتراوح 
سعر الصاروخ الواحد بني ٦٠٠ الف و١٫٢ مليون 
دوالر. والصاروخ الــــذي وضع في اخلدمة في 
١٩٨٣، اســــتخدام للمرة االولى في ١٧ يناير ١٩٩١ 

 «توماهوك» أثناء انطالقه من بارجة أميريكية أمسفي عملية «عاصفة الصحراء» على العراق.

الدوحة ـ أ.ف.پ: أعلنت قناة 
اجلزيـــرة ليـــل امـــس األول أن 
الليبية حتتجز فريقا  السلطات 
أربعة  من صحافييها مكونا من 
افراد في طرابلس بعد ان اعتقلوا 

أثناء عملهم غرب ليبيا.
القناة عـــن مصدر  ونقلـــت 
مسؤول فيها قوله «إن السلطات 
الليبية حتتجز فريقا من فرقنا 
العاملة في ليبيا منذ عدة ايام».

واشار املصدر الى ان الفريق 
الـــذي يضـــم املراســـلني لطفي 
املسعودي، (تونسي اجلنسية)، 
واحمد فال ولد الدين، (موريتاني 
اجلنســـية)، واملصورين عمار 
حمدان، (نرويجي اجلنســـية)، 
التلـــوع، (بريطانـــي  وكامـــل 
اجلنســـية)، قـــد مت احتجازهم 
اثنـــاء قيامهـــم بواجبهم املهني 

غرب ليبيا.

طرابلسـ  د.ب.أ: اعلن مصدر 
ليبي مسؤول في ساعة مبكرة من 
صباح امس ان ليبيا قررت رفع 
يدها عن الهجرة غير الشرعية 

الى اوروبا.
وقال املصدر املسؤول بوزارة 
االمن العام فـــي تصريح بثته 
وكالة االنبـــاء الليبية ان ليبيا 
التي كانت لها مســـاهمة فعالة 
في مكافحة هذه الهجرة باعتراف 
االوروبيني انفسهم، قررت رفع 
يدها عن هذه الهجرة الى اوروبا 
ألن هذه املســـألة لم تعد حاليا 

ضمن اهتماماتها.

موسكو ـ أ.ش.أ: دعا فالدميير 
جيرينوفســــكي زعيــــم احلزب 
الروسي  الدميوقراطي  الليبرالي 
العالم االسالمي الى الوقوف صفا 
واحدا ودعم العقيد الليبي معمر 

القذافي.
وقال جيرينوفسكي في بيان 
نشر على املوقع االلكتروني للحزب 
امس االول «يتوجه زعيم احلزب 
الروسي  الدميوقراطي  الليبرالي 
بالدعوة الى جميع شعوب العالم 
االســــالم للوقوف صفــــا واحدا 
والتضامن مع الزعيم الليبي معمر 
القذافي، وعلى قيادات هذه الدول 
التصدي معا لتحرك حلف الناتو 

العسكري ضد ليبيا».

برلني ـ د.ب.أ: كشــــفت أحدث 
اســــتطالعات الرأي التي أجريت 
في املانيا عن تأييد غالبية األملان 
للعملية العسكرية التي بدأتها أمس 
األول مجموعة من الدول الغربية 
تســــاندها دول عربية ضد ليبيا 
لفرض حظر جوي فوق األجواء 

الليبية.
غير ان نتائج االستطالع كشفت 
في الوقت ذاته ان غالبية الشعب 
األملاني يعارض مشــــاركة قوات 
العملية. واظهرت  بالده في هذه 
نتائج االســــتطالع الــــذي أجراه 
معهد «إمنيد» االملاني لقياس الرأي 
لصالح صحيفة «بيلد آم زونتاج» 
االملانية الصادرة اليوم األحد ان 
٦٢٪ من األملان أعربوا عن اعتقادهم 
بأن العملية العسكرية ضد نظام 
العقيد الليبي معمر القذافي «خطوة 

صائبة».

«اجلزيرة» تتهم 
النظام باحتجاز 

أربعة من صحافييها

ليبيا تقرر رفع يدها 
عن الهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا

جيرينوفسكي يدعو 
املسلمني للتضامن 

مع القذافي 

استطالع: غالبية 
األملان يؤيدون 
العملية ضد ليبيا

بريطانيا حرست سيف اإلسالم أثناء دراسته!
املنتظر أن يزيد الدور الذي لعبه 
«إم آي ٦» في هذا اجلانب من 
حدة التخمينات التي تتحدث 
عن أن حكومة توني بلير كانت 
مستعدة لفعل كل ما بوسعها 
إلرضاء نظـــام القذافي. وكان 
سيف اإلســـالم قد وصل إلى 
اململكة املتحدة في صيف عام 
٢٠٠٢ عندما بدأ دورة ماجستير 
ملدة عام واحد، ثم احلصول على 
درجة الدكتوراه بعد دراســـة 
استمرت على مدار أربعة أعوام، 
في مدرسة لندن لالقتصاد، التي 
كانت تتفاخر بعالقات وثيقة 
تربطها بشخصيات بارزة في 

حكومة حزب العمال آنذاك.

عندما كان طالبا في لندن.
وذكرت صحيفة «ميل أون 
صنداي» البريطانية امس أن 
تلك اخلطوة جاءت بعد طلب 
تقدمت به ليبيـــا، التي كانت 
ترغب في حماية جنل القذافي 
الثاني، لدعم مهمته كمفاوض 
غيـــر رســـمي مـــع احلكومة 
البريطانية. وأوضحت أن جهاز 
املخابرات الســـري وافق على 
تكليف أحد ضباط الشـــرطة 
مبرافقة سيف اإلسالم، خشية 

تعرض حياته للخطر.
 كما حصل سيف اإلسالم 
على أحد أرقام الهواتف السرية 
الستخدامه وقت اللزوم. ومن 

في وقت بـــدأت تتخذ فيه 
قـــوات التحالف مجموعة من 
التي تعنى بوضع  اإلجراءات 
حد للهجمات التي تشنها القوات 
الليبي معمر  املوالية للزعيم 
القذافي على املواطنني املدنيني، 
الســـيما في مدينة بنغازي، 
أثيرت ليلة أمس األول موجة 
جديدة من التســـاؤالت حول 
التي كانت  الوطيدة  العالقات 
تربط حزب العمال البريطاني 
بالنظام الليبي، بعد أن أزيح 
النقاب عن أن سيف اإلسالم، 
جنل العقيد الليبي، كان يحظى 
مبساعدة خاصة من جانب جهاز 
املخابرات البريطاني «إم آي ٦» 

سيف اإلسالم

(رويترز) جثث ملقاتلني قيل أنهم من كتائب القذافي قتلوا خالل مواجهات أمس األول في بنغازي 


