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حتليل إخباري

أهداف احلملة 
على ليبيا

بعد بداية متسارعة أطلقت 
الطائرات العسكرية 

الفرنسية خاللها أولى 
القذائف، دخلت هذه العملية 

الهادفة إلى السهر على 
تنفيذ قرار مجلس األمن 

الدولي 1973 مرحلة السير 
العادي.

كان الهدف األول لهذه 
احلملة هو تدمير منظومة 

الدفاع اجلوي الليبية ـ 
التي تتركز غربي البالد 

حول طرابلس ـ أو 
حتجيمها، وأطلقت السفن 

احلربية والغواصات 
األميركية املوجودة في 

البحر األبيــض املتوسط 
صواريخ كروز على أهداف 

في البر الليبي.
وتشارك الغواصة ترافلغار 

وطائرات الترنيدو 
البريطانية كذلك في 

العمليات إلى جانب الطائرات 
املقنبلة بي 2 األميركية.

كل هذه الترسانة ساهمت 
في إقامة منطقة احلظر 
اجلوي، كما صرح بذلك 

األدميرال مايك مولن 
رئيس األركان املشتركة 

األميركيــة. 
لكن مازال هناك ما ينبغي 

إجنازه.

حماية المدنيين

لكن تفكيك منظومة الدفاع 
اجلوية الليبية سيتيح 

لطيران التحالف هامشا 
واسعا للقيام مبهامه 

األخرى، ألن املهمة العاجلة 
التي يدعو قرار مجلس 
األمن إلى إجنازها هي 

حماية املدنيني.
لم تكن الضربات التي 

أحلقتها الطائرات الفرنسية 
بالقوات الليبية خارج 

بنغازي سوى نوع من 
»املقبالت«.

فبعد أن انتهكت قوات 
العقيد معمر القذافي ـ أو 
العناصر القوية فيها من 

قبيل املدفعية والدبابات ـ 
قرار مجلس األمن الدولي 

باتت الهدف الرئيسي 
للضربات.

ويبقى هدف القذافي اآلن 
هو اإلسراع في التسلل إلى 
معاقل املعارضة املسلحة في 

املدن واالختالط باملدنيني 
حتى يزيد من صعوبة 

الضربات اجلوية.

تغيير النظام

إننا نعرف كيف بدأت هذه 
العملية، وقد يستطيع املرء 
أن يتكهن مبا ستكون عليه 
خالل األيام القليلة املقبلة، 

لكن كيف ستنتهي؟
إن قرار مجلس األمن 

وضع هدفا واضحا وهو 
وقف إطالق النار، وتوقف 

القوات املوالية للقذافي 
عن استهداف املدنيني، 

والتجمعات السكنية.
وال يدعو هذا القرار صراحة 

إلى قلب النظام، على 
الرغم من أنه يعطي هامشا 

فسيحا للتحالف بغية حماية 
املدنيني.

قد يعتبر البعض على ضوء 
تأويل معني أن العقيد معمر 

القذافي وعددا من كبار 
معاونيه العسكريني، صاروا 

بدورهم هدفا عسكريا.
لكن وجهة النظر هذه ليست 
بالضرورة وجهة النظر التي 

قد ال يشاطرها الكثير في 
التحالف.

مسألة سياسية

إلى أي مدى يبدي التحالف 
استعدادا للذهاب؟

ليس من املستبعد أن يكون 
التحالف قد صاغ بعناية 

ودقة قواعد االشتباك، لكن 
السؤال أعاله سؤال سياسي 

وليس عسكريا.
من بني العواقب احملتملة 

للحملة العسكرية على 
ليبيا انهزام قوات القذافي 

وانسحابها من املواقع التي 
تسيطر عليها املعارضة 
املسلحة، ما سيؤدي إلى 
شكل من أشكال الطريق 

املسدود.
أمام تهديد السالح اجلوي 

للتحالف لن يستطيع العقيد 
القذافي أن يشن أي عمل 

عسكري هجومي، لكن 
املعارضة املسلحة لن يكون 
لها القدرة على زعزعته في 

معقله بالغرب الليبي.
ولن تكون هذه اخلامتــة 
من النتائج التي قد ترحب 

بها واشنطن ولندن 
وباريس، ففي كل هذه 

العواصم، أصر القادة على 
ضرورة تنحي العقيد 

القذافي.

»الپنتاغون« تنفي وجود أي قوات خاصة أميركية على األرض في ليبيا 

واشنطن: العملية العسكرية ليست معنية بتغيير النظام 
واملجلس االنتقالي يرفض التفاوض مع القذافي 

العقيد حاضر في احتفاالت  اإلسرائيليني في »املساخر« !
احتفل اإلسرائيليون، امس 
االول، مبا يطلقون عليه اسم 
»عيد املس���اخر« )البورمي(، 
والذي يلبس���ون في���ه أزياء 
تنكرية، مقلدين ش���خصيات 
معينة، أو شخصيات رسوم 
متحركة، ورمبا أشكال حيوانات 
م���ا، وما ش���ابه من أش���كال 

مختلفة.
وفي هذا العيد استلهم عدد 
من اإلس���رائيليني من العقيد 
معمر القذافي، ما يرونه مالئما 
ملس���اخرهم، وقاموا بتقليده 

والتخف���ي خلف أزياء توحي 
إل���ى ش���خصيته وحتى إلى 

مرافقاته.
البرامج  وكان أحد مقدمي 
في »القناة العاش���رة« أطلق 
مسابقة على موقع برنامجه 
ف���ي الفي���س بوك، مناش���دا 
اجلمهور اإلس���رائيلي تقليد 
القذافي والتخفي مبا يوحي إليه 
وإرسال الصور إلى البرنامج، 
واعدا بنشر أفضلها، ووجد آذانا 
مصغية للدعوة التي أطلقها، 
بل هن���اك من ذهب إلى تقليد 

القذافي وحاشيته من النساء 
املرافقات ل���ه، ومن ذهب إلى 
تقلي���ده مضيفا إليه من يقلد 
املتظاهرين الليبيني املطالبني 

بإسقاطه.
وهناك من سخر من القذافي 
ومالبسه وشكله ودون ذلك في 
املواقع واملنتديات اإلسرائيلية، 
وم���ن رأى أن القذاف���ي ق���د 
يكون شخصية مالئمة لعيد 

املساخر. 
وكتب أحدهم: »في احلقيقة 
حتى من ال يريد أن يخصص 

مبلغا كبي���را للتخفي ميكنه 
اليوم أن يجد فكرة جيدة، كأن 
يقلد القذافي على سبيل املثال. 
التنكري مضحك  اللباس  هذا 
وغير مكلف. كل ما يتطلبه هو 
قطعة قماش من ستار قدمي، 
يقوم املعني بلفه حول نفسه، 
ثم يبدأ بالشتم والسب وقول 
أشياء س���خيفة. ومن يرد أن 
يكون أقرب إلى الواقع ميكنه 
وضع خرقة على رأس���ه من 
نفس لون القطعة القماشية، 
وإغماض عينيه بعض الشيء 

وإطالق نظرة مجنونة، ثم يقوم 
بحركات بيديه على إيقاع »بيت 

بيت دار دار زنقا زنقا«. 
املواق���ع كتب  وفي أح���د 
أحدهم مقدم���ا نصائح لألهل 
حول الشخصيات التي ميكن 
أن يقوم أوالدهم باستلهامها 
من األحداث والبرامج املختلفة 
وتقليدها، فذكر عدد منها كان 
إلى أن  القذافي، مشيرا  بينها 
تقلي���ده ال يحت���اج أكثر من 
فستان قدمي من خزانة اجلدة 

وقبعة مضحكة.

تواصلت العمليات العسكرية 
الت����ي تش����نها قوات فرنس����ية 
وأميركية بدع����م أوروبي على 
أهداف ليبية، في وقت ذكرت فيه 
مصادر أميركية ان تلك العمليات 
متكنت حتى اآلن من شل القدرات 
الدفاعية للقوات التابعة للزعيم 
الليبي معمر القذافي، وفرض قرار 
احلظر اجلوي الذي اتخذته األمم 

املتحدة.
وفيم����ا اك����د أن مس����ؤولني 
حكومي����ني ان اح����د االبنية في 
باب العزيزية تعرض لدمار كبير 
ناجم على ما يبدو عن إصابته 
بصاروخني، قالت هيئة االذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( امس 
ان االئتالف الدولي شن هجوما 
صاروخيا على مقر للقذافي في 
»باب العزيزية« في طرابلس كان 
يؤوي مركز قيادة وحتكم للقوات 

الليبية.
واضافت ان االئتالف الدولي 
املؤل����ف من الوالي����ات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا مازال يواصل 
العمل بق����رار مجلس األمن رقم 
)1973( اخلاص باستهداف مواقع 
تشكل خطرا مباشرا على الشعب 
الليب����ي وتعوق اقام����ة منطقة 

احلظر اجلوي.
بدوره اكد البيت االبيض امس 
العس����كرية ليست  العملية  ان 
معني����ة بتغيير نظ����ام القذافي 
بقدر ما هي حلماية املدنيني، واكد 
قائد عسكري أميركي ان املهمة 
في ليبيا ال تهدف ملساندة قوات 
املعارضة وال اتصاالت رسمية 

مع املعارضة.
تصريحات واشنطن جاءت 

بعد ساعات من اعالن.
وزير الدفاع األميركي روبرت 

القذاف����ي، قال ان  الليبي معمر 
املشاركة جتيء في إطار التحالف 
من اجل االمن والسالمة مبوجب 

قرار االمم املتحدة.
ميدانيا قال متحدث باس����م 
احملتجني امس إن قوات الزعيم 
الليبي معمر القذافي تأتي مبدنيني 
من بلدات مجاورة ملدينة مصراتة 
الواقعة حتت سيطرة املعارضة 
املسلحة الس����تخدامهم كدروع 
بشرية.ولم يتسن التأكد من صحة 
التقرير من مصدر مستقل ولم 
يرد تعليق فوري من مسؤولني 
ليبيني.وأبلغ الس����اكن أيضا أن 
قوات القذافي التي ترتدي مالبس 
مدنية دخلت املدينة وأضافوا أن 
قناصة يقفون فوق أسطح املباني 
ويطلقون النيران على من يدخل 
في نطاق مرماهم.وقال حسن وهو 
متحدث باسم املعارضة »قوات 
القذافي تخرج الناس من منازلهم 
بزاوية احملجوب والغيران قسرا 
وتعطيهم صور القذافي والعلم 
األخضر )علم ليبيا الرس����مي( 
ليهتفوا للقذافي«.وأضاف بالهاتف 
من مصراتة »إنه����م يجلبونهم 
الى مصراتة حتى يس����تطيعوا 
دخول املدينة والسيطرة عليها 
باستخدام املدنيني كدروع بشرية 
ألنهم يعرفون أننا لن نطلق النار 
على نساء وأطفال وكبار في سن«.
وتظه����ر الروايات فيما يبدو أن 
الغارات اجلوية الغربية فرضت 
على قوات القذافي تغيير أسلوبها 
اذ حتاول االندماج بني املدنيني مما 

يصعب استهدافها من اجلو.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية 
إن طائراتها احلربية ألغت مهمة 
اثناء الليل لوجود مدنيني بالقرب 

من الهدف.

اميركيتني.بدوره����ا اكدت دولة 
االم����ارات العربية املتحدة امس 
ان دورها في ليبيا يقتصر على 
تقدمي »املس����اعدات االنسانية«، 
بحس����ب ما ذكرت وكالة االنباء 

االماراتية الرسمية.
وجاء في بيان نشرته الوكالة 
ان »دولة االمارات اعلنت ان دورها 
ف����ي ليبيا يقتص����ر على تقدمي 
املس����اعدات االنسانية وذلك في 
ضوء النهج الذي أرسته الدولة 
ملساعدة الدول الشقيقة والصديقة 

خالل االزمات والكوارث«.
وذك����ر البي����ان ان االمارات 
»ارسلت معونات انسانية على 
منت سفينة لليبيا وذلك بالتنسيق 
مع تركيا«.ابع »ارسلت طائرتان 
األسبوع املاضي حتمالن مساعدات 
انس����انية لتلبي����ة االحتياجات 
الضرورية من ادوية ومستلزمات 
طبية ومواد غذائية للمساهمة في 
الليبي  تخفيف معاناة الشعب 

الشقيق«.
بدورها رفضت دول اخلليج 
العربية تدخل إيران ودول اخرى 
في شؤونها الداخلية، وقال ان قطر 
ودولة االمارات العربية تشاركان 
في العمليات العسكرية في ليبيا 

من اجل االمن والسالمة.
العطية  وقال عبدالرحم����ن 
االم����ني العام ملجل����س التعاون 
اخلليجي امس ردا على اس����ئلة 
عن القوات السعودية واإلماراتية 
التي تس����اعد حكومة البحرين، 
ان املجل����س يرف����ض اي تدخل 
في شؤونه الداخلية خاصة من 

ايران.
وحني سئل عن مشاركة قطر 
واإلمارات في العملية العسكرية 
الغربية ف����ي ليبيا ضد الزعيم 

غيتس أن الضربة العس����كرية 
التستهدف مباشرة الزعيم الليبي 

العقيد معمر القذافي. 
وفي س����ياق متص����ل اكدت 
الپنتاغ����ون امس ان����ه ال قوات 
اميركية خاصة على ليبيا معلنا 
ع����ن 80 طلعة جوية امس فقط 
لقوات بالده في االجواء الليبية.
في هذا الوقت قررت قطر نشر 
»ارب����ع طائ����رات« حربي����ة في 
االجواء الليبية للمش����اركة في 
التدخل العسكري للتحالف ضد 
قوات العقيد معمر القذافي، كما 
اعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع 

الفرنسية لوران تيسير االحد.
وفي تصري����ح صحافي في 
وزارة الدفاع، تطرق تيسير بذلك 
الى هذا »االمر احلاسم« املتمثل 
في »قرار قطر نشر اربع طائرات 
في املنطقة«. واضاف »ذلك يدل 
على املش����اركة العربية في هذه 

العملية«.
وشدد على ان التدخل في ليبيا 
له هدف واحد هو »حماية« املدنيني 

في مواجهة العقيد القذافي.
وف����ي اثين����ا اف����ادت وزارة 
اخلارجية اليونانية مساء امس 
االول بأن س����ت طائرات ميراج 
قطرية ستصل الى قاعدة سودا 
التابع����ة للحلف االطلس����ي في 
جزيرة كريت ش����رق املتوسط 
للمش����اركة ف����ي احلمل����ة على 

ليبيا.
وقال املصدر نفسه ان اربع 
طائ����رات اميركية هي طائرة ار 
س����ي-135 وطائرة س����ي-130 
وطائرت����ا متوين كاي س����ي-
135 تتمرك����ز حالي����ا في قاعدة 
سودا، اضافة الى طائرة سي-
160 فرنس����ية وطائرتي شحن 

ثوار يتجمعون حول آليات تابعة للعقيد معمر القذافي قصفتها قوات التحالف قرب بنغازي   )ا.ف.پ(

مجلس التعاون 
اخلليجي يعتبر 
 مشاركته في 

العمليات في إطار 
التحالف من أجل 

األمن والسالمة

القرضاوي: العمليات ضد القذافي 
ليست »حربًا صليبية« 

»لوس اجنيليس تاميز«: التدخل 
سيعتبر عدوانًا ضد دولة إسالمية

»نيويورك تاميز«: ساركوزي يضع 
فرنسا بطليعة احلرب ضد  العقيد

الدوحة � أ.ف.پ: أكد الداعية االس����المي البارز د.يوس����ف 
القرضاوي ان العمليات التي تش����نها قوات غربية ضد نظام 
الزعيم الليبي معمر القذافي ليست حربا صليبية، وقد طالب بها 
العرب والليبيون من األمم املتحدة، وذلك في مقابلة امس األول 
مع قناة اجلزيرة.وردا على سؤال حول وصف القذافي العمليات 
ضده بأنها حرب صليبية ضد اإلسالم، قال د.القرضاوي الذي 
يرأس االحتاد العاملي لعلماء املس����لمني، »هل هو حامي حمى 

اإلسالم وأين اإلسالم منه؟«.

ل����وس اجنيليس � أ.ش.أ: رأت صحيف����ة »لوس اجنيليس 
تاميز« األميركية أنه على الرغم من نوايا واشنطن احلسنة إال 
أن التدخل األميركي في ليبيا سيصنف مرة أخرى بأنه اجراء 
عدائي وسلبي ضد دولة مسلمة.وأشارت الصحيفة، في تقرير 
بثته على موقعها االلكتروني مساء اول من امس إلى أن الواليات 
املتح����دة تتورط مرة أخرى في قصف دولة اس����المية لتحرير 
شعبها من بني أيدي حكام متعطشني للدماء إال أنه بالرغم أيضا 
من إبالغ واش����نطن أنه يتم قتل مدني����ني أبرياء وينبغي على 
الواليات املتحدة التدخل من منطلق أنه واجب أخالقي بوصفها 
دولة كبرى إال أنه كان يتعني على الواليات املتحدة بالنس����بة 
للوض����ع اخلاص بليبيا عدم التدخل على اإلطالق حتى إن كان 
اإلجراء جاء في إطار تكليف أممي واسع النطاق الئتالف دولي 

لتطبيق منطقة حظر حتليق فوق ليبيا.

واشنطن � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة نيويورك تاميز األميركية 
في تقرير لها امس ان ش���عبية الرئيس الفرنس���ي نيكوال 
س���اركوزي رمبا تكون متدنية في استطالعات الرأي اال انه 
وضع فرنسا في طليعة مسعى متحالف ملنع قتل املعارضة 

في مواجهة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وقالت الصحيف���ة � في التقرير الذي اوردته في موقعها 
على ش���بكة االنترنت � ان ساركوزي اجتمع قبل 10 ايام مع 
ممثل���ي املعارضة الليبية واعترف به���ا بوصفها احلكومة 
الشرعية لليبيا وانه في الوقت الذي خول فيه مجلس االمن 
الدولي اس���تخدام القوة حلماية املدني���ني من خالل جميع 
االجراءات الالزمة فإن منطق العملية العسكرية سيبدو على 

انه لإلطاحة بالقذافي.

فضيحة برلسكوني والقذافي 
تكشفها صديقة بالوتيلي

مناصرون للزعيم الليبي يحاولون 
االعتداء على بان كي مون بالقاهرة 

كشفت سارة توماسي عارضة األزياء واملمثلة االيطالية وصديقة 
ماريو بالوتيلي العب فريق مانشستر سيتي االجنليزي بعض 
االسرار بني رئيس الوزراء احلالي اليطاليا سيلفيو برلسكوني 
ورئيس نادي ميالن وصديقه معمر القذافي.واكدت توماسي ان 
برلسكوني حاول اغراءها خليانة بالوتيلي املرشح بقوة لالنضمام 
لنادي ميالن وقد طلب منها متضية وقت حميم معه في احدى 
اخليم في الصحراء الليبية على وقع النيران املشتعلة وكؤوس 

اخلمر كما يفعل الرئيس الليبي معمر القذافي.

القاهرة � يو.بي.آي: حاول ليبيون مناصرون للعقيد معمر 
القذافي امس االثنني االعتداء على األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون أثناء زيارته ملقر اجلامعة العربية في القاهرة.وهاجم 
املتظاهرون الليبيون السيارة التي كانت تقل بان أثناء مغادرتها 
مبنى اجلامعة بعد انتهاء لقائه مع األمني العام للجامعة عمرو 
موسى. وقال شهود ان احملتجني حاولوا االعتداء على بان كما 
منعوه من زيارة ميدان التحرير املجاور للمبنى.وأضافوا ان ما 
بني 20 إلى 30 شخصا عرقلوا خروجه مرددين شعارات »تسقط 
أميركا وإيطاليا«. واضطر رجال أمن اجلامعة إلى إخراج بان من 
أحد األبواب اخللفية. وقالت خولة مطر مدير املركز اإلعالمي لألمم 
املتحدة بالقاهرة ان موكب األمني العام تعرض الحتكاكات من 
قبل بعض املتظاهرين. وأضافت ان بان كان ينوي زيارة ميدان 

التحرير الذي شهد ثورة اخلامس والعشرين من يناير. 

مستشار أوباما: »ال ميكن مقارنة« 
الوضع في ليبيا بالبحرين 

بوتني يشبه قرار األمم املتحدة 
اخلاص بليبيا بدعوات صليبية

ريو دي جانيرو � أ.ف.پ: اعتبر توم دونيلون مستش����ار 
الرئيس االميركي باراك اوباما لألمن القومي امس األول انه »ال 
ميكن مقارنة« الوضع في ليبيا مبا يحصل في البحرين، مبررا 
التباين في طريقة الرد االميركي على االنتفاضة الشعبية في 
كال البلدين. وقال دونيلون خالل مؤمتر صحافي على هامش 
زيارة رسمية ألوباما الى البرازيل »ال ميكن مقارنة« الوضع في 
البحرين بالوضع في ليبيا.واش����ار الى ان السلطة البحرينية 
»حاولت الدخول في حوار مع مجموعات معارضة، لقد دعونا 
الطرف����ني الى التحاور وجتنب املواجه����ات والتوصل الى حل 

سياسي للمشاكل، هذا هو هدفنا«.

فوتكينسك � رويترز: شبه رئيس الوزراء الروسي فالدميير 
بوتني امس قرار األمم املتحدة بدعم عملية عسكرية في ليبيا 

بدعوات العصور الوسطى لشن حمالت صليبية.
وفي أول تصريحات مهمة لزعيم روسي بعد ان بدأ حتالف 
من دول غربية شن غارات جوية على ليبيا قال بوتني ان حكومة 
الزعيم الليبي معمر القذافي تفتقر الى الدميوقراطية لكن هذا 
ال يبرر التدخل العس����كري. وقال للعمال في مصنع روس����ي 
للصواريخ الباليستية »القرار ناقص ومعيب، انه يسمح بكل 

شيء، يشبه دعوات العصور الوسطى حلمالت صليبية«.

هل ُقتل خميس القذافي على يد طيار ليبي بطرابلس؟
أفادت مصادر إخبارية مبقتل 
خميس جنل العقيد الليبي معمر 
ام����س، متأثرا  القذافي اول من 
بح����روق كبي����رة بع����د عملية 
عسكرية قام بها احد الطيارين 
الليبيني على باب العزيزية في 

العاصمة طرابلس.
ونشرت صحيفة »ليبيا اليوم« 
املعارضة في عددها الصادر امس 
نبأ مقتل خميس جنل القذافي نقال 
عن موقع »املنارة« على »فيس 
بوك« متأثرا بحروق كبيرة بعد 
عملية عس����كرية ق����ام بها احد 
الطياري����ن الليبي����ني على باب 

العزيزية خالل األيام املاضية.
وكانت قوات النخبة الليبية 
تعرضت لنكسة في مدينة مصراتة 

اجليش والشعب على السواء. 
ويع���رف عن خميس قربه إلى 
شقيقه س���يف اإلسالم، بل انه 
متحالف معه في مواجهة أخويهما 
املعتصم والس���اعدي.وتولى 
خميس مهمة جل���ب املرتزقة 
وتدريبهم على الطاعة املطلقة 
وسماع أوامره وتنفيذها، حيث 
يش���كل املرتزقة جزءا أساسيا 
من معادلة الص���راع احلاصل 
في ليبيا وتنسب إليهم الكثير 
من اجلرائم في حق املتظاهرين 
الليبي���ني، ويخض���ع املرتزقة 
العرب واألفارقة واآلسيويون 
لس���لطة خميس جن���ل معمر 
القذافي ويق���در عددهم بنحو 

120 ألف مسلح.

بحماية النظ����ام والقضاء على 
االنتفاضة الشعبية في طرابلس 
وبنغازي، حي����ث قامت بأعمال 
املواطنني  إجرامية شنيعة ضد 
العزل وقامت بضربهم بالطائرات 
واملدافع املضادة للدبابات وغيرها 
م����ن األس����لحة الثقيلة احملرمة 
دوليا، كما قام بإعدام عش����رات 
اجلنود بع����د أن رفضوا إطالق 

النار على املتظاهرين.
وخميس ه���و جنل القذافي 
الس���ادس، يحمل رتبة نقيب 
ركن، ويثق والده فيه ثقة كبيرة 
ويعهد إليه مبهمات حساس���ة 
خاصة للغاية، حيث يسيطر على 
عدة كتائب عسكرية مخصصة 
ومجهزة بالعدة والعتاد لردع 

بعد مترد في الكتيبة »32« التي 
يقودها خمي����س معمر القذافي 
أدى إلى فش����ل حملة االستيالء 
على املدينة التي يسيطر عليها 

الثوار.
القذافي هو  ويعتبر خميس 
اليد احلديدية املتبقية لدى معمر 
القذافي لقمع املتظاهرين الليبيني 
املطالبني برحيله عن احلكم بعد ما 
يزيد على 40 عاما تصدر خاللها 

املشهد السياسي الليبي.
وخميس متخرج من أكادميية 
الش����رطة في ليبيا عام 2002، 
س����افر بعدها إلى روس����يا في 
الروسية، ثم  بعثة باألكادميية 
عاد ليؤس����س اللواء »32« وهو 
املكلفة  الوحدات اخلاص����ة  من 

خميس القذافي


