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أستاذ أميركي في الطب النفسي أكد أن العقيد يدافع اآلن عن ذاته املتضخمة

القذافي يحتاج الى »رعاية نسوية«
ومرضه النفسي هو السبب في استمرار احلرب!

مقاتلة فرنسية ُتسقط طائرة حربية ليبية خرقت احلظر
وقوات التحالف:  لقد اقتلعنا »عيني وأذني« القذافي

من يقود العمليات العسكرية في ليبيا؟
بروكسل ـ د.ب.أ: استجابت 13 
دولة لدعوة مجلس األمن الدولي 
األسبوع املاضي لفرض منطقة حظر 
جوي كسبيل للحيلولة دون سفك 
املزيد مــــن الدماء من قبل القوات 
املواليــــة للزعيم الليبي احملاصر 

معمر القذافي.
لكن بعــــد 7 أيام مــــن العمل 
العسكري من سيتولى املسؤولية؟ 
ويربك هذا السؤال املجتمع الدولي 

منذ مطلع االسبوع.
وتقــــود فرنســــا وبريطانيا 
والواليات املتحدة املهمة احلالية 

حيث تتولى الواليات املتحدة دورا 
تنسيقيا شامال. لكنها اعلنت أمس 
أنها ستقوم بتسليم القيادة لدولة 

اخرى لم حتددها بحلول الغد.
التي تستخدم  إيطاليا  وأيدت 
قواعدها اجلوية ملهاجمة ليبيا ذلك 
الطلب حتى بشــــكل أكثر فعالية 
يــــوم االثنني املاضــــي بعد تنفيذ 
قصف جــــوي بشــــكل أكثر عنفا 
عما كان متوقعا مستهدفا مجمع 
القذافي ودبابات اجليش التابعة له 

باالضافة إلى الدفاعات اجلوية.
وقال وزيــــر خارجية إيطاليا 

فرانكــــو فراتينــــي فــــي اجتماع 
مــــع نظرائه باالحتــــاد االوروبي 
»لدى الناتــــو االمكانية واخلبرة 
لقيادة عمل منســــق بشكل جيد« 
التفويض للحلفاء  مهددا بسحب 
الستخدام قواعد بالده إذا لم يتولى 

الناتو القيادة.
لكن رد وزير خارجية فرنسا 
آالن جوبيه بأن إعطاء الناتو القيادة 
سيثير عداء اجلامعة العربية الذي 
يعتبر دعمها حاسما لتبديد مزاعم 
بأن العمليات في ليبيا ترقى إلى 
صــــورة من صــــور »االمبريالية 

الغربية«. وفي الوقت نفسه حذرت 
تركيا وهي إحدى الدول االعضاء 
البارزة في الناتو من أنها تعارض 

بقوة أي تدخل عسكري.
واملوقــــف األميركــــي مختلف 
بشــــكل أكبر. وأعرب املسؤولون 
األميركيون عن رغبتهم في تسليم 
مسؤوليات القيادة لكن لم يحددوا 
أنهم يفضلــــون أن يتولى الناتو 
القيادة. وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــــة األميركية مارك تونر 
»لقد قلنا اننا نعتقد أن الناتو لديه 
بعض اإلمكانيات للقيادة واملراقبة 

فيما ميضي هذا االئتالف قدما وفيما 
نتحرك نحو مرحلة مختلفة مفيدة 

للغاية حقا«.
الناتو منذ  ويجتمع ســــفراء 
اجلمعة املاضية ملتابعة تنفيذ قرار 
مجلس األمن الدولي. ومتت املوافقة 
على »خطة عمليات« لفرض منطقة 
حظر جوي الثالثاء املاضي لكن لم 
يتخذ قرار حــــول تنفيذه وحتت 
أي سلسلة قيادة. وكانت مساعي 
ديبلوماسية حثيثة قد أشارت أوائل 
هذا األسبوع الى أن مخرجا لتلك 

األزمة بات وشيكا.

النفسي في  الطب  قدم استاذ 
العريقة  جامعة ييــــل االميركية 
هيث كينغ مداخلة حول التكوين 
النفســــي للزعيــــم الليبي معمر 
القذافي قــــال فيها ان فهم طبيعة 
»اللحظة النفسية« التي مير بها 
القذافي يكتسب اهمية كبيرة في 
الوقت الراهن ألنه ميكن ان يحدد 
مسار املواجهة التي يخوضها اآلن 

للدفاع عن حكمه.
التي  وقال كينغ في مداخلته 
قدمها اول من امس بنادي الصحافة 
الوطنية بواشنطن »القذافي ليس 
مجنونا وان كان يتعرض لنوبات 
من التشوش الذهني الشديد بسبب 
تضخم األنا الذاتية عنده. لقد كانت 
ردة فعله األساسية لثورة الليبيني 
هي عدم التصديق وتفسير األمر 
بأن الثــــوار واقعون حتت تأثير 
حبوب الهلوســــة. ونراه في كل 
مقابلة إعالمية جتري معه يؤكد 
ان الليبيني يحبونه. انه يرفض 
تصديــــق انه بات منبوذا اذ ينال 
ذلك بصورة مباشرة من إعجابه 
الشــــديد بذاته وهــــو بهذا يفقده 
الصواب في حلظات متكررة. ان 
القذافي ال يدافع اآلن عن نظامه. انه 
يدافع عن ذاته املتضخمة الى حد 
يصعب تصديقه حتى في عياداتنا 
النفسية في اجلامعة، انه مريض 
اكلينيكيــــا«. وتابع »كان تكوين 
القذافي النفسي مهيئا لذلك، فهو 
يحتاج الى رعاية نسوية بسبب 
صعوبة عالقته مع والدته. وسنرى 
انعكاسا لذلك في قيامه بإحاطة 
نفسه بحارســــات نذرن أنفسهن 

الوضع امليداني في ليبيا على 
حاله مع دخول العملية العسكرية 
لقــــوات التحالــــف الدولي يومها 
السابع ضد العقيد معمر القذافي 
وكتائبــــه، غارات جويــــة كثيفة 
من قبل املســــيطر على األجواء، 
وعمليات كر وفر على األرض بني 
قوات العقيد والثوار ولكن رمبا 
األبرز أمس كان إســــقاط طائرة 
حربية ليبية فوق مدينة مصراته 
اذ ذكرت شبكة »إيه.بي.سي نيوز« 
أمس أن مقاتلة فرنسية أسقطت 
طائرة حربية ليبية فوق مدينة 
مصراتة فــــي أول انتهاك حلظر 

الطيران فوق ليبيا.
مــــع ســــماع دوي  وتزامنــــا 
انفجارات وقصــــف في طرابلس 
واملــــدن الليبية أعلــــن املتحدث 
باسم قيادة أركان القوات املسلحة 
العسكري  الطيران  أن  الفرنسية 
الفرنسي قام مساء أمس بالهجوم 
على قاعدة جوية ليبية تقع على 
بعد 250 كيلومترا جنوب السواحل 
الليبية. وأوضح الكولونيل تيري 
بوركار خالل مؤمتر صحافي مبقر 
وزارة الدفاع الفرنســــية، أن هذا 
الهجوم مت بواسطة صواريخ من 
طراز »سكالب« أطلقتها دورية من 

الطائرات »رافال« و»ميراج«.
الهجوم  ان  املتحــــدث  وقــــال 
استهدف موقعا غرب املنطقة التي 
تعمل فيها القوات الفرنسية منذ 
بداية العمليات وهي مدينة بنغازي 

الواقعة شرق ليبيا، ومحيطها.
ولم يفصح املتحدث عن املوقع 
احملدد للقاعدة اجلوية التي ضربتها 
القــــوات الفرنســــية، وال حجــــم 
اخلسائر الناجت في القاعدة الليبية 
جراء هذا الهجوم، معتبرا أن هذه 
املعلومات تتسم بدرجة من السرية 

وال ميكن اإلفصاح عنها.
ومــــن ناحيــــة أخرى، أشــــار 
املتحدث إلــــى أن نحو 15 طائرة 
فرنســــية من 7 طائرات »رافال« 
وطائرتني »ميراج« واصلت أمس 
مهامها اجلوية في املناطق احمليطة 
مبدينة بنغازي ولكن دون القيام 

بضربات جوية.
الطائرات  وقــــال ان معظــــم 

البدوية قناعة بضرورة الثأر اال 
انه اخرج هذه القناعة من إطارها 
ووجهها الى االنتقام ممن ينال من 
ذاته. ان السبب األول في كراهيته 
للثــــوار ليس تهديدهم  العميقة 
لنظامه وإمنــــا هو خروجهم عن 
دائرة اخلضوع لذاته التي وضعها 
في الشــــعارات بعد الذات اإللهية 

مباشرة«.
واشنطن ـ أحمد عبداهلل  ٭

الدولــــي. وأوضح اجلنــــرال في 
ســــالح اجلو البريطانــــي غريغ 
باغويل لوسائل إعالم بريطانية 
أثناء زيارة قاعدة جويا دل كوللي 
في جنــــوب إيطاليا »إننا منارس 
ضغطا متواصال وشــــديدا على 
القــــوات املســــلحة الليبية، وفي 
الواقع، فإن قواتهم اجلوية لم تعد 

موجودة كقوة قتالية«.
ومن هذه القاعدة يقلع قسم من 
الطائرات البريطانية التي تشارك 
في عمليات التحالف في ليبيا وفي 
فــــرض منطقة احلظــــر اجلوي، 
وأضاف أن ضربات التحالف »دمرت 
غالبية القــــوات اجلوية« التابعة 

للعقيد القذافي.
ورأى »أن أنظمة الدفاع اجلوي 
بالكامل وشبكات القيادة والرقابة« 
للجيــــش الليبي »تضررت كلها« 
وبات في إمكان التحالف »العمل 
في املجال اجلوي الليبي من دون 
أي قلق«، وقال »لقد أقتلعنا عيني 

وأذني« القذافي.

انه يعتقد بعمق انه اكثر جدارة 
من اجلميع. لقد حاول ان ميد فترة 
رئاسته ملنظمة الوحدة االفريقية 

دون جناح«.
وأضاف »يعكس هذا في واقع 
األمر إحساسا عميقا بفقدان الثقة 
في الذات. فحني يركز األمر على 
هذه األمور يبدو كمن يسعى الى 
شيء يفتقده وهو اإلحساس الدائم 
باألهمية. وقد اكتسب من خلفيته 

القيام بأعمال عنف  مستمرة في 
»مروعة« وان ادعــــاء النظام أنه 
أوقف إطالق النار »خدعة كبيرة«، 
وقال إن الضربــــات اجلوية أدت 
إلى تعطيل البنية التحتية للدفاع 
اجلوي الليبي. يشار إلى أن قوات 
التحالف التي تضم الواليات املتحدة 
وفرنسا وبريطانيا ودوال أخرى 
تشــــن منذ السبت املاضي عملية 
عسكرية لفرض حظر جوي على 
ليبيا مبوجب قرار مجلس األمن 
رقــــم »1973« الذي قضى بفرض 
احلظر واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 

حلماية املدنيني.
على صعيد آخر أعلنت احلكومة 
الفرنسية أن تدمير قدرة القذافي 
العسكرية قد يستغرق من التحالف 
أياما أو أسابيع لكن ليس شهورا، 
وكان ضابط كبيــــر في اجليش 
البريطانــــي، قد أكد اول من امس 
أن الطيران احلربــــي الليبي »لم 
يعد موجــــودا كقوة قتالية« بعد 
التحالف  التــــي نفذها  الضربات 

انه يتصرف  حلمايته. وأعتقــــد 
برقة مع حارساته ولكن بغلظة 
مع الرجال السيما أولئك الذين ال 

يبدون إعجابا واضحا به«.
ولفــــت كينغ االنظــــار الى ان 
القذافي وصف نفســــه في مؤمتر 
القمــــة العربية فــــي الدوحة عام 
2009 بأنــــه »ملك امللوك«. وتابع 
»ال يطيق القذافي ان يشعر بأنه 
يحتل املوقع الثاني في أي مكان. 

الفرنســــية املقاتلة املشاركة في 
العمليات تتمركز حاليا في قاعدة 
»سولينزارا« بجزيرة كورسيكا، عدا 
الطائرات املوجودة على منت حاملة 
الطائرات »شــــارل ديجول« التي 
بدأت مهمتها في املنطقة اعتبارا 

من أول من أمس الثالثاء.
بدوره دعا وزيــــر اخلارجية 
البريطاني ويليام هيغ امس لتسلم 
حلف شمال األطلسي )الناتو( قيادة 
العمليات في ليبيا »بأسرع وقت 
ممكن«، مشــــيرا من جهة أخرى 
إلى أن قوات العقيد معمر القذافي 
القيام بأعمال عنف  مستمرة في 

»مروعة«.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي سي« عن هيغ قوله أمام 
جلســــة ملجلس النواب إن قوات 
التحالف تخضــــع حاليا للقيادة 
األميركيــــة »ولكننــــا نريد نقلها 
إلى قيادة الناتو في أســــرع وقت 

ممكن«.
وأشــــار إلى ان قوات القذافي 

)أ.پ( ثوار ليبيون يأخذون استراحة على اخلطوط األولى من املواجهة في منطقة الزويتينا   

تقرير إخباري

شهدت العالقة بني الغرب وليبيا عدة فترات 
من التوتر بلغت في بعضها الى حد احلرب، 

وفيما يلي تسلسل زمني للمواجهات بني 
الطرفني:

٭ 1803: نشوب حرب السنوات األربع، بعد 
أن رفضت الواليات املتحدة وبريطانيا قرار 

احلاكم الليبي يوسف القرة مانلي بزيادة 
رسوم مرور السفن في موانئ ليبيا، وفرضت 

الواليات املتحدة حصارا على طرابلس، التي 
تعرضت لقصف مكثف، ولكن الليبيني متكنوا 

من فك احلصار واالستيالء على احدى أكبر 
السفن احلربية األميركية »فيالدلفيا« آنذاك 

مع كامل بحارتها وجنودها في عام 1805 وهو 
االنتصار الذي أجبر الواليات املتحدة على 

الرضوخ ملطلب حاكم ليبيا.
٭ 1969:  سقوط امللكية الليبية وتبوؤ الضباط 
األحرار بزعامة العقيد معمر القذافي السلطة 

في البالد.
٭ 1973: خالل حرب أكتوبر التي شنتها 

مصر وسورية على إسرائيل انضمت ليبيا 
الى العراق واململكة العربية السعودية ودول 
عربية اخرى في إعالن حظر على الصادرات 

النفطية الى الواليات املتحدة.
٭ 1979: الواليات املتحدة تصنف ليبيا على 

انها »دولة راعية لإلرهاب«.
٭ 1981: سالح اجلو األميركي يسقط مقاتلتني 

ليبيتني بعد ان خيم التوتر على سواحل 
ليبيا نتيجة قيام القوات األميركية مبناورات 

عسكرية في منطقة بحرية تعتبرها ليبيا 
جزءا من مياهها اإلقليمية.

٭ 1982: الواليات املتحدة توقف استيراد 
النفط الليبي وتوسع قائمة املنتجات األميركية 

التي مينع تصديرها الى ليبيا.
٭ 1984: بريطانيا تقطع عالقاتها الديبلوماسية 
مع ليبيا بعد قتل شرطية بريطانية في حادث 

إطالق نار وقع أثناء مظاهرات للمؤيدين 
واملناوئني للقذافي أمام السفارة الليبية في 

العاصمة البريطانية لندن.
٭ 1986: الطيران احلربي اإلسرائيلي يخطف 

طائرة ركاب مدنية ليبية ويرغمها على 

الهبوط في إسرائيل معتقدا ان زعيم اجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني جورج حبش كان 

على متنها، حبش قال وقتها ان اإلسرائيليني 
أغبياء عندما ظنوا انه سيستقل الطائرة 

نفسها مرتني.
٭ 1988: تفجير طائرة ركاب أميركية تابعة 
لشركة »بان أميركان« فوق بلدة لوكيربي 

االسكتلندية واتهام نظام القذافي بالوقوف 
خلف التفجير، وقتل في احلادث 259 راكبا 

كانوا على منت الطائرة و12 شخصا من سكان 
لوكيربي نتيجة سقوط حطام الطائرة فوق 

املباني.
٭ 1989: سالح اجلو األميركي يسقط مقاتلتني 

ليبيتني فوق املتوسط، وعودة التوتر الى 
املنطقة نتيجة سلسلة أخرى من املناورات 

األميركية قبالة السواحل الليبية.
٭ 1992: األمم املتحدة تفرض حظرا جويا 

وعسكريا على اجلماهيرية العربية الليبية، 
وتطالب ليبيا بتسليم الشخصني املتهمني 

بالتورط في حادث لوكيربي، ليبيا قالت ان 
القرار نسف القاعدة القانونية التي تقول ان 
املتهم بريء حتى تثبت إدانته، ألن القضية 

كانت التزال معروضة أمام محكمة العدل 
الدولية.

٭ 2003: القذافي يكسب رضا الغرب بعد أن 
أعلن عن تخليه عن جميع خططه ومشاريعه 

المتالك أسلحة غير تقليدية.
٭ 2004: الواليات املتحدة تعيد فتح بعثتها 

الديبلوماسية في ليبيا.
2006: الواليات املتحدة ترفع اسم ليبيا من 

قائمة »الدول الراعية لإلرهاب«.
٭ 2008: ليبيا توافق على دفع حوالي مليار 
ونصف املليار دوالر على سبيل التعويض 

لضحايا لوكيربي.
٭ 2011: بريطانيا وفرنسا تقدمان مشروع 
فرض حظر جوي على ليبيا بحجة حماية 
املدنيني الليبيني من القذافي، التي حتاول 
قواته إخماد انتفاضة شعبية عارمة ضد 

حكمه املستمر منذ اكثر من 4 عقود، مجلس 
األمن يستجيب ويصدر القرار رقم 1973.

تاريخ املواجهات بني ليبيا والغرب

جتدد القصف 
على مواقع تابعة 

للزعيم الليبي 
في طرابلس

إيطاليا تشيد بدور »التعاون« 
وانضمام الكويت حلماية الشعب الليبي

فراتيني: متنينا لو اختار القذافي املنفى

جوبيه: العقيد »دكتاتور مجنون«

تونس جتّمد أصول القذافي 
وخمسة من أسرته

العب ليبي معروف يصف 
شهداء 17 فبراير بـ »الكالب الضالة«!

روماـ  كونا: رحبت احلكومة االيطالية بأنباء 
انضمام الكويت بالدعم اللوجيستي الى اجلهد 
العسكري الدولي حلماية الشعب الليبي مشيدة 
بالدور املبادر لدول مجلس التعاون داخل اجلامعة 

العربية وعلى الساحة الدولية.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزير اخلارجية 
االيطالي ماوريتسيو ماساري في تصريح خاص 
لـ »كونا« أمس ان ايطاليا تنظر مبنتهى االيجابية 
لقرار الكويت االنضمام للتحالف الدولي مع دول 

خليجية وعربية أخرى.
وشدد على القيمة االيجابية الكبيرة ملشاركة 
دول خليجية وعربية في املهمة الدولية سواء من 
الناحية »العملية« أو من الناحية »الرمزية« مبا 
يبدد أي شبهة أن تبدو مهمة قوات الدول املتطوعة 

كما يروج نظام القذافي »حملة غربية ضد العالم 
العربي«. وقال املسؤول االيطالي »نعول كثيرا 
على مساهمتها وتعاونها في إجناح املهمة الدولية« 

بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا.
وأوضح أن ايطاليا والدول الشريكة »لم تنظر 
اطالقا« من منظــــور التدخل الدولي وامنا متثل 
مشاركتها مساهمة مع اجلهود الدولية كافة الرامية 
الى الدفاع عن الشعب الليبي األعزل أمام القمع 
الوحشي الذي ميارسه نظام القذافي بأسلحته 
الثقيلة. وأكد ماساري على أن دور مجلس التعاون 
اخلليجي يتعني أن يعتد به بشــــكل وثيق على 
الصعيدين السياسي واالستراتيجي في قرارات 
التحالف الدولي لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي 

رقم 1973.

روماـ  يو.بي.آي: قال وزير اخلارجية اإليطالي 
فرانكو فراتيني أمس األول إن بالده كانت تتمنى 
لو تنحى الزعيم الليبي معمر القذافي عن السلطة 

واختار املنفى بدل حتدي املجتمع الدولي.
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية )أنســــا( عن 
فراتيني قوله في جلسة ملجلس الشيوخ »أملنا 
أن يختار القذافي املنفى وهي فرضية اقترحها 

الكثيرون لتفادي مجزرة بحق املدنيني«.
وقال إن الشرط الوحيد الذي وضعه املجتمع 
الدولي هو أن يتنحى القذافي. وأضاف أنه بسبب 
»الصداقة« التي تربط بني إيطاليا والشعب الليبي 
»أردنا حال ســــلميا لألزمة«. وقال إن العمليات 
الدولية اجلارية في ليبيا »ليست مسألة القيام 

بحرب بل منع احلرب« وذبح املدنيني.

باريــــس ـ أ.ف.پ: وصف وزيــــر اخلارجية 
الفرنسي آالن جوبيه امس الزعيم الليبي العقيد 
معمر القذافي بـ »الدكتاتور املجنون«، معربا عن 
قناعته بان »البعض في محيطه بدأوا يطرحون 
اسئلة« عن امكانية االستمرار معه. وقال جوبيه 
الذاعــــة »ار تي ال«: »انا مقتنع انه في طرابلس 

هناك البعض بدأوا يطرحون اســــئلة )...(. هل 
ميكننا االستمرار مع دكتاتور؟ لن استخدم عبارات 
قاسية، ولكنه مجنون؟«. واضاف »ال اتخيل بعد 
كل ما جرى وما يجري في العالم العربي ان نظاما 
يجسده شخص قادر هكذا على االستمرار، ولكننا 

نريد ان يقرر الليبيون انفسهم هذا االمر«.

تونسـ  رويترز: قال مصدر حكومي تونسي 
امس ان احلكومة التونسية قررت جتميد جميع 
اصول الزعيم الليبي معمر القذافي وخمسة من 
أفراد أسرته. وجمدت بالفعل بلدان غربية واالحتاد 
االوروبي واالمم املتحدة اصول احلكومة الليبية 
وأسرة القذافي ضمن مجموعة من العقوبات بعد 

قمع االنتفاضة املطالبة بسقوط نظام القذافي.
وقال املصدر الذي رفض نشر اسمه لـ »رويترز«: 

»مت جتميد اصول القذافي وخمسة من اسرته تبعا 
لقــــرار من االمم املتحدة«. ومن املرجح أن يكون 
لهذا القرار تأثير واضح على العالقات مع ليبيا 
التي لها العديد من االستثمارات في تونس ومنها 
فنادق وسلسلة من محطات البنزين وحصة في 
مرفأ نفطي. وأغلب هذه االســــتثمارات مملوكة 
للحكومة الليبية لكن الكثير منها يخضع فعليا 

لسيطرة افراد من عائلة القذافي.

أثارت تصريحات الالعب الليبي طارق التائب 
عبر القناة الليبية الفضائية من تونس استياء 
الشارع الرياضي الليبي وغضبه الشديد بوصفه 
لشهداء املنطقة الشرقية اثناء القصف من كتائب 
القذافي بأنهم كالب ضالة ومخربون وحفنة من 
العصابات الذين يريدون إحداث زوبعة في البالد. 

وجاءت تصريحاته عقب قصف قوات التحالف 
للعديد من املواقع االمنية التابعة لكتائب القذافي 
في العاصمة طرابلس، وذلك عبر مداخلة هاتفية 
في برنامج »ليبيا هذا اليوم« الذي تقدمه املذيعة 
هالة املصراتي، عندما حتدث الالعب عن االحداث 
االخيرة واالوضاع االمنية التي تشهدها ليبيا.


