
عربية وعالمية
اخلميس 19 مايو 2011

54
كندا طردت 5 ديبلوماسيني ليبيني واملجلس الوطني يطالب بتمثيل بالده في اجتماع »أوپيك«

مصادر: القذافي قتل وزير دفاعه وفقد 3 من أبنائه.. وزوجته وابنته هربتا إلى »جربة« 
جربة التي غادرها باجتاه تونس 
العاصم���ة محمد ش���كري غامن 
رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة 
الليبية للنفط الذي قالت مصادر 
من املعارضة الليبية إنه انشق 

عن نظام القذافي.
ف���ي غض���ون ذل���ك، قررت 
كندا طرد خمسة ديبلوماسيني 
في س���فارة ليبيا بأوتاوا وهي 
تأخذ عليهم قيامهم بنش���اطات 
»مغلوطة«، حسبما اعلنت وزارة 
اخلارجية الكندية مساء اول من 

امس.
وجاء في بي���ان للوزارة ان 
الديبلوماس���يني اخلمسة الذين 
اعلنوا »اش���خاصا غير مرغوب 
فيهم« قاموا ب� »نشاطات مغلوطة 
وتتعارض مع ممارسة اعمالهم 
الديبلوماسية الطبيعية«، لكنه لم 

يعط املزيد من االيضاحات.
واض���اف البي���ان »يجب ان 
الديبلوماسيون  يستعد هؤالء 
وعائالتهم الى الرحيل اعتبارا من 
اآلن«، لكنه لم يوضح هوياتهم 
وال الوظائف التي يشغلونها في 

السفارة الليبية.
واش���ارت وزارة اخلارجية 
الكندية الى ان كندا التي تشارك في 
عمليات احللف االطلسي في ليبيا 
مع مقاتالت، دورية وفرقاطة، لم 
تقطع عالقاتها الديبلوماسية مع 
ليبيا، لكن اوقفت نشاط سفارتها 
في طرابلس. لكن السفارة الليبية 
اوت���اوا اس���تمرت باملقابل  في 

بالعمل.
وتعتبر كندا املجلس الوطني 
االنتقالي »محاورا مش���روعا«. 
وارس���ل املجلس مؤخرا ممثال 
الى كن���دا وهو يقوم باتصاالت 

مع اوتاوا.
الليبية،  في سياق االوضاع 
اكد مسؤول االعالم في املجلس 
الوطني االنتقالي محمود شمام 
اول من امس ان املجلس يريد ان 
ميثل ليبي���ا في اجتماع منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوپيك( 

الشهر املقبل في ڤيينا.

العامة  األمان���ة  ف���ي  الس���ابق 
للشؤون اخلارجية ومساعد مدير 
االستخبارات العسكرية الليبية 

مع 4 موظفني«.
وأشار املصدر إلى أن هؤالء 
إلى جزيرة  توجهوا جميعه���م 

جتاه اخلارج.
ونقلت وكالة األنباء التونسية 
الرسمية عن مصدر أمني قوله 
»ان من بني املسؤولني الليبيني 
الذين دخلوا تونس امس، عبداهلل 
محم���ود احلجازي املستش���ار 

جربة في الوقت الذي يؤكد فيه 
مصدر رسمي أن عددا من كبار 
املسؤولني الليبيني عبروا أمس، 
إلى تونس عبر منفذ »رأس جدير« 
الذي أصبح النقطة الوحيدة التي 
من خاللها يتحرك مسؤولو ليبيا 

عواص���م � وكاالت: مازال���ت 
االنباء الواردة من ليبيا تؤشر 
الى قرب مرحلة احلسم كما اعلن 
االسبوع املاضي وزير خارجية 
ايطاليا فرانكو فراتيني متوقعا ان 
»ساعات القذافي باتت معدودة«، 
وعزز هذا ما كشفه ضابط انشق 
حديثا عن اجليش الليبي لصحيفة 
النهار اجلديد اجلزائرية، عن أن 
القذافي فقد ثالث  العقيد معمر 
أبنائه في عملية عسكرية نفذتها 
طائرات للحلف األطلس���ي قبل 
أيام في مدينة البريقة، مضيفا 
أن العقيد قتل وزير دفاعه عندما 
استقبله داخل مكتبه، على خلفية 
انتقاد هذا األخير لطريقة التعامل 
أن  الليبية«، غير  مع املعارضة 
الضابط املنشق لم يعط تاريخا 
حلادث���ة اغتيال وزي���ر الدفاع 
الليب���ي من طرف القذافي داخل 
مكتبه، مكتفيا باإلشارة إلى أن 
معلوماته تلك مؤكدة ومن مصادر 

موثوقة.
في هذا الوقت، كشفت مصادر 
تونسية أن زوجة القذافي صفية، 
وابنته عائشة تقيمان حاليا في 
أحد الفنادق بجزيرة جربة الواقعة 
جنوب شرق تونس العاصمة بعد 

فرارهما من طرابلس.
وذك���رت مصادر ف���ي إذاعة 
»تطاوين« التونس���ية احمللية، 
التي تبث برامجها من اجلنوب 
التونس���ي ل���� »يونايتد برس 
إنترناشونال« مساء اول من امس، 
أن صفية وعائشة دخلتا مساء 
السبت املاضي إلى تونس عبر 

معبر رأس جدير احلدودي.
وكان مصدر رسمي تونسي 
أك���د في وقت س���ابق أن محمد 
القذافي النجل األكبر للعقيد معمر 
القذافي، الذي يشرف على قطاع 
االتصاالت في ليبيا، وصل إلى 
جزيرة جربة التونس���ية )550 
كيلومترا جنوب ش���رق تونس 

العاصمة( لتلقي العالج.
ويأتي الكش���ف عن وصول 
زوجة القذافي وابنته إلى جزيرة 

)رويترز( الثوار يتخذون مواقعهم في مدخل مدينة أجدابيا امس  

إيالف: يأتي التدخل الغربي في ليبيا في إطار محاولة املجتمع الدولي 
حماية املدنيني، الذين يحاولون التخلص من حكم شمولي جتاوز 

األربعني عاما، وتسبب في جرائم بشعة في حقوق اإلنسان، وانتشار 
الفساد، في ظل تدني مستويات املعيشة، وارتفاع معدالت البطالة إلى 
أرقام قياسية. وعلى الرغم من توقعات عشرات السياسيني واحملللني 

بتنحيه القريب عن السلطة، يبدو أن العقيد الليبي معمر القذافي 
يزداد تصميما على البقاء، بعد مضي أسابيع على حملة عسكرية، 

يقودها حلف األطلسي، تهدف إلى عزل الرجل الذي امتلك قدرة مذهلة 
للنجاة من العواصف خالل أربعني عاما من حكم واحد من أكبر البلدان 

العربية. ورغم ذلك اليزال القذافي صامدا في مخبأ خاص، يرجح أن 
يكون خارج طرابس، بينما يبدأ احملللون في تداول سيناريوهات 

املستقبل، التي يأتي التقسيم في أول القائمة، حيث يتوقع أن يعزل 
الشمال الغني، وهو خط التماس األقرب إلى اجلنوب األوروبي، عن 
اجلنوب الصحراوي الفقير، إلى حني يتم القضاء على معمر القذافي.
وتقول نظرية أخرى إن احتمال أن تكون ليبيا اثنتني، واحدة شرقية 

وأخرى غربية، وارد، إذ »وإن كان االختالف حول اجتاه البوصلة، فإن 
خيار التقسيم هو القاسم املشترك لكل السيناريوهات التي تتحدث عن 

ليبيا ما بعد القذافي« على حد تعبير مراقبني.
ويقول جميل الذيابي، وهو رئيس حترير الطبعة السعودية لصحيفة 
احلياة عن مستقبل ليبيا: »التقسيم متوقع، وهذا ما ميكن قراءته من 

اخلطاب اإلعالمي السائد حاليا في بنغازي... حل الدولتني واحد من 
السيناريوهات املتوقعة، خصوصا وأن القذافي باتت ساعاته معدودة«.

وال أحد يعرف إلى أي حد سوف يقاوم الزعيم املعروف بعناده الشديد، 
لكنه بالتأكيد »فقد شرعيته كقائد لليبيني« حسب تصريح متحدثة 

أميركية باسم اخلارجية في حديث مع إيالف في وقت سابق.
ومع مضي الوقت، يجد معمر نفسه قد فقد القدرة على املناورة، 

و»أمامه خياران، إما االعتقال فاحملاكمة فاملوت، وإما أن يظل حاكما 
بائسا لنصف ليبيا« على حد تعبير أكثر من مراقب راقبوا الوضع منذ 
انفجاره حتى اآلن. وبينما يقول الزعيم الليبي إنه لن يغادر ليبيا، بل 

سيموت على ترابها، يصر التحالف الغربي على أنه لن يوقف الهجمات 
الصاروخية إال بعد تنحي القذافي، الذي يواجه عزلة دولية ليست 

غريبة عليه، وعزلة عربية لم يتوقعها، تقودها اجلامعة العربية ودول 
اخلليج، وخصوصا قطر واإلمارات اللتان تشاركان في أعمال احلظر 
اجلوي على ليبيا. وتلقى العقيد ضربة موجعة بعد وفاة ابنه األصغر 
وثالثة من أحفاده في إحدى غارات حلف األطلسي. وفي تويتر يقول 

علي الظفيري، وهو مذيع معروف في قناة اجلزيرة ذائعة الصيت: 
»املجنون قتل الشعب الليبي، وها هو )القذافي( يقتل أبناءه وأحفاده«.

»ليبيا اجلديدة«.. شمال ألوروبا 
وجنوب ملعمر وآله وصحبه!

تقرير إخباري

عائشة القذافي جنلتهزوجة القذافي صفيةوزير الدفاع أبو بكر يونس

امللكة إليزابيث تزور ستاد »كروكي بارك« 
حيث وقعت مذبحة لإليرلنديني

السودان: الشمال واجلنوب يبدآن
مفاوضات »فك االرتباط« اليوم

دبلن � د.ب.أ: من املقرر أن تزور امللكة إليزابيث 
الثانية امس ستاد كروكي بارك الذي شهد املذبحة 
التي ارتكبتها الق����وات البريطانية عام 1920 في 
ظل إجراءات أمنية مشددة لتأمني الزيارة األولى 
التاريخية للملكة للبالد. وقامت امللكة اول من امس 
بوضع أكليل من الزهور على نصب تذكاري للذين 
قتلوا »في سبيل احلرية األيرلندية« خالل أول زيارة 

لعاهل ملكي بريطاني جلمهورية ايرلندا.
ومثلت هذه البادرة الرمزية »أهمية كبيرة« في 

اخلرطوم � كونا: يبدأ شمال السودان وجنوبه 
مفاوضات لف���ك االرتباط بني دولتيهما اليوم 
بالعاصمة االثيوبية اديس ابابا باشراف االحتاد 
االفريقي وذلك قبل اس���ابيع قليلة من تدشني 

دولة جنوب السودان الوليدة.
وتتصدر امللف���ات االقتصادية املفاوضات 
وابرزها النفط وكيفية تقاسمه وملكية بنيته 
التصديرية والعملة والديون اخلارجية والبنيات 
التحتية املش���تركة للدولة السودانية ومياه 

النيل.
وبجانب تلك امللفات، ستتم مناقشة اكثر 
امللف���ات تعقيدا وهي امللفات املتعلقة مبصير 
منطقة ابيي النفطية املتنازع عليها وترسيم 

ايرلندا. وقال إميون جيلمور نائب رئيس وزراء 
ايرلندا إن الزيارة تظهر أن الدولتني في سبيلهما 
للتفاهم حيال »تاريخهم����ا املركب«. وقال وزير 
اخلارجية البريطاني ويليام هيج الذي يزور ايرلندا 
أيض����ا إن الزيارة »متثل أهمية كبيرة« وأن أقلية 
ضئيلة ه����ي التي كانت تعارضها. وأضاف »هذه 
الزيارة تتحدث حول املاضي لكنها تظهر أنه بوسعنا 
املضي نحو املستقبل وحتقيق االستفادة القصوى 

من العالقات الطبيعية مع جيراننا الودودين«.

ما تبقى من احلدود بني الدولتني.
واعرب رئي���س وفد حزب املؤمتر الوطني 
احلاكم صابر محمد احلسن عن امله في الوصول 
الى حلول عاجلة لهذه القضايا العالقة خاصة 
انه تبقى اقل من ش���هرين ملوعد اعالن الدولة 
اجلديدة، االمر الذي يتطلب االجناز حلسم هذه 

القضايا قبل التاسع من يوليو املقبل.
واوضح ان املفاوضات ستناقش العديد من 
القضايا املشتركة واملتمثلة في القضايا املتعلقة 
بقس���مة البترول والعملة والديون والبنيات 
البنيات  البت���رول وملكية  التحتية لتصدير 
التحتية وكذلك القضايا االخرى املتعلقة باملياه 

بهدف الوصول للحلول.

امللكة اليزابيث الثانية متوسطة رئيسة أيرلندا ورئيس البعثة الرياضية لدى زيارتها ستاد »كروكي بارك« )أ.پ(

مقتل عسكريني ومسلحني يشتبه في انتمائهما لـ »القاعدة«

تونس ترفع حظر التجول وتبقي حالة الطوارئ
تونس � أ.ف.پ: قررت السلطات 
التونس����ية رفع حظ����ر التجول 
املفروض في إقليم تونس الكبرى 

واإلبقاء على حالة الطوارئ.
وقالت وزارة الداخلية التونسية 
في بيان وزعته امس أن منع جتول 
األشخاص والعربات الذي فرض 
في السابع من الشهر اجلاري في 
إقليم تونس الكبرى الذي يتألف 
من محافظ����ات تونس العاصمة 
وأريانة وبن عروس ومنوبة »قد 
مت رفع����ه«. وعزت ال����وزارة هذا 
القرار إلى ما صفته ب� »التحسن 
امللحوظ ف����ي الوضع األمني وما 
شهدته مناطق تونس الكبرى من 
اس����تقرار وحفاظا على املصالح 

االقتصادية للمواطنني«.
الداخلي����ة  وزارة  أن  غي����ر 
التونسية أشارت في املقابل إلى 
إبقاء العمل بإجراءات حالة الطوارئ 
التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع 

عشر من يناير املاضي.
ودع����ت كاف����ة املواطنني إلى 
»التحل����ي باليقظ����ة واالنتب����اه 
الداخلي  ومس����اعدة قوات األمن 
التصدي  الوطني على  واجليش 
لكل مظاهر اجلرمية واالعتداء على 
األشخاص واملمتلكات واملساهمة 

في احلفاظ على أمن البالد«.
في هذا الوقت قتل مسلحان 
في تبادل الطالق النار مع قوات 
االمن التونسية امس في مدينة 
الروحية )والية س���ليانة( على 
بعد نحو 200 كلم غربي العاصمة 
»يشتبه في انتمائهما للقاعدة«، 
على ما اعلن مس���ؤول تونسي 

وجندي في اجليش التونسي اضافة 
الى ليبيني اثنني قتلوا االربعاء في 
تبادل الطالق النار في الروحية من 

والية سليانة )شمال غرب(.
وقال املصدر االمني »ان رجلني 
قدما من س����بيبة )ق����رب مدينة 
القصرين � وسط غربي( واجتها 
الى محكة لل����ركاب في الروحية 
حي����ث س����اعدهما ح����ارس على 

لوكالة »فرانس برس«.
واضاف املص����در الذي رفض 
كش����ف هويتي املس����لحني انهما 
»كانا يحمالن حزامني ناس����فني« 
وهما »ارهابيان يشتبه كثيرا في 

انتمائهما لشبكة القاعدة«.
وكان مصدر امني وشاهد قاال 
في وقت س����ابق لوكالة »فرانس 
برس« ان اربعة اشخاص هم عقيد 

حمل امتعتهم����ا، غير انه فوجئ 
بثق����ل االمتع����ة فأبلغ الش����رطة 

واجليش«.
وح����ال وصول ق����وات االمن 
الليبيان اطالق  الى املكان »ب����دأ 
النار وحصل تبادل الطالق النار 
بني اجليش والرجلني«، بحس����ب 

املصدر.
واضاف املصدر »ان اجلندي 

وليد احلاج����ي والعقي����د طاهر 
العياري قتال في تبادل اطالق النار« 
اضافة »الى الليبيني االثنني اللذين 

يحمالن جوازي سفر ليبيني«.
واك����د الرواية احد الس����كان، 
مضيفا ان مدني����ني اثنني اصيبا 
بج����روح اصاب����ة احدهما خطرة 
ومت ايداعه مبستشفى بالعاصمة 

التونسية.

مصادر فلسطينية: »فتح« لم ترشح فياض لرئاسة احلكومة
أكدت أن احلركتني توصلتا إلى مرشحني لترؤس مجلس الوزراء املرتقب

عواصم � وكاالت: ذكرت مصادر 
مقرب���ة من احل���وار اجلاري بني 
حركتي فتح وحماس في القاهرة 
أن األولى لم تطرح اس���م سالم 
فياض ضمن مرشحيها لرئاسة 

احلكومة القادمة.
وأوضحت املصادر أن وفدي 
حركتي فتح وحماس توصال إلى 
4 أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء 
)اثنان من حماس واثنان من فتح( 
وتوافقا على اثن���ني من األربعة 
املرش���حني )مرش���ح من حماس 
واآلخر مرش���ح من حركة فتح(، 

رافضة الكشف عنهما.
وأكدت املصادر في تصريحات 
نشرت في غزة امس أن اسم سالم 
فياض لم يطرح من ضمن األسماء 
األربعة، ورجحت أن حركة فتح 

لم تطرح فياض كمرشح باعتباره 
صاحب العقيدة األمنية في الضفة 
الغربية وهو الذي يدعم شخصيات 
من حركة فتح ضد ش���خصيات 

أخرى من احلركة.
وقالت إن هناك أصواتا داخل 
حركة فتح تطالب باستبعاد فياض 
ألنهم يعتقدون أنه أضعف احلركة 
بسياس���ته وطريقة تعامله في 
الكثير من األمور أهمها القضايا 
املالي���ة خاصة بع���د إعالنه أن 
حكومته مدانة للمؤسسات الدولية 
مبلياري دوالر وهو ما يعني أن 
كل مواطن فلسطيني مدان بحوالي 

400 دوالر.
وأوضحت املصادر أن حماس 
لن تقبل أصال بترش���يح فياض 
ألن���ه يعمل بكل ق���وة ووضوح 

ضد املقاومة الفلسطينية وسهل 
ضربها في الضفة الغربية )على 

حد قولها(.
وأشارت إلى أن الوفود سترجع 
إلى مرجعيتها القيادية في األراضي 
الفلسطينية واخلارج وستكون 
العودة إلى القاهرة خالل 10 الى 
15 يوما لالتفاق على التش���كيلة 
النهائي���ة للحكومة، موضحة أن 
اإلعالن عن احلكومة سيكون من 

األراضي الفلسطينية.
ولفت إل���ى أن اإلطار القيادي 
مبنظمة التحرير الفلسطينية الذي 
يش���مل األمناء العامني للفصائل 
وع���ددا من املس���تقلني س���يتم 
االتفاق عليه���م وأعضاء اللجنة 
املركزية ملنظمة التحرير سيجتمع 
بعد أس���بوع من إعالن احلكومة 

أنه  الفلس���طينية اجلديدة، كما 
سيتم التوافق على 8 قضاة ليديروا 

جلنة االنتخابات املركزية.
من جهة اخ���رى، نفت حركة 
حماس امس وجود أي تضارب في 
مواقف قادتها بشأن املفاوضات التي 
الفلسطينية  السلطة  جتري بني 

واسرائيل.
وقال الناطق الرس���مي باسم 
حماس صالح البردويل في بيان 
له امس »انه ال يوجد اي تضارب 
بني ما جاء في خطاب رئيس املكتب 
السياس���ي للحركة خالد مشعل 
خالل حفل توقيع املصاحلة في 
القاهرة حول املفاوضات واعطاء 
مهل���ة لها وما ج���اء في تصريح 
محمود الزهار بأن موقف مشعل 
ال ميثل برنامج حماس وال نظرتها 

الى املفاوضات«. واكد البيان »ان 
ما جاء في خطاب مشعل هو من 
قبيل حتميل اجلانب االسرائيلي 
وحتمي���ل الس���لطة ونهجها في 
املفاوضات السبب في عدم حتقيق 
االهداف الفلسطينية، حيث اثبتت 
جتربة 20 عاما مضت فش���ل هذا 

النهج«.
وش���دد عل���ى »ان حماس ال 
تؤمن بنه���ج املفاوضات العبثي 
واملساومات التي تآكلت بسببها 
احلقوق الفلس���طينية على مدى 
20 عام���ا«.  وق���ال »ان الطريق 
الوحيد لتحرير فلسطني البد ان 
مير بحش���د االمة واستنهاضها 
ملقاومة االحتالل وان يكون الشعب 
الفلسطيني موحدا في طليعة هذه 

املقاومة«.
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