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ـصن العقيد
اإلن� � �س � ��ان ال� � ��ى ل �ي �ب �ي ��ا .وي � ��دع � ��و القرار
أي�ض��ًا إل��ى «ت��أم�ين ممر آم��ن» لإلمدادات
اإلن �س��ان �ي��ة م ��ن غ� ��ذاء ودواء ،والسماح
�وري لوسائل اإلع�ل�ام بالعمل بأمان،
ال�ف� ً
فضال عن تأمني سالمة الرعايا األجانب
وال �س �م��اح مل��ن ي��رغ��ب منهم ف��ي الخروج
اآلم� ��ن .وس� ُ�ي�م�ن��ع  17م��ن ال�ل�ي�ب�ي�ين ،وفي
مقدمهم أوالد القذافي وابنته من السفر،
وتجميد أم��وال��ه وأم�لاك��ه مع  5من أفراد
أسرته وتحويلها ملصلحة الشعب.
ُ
وزير العدل الليبي
في غضون ذلك ،أعلن
ال�س��اب��ق ،مصطفى محمد ع�ب��د الجليل،
أن املعارضة قررت تأليف مجلس وطني
م��ؤق��ت ف ��ي ش ��رق ل�ي�ب�ي��ا إلدارة املرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة .مجلس ت��وال��ى االع � ّت��راف به
ّ
الدبلوماسية املنشقة ،وفي
من البعثات
مقدمها ال�س�ف��ارة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
ون��ائ��ب رئ�ي��س البعثة ف��ي األم��م املتحدة
إبراهيم الدباشي.
وق ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م امل�ج�ل��س الوطني
الليبي ال�ج��دي��د ،عبد الحفيظ غ��وق��ة ،إن
املجلس ليس حكومة مؤقتة وال يجري
اتصاالت مع حكومات أجنبية وال يريد
تدخلها.

وي� �ل��اح� � ��ظ ع � ��دي � ��د م� � ��ن امل � ��راق� � �ب �ي��ن عدم
ان �ض �م��ام وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �س��اب��ق ،عبد
ّ
الفتاح ي��ون��س العبيدي ،ال��ذي ُي�ع��د أهم
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال� �ت ��ي خ ��رج ��ت ع ��ن نظام
ال�ق��ذاف��ي ،ال��ى ه��ذا املجلس ول��م يسانده،
وه� ��و م ��ا ي �ج �ع��ل ال� �ت� �س ��اؤل ق��ائ �م��ًا حول
تمثيلية هذه الحكومة.
وك � ��ان � ��ت امل� � �ف � ��اج � ��أة أم � � � ��س ،ح �ي��ن أعلن
ّ
متحدثون باسم ثوار املنطقة الشرقية أن
تشكيل املجلس هو وجهة نظر شخصية
لعبد الجليل ،وأن�ه��م ج ��ادون ف��ي إنشاء
مجلس لقيادة ال�ث��ورة يكون هو البديل
االن�ت�ق��ال��ي للحكومة الليبية واملتحدث
الرسمي باسم الشعب الليبي ،وه��و ما
ي�ع�ن��ي س�ي��اس�ي��ًا اإلي �ح ��اء ب �ع��دم شرعية
م �ص �ط �ف��ى ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل وم �ج �ل �س��ه في
تمثيل الشعب والثورة في ليبيا.
أم��ام ت�ح��والت ال �ش��رق ،ل��م تقف الواليات
امل�ت�ح��دة م��وق��ف امل�ت�ف� ّ�رج ،فأعلنت وزيرة
الخارجية هيالري كلينتون أن واشنطن
تتواصل مع جماعات املعارضة الليبية
ف��ي ال �ج��زء ال�ش��رق��ي م��ن ليبيا .وأضافت
«م��ن السابق ألوان��ه كثيرًا معرفة نتائج
ذلك».

ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ك��ان��ت الجبهة الغربية
تشهد تطورًا نوعيًا ،مع وص��ول املعارك
إل��ى مدينة ت��اج��وراء ،ما يعني أن ّ
الثوار
أص �ب �ح��وا ع�م�ل� ّ�ي��ًا ع�ل��ى أب� ��واب العاصمة
ط ��راب �ل ��س ،ال �ت��ي ش �ه��دت ح��رك��ة خفيفة
بعدما أقدمت الحكومة على صرف مبلغ
 500دي�ن��ار لكل عائلة وش ��روع ع��دد من
امل�ص��ارف في توزيعها وتسليمها لهذه
ال�ع��ائ�لات مل��واج�ه��ة ارت �ف��اع أس�ع��ار املواد
الغذائية.
وق � � � ��ال س� � �ك � ��ان ت � � ��اج � � ��وراء للمراسلني
األج��ان��ب ،ال��ذي��ن زاروا املنطقة ،إن قوات
األم � ��ن ت �خ �ل��ت ع ��ن امل ��دي �ن ��ة ب �ع��د خمسة
أيام من التظاهرات املناهضة للحكومة.
وأض��اف السكان إن ال�ق��وات فتحت النار
ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن ح��اول��وا السير
من تاجوراء إلى امليدان األخضر ،وسط
ال �ب�ل�اد ،خ�ل�ال ال �ل �ي��ل ،م��ا أدى ال ��ى مقتل
خمسة أشخاص على األقل.
وفي مصراته ،عرض الثوار أسلحة غير
ت�ق�ل�ي��دي��ة وج ��دت ب �ح��وزة ق ��وات القذافي
بعد تحرير املدينة ،وذل��ك بعد انضمام
أع� ��داد ك�ب�ي��رة م��ن م��دي�ن��ة ب�ن��ي ول �ي��د إلى
ثورة  17شباط .وسرت أنباء عن توزيع

كلينتون تشير إلى
اتصاالت مع المعارضة...
يؤكد
وبرلوسكوني ّ
فقدان القذافي السيطرة

أل� ��ف ب �ن��دق �ي��ة ك�لاش �ن �ي �ك��وف ف ��ي مدينة
ت ��ره ��ون ��ة ع � ّل��ى م ��وال�ي�ن ل �ل �ق��ذاف��ي ،فيما
س�ي�ط��ر م �س��ل �ح��ون م �ع��ارض��ون للقذافي
على بلدة الزاوية الواقعة على بعد نحو
 50كيلومترًا غربي العاصمة طرابلس.
ورفرف العلم الليبي لفترة ما قبل القذافي
ب ��أل ��وان ��ه األح � �م ��ر واألخ � �ض� ��ر واألسود
واألبيض فوق مبنى وسط بلدة الزاوية.
ون�ق�ل��ت ال�س�ل�ط��ات الليبية مجموعة من
الصحافيني األجانب إلى البلدة لتوضيح
أن القوات املوالية للقذافي ال تزال تسيطر
عليها ،ولكن بمجرد الوجود هناك كان
واضحًا أن الثوار مسيطرون.
وهتف املئات في وسط الزاوية أقرب املدن

إلى العاصمة التي تسقط في أيدي الثوار
«ال�ش�ع��ب ي��ري��د إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام» .وأطلق
ال�ث��وار ال�ن��ار ف��ي ال�ه��واء م��ن مدفع مضاد
للطائرات منصوب على شاحنة .وهتف
امل�ئ��ات «ه��ذه ث��ورت�ن��ا» ول� ّ�وح��وا باألعالم
على ظهر دبابة استولوا عليها.
واقع ميداني دفع رئيس الوزراء اإليطالي
ّ
سيلفيو برلوسكوني ،الذي يعد صديقًا
للقذافي ،إل��ى اإلق��رار ب��أن الزعيم الليبي
ف�ق��د ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال ��وض ��ع .وق� ��ال ،في
اج�ت�م��اع س�ي��اس��ي ف��ي روم ��ا« ،وصلتني
أخبار جديدة قبل دق��ائ��ق ،ويبدو فعليًا
أن القذافي لم يعد يسيطر على الوضع
في ليبيا».
ّ
وفي أول موقف عربي جدي مما تشهده
ل �ي �ب �ي��ا ،ط��ال �ب��ت دول م �ج �ل��س التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ومجلس
األم��ن بمحاسبة املتورطني في األحداث.
وش� �ج ��ب األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ج �ل��س عبد
ال��رح �م��ن ال �ع �ط �ي��ة ،ف ��ي ب� �ي ��ان« ،األعمال
البربرية التي يقوم بها النظام الليبي من
خ�لال ممارسة العنف والقتل والتدمير
ضد أبناء الشعب الليبي األعزل».
(األخبار)

