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العقيد يبيد شعبه
ّ
ّ
هكذا تسلح الثوار
ووصلوا إلى أعتاب
معقل القذافي

ّ
ّ
يبدو أن دولة معمر القذافي ،بدأت بالتفكك ،إذ تحدى
املتظاهرون أمس ،في ّ
حي واسع يسكنه أبناء الطبقة العاملة في
العاصمة طرابلس ،قوات األمن ،وأجبروها على التراجع ،فيما أصبح
الثوار على أعتاب معقل الزعيم الليبي في باب العزيزية
محمد بوعود
م ��ع وص � ��ول امل� �ع ��ارك ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا بني
امل � �ع� ��ارض� ��ة وال� �س� �ل� �ط ��ة إل� � ��ى مدينة
ت��اج��وراء ،أص�ب��ح ال�ث��وار عمليًا على
أبواب طرابلس ،ذلك أن الكيلومترات
القليلة التي تفصل ال�ث��وار ع��ن قلب
ال �ع��ا ّص �م��ة ،ل ��م ت�ث�ن�ه��م ع ��ن مواصلة
التسلح وتجنيد املواطنني من مدن
الشرق ملؤازرة سكان العاصمة .ورغم
أن ال�ج�ي��ش ال�ل�ي�ب��ي ق��د أق ��ام ع ��ددًا ال
ُيحصى من الحواجز العسكرية على
ك��ل ال �ط��رق��ات امل��ؤدي��ة ّ ال��ى طرابلس،
إال أن��ه عمليًا ل��م يتدخل ف ّ��ي املعارك
ح�ت��ى اآلن ،وي �ب��دو أن��ه ف��ض��ل البقاء
على الحياد ومالزمة الصمت ،إذ إنه
لم يصدر أي بيان مع املتظاهرين ّ أو
ّ
ضدهم ،وإن كان في الشرق قد تخلى
ل�ه� ّ�م ع��ن م �خ��ازن األس �ل �ح��ة والعتاد
ّ
تصرفه،
وسلمهم ك��ل م��ا يقع تحت
ب��ل أس�ه��م أي�ض��ًا ف��ي ت��دري��ب البعض
منهم على كيفية استعمال األسلحة
الثقيلة.
في ه��ذه األث�ن��اء ،نشطت الحركة في
م �ع �ظ��م ش� � ��وارع ال �ع��اص �م��ة الليبية
طرابلس ،وإن استمر الحذر ،بعدما
أق��دم��ت ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ص��رف مبلغ
 500دي�ن��ار لكل عائلة وش ��روع عدد
من املصارف في توزيعها وتسليمها
لهذه العائالت ملواجهة ارتفاع أسعار
املواد الغذائية.
ورغ � ��م ال �خ �ل� ّ�و ال �ت��دري �ج��ي لشوارع
وميادين طرابلس من الوجود األمني
ل��دف��ع ال�ل�ي�ب�ي�ين ل�ت�ع��زي��ز ال �ح��رك��ة في
املدينة ،إال أن أجواء الحذر والترقب
ال تزال مسيطرة على الناس ،نتيجة
الخوف بعد املواجهات التي وقعت
ب�ي�ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن وق� ��وات األم ��ن يوم
ال�ج�م�ع��ة امل ��اض ��ي ،وأدت إل ��ى مقتل
وجرح العديد من الجانبني.
وكان كثيرون قد توقعوا ارتفاع حدة
التظاهرات في طرابلس عقب تشييع
القتلى ال��ذي��ن سقطوا ف��ي تظاهرات
يوم الجمعة .غير أن التشييع جرى
أول م � ��ن أم � � ��س ال � �س � �ب� ��ت ،م � ��ن دون
ح � ��وادث ،ب��رغ��م االح �ت �ق��ان ال� ��ذي بدا
على املشيعني وترديدهم الهتافات
امل �ن��اوئ��ة ل�ل�ن�ظ��ام وال�ت��أك�ي��د أن دماء
أوالدهم لن تذهب هدرًا.
وت � ��واف � ��دت ج� �م ��وع م� ��ن املحتجني،
م �س �ل �ح�ي�ن ب � �ب � �ن� ��ادق كالشنيكوف
وق� � ��اذف� � ��ات «آر ب� ��ي ج� � ��ي» وبنادق
قديمة ،إل��ى طرابلس لدعم زمالئهم
القذافي
ال��ذي��ن ي��ري��دون إن �ه��اء ح�ك��م ّ
في كل أنحاء البالد ،إال أنهم توقعوا
أن تقف سرت (مسقط رأس القذافي)
إل� ��ى ص �ف��ه ح �ت��ى ال �ن �ه��اي ��ة .وذكرت
صحيفة «ص�ن��داي تايمز» أن بطش
ال� �ق ��ذاف ��ي ب� ��دأ ي� � ��زداد م ��ع إدراك � � ��ه أن
ال��دائ��رة تضيق من حوله .وقالت إن

القذافي قضى األيام القليلة من دون
أي من أتباعه تقريبًا ،باستثناء أبناء
قبيلته ،وإن خطابه األخير الذي قال
فيه إن��ه سيفتح م�خ��ازن ال�س�لاح ملن
ّ
ي��ري��د ال��دف��اع ع�ن��ه ي�ع��د م��ؤش �رًا على
ّ
عزمه القتال بأي ثمن.
ونقل موقع «جيل» عن شهود عيان
أن ه�ن��اك ن �س� ً
�اء ض�م��ن ف��رق املرتزقة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ق��ذاف��ي ت �ق ��وم بعمليات
قنص أمام املساجد.
وفي مصراته ،عرض الثوار أسلحة
غ�ي��ر تقليدية وج��دت ب�ح��وزة قوات
ال�ق��ذاف��ي بعد تحرير امل��دي�ن��ة ،وذلك
بعد انضمام أعداد كبيرة من مدينة
ب �ن ��ي ول� �ي ��د إل � ��ى ث� � ��ورة  17شباط.
وس��رت أن�ب��اء نقلها موقع «الجيل»
عن توزيع ألف بندقية كالشنيكوف
ف ��ي م��دي �ن��ة ت ��ره ��ون ��ة ع �ل��ى موالني
للقذافي.
وح �ص��ل «ج� �ي ��ل» ،ع �ل��ى ب �ي��ان مرئي
للثوار في الكفرة (ومن بينهم قاضي
ق �ض��اة امل��دي �ن��ة) ،ي�ن�ف��ون ف�ي��ه مزاعم
س �ي��ف اإلس� �ل ��ام ال� �ق ��ذاف ��ي بسيطرة
عائلته على املدينة ،ويؤكد استيالء
ّ
محملة ب �ـ 2000
ال �ث��وار ع�ل��ى ط��ائ��رة
قطعة سالح ،و 18مليون دينار ليبي
جرى توزيعها على مصارف الكفرة
ك ��روات ��ب أله ��ال ��ي امل��دي �ن��ة ،مؤكدين
شباط.
انحيازهم املبدئي لثورة
ّ
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،س�ي�ط��ر مسلحون
معارضون للقذافي على بلدة الزاوية
الواقعة على بعد نحو  50كيلومترًا
غربي العاصمة طرابلس .وقال رجل
يدعى مصطفى ،إن سبعة أشخاص
قتلوا في أحدث اشتباكات مع قوات
األم � � ��ن امل ��وال� �ي ��ة ل �ل �ق ��ذاف ��ي وأصيب
ك�ث�ي��رون آخ ��رون ف��ي ال��زاوي��ة .وروى
شهود عيان أن املتظاهرين تعرضوا
إلط�ل�اق ن��ار م��ن ال�ط��ائ��رات املروحية
التي استهدفت تجمعاتهم.
وف� � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،ذك� � � � ��رت صحيفة
«ال � �ش ��روق» ال �ج��زائ��ري��ة ،أن خميس
معمر القذافي حاول تهريب أسلحة
ومجوهرات وأموال إلى الجزائر عن
ط��ري��ق س�ي��ارة أوق�ف�ه��ا أه��ال��ي مدينة
غدامس على الحدود الجزائرية.
وم� �ن ��ذ ال � �ي ��وم األول الن �ت �ف��اض��ة 17
شباط الليبية ،استولى املتظاهرون
امل �ن ��اه �ض ��ون ل �ح �ك��م ال �ع �ق �ي��د معمر
ال � �ق� ��ذاف� ��ي ،ع� �ل ��ى ك� �م� �ي ��ات ه ��ام ��ة من
األس� �ل� �ح ��ة وال � � ّ�ذخ� � �ي � ��رة ،س � � ��واء تلك
التي كانت مخزنة في مواقع كتيبة
خميس األم�ن�ي��ة ،أو ف� ّ�ي م�ق��ار كتيبة
ال�ص��اع�ق��ة ،ال�ت��ي ُ تتسلح برشاشات
«األرب� �ع� �ط ��اش ون� � � � ّ
�ص» ،ك �م��ا يطلق
الليبي ،وه��ي مدافع
عليها الشباب ُ
رش ��اش ��ة ث �ق �ي �ل��ة ت �ح � ّ�م ��ل ع � ��ادة على
ال� �س� �ي ��ارات وال �ش��اح �ن��ات الخفيفة،
وفيها كثير من املضادات األرضية،
ومدافع ميدانية متوسطة الحجم.

كميات
الثوار يستولون على ّ
ّ
كبيرة من الذخائر والعتاد
خميس القذافي حاول
تهريب أسلحة ومجوهرات وأموال
إلى الجزائر

وم � ��ع م� � ��رور األي � � ��ام ال �ث�ل�اث ��ة األولى
وس�ي�ط��رة امل�ت�ظ��اه��ري��ن ع�ل��ى املنطقة
الشرقية بأسرها ،سقطت في أيدي
ال� �ث ��وار ك �م �ي��ات ه��ام��ة م ��ن األسلحة
والذخائر ،وخصوصًا بعد انضمام
ق �ط �ع��ات ه��ام��ة م ��ن ال �ج �ي��ش الليبي
النظامي إليهم.
وت �ح �ت��وي م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي وحدها
على أربع ثكن ُكبرى ،واح��دة لسالح
امل � � � ّ
�درع � � ��ات (وت � � �ع� � ��رف ب� ��اس� ��م ثكنة
ال � ُف��رس��ان) ،وواح ��دة ل�ل��دف��اع الجوي
(وتعرف باسم قاعدة عمر املختار)،

وأك � �ب� ��ر ق� ��اع� ��دة ب� �ح ��ري ��ة ،والقاعدة
ال � �ج � ّ
�وي ��ة امل � �ع ��روف ��ة ب �م �ط ��ار بنينة
العسكري.
ّ
وتتميز املنطقة الشرقية ،املتاخمة
ل � �ح� ��دود م � �ص� ��ر ،ب� ��وج� ��ود ّعسكري
كثيف ،بدأ في الظهور والتشكل منذ
س�ن��ة  ،1978ع�ن��دم��ا اق�ت�ح��م الجيش
امل� �ص ��ري ف ��ي ع �ه��د أن � ��ور السادات،
ّ
ال� �ح ��دود ،وه� ��دد ب��اس�ت�ب��اح��ة ليبيا،
ّ
ّ
املتكررة
كرد على محاوالت القذافي
وقد
إس �ق��اط ات�ف��اق�ي��ة ك��ام��ب دي �ف �ي��دً .
ازداد ه ��ذا ال��وج��ود ال�ع�س�ك��ري ثقال

