 24العالم

األربعاء  17آب  2011العدد 1489

ليبيا

ّ
محادثات «سرية» بني السلطة ومعارضيها
الحكومة واملجلس ينفيانها ...وأنباء عن انشقاق جديد في صفوف القذافي

األحداث الليبية اتجهت في األيام األخيرة نحو تطورات على
الصعيدين السياسي والعسكري ،ففي وقت ّ
تتفعل فيه حركة
ّ
تشهد
لألزمة،
سلمي
حل
عن
والبحث
ة
السري
املفاوضات
ً
الجبهات بني قوات العقيد معمر القذافي واملعارضة قتاال
عنيفًا في الغرب الليبي

أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ه ��ول� �ن ��دي ��ة،
وورد بيزمير ،أن الحكومة
ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي� ��ة ق � ��دم � ��ت 100
مليون يورو ( 144,5مليون
دوالر) م��ن األم� ��وال الليبية
املجمدة الى منظمة الصحة
العاملية لتمكينها من توزيع
أدوي��ة على الشعب الليبي.
وق ��ال ب�ي��زم�ي��ر ،إن��ه «ت��م رف��ع
ال �ت �ج �م �ي��د ع ��ن  100م�ل�ي��ون
ي� ��ورو م ��ن االم� � ��وال ال�ل�ي�ب�ي��ة
ب�ن� ً
�اء على طلب م��ن منظمة
الصحة العاملية» ،مضيفًا أن
ه��ذا املبلغ ال ي�س��اوي سوى
ج� ��زء ط �ف �ي��ف م ��ن األرص � ��دة
ال� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ج �م��دت �ه��ا
ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة ف��ي
آذار امل � ��اض � ��ي وه� � ��ي ن �ح��و
 3,1م� �ل� �ي ��ار ي� � � � ��ورو .ون �ق ��ل
بيزمير عن وزير الخارجية
الهولندي ي��وري روزينثال،
ق ��ول ��ه «أن � ��ا دائ� �م ��ًا اق � ��ول إن
ال �ع �ق��وب��ات ي �ج��ب ان ت��ؤث��ر
ع �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام ول� �ي ��س ع�ل��ى
الشعب ..وه��ذا بالضبط ما
ي�ح��دث اآلن :ام ��وال القذافي
(ال �ص��ورة) تستخدم إلنقاذ
حياة الليبيني».
(أ ف ب)

تقرير
ُ
فيما تحرز املعارضة
الليبية املسلحة تقدمًا
طفيفًا في جبهة القتال غربًا
بعد سيطرتها على الزاوية،
وبالتزامن مع تقدم على محور
مدينة البريقة النفطية،
يجري الحديث عن انقسامات
وسط املعارضة ،وكذلك عن
مفاوضات في تونس

شهدت مدينة جربة التونسية محادثات
س��ري��ة ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة وم�م�ث�ل�ين
عن نظام العقيد معمر القذافي ،في وقت
ّ
تقدم فيه عناصر املعارضة على أكثر من
جبهة في الغرب الليبي ،فيما وصل وزير
الداخلية الليبي ،نصر امل�ب��روك عبد الله،
إل��ى ال �ق��اه��رة بصحبة ت�س�ع��ة م��ن أق��ارب��ه،
وسط تكهنات بحصول انشقاق جديد في
نظام القذافي.
وق ��ال م �ص��در ق��ري��ب م��ن األج �ه��زة األم�ن�ي��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ل ��وك ��ال ��ة «ف� ��ران� ��س ب� � ��رس» إن
«املحادثات جرت الليلة املاضية (اإلثنني)
في فندق في جربة تحت حراسة مشددة».
وت ��اب ��ع «ع �ب ��رت م ��واك ��ب س �ي ��ارة ب�م��راف�ق��ة
أم �ن �ي��ة األح� ��د امل��اض��ي م�ع�ب��ر رأس ج��دي��ر
ال�ح��دودي ق��رب جربة» ،مشيرًا ال��ى وجود
وزراء ومسؤولني أمنيني تابعني للقذافي
ب�ين امل �ف��اوض�ين ،ل�ك��ن ت�ع��ذر عليه تحديد
هوياتهم.
وشوهدت طائرة جنوب افريقية في مطار
جربة ق��رب مروحيتني قطريتني ،حسبما
اف��اد مصدر في سلطات املطار .أما وكالة
األن� �ب ��اء ال �ت��ون �س �ي��ة ،ف ��أف ��ادت ب ��أن وزي ��ري
ال�ص�ح��ة وال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة الليبيني
أح �م��د ح �ج��ازي واب��راه �ي��م ش��ري��ف ،مكثا
ّ
انضما الى
األحد املاضي في جربة ،حيث
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ب��د ال�ع��اط��ي ال�ع�ب�ي��دي،
مؤكدة أن املفاوضات جارية «مع عدد من
األطراف األجنبية».
وك ��ان م�ب�ع��وث األم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول ليبيا،
عبد اإلله الخطيب ،الذي اجتمع مع رئيس
ال ��وزراء التونسي الباجي قايد السبسي،
ق ��ال ل��وك��ال��ة «روي � �ت� ��رز» إن أي م �ح��ادث��ات
رسمية مقتصرة على طرفي األزم��ة ،وهما
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ال��ي وال �ح �ك��وم��ة
الليبية ،مشددًا على أن األمم املتحدة تسعى
إل��ى ح��ل «ي�ك�ف��ل تلبية ال�ح�ق��وق امل�ش��روع��ة
للشعب الليبي واالستجابة لتطلعاته».
ف� ��ي ه � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،ن� �ف ��ى امل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
الحكومة الليبية ،موسى ابراهيم ،تقارير
ت �ح ��دث ��ت ع� ��ن م� �ف ��اوض ��ات ت� �ج ��ري ب �ش��أن
مستقبل الزعيم الليبي ،ووصفها بأنها
ج ��زء م��ن «ح� ��رب إعل��ام �ي��ة» ض� ��ده .ب ��دوره

ن�ف��ى رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االن�ت�ق��ال��ي،
مصطفى ع�ب��د ال�ج�ل�ي��ل ،م�ش��ارك��ة املجلس
في اي مفاوضات مع حكومة القذافي وال
مع املبعوث الدولي.
وأض� � � � ��اف ع� �ب ��د ال� �ج� �ل� �ي ��ل خ� �ل ��ال م��ؤت �م��ر
صحافي ف��ي بنغازي (ش��رق) ان املجلس
وض ��ع خ��ري�ط��ة ط��ري��ق ل�ل�ف�ت��رة االن�ت�ق��ال�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ل��ي س �ق ��وط ال� �ق ��ذاف ��ي «ب �ط �ل��ب م��ن
املجتمع الدولي» ،متعهدًا بتنحي املجلس
عن السلطة في فترة اقصاها ثمانية اشهر
بعد سقوط الزعيم الليبي.

وك� ��ان ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ق��د أل �ق��ى أول من
أم��س كلمة بثت عبر الهاتف وك��ان��ت غير
واض�ح��ة ،ق��ال فيها إن «نهاية االستعمار
قريبة ونهاية الجرذان قريبةّ ...
يفرون من
دار إلى دار أمام الجماهير التي تطاردهم»،
حسبما ذكرت وكالة الجماهيرية الليبية
لألنباء.
من ناحية ثانية ،ذكرت مصادر مصرية أن
نائب وزير الداخلية الليبي ،نصر املبروك
عبد الله ،وصل إلى مطار القاهرة بصحبة
ت�س�ع��ة م��ن أق ��ارب ��ه آت �ي��ًا م��ن م��دي �ن��ة ج��رب��ة

التونسية ،م�ب��ررًا زي��ارت��ه ب��أن��ه ف��ي عطلة.
وق��ال م�س��ؤول��ون ليبيون ف��ي طرابلس ان
ع�ب��د ال �ل��ه ك ��ان وزي � �رًا س��اب�ق��ًا ل�لأم��ن ال�ع��ام
ويشغل اآلن منصبًا أمنيًا كبيرًا ،مشيرين
إلى ان سفره غير رسمي.
م � �ي� ��دان � �ي� ��ًا ،أع � �ل� ��ن م � �ع � ��ارض � ��ون ل �ي �ب �ي��ون
س �ي �ط��رت �ه��م ع� �ل ��ى ب� �ل ��دت ��ي ص � ��رم � ��ان60 ،
ك�ي�ل��وم�ت��را غ��رب��ي ط��راب �ل��س ،وغ ��ري ��ان50 ،
ك�ي�ل��وم�ت��را ال ��ى ال �ج �ن��وب خ�ل�ال هجومهم
على ثالثة محاور في غرب ليبيا.
واعترف املتحدث باسم الحكومة بوجود

شمام :خالفات ال انشقاقات في صفوف املعارضة
الرباط ــ عماد استيتو
املحاوالت الرامية إلى إيجاد حل سياسي
ينهي االقتتال بني املوالني للعقيد الليبي
م �ع �م��ر ال� �ق ��ذاف ��ي وامل � �ع� ��ارض �ي�ن ل� ��ه ح�ت��ى
اآلن ل ��م ت �ت��وص��ل ال� ��ى ن�ت�ي�ج��ة اي �ج��اب �ي��ة،
م ��ا ج �ع��ل م�ع�ظ��م امل � �ب� ��ادرات ت�ت�ك� ّ�س��ر عند
صخرة تمسك كل طرف بموقفه .املتحدث
اإلعالمي باسم املجلس الوطني االنتقالي
ف��ي ب�ن�غ��ازي ،م�ح�م��ود ش �م��ام ،أوض ��ح في
حديث لـ«األخبار» إمكانية التوصل إلى
ح��ل ع�ب��ر امل �س��ال��ك ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،م��ؤك�دًا
أن املعارضة ال ت��زال ت��راه��ن على تحقيق
ً
حسم عسكري على األرض ،ق��ائ�لا «نحن
نراهن على الحسم العسكري على األرض،
ل �ك��ن ي �ب �ق��ى ال� �ب ��اب م �ف �ت��وح��ًا أم � ��ام ال �ح��ل
الدبلوماسي ،مع أن القناة الدبلوماسية
ال تختلف ك�ث�ي�رًا ع��ن امل�ع��رك��ة العسكرية
فهي أرض حرب بوسائل أخرى».
ون� �ف ��ى ش � �م� ��ام ،امل� �ح� �س ��وب ع� �ل ��ى ال �ت �ي��ار
الليبرالي ف��ي امل�ع��ارض��ة الليبية ،األن�ب��اء

ّ
وتصدعات
الرائجة عن حدوث انشقاقات
ً
ف��ي ص �ف��وف امل �ع��ارض��ة ،ق��ائ�ل�ا «م ��ا ت��ردد
من أخبار عن وج��ود انشقاقات في صف
امل�ج�ل��س االن�ت�ق��ال��ي أم��ر ع��ار ع��ن الصحة.
ك��ل م��ا ه�ن��اك ه��و بعض االخ�ت�لاف��ات غير
ال�ع�م�ي�ق��ة ف��ي ب�ع��ض وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وق��د
تمت تسوية معظمها».
وكان اغتيال القائد العسكري للمعارضة،
اللواء عبد الفتاح يونس ،الشهر املاضي،
ق � ��د ف� � ّ�ج� ��ر أزم� � � ��ة ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ص �ف��وف �ه��ا،
خ � �ص ��وص ��ًا ب �ي��ن ال � �ت � �ي� ��اري� ��ن اإلس �ل��ام � ��ي
وال� �ل� �ي� �ب ��رال ��ي ،وأي � �ض� ��ا ب�ي��ن امل� �ع ��ارض�ي�ن
ال ��واف ��دي ��ن م ��ن ال� �خ ��ارج وق� �ي ��ادة امل�ج�ل��س
امل�ش�ك�ل��ة م ��ن أع �ض ��اء م�ن�ش�ق�ين ع ��ن ن�ظ��ام
ّ
ال� �ق ��ذاف ��ي ال� ��ذي� ��ن ت �ش ��ك ��ك ب �ع ��ض أط �ي ��اف
امل�ع��ارض��ة ف��ي نياتهم .ه��ذا ال��وض��ع جعل
ال� �ت� �ح ��دي ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �م �ع��ارض��ة ال �ي��وم
يتحول آنيًا من إنهاء وجود نظام القذافي
(وه��و ه��دف ي�ب��دو مستبعدًا ح��ال�ي��ًا) إلى
إعادة ترميم الصفوف وتجاوز الخالفات،
م � ��ا ج� �ع ��ل رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س االن� �ت� �ق ��ال ��ي

مصطفى ع�ب��د الجليل ي��دع��و إل��ى وح��دة
ال�ص��ف وق�ط��ع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى أي��ة محاولة
الستغالل الظرف من طرف نظام القذافي.
وذاع في اوساط غربية أن هناك خالفات
كبيرة في وجهات النظر بني تيار متشدد
ي ��رف ��ض أي ت �ع ��ام ��ل م� ��ع وج � � ��وه ال �ن �ظ��ام
السابق وتيار يريد إيجاد توليفة ترضي
ك ��ل األط� � � ��راف وت � �س� � ّ�رع ف ��ي إن � �ه ��اء ن �ظ��ام
ط��راب �ل��س م ��ن خ�ل�ال اس �ت �ق �ط��اب امل�ق��رب�ين
م�ن��ه ل�ل�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د ،ف�ق��د ذك ��رت تقارير
ص �ح ��اف �ي ��ة أن «وزي� � � � ��ر» ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف��ي
املجلس االنتقالي محمود جبريل ،تلقى
نصائح كثيرة من دول غربية بضم بعض
ّ
املقربني من القذافي إلى املكتب التنفيذي
الجديد للمجلس االنتقالي ،على رأسهم
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ال �ل �ي �ب��ي امل �س �ت �ق �ي��ل ،ش�ك��ري
غ��ان��م ،وه��و م��ا ال يلقى إجماعًا م��ن طرف
جميع ق��وى امل�ع��ارض��ة الليبية التي ترى
التعامل مع بعض رجال القذافي نكوصًا
عن أهداف الثورة.
إلى ذلك ،اتهم متحدثون باسم املعارضة

رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ب� �غ ��دادي امل �ح �م ��ودي،
ب��ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى اغ �ت �ي ��ال ش�خ�ص�ي��ات
ب � ��ارزة ف��ي امل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي كمحمود
جبريل وعبد الرحمن شلقم .وبثت بعض
األشرطة الصوتية التي قالت إنها تتضمن
ات� � �ص � ��االت ب�ي��ن امل � �ح � �م� ��ودي وأش � �خ ��اص
آخرين تركزت حول وجوب التخلص من
بعض أع�ض��اء املجلس .وق��ال املتحدثون
إنهم استطاعوا اختراق االتصاالت التي
ت��دور ب�ين مسؤولي ن�ظ��ام طرابلس «لقد
حصلنا على نحو ألفي مكاملة ملسؤولني
ف��ي ال �ن �ظ��ام ال�ل�ي�ب��ي وس�ن�ع��رض�ه��ا ت�ب��اع��ًا
وس�ن�ق��دم�ه��ا دل�ي��ل إدان ��ة إض��اف�ي��ًا ملحكمة
ال �ج �ن��اي��ات ال��دول �ي��ة» .وأض ��اف ��ت م�ص��ادر
املعارضة أن نظام طرابلس يخوض حربًا
إع�لام �ي��ة م�ن�ظ�م��ة م��ن خ�ل�ال ال �ح��دي��ث عن
مقتل املدنيني في غ��ارات الناتو ،واصفة
إياها بـ«التمثيليات» وأنها ستقدم الحقًا
دالئ��ل تثبت ت��ورط القذافي شخصيًا في
ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة
للمجلس.

