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التون�صي
املخلوع م�صراتة/ وكاالت

ع�سكرية  غري  معدات  اأمريكا  قدمت 
با�سم  متحدث  قال  طرابل�س،  لثوار 
الثوار يف مدينة م�سراتة املحا�سرة 
منذ ما يزيد على �سهرين، الأربعاء، 

قوات  باأيدي  �سقط  املدينة  اإن مطار 
الثوار قبل �ساعات قليلة.

واأو�سح الناطق با�سم الثوار �سم�س 
بنغازي معقل  الدين عبداملوىل، من 
البالد،  �سرقي  يف  الرئي�سي  الثوار 
على  �سيطرت  الثورية  ال��ق��وات  اإن 

املطار الذي يقع جنوبي املدينة.
لل�سيطرة على مطار  املعارك  وكانت 
م�سراتة م�ستمرة منذ ثالثة اأيام بني 
املعار�سني  والثوار  القذايف  كتائب 
بعد  ال��ق��ذايف،  معمر  الليبي  للزعيم 
يف  للثوار  موالية  ق���وات  ان�سمام 

م��ن��اط��ق زل��ي��ن ل��ل��م��ق��ات��ل��ني، ومتت 
املطار  يف  القذايف  ق��وات  حما�سرة 

اإىل اأن متت هزميتهم.
جخرة  ب��ل��دة  اإن  ع��ب��دامل��وىل  وق����ال 
النفطية �سقطت باأيدي الثوار فجرًا 
للقذايف  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  ك��م��ا 

حتا�سر واحتي اأوجلة وجالو.
وك����ان ال���ث���وار ق���د اأح������رزوا خالل 
"بطيئًا"  تقدمًا  ال�سابقة  ال�ساعات 
للعقيد  املوالية  الكتائب  �سد  وثابتًا 
القذايف، يف م�سراتة  الليبي، معمر 
وال�ساروخي  املدفعي  الق�سف  رغم 
املدينة  له  تتعر�س  ال��ذي  املتوا�سل 
من  ي��ث��ري خم���اوف  م��ا  �سهرين  م��ن��ذ 

وقوع كارثة اإن�سانية هناك.
مرا�سلة  ك��ول��ف��ني،  م�����اري  وق���ال���ت 
 ،CNN�سحيفة "�سندي تاميز" ل�
للقذايف متطر  املوالية  الوحدات  اإن 
املناطق املاأهولة بال�سكان يف املدينة 
ب���واب���ل م���ن ال�����س��واري��خ وق��ذائ��ف 
الثوار من  الهاون، ورغم ذلك متكن 

احراز تقدم بطيء.
وذكرت مرا�سلة ق�سم ال�سرق الأو�سط 
داخل  م��ن  الربيطانية  بال�سحيفة 
ي�ستب�سلون  الثوار  اأن  "م�سراتة، 
"اإنهم  م�سيفة:  ع��ن��ه��ا،  ال��دف��اع  يف 
وعائالتهم  دي��اره��م  ع��ن  ي��داف��ع��ون 

ويرف�سون التفريط يف �سرب.. اإنهم 
يقاتلون."

الأطل�سي،  ���س��م��ال  ح��ل��ف  وي���ق���وم 
القدرات  ل�سل  جوية  بحملة  ن��ات��و، 
اإطار  القذايف يف  لكتائب  الع�سكرية 
الدويل  الأم��ن  جمل�س  من  تفوي�س 
وتدابري  القوة،  با�ستخدام  الداعي 
ليبيا،  يف  املدنيني  حلماية  اأخ���رى، 
ل��ه��م بحملة  ال���ق���ذايف  ت�����س��دى  ب��ع��د 
بتنحيه  مطالب  لجتثاث  ع�سكرية 

بعد 42 عامًا يف احلكم
خا�ست  فرباير/�سباط،   17 ومنذ 
كتائب  �سد  املعارك  اأعنف  م�سراتة 
ح�سارا  عليها  تفر�س  التي  القذايف 
دون  ح��ال  �سهرين  نحو  منذ  خانقًا 
عرب   الإن�سانية  الإم����دادات  و�سول 

امليناء.
اآمو�س  ف��ال��ريي  اأب����دت  ذل���ك،  واإىل 
املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  وكيلة 
جمل�س  اأم���ام  الإن�سانية،  لل�سوؤون 
اإزاء  قلقها  الث��ن��ني،  ال���دويل،  الأم��ن 
قائلة:  ليبيا،  يف  الإن�ساين  الو�سع 
م�سرعهم  يلقون  املدنيون  "مازال 
وي�������س���اب���ون ب�����س��ب��ب ال���ق���ت���ال بني 
احلكومة وقوات املعار�سة وخا�سة 
يف م�سراتة وجبل نفو�سة الغربي، 
الع�سوائية  ال��ه��ج��م��ات  وت�������وؤدي 

وقذائف  ال�����س��واري��خ  ب��ا���س��ت��خ��دام 
بال�سكان  مكتظة  مناطق  يف  الهاون 
يف م�سراتة وهجمات القنا�سة اإىل 
وهناك  املدنيني،  من  �سحايا  وق��وع 
م��ن وق���وع �سحايا يف  ق��ل��ق  اأي�����س��ا 
الق�سف  ب�سبب  امل��دن��ي��ني  ���س��ف��وف 

اجلوي لقوات التحالف."
 750 بقرابة  ليبيا  يف  القتال  ودف��ع 
م���ن هناك،  ل��ل��ف��رار  ���س��خ�����س  األ����ف 
بجانب 58 األف اآخرين نزحوا داخل 
الأرا�سي الليبية و5 اآلف عالقني يف 
املعابر احلدودية بني ليبيا وتون�س 

والنيجر.
اأول  و�سلت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
اأمريكية  امدادات ع�سكرية  دفعة من 
بنغازي،  ال��ث��وار  اإىل  قتالية  غ��ري 
جاهزة  وجبات  وتت�سمن  الثالثاء، 
وخيم  طبية  م��ع��دات  بجانب  ل��الأك��ل 
للحماية  ومعدات  ع�سكرية  وب��زات 

ال�سخ�سية.
وقال الناطق با�سم وزارة اخلارجية 
اإن  ت����ون����ر،  م�������ارك  الأم����ري����ك����ي����ة، 
مع  ين�سقون  الأمريكيني  امل�سوؤولني 
"لتحديد  الوطني النتقايل  املجل�س 
ماهية امل�ساعدات الإ�سافية التي قد 
بتزويدهم  املتحدة  ال��ولي��ات  تقوم 

بها خالل الأ�سابيع املقبلة

دم�صق/ وكاالت

قال نا�سطون �سوريون ان ما ل يقل عن 
العملية  خ��الل  قتلوا  ا�سخا�س  خم�سة 
وقوات  اجلي�س  نفذها  التي  الع�سكرية 
المن ال�سورية يف حي "باب عمرو" يف 

مدين حم�س، ثالث اكرب مدن البالد.
ال�سورية قد اعلنت  الأنباء  وكانت وكالة 
قبل ذلك عن مقتل جنديني وا�سابة خم�سة 
يف كل من حم�س ودرعا، اثناء ا�ستباكات 

مع من و�سفتهم ب� "ع�سابات م�سلحة".
احلكومة  فيه  اعلنت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
ال�سورية عن ت�سكيل جلنة لعداد قانون 
يتم  اأن  على  العامة  لالنتخابات  جديد 

اجناز هذا القانون خالل ا�سبوعني.
�ساأن  من  ان  دم�سق  يف  مرا�سلنا  ويقول 
جمل�س  انتخاب  امام  ال�سبيل  متهيد  هذا 
ال�سعب املقبل )الربملان( على ا�سا�س هذا 

القانون.
دم�سق  يف  �سي  بي  لبي  م�سادر  وقالت 
ال�سوري  ال��وزراء  رئي�س  �سفر  ع��ادل  ان 
بت�سكيل  الرب��ع��اء  ق���رارا  بالفعل  ا���س��در 
نتائج  رفع  منها  طلب  التي  اللجنة،  هذه 
م��دة ل  ال���وزراء خ��الل  اإىل رئي�س  عملها 

تتجاوز اأ�سبوعني.
رجال  من  القرار  ح�سب  اللجنة  وتتاألف 
الأحمد  جنم  الدكتور  هم  وادارة  قانون 
م��ع��اون وزي���ر ال���ع���دل، وال��ع��م��ي��د ح�سن 
لل�سوؤون  الداخلية  وزي��ر  معاون  جاليل 
امل�ست�سار  ���س��ال��ح  وحم���م���ود  امل��دن��ي��ة، 

القانوين يف رئا�سة جمل�س الوزراء.
كلية  يف  الأ����س���ات���ذة  اي�����س��ا  وت��ت�����س��م��ن 
حممد  الدكتور  دم�سق،  بجامعة  احلقوق 
خري  حممد  والدكتور  احل�سني،  يو�سف 
�سربجي،  جميلة  وال��دك��ت��ورة  ال��ع��ك��ام، 
املحلية  الإدارة  وزارة  يف  وامل�ست�سار 
ف���وزي حم��ا���س��ن��ة، وم��دي��ر امل��ج��ال�����س يف 

وزارة الإدارة املحلية خالد كامل.
ان  اللجنة  رئي�س  الأحمد  الدكتور  وقال 
"اللجنة �ستدر�س قوانني عربية واأجنبية 
اأنها  كما  لديها،  ما  اأف�سل  انتقاء  بهدف 
املخت�سني  من  كبري  عدد  مع  �ستتوا�سل 
و�سع  يحقق  مب��ا  اآرائ��ه��م  على  ل��الط��الع 

م�سودة قانون انتخابات عامة جديد".
ال���ق���ان���ون اجل���دي���د  ويف ح�����ال اجن������از 
ال�سعب  جم��ل�����س  ان��ت��خ��اب  ���س��ي��ت��وج��ب 
د�ستوريا  انتخابه  امل��ف��ر���س  اجل��دي��د، 
وفق  �سينتخب  ي���وم���ا،  ت�����س��ع��ني  خ���الل 
القانون اجلديد الذي يعتقد البع�س انها 
حزب  هيمنة  لتقلي�س  ب��داي��ة  ي��ك��ون  ق��د 
الربملانية يف  على احلياة  البعث احلاكم 

البالد.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ذك���رت الن��ب��اء ال���واردة 
اكرب  ثالث  حم�س،  مدينة  ان  �سوريا  من 
من  مدفعي  لق�سف  تعر�ست  البالد،  مدن 

دبابات اجلي�س.
ومن حم�س قال �سهود العيان ان منطقة 
لق�سف  تعر�ست  ال�سكنية  عمرو"  "باب 
واملدفعية  ال���دب���اب���ات  ب��ق��ذائ��ف  ���س��دي��د 
يوم  م��ن  الوىل  ال�����س��ب��اح  ���س��اع��ات  يف 

الربعاء.
وذكر احد �سكان املنطقة ل� بي بي �سي ان 
حي باب عمرو حما�سر منذ اربعة ايام، 
وقد قطعت عنه املياه والكهرباء والغاثة 

الطبية.
قوات  بني  وقعت  مواجهات  ان  وا�ساف 
الم���ن ال�����س��وري��ة و���س��ك��ان احل���ي الذين 
بحوزتهم،  التي  ال�سيد  ببنادق  قاوموا 
�سحة  على  م�ستقل  تاأكيد  يوجد  ل  لكن 

هذه النباء.
واأك����د اأح���د ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة ان ح��ي باب 
عمرو �سهد طوال ليل الثالثاء ا�ستباكات 
اأ�سوات قذائف دبابات  م�سلحة و�سمعت 
ور����س���ق���ات ر���س��ا���س��ات ا���س��ت��م��رت حتى 
ال�سابعة من �سباح اأم�س، ومنع الدخول 
واخلروج من احلي حيث اأقيمت حواجز 

تفتي�س على مداخله للتدقيق بالهويات.
وبح�سب �سهود العيان تقوم فرق م�سركة 
من اجلي�س والمن بعمليات دهم وا�سعة 
وفق  مطلوبني  عن  للبحث  احل��ي  ملنازل 

قوائم م�سبقة.
ات�سلت به بي بي �سي  اآخر  وكان �ساهد 
اأكد انه ا�ستيقظ عند ال�ساعة اخلام�سة من 
فجر اأم�س على اأ�سوات انفجارات قذائف 

الدبابات ونريان الأ�سلحة الثقيلة.
اأن  ���س��وري  ع�سكري  م�سدر  �سرح  وق��د 

توا�سل  الأم��ن��ي��ة  وال���وح���دات  اجل��ي�����س 
ريف  يف  الإرهابية"  الفلول  "مالحقة 

حم�س.
التلفزيون  نقله  ال���ذي  البيان  واأ���س��اف 
جمموعة  ع��ل��ى  ق��ب�����س  اأن�����ه  ال�������س���وري 
من  "كميات  و���س��ودرت  املطلوبني  م��ن 
الأ�سلحة والذخرية، وكذلك جمموعة من 
ال�سيارات و 150 دراجة نارية ا�ستخدمها 
وقتل  وترويع  مهاجمة  يف  الإرهابيون 

املواطنني".
واو�سح البيان اأن ال�ستباكات عن جرح 
اأحد ال�سباط وقتل وجرح عدد من اأع�ساء 

الإرهابية".  "املجموعة 
دعوات دولية

ودعا الأمني العام لالمم املتحدة بان كي 
اىل  ال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  مون 
المتناع عن ا�ستخدام القوة املفرطة يف 
وحثه  ب��الده،  يف  الحتجاجات  مواجهة 

على ال�ستجابة اىل دعوات ال�سالح.
"حمبط"  وق���ال امل�����س��وؤول ال����دويل ان���ه 
الو�ساع  تقييم  فريق  ح�سول  ع��دم  من 
الت�سهيالت  على  �سوريا  يف  الن�سانية 
درع����ا  م���دي���ن���ة  ل���ل���دخ���ول اىل  ال����الزم����ة 

ال�سورية.
من  ت�سريحات  يف  م���ون،  ك��ي  وا���س��اف 
الفريق  ان  ل��ه  اك���د  ال���س��د  ان  ج��ن��ي��ف، 

�سيح�سل على ت�سهيالت لدخول درعا.
�سورية  جماعة  قالت  �سابق  وق��ت  ويف 
موثقا  دليال  لديها  اإن  الن�سان  حلقوق 
على  �سخ�سا  وخم�سني  �سبعمئة  مبقتل 
العنف يف �سوريا حتى  اأعمال  الأق��ل يف 

الن.
وقالت املنظمة الوطنية حلقوق الن�سان 
قتل  ومالب�سات  با�سماء  قائمة  لديها  اإن 

كل �سحية.
ي��اأت��ي ذل��ك يف ال��وق��ت ال���ذي وا���س��ل فيه 

من  اأك��ر  يف  عملياته  ال�سوري  اجلي�س 
مدينة، ومنها حماة وبانيا�س.

ال�سوري  املر�سد  ق��ال  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ال�سورية  ال�سلطات  اإن  الن�سان  حلقوق 
قد  كانت  �سخ�س  ثالثمئة  �سراح  اأطلقت 
اأن  منذ  بانيا�س  يف  عليهم  القب�س  األقت 
يف  ال�سكنية  املناطق  الدبابات  اقتحمت 

املدينة.
مكافحة  توا�سل  اإنها  احلكومة  وتقول 
"اإرهابيني  ق��ب��ل  م���ن  امل�����س��ل��ح  ال��ت��م��رد 
وقوات  دبابات  ن�سرت  وق��د  م�سلحني"، 

حلماية املدنيني.
املع�سمية  �ساحية  نحو  اجلي�س  وحترك 
لبي  حقوقي  نا�سط  وق���ال  دم�سق  غ��رب 
الأقل قتلوا  اأ�سخا�س على  اإن 3  بي �سي 
وجرح اآخرون يف ال�ستباكات واإن نحو 

200 قد اعتقلوا.
وكانت الأمم املتحدة قد اأعربت عن قلقها 

املعونات  اإي�سال  م��ن  متكنها  ع��دم  اإزاء 
الإن�سانية اإىل مدينة درعا

يف هذه الأثناء اأطلقت دول غربية حماولة 
على  الدويل  الأمن  جمل�س  حلمل  جديدة 
اإدانة �سورية "ب�سبب قمعها للمتظاهرين 

املعار�سني" كما اأفاد دبلوما�سيون.
ملجل�س  اجتماع  خالل  بريطانيا  واأث��ارت 
ال�����س��م��اح لبعثة  ���س��وري��ا  الأم�����ن رف�����س 
مدينة  اىل  ب��ال��دخ��ول  ان�����س��ان��ي��ة  تقييم 
منها  انطلقت  التي  البالد  جنوبي  درع��ا 

تظاهرات الحتجاج.
قرار  ا�ست�سدار  جهود  بريطانيا  وتتقدم 
"يحذر �سوريا من قمع املتظاهرين" كما 
قال دبلوما�سيون. وتقوم دول غربية يف 
موازاة ذلك بت�سريع حملة ملنع �سوريا من 
حقوق  جمل�س  يف  مقعد  على  احل�سول 
الن�����س��ان ال��ت��اب��ع ل���المم امل��ت��ح��دة خالل 

ت�سويت يجري ال�سبوع املقبل.

ثوار ليبيا ي�صيطرون على مطار م�صراتة

ت�صكيل جلنة لالنتخابات ال�صورية ومقتل 5 بحم�س

الدوحة: اأ. ف. ب

ب��ل��دة وم��دي��ن��ة يف   ج��دد ممثلو ح���وايل 25 
طرابل�س  بينها  ليبيا  وغ��رب  وو�سط  جنوب 
تاأييدهم للمجل�س الوطني النتقايل يف ليبيا 
الليبي  الزعيم  نظام  �سد  الثورة  ان  موؤكدين 
العا�سمة طرابل�س  القذايف حتتدم يف  معمر 

حيث قالوا ان املواجهات مع الثوار يومية.
يف  اجل��م��ع��ة  م�ساركتهم  امل��م��ث��ل��ون  اك���د  ك��م��ا 
الوطني  املجل�س  م��ع  اجتماع  يف  غ��ازي  ب��ن 
النتقايل للتاأكيد على وحدة البالد، فيما دعا 
القذاذفة  قبيلته  الليبي  الزعيم  اق��ارب  اح��د 

الفعاليات  وك��ان��ت  ل��ل��ث��ورة.  لالن�سمام 
يف  الثنني  اجتمعت  املعار�سة  الليبية 

ابو ظبي واكدت دعمها للثورة.
الوطني  املجل�س  با�سم  املتحدث  وقال 
حممد  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  الن��ت��ق��ايل 

ع��ق��د يف اعقاب  ال��ورف��ل��ي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
يوم  ك��ل  ث��ائ��رة.  "طرابل�س  ان  الج��ت��م��اع 

الأم�س  عنيفة،  مواجهات  طرابل�س  ت�سهد 
وقبل الأم�س، مواجهات يف �سوق 

اجلمعة يف القب�سة وغريها".
جامعة  "طالبات  ان  وذك������ر 

ط��راب��ل�����س ال��ق��ني ب��ي��ان��ات��ه��م ورف��ع��ن الع���الم 
"طرابل�س  ان  بالثورة(". وا�ساف  )اخلا�سة 
جدا  ن��وع��ي��ة  عمليات  ت�سهد  احل�����س��ار  رغ���م 
ال�سربة  ي�����س��رب  م���ن  ت���ك���ون  و����س���وف 

القا�سية كما يف املالكمة".
قال  بنغازي  يف  اجلمعة  اجتماع  وع��ن 
املتحدث ان "املجل�س الوطني النتقايل 
هو املمثل ال�سرعي والوحيد لكل مناطق 
واجلنوب  ال��غ��رب  مناطق  وممثلو  ليبيا، 
الو�سط يريدون ان يقولوا اننا جميعا حتت 

لواء املجل�س الوطني وجميعنا واحد".
واك���د امل�����س��ارك��ون يف اج��ت��م��اع ال��دوح��ة يف 
بيان "موا�سلة التحامنا مع انتفا�سة ال�سابع 
للمجل�س  وولءن����ا   ... ف��رباي��ر  م��ن  ع�سر 
امل�ست�سار  برئا�سة  الن��ت��ق��ايل  ال��وط��ن��ي 
امل�ساركون  وذكر  عبداجلليل".  م�سطفى 
حملية" �ستتوىل  "جمال�س  ميثلون  انهم 
نظام  "�سقوط  ب��ع��د  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

القذايف".
الدولة  وزي���ر  الج��ت��م��اع  يف  اي�سا  و���س��ارك 
القطري لل�سوؤون اخلارجية احمد ال حممود 
من  لقطر  �ساكرة  خطابات  اىل  ا�ستمع  ال��ذي 
تخ�سع  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ممثلي  قبل 

للقذايف. وي�سيطر الثوار يف ليبيا على �سرق 
باأيدي  الغربية  املناطق  تبقى  حني  يف  البالد 

قوات معمر القذايف.
وق�����ال مم��ث��ل ط��راب��ل�����س خ����الل الج��ت��م��اع 
حول  والتفافنا  و�سمودنا  وقوفنا  "نعلن 
الوطني  وجمل�سنا  لليبيا  ال�سرعية  القيادة 
لدفع  ي�ستعد  "�سعبنا  وا���س��اف  النتقايل". 
الثمن الباهظ للت�سدي ولنهاء هذا النظام". 
وقد اوقع النزاع يف ليبيا ما ل يقل عن الف 
ع���ام حم��ك��م��ة اجل���زاء  م��دع��ي  ق��ت��ي��ل بح�سب 
فر  حني  يف  اوكامبو،  مورينو  لوي  الدولية 
حوايل ن�سف مليون من العمال الأجانب منذ 

منت�سف �سباط/فرباير املا�سي.
الليبي  الزعيم  اق���ارب  اح��د  اك��د  جانبه،  م��ن 
الليبيني  ودعا  للثورة  تاأييده  القذايف  معمر 
قذاف  �سيد  حممد  وقال  اليها.  الن�سمام  اىل 
ا�ستثمارات  ع��ن  م�����س��وؤول  ك���ان  ال���ذي  ال���دم 
لقبيلتي  "ر�سالتي  روم��ا  يف  الليبي  النظام 
القذاذفة ال ت�سدقوا الرهات التي ت�سمعونها 
من النظام". وا�ساف قذاف الدم املوجود يف 
الدوحة والذي �سارك يف جانب من الجتماع 
للثورة  الن�����س��م��ام  اىل  اجل��م��ي��ع  "ادعوا 

وخ�سو�سا قبيلة القذاذفة

ممثلو مناطق خا�صعة للقذايف: املواجهات حتتدم يف طرابل�س

تاميز: حملة الناتو 
بليبيا توؤتي اأكلها    

 
عن تاميز

 اعتربت �سحيفة تاميز يف افتتاحيتها اأن تدخل حلف �سمال 
اأكله، ودعت  الليبيني يوؤتي  الأطل�سي )ناتو( حلماية املدنيني 
يف  "ي�سب  ذلك  لأن  الزخم،  بهذا  الحتفاظ  اإىل  الغرب  ق��ادة 

م�سلحة اأمن الغرب وربيع العرب".
اأبدى  كامريون  ديفد  الربيطانية  احلكومة  رئي�س  اإن  وقالت 
حزمه جتاه نظام العقيد معمر القذايف الذي هدد بقمع املطالبة 
احلملة  تن�سيط  الآن  عليه  ولكن  الدماء،  �سفك  عرب  بالإ�سالح 
جمددا ل�سد ذلك التهديد، لأن ذلك كله ي�سب يف م�سلحة ال�سعب 

الليبي وربيع العرب واأمن الغرب، ح�سب تعبري تاميز.
للقذايف ب�سن الهجوم على �سعبه  وو�سفت ال�سحيفة التهام 
حربا  لي�س  ليبيا  يف  امل�سهد  اإن  وقالت  خاطئة،  ت�سمية  باأنه 

اأهلية، بل هجوم "نظام غري �سرعي على �سعب اأ�سري".
امل�سهد يف ليبيا لي�س حربا اأهلية، بل هجوم نظام غري �سرعي 

على �سعب اأ�سري
عادلة  ب��اأن��ه��ا  ليبيا  يف  ال��ن��ات��و  حملة  ال�سحيفة  واع��ت��ربت 
اأمن الغرب  اأنها ت�سب يف م�سلحة  اإىل  و�سرورية، واأ�سارت 

لأنها ت�سمن نهاية لنظام "يرعى الإرهاب".
وو�سفه  ال��ن��ات��و  ت��دخ��ل  ب�����س��اأن  ال��دائ��ر  اجل���دل  على  وتعليقا 
مغادرة  على  الإ���س��رار  اإن  ال�سحيفة  ق��ال��ت  ال��زح��ف  مبهمة 
هو  بل  فيه،  مبالغا  اإمربياليا  مطلبا  لي�س  ال�سلطة  ال��ق��ذايف 
بكل ب�ساطة تنبيه ب�سيط اإىل اأنه ل ميكن حماية املدنيني عرب 
ت�سوية �سيا�سية جتعل القذايف حرا يف ا�ستئناف ما و�سفته 

بالتخريب.
الأوروبي  الحتاد  يف  دول  مواقف  ال�سدد  هذا  يف  وانتقدت 
م�ساحلة  اإج��راء  اإىل  تدعوان  اللتني  واإيطاليا  اليونان  مثل 

وحوار وقالتا اإنهما خمطئتان.
ال�سراع  اأط��راف  بني  بالتو�سط  الناتو  قيام  اأن  من  وح��ذرت 
يف ليبيا من �ساأنه اأن يكون تدخال با�سم القذايف للحفاظ على 
التي  الر�سالة  اأن  اإىل  واأ�سارت  ال�سعبي،  ال�ستياء  من  نظامه 
�ستكون  املنطقة  يف  امل�ستبدين  احلكام  اإىل  حينها  �ستوجه 
القتل  البقاء يف ال�سلطة مير عرب  اإىل  اأن الطريق  جلية وهي 

مبا يكفي من املدنيني بدل من التنحي �سلميا.
ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن التقدم الذي يحققه الثوار يف الأيام 

الأخرية يلقي بظالل ال�سك على فكرة جمود احلرب يف ليبيا.
وبعد اأن حذرت من اأن ال�سراع ما زال طويل الأمد، دعت تاميز 
اإىل تكثيف احلملة الع�سكرية باعتبارها اأ�سرع و�سيلة لإنهائه، 
مدى  على  يعتمد  رمب��ا  نف�سه  العرب  ربيع  م�سري  اإن  وقالت 

ا�ستعداد الناتو للقيام مبهمته.
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