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الدوحةـ  أ.ف.پ: أصدر رئيس 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
الشـــيخ يوســــف القرضاوي 
مساء امس االول فتوى بقتل 
العقيد معمـــر القذافي واهاب 
بالعسكريني الليبيني الى عدم 
اطاعة اوامره باطالق النار على 
املتظاهرين الليبيني، في مقابلة 
مباشرة على قناة »اجلزيرة« 

الفضائية.
وقال الشيخ القرضاوي عبر 
افتي.. من  اجلزيرة »وانا هنا 
يستطيع من اجليش الليبي ان 
يطلق رصاصة على القذافي ان 
يقتله ويريح الناس من شره«. 
القرضـــاوي باجليش  واهاب 
الى  الليبيـــني  والعســـكريني 
عدم اطاعة اوامر القذافي بقتل 
املدنيني »ألنها معصية«، ودعا 
الى ان »يثبت  الليبي  الشعب 

ويصبر في وجه الظلم«.

3000 قتيل وجريح حصيلة انتفاضة 17 فبراير..  وحرب ديبلوماسية واستقاالت بالجملة من قبل سفرائه

القذافي يتوعد معارضيه: ليبيا أهم بلد في العالم ولن أتنحى.. أنا المجد والثورة!

»ويكيليكس«: الزعيم الليبي يقود عائلة ثرية ومختلة وتعاني صراعات ضروسًا!
لندن � يو.بي.آي: ذكرت وثائق ديبلوماس��ية أميركية س��رية حصل 
عليه��ا موقع ويكيليك��س أن الزعيم الليبي العقيد معم��ر القذافي يقود 
عائلة ثرية وقوية لكنها منقس��مة ومختل��ة وظيفيا وتعاني من صراعات 

ضروس.
وقالت صحيفة الغارديان الصادرة امس إن الوثائق املس��ربة تس��لط 
األضواء على 8 أفراد من أبناء الزعيم الليبي تزايدت حدة التنافس بينهم 

في السنوات األخيرة إلى جانب القذافي نفسه وزوجته.
وأضافت ان الس��فير االميركي في طرابل��س جني كريتز وصف في 
برقية ديبلوماسية ارسلها إلى واشنطن في العام 2009 العقيد القذافي بأنه 
»شخصية زئبقية وغريب األطوار ويعاني من الرهاب الشديد ويستمتع 
برقص الفالمنكو وس��باق اخليل ويعمل عل��ى األهواء ويزعج األصدقاء 
واألعداء على حد س��واء ولديه خوف شديد من البقاء في الطوابق العليا 

ويفضل عدم التحليق فوق املياه«.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن السفير االميركي كريتز كتب في برقيته 
أن صفي��ة زوجة القذافي الثانية »تس��افر بطائرة مس��تأجرة في ليبيا 
فيما ينتظر موكب من س��يارات املرسيدس لنقلها من املطار إلى وجهتها 

املطلوبة لكن حتركاتها محدودة وتتس��م باحلصافة واس��تضافت مأدبة 
في مجمع باب العزيزية ملناس��بة الذكرى السنوية للثورة كانت احتفالية 
وغير مس��رفة وه��ي تنحدر من مدينة بنغازي مركز التمرد في ش��رق 

ليبيا«.
وقالت البرقية ان سيف االسالم ثاني أكبر أبناء القذافي والذي حذر 
من حرب أهلي��ة عندما خاطب األمة ليلة األحد املاضي »يروج لإلصالح 
السياسي واالقتصادي واملنظمات غير احلكومية في ظل رعاية مؤسسة 
القذافي العاملية اخليرية ويحمل درجة الدكتوراه من كلية لندن لالقتصاد 
لك��ن دوره كالوجه العلني للنظام أمام الغ��رب كان مبنزلة نعمة ونقمة 
بالنسبة له كونه عزز صورته. لكن الكثير من الليبيني ينظرون إليه على 
أنه حريص على إرضاء األجانب ومصدر للقلق في بلد محافظ اجتماعيا 
مثل ليبيا بس��بب حبه للحفالت ومعاشرة النساء وكان على خالف مع 

أشقائه املعتصم وعائشة وهانيبعل والساعدي«.
ووصف��ت البرقية الس��اعدي ثالث أكبر أبناء القذاف��ي بأنه »معروف 
بس��وء التصرف وله ماض مضطرب مبا في ذلك اشتباكات مع الشرطة 
في أوروبا خاصة في ايطاليا وتعاطي املخدرات والكحول واقامة احلفالت 

الباذخة والس��فر إلى اخلارج في مخالف��ة لرغبات والده، وهو العب كرة 
قدم محترف س��ابق )لعب موس��ما واحدا مع ن��ادي بيروجيا في دوري 
الدرج��ة األولى في ايطاليا وميلك حصة كبيرة في نادي األهلي أحد أكبر 
فريق��ني لكرة القدم ف��ي ليبيا وتولى إدارة االحتاد الليب��ي لكرة القدم(، 
وحاصل على شهادة في الهندسة وخدم لفترة وجيزة كضابط في القوات 
اخلاصة واستخدم القوات اخلاضعة لسيطرته ليؤثر على نتيجة الصفقات 

التجارية وميلك شركة إلنتاج األفالم«.
وع��ن املعتصم رابع أكبر أبناء القذافي قالت البرقية إنه »يعمل مبنزلة 
مستشار األمن القومي لدى والده وكان حتى وقت قريب جنما صاعدا وفي 
العام 2008 طلب 1.2 مليار دوالر إلنشاء وحدة عسكرية أو أمنية شبيهة 
بالوحدة التي يقودها شقيقه األصغر خميس غير أنه فقد السيطرة على 
العدي��د من مصاحله التجارية الش��خصية خالل الفترة بني 2001 و2005 
حني استغل اخوته غيابه لوضع شراكاتهم اخلاصة بها ويقيم عالقة سيئة 

بسيف االسالم ووصفه السفير الصربي بأنه غير بارع«.
واضافت البرقية أن هانيبعل رابع أكبر أبناء القذافي »له تاريخ متقلب 
من الس��لوك غير الالئق واالش��تباكات مع الس��لطات العامة في اوروبا 

وأماكن أخرى وأدى اعتقاله في جنيڤ بتهمة ضرب خدمه إلى تفجر أزمة 
ديبلوماسية بني ليبيا وسويسرا. 

أم��ا خميس جنل القذافي اخلامس فيحظ��ى باحترام كقائد وحدة من 
القوات اخلاصة تعرف باس��م كتيب��ة خميس والتي تعمل على نحو فعال 

كوحدة عسكرية حلماية النظام وتدربت في روسيا«.
واشارت البرقية إلى أن عائشة االبنة الوحيدة للقذافي بعد مقتل ابنته 
بالتبني هناء في غارة اميركية على طرابلس في العام 1986 »تتوسط في 
النزاعات العائلية وتدي��ر منظمات غير حكومية وتردد بأن لديها مصالح 
مالية في عيادة خاصة في طرابلس ومت استدعاء املغني االميركي ليونيل 

ريتشي إلى ليبيا منذ سنوات ليغني في حفل عيد ميالدها«.
وقالت البرقية إن محمد االبن البكر للقذافي من زوجته األولى »يرأس 
اللجنة األوملبية الليبية التي متلك اآلن أكثر من 40% من شركة املشروبات 
الغازية الليبية ولديها مش��روعا مشتركا مع كوكاكوال، كما يدير مناصب 
عامة وجلنة االتصاالت الس��لكية والالس��لكية في حني يعيش ابنه الثامن 
سيف العرب في ميونيخ حيث تردد بأن لديه مصالح جتارية غير محددة 

وينفق الكثير من وقته على احلفالت.

)رويترز( ..ومتظاهرات ليبيات يطالبنه بالرحبل أمام السفارة الليبية في االردن  ..وأردنيون يقذفون صورته على الشاشات باالحذيةالقذافي يلوح بقانون العقوبات في »الكتاب األخضر« خالل خطابه أمس

سيف اإلسالم القذافي

القرضاوي يهدر
دم القذافي

عواصـــم ـ وكاالت: باإلعدام 
القوة  وبالرصاص وباستخدام 
و»بالزحف املقدس« باملاليني من 
داخل ليبيا وخارجها، هدد الزعيم 
الليبي احملاصـــر معمر القذافي 
معارضيه الذين خرجوا للمطالبة 
باالطاحـــة بـــه منـــذ اخلميس 

املاضي.
ودعا مؤيديه إلى اخلروج من 
منازلهم رجاال ونســـاء وشبابا 
ملواجهة من وصفهم بـ »اجلرذان 
املأجورين وعمالء أميركا والقبض 

عليهم«.
القذافـــي املتظاهرين  وأمهل 
يومني لتسليم السالح وتسليم 
املشاغبني والقبض على املغررين 
بالشباب، واعادة ما اسماه االمن 
واالمان وفتح املوانئ قبل ان يبدأ 

زحفه املقدس.
القذافـــي خطابه من  ووجه 
املقاتالت  الذي قصفتـــه  منزله 
االميريكـــة وقال أحيـــي جيل 
التحدي والغضـــب وهو يقدم 
للعالم الصورة احلقيقية للشعب 
الليبي امللتف حول الثورة، ضد 
جيل العمالة واخليانة والرجعية 
واجلنب والذي يحاول تشـــويه 

صورتكم عبر أحهزة إعالمية.

ليبيا قمة العالم

أنتم في  وخاطب أنصـــاره: 
الساحة اخلضراء تقولون ليبيا 
تريد املجـــد وقمة العالم وتقود 
قارات آســـيا وأفريقيا وأميركا 
الالتينية وحتى أوروبا وعندما 
تقول ليبي يقولون ليبيا القذافي 
والثورة وكل الشعوب األفريقية 
تعتبر ليبيا قبلتها، وحكام العالم 
بقواهم النووية يتقاطرون على 

ليبيا على بلدكم.
التغطيـــة االعالمية  وحول 
لألحداث قال: شوهوا صورتكم 
في اذاعات شقيقة تخدم الشيطان 
نحن نرد على امليدان على األرض، 
معمـــر القذافـــي ليس رئيســـا 
ليســـتقيل بل هو قائـــد ثورة 
والثورة تعني التضحية طوال 
العمر حتى نهاية العمر هذه أرض 
أجدادي ونحن أجدر بليبيا من 
فكر اجلرذان وأولئك املأجورين 
املدفوع لهم الثمن من مخابرات 
العار ألنفسهم  أجنبية وتركوا 

وألبنائهم ولعائالتهم.
الى مؤيديه  واضاف مشيرا 
»تقاطروا علـــى القبائل من كل 
الشـــهر، حتدينا  البلدان هـــذا 
الدول الكبرى النووية في العالم 
وانتصرنا عليها، ايطاليا قدرت 
عمر املختار وهذا مجد ما بعده 
مجد لليبيني والعرب واملسلمني، 
هذا هو املجـــد الذي يريدون أن 

يقوموا بتشويهه«.
الدعوات الى تنحيه  ورفض 
قائال: »أنا أرفع من املناصب، أنا 

واشـــنطن علـــي أوجالـــي انه 
لم يعـــد ميثل النظـــام الليبي 
»الديكتاتوري«، مطالبا القذافي 

بالرحيل. 
كما أعلن السفير الليبي لدى 
تونس اســـتقالته من منصبة 
احتجاجا على استخدام العنف 
ضد الشعب الليبي. وتكرر األمر 
ذاتـــه من الســـفير الليبي لدى 
باريس الذي أعلن استقالته من 
منصبه احتجاجا على املجازر التي 

يتعرض لها الشعب الليبي. 
وكانت الســـفارة الليبية في 
استراليا قطعت أمس ارتباطها مع 
الزعيم الليبي. وفي الهند صرح 
العيساوي  الليبي علي  السفير 
بأنه قدم اســـتقالته أمس االول 
»احتجاجا على استخدام العنف 
ضـــد مواطنيه«. ولـــم تقتصر 
التظاهـــرات على الداخل، حيث 
اقتحمت اجلالية الليبية في دبي 
مبنى قنصلية بالدهم في اإلمارة 
وقاموا بانتزاع وحتطيم صور 
الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
منددين بـ »املجازر« في بلدهم.

ورفع املتظاهرون العلم الليبي 
القدمي إبان االســـتقالل وهتفوا 
»الشعب يريد إسقاط النظام« و»ال 
اله اال اهلل الشهيد حبيب اهلل«، 

مطالبني برحيل القذافي.
وأفاد مصور وكالة فرانس برس 
بان املتظاهرين الغاضبني انتزعوا 

صور القذافي وحطموها.
وذكر متحدث باسم املتظاهرين 
لوكالة فرانس برس »نحن نطالب 
بسقوط القذافي وبتغطية اعالمية 

أوسع ملا يحصل في ليبيا«.
وكان وزير اخلارجية املصري 
احمد ابوالغيط كشف أمس عن ان 
هناك صعوبات تواجه اعادة 1.5 
مليون مصري في ليبيا، مؤكدا ان 
»املشكلة الرئيسية التي تواجهنا 
هي احلصول على تصاريح لهبوط 
الطائرات املصرية في ليبيا ألن رد 
فعل اجلانب الليبي غير واضح 

حتى اآلن«.
الوزير املصـــري ان  وقـــال 
»مجموعتي عمل )حكوميتني( 
اعادة  تركـــزان علـــى كيفيـــة 
واستقبال مليون ونصف املليون 
مصري في ليبيـــا تقريبا وهي 

أعداد هائلة«.
ونصح ابوالغيط »املصريني 
في ليبيا بالبقاء في منازلهم وعدم 
التحرك  او  الطرق  الى  اخلروج 
في الشـــوارع وعدم النزول الى 
املدن« وخصوصا اولئك املقيمني 
في شـــرق ليبيـــا.وكان احلكام 
أمنوا  العسكريون اجلدد ملصر 
حـــدود بالدهم مـــع ليبيا أمس 
وفتحوا املعابر طوال الـ 24 ساعة 
أمام آالف الفارين من االضطرابات 
التي أثارتها انتفاضة شعبية ضد 

الزعيم الليبي معمر القذافي.

شهدت العاصمة الليبية طرابلس 
إطالق نار في مناطق متفرقة 
من أحيائها. وحتدث شـــهود 
عن قصف للطيـــران لبعض 

املناطق. 
يذكر انه منذ اندالع انتفاضة 
الليبية اخلميس  »17 فبراير« 
املاضي، تخلـــى الليبيون عن 
العلم اجلديد ذي اللون األخضر 
الذي فرضه القذافي بعد ثورة 
الفاحت من سبتمبر عام 1969، 
وعادوا لرفع العلم القدمي بألوانه 
األحمر واألسود واألخضر والذي 

يحمل هالال وجنمة أبيضني. 
وفي اشـــارة علـــى الطالق 
النهائي مع حقبة القذافي رفع 
متظاهرون ليبيون العلم القدمي 
على السفارة الليبية في السويد، 
بعد أن التقى 3 من املتظاهرين 

الليبيني مبسؤولي السفارة.
من جهتـــه، أفاد مصدر من 
سلطات الطيران في مالطا بأن 
سالح اجلو الليبي شن عمليات 
قصف جديدة على مدينة بنغازي 
شمال شرق ليبيا أمس االول.

كما ذكر وزيـــر اخلارجية 
املصري أحمد أبوالغيط أن مدرج 
مطار بنغـــازي دمر متاما ولم 
يعد باإلمكان أن تهبط الطائرات 
هناك، حيـــث قالت »اجلنائية 
الدولية« ان عدد ضحايا األحداث 
جتاوز 3 آالف قتيل وجريح. 

انتفاضة دبلوماسية

ومبوازاة االنتفاضة الشعبية، 
الديبلوماسيون والسفراء  شن 
الليبيـــون حربا ديبلوماســـية 
شعواء، زادت من عزلة القذافي، 
لينضموا الى زمالء لهم ســـبق 
أن أعلنوا استقاالتهم احتجاجا 
على وحشية النظام الليبي في 

التعامل مع احملتجني.
فقد أعلن ســـفير ليبيا لدى 

نستخدم القوة بعد وإذا وصلت 
القوة  األمور حلـــد اســـتخدام 
فسنســـتخدمها وفقـــا للقانون 
الدولـــي ووفقا للقانون الليبي، 
لو كان لدي منصب لكنت لوحت 
باالســـتقالة بوجهكـــم ولكن ال 
منصب لدي ولدي بندقية فقط، 
أنتم تواجهون صخرة تكسرت 

عندها األميركان والطليان!
القذافي املتظاهرين  ووصف 
بأنهم عصابـــات »مثل اجلرذان 
ال متثـــل واحدا على املليون من 
الشعب الليبي، حفنة من الشبان 
أعطوهم تونسيون ومصريون 
حبوبا لتقليد مصر وتونس، من 
الغد األمن بالشـــرطة واجليش 
وتفتح احلواجز افتحوا احلواجز 
بأيديكم، هـــل ترضون بنغازي 
تصبح دمـــارا وتنقطـــع عنها 
الكهرباء واملاء؟ وهذه اجلرذان قد 
تصل للبترول وتعودون للظالم 

لعام 1952.
وحول تعطل احلياة قال: مطار 
بنغازي توقف والسفن ال تريد 
أن ترسو في مرافئ بنغازي ألن 
هناك جرذانا قد تأخذ السفني ة 

ومدن كثيرة أصبحت خرابا.

إمارات إسالمية

وعلى غـــرار جنله حذر من 
اجلماعات اإلسالمية وقال: ازحفوا 
على درنة فالذي يحكمها اليوم من 
أتباع بن الدن، هناك من يحاول 
حتويـــل ليبيا إلمارات لنب الدن 
والظواهري وتدخل اميركا مجددا 
وتقول إنها لن تسمح بأفغانستان 
ثانية، لقـــد مت توزيع الضباط 
األحرار على كل القبائل واملناطق 
لتأمينها وحتريرها من اجلرذان. 
واستشـــهد بقانـــون العقوبات 
الليبي الذي هو من قبل الثورة 
ينص على أن عقوبة اإلعدام تنفذ 
على كل ليبي رفع السالح على 

وقال من الغد ستبدأ ادارة 
جديدة في اجلماهيرية شعبيات 
جديدة وبلديات جديدة وإدارة 
جديـــدة للجماهيرية، ال مانع 
لدي في أن يكون للشعب الليبي 
دستور وأي نظام قانوني يكون 
القانون هو الســـائد، ال عندي 
قصـــر وال فلوس وكل شـــي 
هـــو لليبيا أن تعيش في أمان 
ويصان بترولها ومشـــاريعها 

ومكتسباتها.
و أضاف: إذا لم يعد لديكم 
ثقة باللجان الشـــعبية فخذوا 
البترول بيدكم وتصرفوا به، كل 
واحد يأخذ حصته ويتصرف بها 
كما يريد، أعتقد أن سيف االسالم 
سيهتم بالسفراء والصحافيني 
ليتمكنوا من نقل حقيقة ليبيا، 
ألنهم فـــي اخلارج ال يرون إال 
عبر احملطات القذرة ألشقائنا 

الذي خانوننا.

مظاهرات سلمية

وأشار: ال أحد يضرب مظاهرة 
سلمية بالرصاص أنا نفسي قدت 
مظاهرات سلمية كثيرة، نحن 
نخرج بثورة سلمية من أجل 
غزة ومن أجل العراق ومن أجل 
العربية ولكن إشكاال  الوحدة 
ليبيـــا داخليا حله في اللجان 

الشعبية.
القذافي يلقي  وفيمـــا كان 
الدول  خطابه عقـــدت جامعة 
العربية اجتماعا طارئا لبحث 

االوضاع في ليبيا.
وأعلن االمني العام للجامعة 
عمرو موســـى انه تقرر وقف 
مشـــاركة وفـــود ليبيـــا في 
اجتماعات مجلـــس اجلامعة 
وجميع مؤسساتها حتى يتضح 

مآل االمور.
الى ذلك وبالتزامن مع خطاب 
القذافي،  الليبي معمر  الزعيم 

احلبوب املخدرة والنقود لهؤالء 
الشبان الصغار اليافعني وتزج 
بهم في هـــذه املعارك اجلانبية، 
الذيـــن قتلوا هم من الشـــرطة 

واجلنود ومن هؤالء الشبان.
واستنكر مقتل وزير الداخلية 
في بنغازي قائـــال »عبدالفتاح 
يونس بطل من أبطال ثورة الفاحت 
كان حتـــت امرتي عندما داهمنا 
اذاعة بنغازي وأعلنا البيان األول 
لتحرير ليبيا وكان فيها 5 قواعد 

أميركية«.
وأضـــاف: أنتم يـــا مرتزقة 
أيـــن كنتم عندما كانت 5 قواعد 
أميركية في األراضي الليبية أين 
كان آباؤكم وأجدادكم يا شـــذاذ 
اآلفاق، ليبيا ليست سهلة ودفعنا 
ثمنها غاليا، نحن تركنا السلطة 
للشعب الليبي منذ عام 1977 أنا 
والضباط االحرار، وكل ما حصل 
يخص كل الليبيني، أنا وزمالئي 
لم نعد مســـؤولني عن اي شيء 
إال عن القتال عن ليبيا، أمسكنا 
الســـالح فقط وعندمـــا أغارت 
علينا أميركا قاتلناها والسادات 
قاتلناه، والنميري قاتلناه، سقطت 

الرجعية واالستعمار.
وتوعد املتظاهرين باحلرب 
حتـــى النهاية قائـــال: أنا متأكد 
أنه بعد ندائي اليوم ستشـــكل 
اجلماهير شعبيات وسيرتفع عدد 
البلديات من 50 الى حوالي 150 
بلدية ويكون لكل منطقة بلدية، 
هذا هو الشـــيء الصحيح الذي 

يناسب تاريخنا.
وحث أنصاره على اخلروج 
اليوم وقال: الذي حتبون معمر 
القذافـــي أخرجوا مـــن بيوتكم 
فـــي أوكارهم خذوا  وداهموهم 
بثأركم منهم، املجد لليبيا والى 
القمة، تذكروا عودة النفط الذي 
كان 90% للشـــركات األميركية، 
اليوم أصبح 90% لكم، نحن لم 

ليبيا ودس الدسائس على ليبيا 
مع الدول االجنبية وكل من يسهل 

دخول العدو للبالد.
وأضاف: »يعاقـــب باإلعدام 
كل من شـــرع بالقوة أو غيرها 
التي ال يســـمح  الوســـائل  من 
القانوني  النظام  باســـتخدامها 
او الدستوري لتغيير الدستور، 
يعاقب باإلعدام كل من استعمل 
قنابل أو آالت مفرقعة أخرى من 

أجل ارتكاب اجلرمية«.
واذ أكد أن »الرصاص لم آمر 
به بعد ألنه حينها سيحرق كل 
شيء«، هدد القذافي »كل قبيلة 
مســـلحة وال تقبل أن حتكمها 
قبيلة أخرى وما يفعلونه يقود 
الى حرب أهلية، وكل ما قاموا 
بـــه منذ انـــدالع االحتجاجات 
فـــي قانون  عقوبتـــه اإلعدام 
العقوبات الليبي املوضوع قبل 

الثورة«.
واستشهد مبا فعله الرئيس 
الروسي االسبق بوريس يلتسن 
قائال مجلس الدوما اعتصموا في 
املجلس جلب الرئيس الروسي 
الدبابـــات ودك مبنى مجلس 
النواب والنـــواب موجودون 
داخله حتى خرجوا مثل الفئران 
والغرب لم يحتج وقالوا إن هذا 
عمل قانوني، الطالب في بكني 
اعتصموا لعدة ايام فأتوا لهم 
بالدبابـــات وطحن الطلبة في 
امليدان ومن كان أمام الدبابة مات 
وقال لهم وحدة الصني أغلى من 
التي هناك والغرب  املجموعة 

قالوا له صح.
ودعا كل الشـــباب من الغد 
إلى تشكيل جلان األمن الشعبي 
احمللي وأنا اليوم أبدأ بتعميم 
الشعار اخلاص بهم، الشباب 
وليس اجلرذان والقطط، حتى 
عودة رجال األمـــن الى ليبيا 

ليؤمنوا الوضع.

ثائر مقاتـــل مجاهد من اخليمة 
والبادية في ثورة تاريخية جلبت 
األمجاد لليبيني وستبقى ليبيا 
فـــي القمة تقود العالم، ال ميكن 
أن يعطل هذه املسيرة التاريخية 
حفنة من شذاذ اآلفاق املأجورين 
أنا دفعـــت ثمن بقائي  القطط، 
هنا وجدي أول شهيد سقط عام 

.1911

سأموت مع أجدادي

وأضاف: سأموت مع أجدادي 
شهيدا في ليبيا، هذا البيت في 
طرابلس انهالت عليه 170 طائرة 
تقودها الدول النووية الكبرى، 
تركت كل بيوتكم تبحث عن منزل 
معمر القذافي، ليس ألن القذافي 
كان رئيس جمهورية ولكن ألن 
القذافي تاريخ مقاومة حترر مجد 
ثورة، هذا اعتراف من أكبر قوة في 
العالم بأن القذافي ليس شخصا 
عاديا لنقتله بالســـم ونسقطه 
مبظاهـــرة، عندما كانت القنابل 
تقصف هذا املكان أين كنتم أنتم 
يا شذاذ، كنتم مع أميركا تصفقون 
ألسيادكم األميركان عندما كانت 
القنابل تقصف معمر القذافي مع 

عائلته.
وتابع: قاومنا جبروت أميركا 
النووية  وبريطانيـــا والـــدول 
وحلف األطلســـي، لم نستسلم 
وكنا صامدين هنا، واضاف: اآلن 
مجموعة قليلة من الشبان املعطاة 
لهم احلبوب يريدون تعكير أهلنا 
الذي تنعم به  واألمان والسالم 
ليبيا، استغلوا هذا السالم وأغاروا 
على بعض املعسكرات وحرقوا 
امللفات التي فيها جرائمهم، لكن 
ليس لهم ذنب الشبان، هم صغار 
السن 16 و17 ســـنة يقلدون ما 
يجـــري في مصر وتونس وهذا 
عادي، لكن هناك مجموعة قليلة 
مريضة مندسة في املدن تعطي 

ابن الزعيم فنان بموسكو وعاشق في إسرائيل
 والثورة أجهضت خططًاً لوضع صوره على العملة

وعلى أن توضع على الفئة النقدية 
اجلديدة أو فئة املائة دينار اجلديدة 
فــــي القريب العاجــــل ولم يتفق 
املصممون علــــى الهيئة النهائية 
للصورة، قبل أن ينجح الليبيون 
في مســــح صورة آل القذافي من 
يومياتهم. في سياق آخر، نشرت 
صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية، 
قبل أيام قليلة من حترك الشارع 
الليبي أخبارا عن أن سيف اإلسالم 
على عالقة باملمثلة اإلسرائيلية 
الشقراء أورلي فاينرمان، وأنها قد 
تشهر إسالمها من أجل ماله، وقال 
أحد املقربني منها »إنها تسافر إلى 
سيف اإلسالم بوتيرة عالية، أي 
باستمرار، واالثنان يلتقيان في 
إيطاليا بعد أن تنقل أورلي بصورة 
سرية وفي سيارات مختلفة إلى 

مكان اللقاء«.

اإلسالم على العملة الليبية، حيث 
أعلن مصــــرف ليبيا املركزي مع 
مطلع هذه السنة عن نيته إصدار 
عملة نقدية ورقية حتمل صورة 
القذافي ألول مرة  سيف اإلسالم 

عواصمـ  وكاالت: سيف اإلسالم 
القذافي، هو أكثــــر أبناء الزعيم 
الليبي شــــهرة، وعلى الرغم من 
أنه لم يشغل أي منصب رســمي 
فإنه »كان« يعتبر األكثر ترشيحا 
خلالفة والده، بعد أن سوقت له 
املنابر اإلعالميــــة مدفوعة األجر 
مبسميات عدة من بينها تسمية 
»الفنان سيف اإلسالم«، حيث أقام 
جنل القذافــــي مؤخرا الكثير من 
املعارض للوحاته، آخرها معرض 
»الصحراء ليست صامتة« أقامه 
ابن الزعيم في مدرســــة الفنون 
في موسكو، وضم نحو 50 لوحة 
مــــن أعماله إلى جانب قطع فنية 
رومانية وليبيــــة قدمية. وغير 
بعيــــد عن قناع الفــــن، أجهضت 
الثورة الليبية مشــــروعا رسميا 
كان سيقضي بإصدار صور سيف 

وصفه ريغان بـ »الكلب المسعور« وأطلق على نفسه لقب »ملك الملوك«

ثروة »العقيد« 4 أضعاف ميزانية ليبيا وتتجاوز 82 مليار دوالر
عواصمـ  وكاالت: مع تصاعد أحداث الثورات 
فــــي الوطن العربي عموما تتكشــــف كل يوم 
معلومات جديــــدة عن ثروات الزعماء العرب 
وكانت تقارير أميركية نشرت في وقت سابق 
تضمنت قائمة ألكبر تلك الثروات، وكان الرئيس 
الليبي معمــــر القذافي يتصدر القائمة بثروة 
وصلت إلى 82 مليار دوالر، تاله في الترتيب 
الرئيس املصري حســــني مبارك بثروة تقدر 

بنحو 70 مليار دوالر.
واستنادا للمعلومات فإن ثروة الزعيم الليبي 
معمر القذافي واملقدرة بـ 82 مليار دوالر تقارب 
أربعة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 والتي 

بلغت نحو 22.4 مليار دوالر.
وبحســــب بحث عن األمن الغذائي العربي 
ومنشور في موقع »املعرفة« فإن واردات الوطن 
العربي من الغذاء سنويا تتراوح بني 20 و25 
مليار دوالر، ما يعني ان ثروة القذافي تكفي لسد 
حاجة سكان الوطن العربي البالغ تعدادهم نحو 
)340 مليون نسمة( من مستوردات الغذاء بني 

3-4 سنوات. يذكر ان ثلث سكان ليبيا والبالغ 
عددهم نحو 6 ماليني نسمة فقط يعيشون حتت 
خط الفقر، وفي الوقت الذي تصنف فيه منظمة 
الشفافية العاملية املعنية مبحاربة الفساد في 

العالم ليبيا من أكثر دول العالم فسادا.
وكان الرئيس األميركــــي الراحل، رونالد 
ريغان نعت القذافي بـ »كلب الشرق األوسط 
املســــعور«، وكأن حكم ليبيــــا منذ عام 1969 
لــــم يكن بكاف للزعيم معمــــر القذافي، فمنح 
عام 2008 أثناء جتمع لزعماء قبائل أفريقية 
لقبا جديدا وهو »ملك ملوك« القارة السمراء، 
ويواجــــه اآلن ثورة شــــعبية عارمة زعزعت 

نظامه املستمر منذ 42 عاما.
ونقلت سي.ان.ان عن الكاتب رونالد بروس 
سانت جون، الذي ألف سبعة كتب عن ليبيا، 
إن اللقب األخير يدخل في سياق حملة القذافي 
ألفريقيا موحدة، واحتــــاد واحد تبلغ طاقته 
العسكرية مليون رجل ألمة كان سيتولى زمام 
قيادتها دون ريب، وأضاف سانت جون: »كأن 

املسرح الليبي لم يكن كافيا للهو القذافي«.
واكتســــاب لقب »ملك امللوك« كان ضمن 
سلســــلة جهود بذلها الزعيــــم لتأمني دور له 
»أكبر من احلياة« ذاتها على خشــــبة املسرح 
الدولي، انتهت في الغالب بسخط دولي، ليس 
على شــــخصه فحسب بل طال شعبه بدوره، 

وفق سانت جون.
ودفع غضب القذافــــي املتزايد إزاء رفض 
القــــادة العرب واألفارقة لــــه وتنامي غضبه 
ضد الغرب، بــــه للتوجه نحو اإلرهاب خالل 
حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وفق اخلبير 
في الشــــأن الليبي بجامعة دارماوث، ديريك 

فانديفال.
وعام 1986، أدينت ليبيا بالضلوع في تفجير 
ناد ليلي ببرلني الغربية أسفر عن مقتل جندي 
أميركي، حفزت الرئيس الراحل ريغان إلطالق 
وصف »كلب الشرق األوسط املسعور«، على 
نظيــــره الليبي، وبعدها بعامني، أدينت ليبيا 

بتفجير »لوكربي« عام 1988.

مصير المحتجين س�يكون الس�حق مثلما طحنت الدبابات الطالب المعتصمي�ن في ميدان بكين!


