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مجلس األمن يطّوق القذافي بعقوبات قاسية وثوار 17 فبراير يشكلون مجلسًا انتقاليًا
عواصم ـ وكاالت: بعد 12 يوما 
من انتفاضة 17 فبراير ال يبدو أن 
الزعيم الليبي معمر القذافي مستعد 
للخضوع ملطالبها، متمسكا بالقلة 
القليلة التي حتيط به في مخبئه 
في العاصمة طرابلس او ما يسيطر 

عليه منها.
الزعيم  وفيما تعرض نظــــام 
الليبــــي لصفعة دوليــــة بإقرار 
مجلــــس االمن باإلجمــــاع فرض 
عقوبات شديدة عليه، اعلن الثوار 
املطالبون بإســــقاطه إنهم شكلوا 
مجلسا وطنيا في املناطق الشرقية 
التي يسيطرون عليها، مؤكدين انه 
ليس حكومة مؤقتة ولكن وصفوه 

بأنه واجهة للثورة.
وأضاف متحدث باسم املجلس 
اجلديد أنه ال مجال ألي مفاوضات 

مع حكومة القذافي.
 ووصف املعارضون للقذافي 
في مؤمتر صحافي ببنغازي عقب 
اجتماع ملناقشة تشكيل املجلس 
احلكومة املؤقتة التي أعلنها وزير 
العدل السابق بأنها »وجهة نظره 

الشخصية«.
وقال املعارضون انهم ال يريدون 
اي تدخل اجنبي في البالد مؤكدين 
إنهم لم يجروا اتصاالت مع حكومات 
أجنبية، وذلك تعليقا على اعالن 
وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتــــون ان الواليــــات املتحدة 
تتواصل مع احملتجني في الشرق، 
مؤكدة ان بالدها مستعدة لتقدمي 

أي دعم لليبيا.
مــــن جهته أعلــــن محمد عمر 
املختار حفيد زعيم الثورة الليبية 
عمر املختار تأييده للثورة قائال 

انها ثورة لليبية موحدة.
 وكان وزيــــر العدل الســــابق 
عبداجلليــــل الــــذي اســــتقال من 
مهامه في 21 فبراير احتجاجا على 
استخدام العنف ضد املتظاهرين، 
اعلن عن مســــاع لتشكيل مجلس 
وطني برئاســــته لتولي شؤون 
البالد ملدة ثالثة أشــــهر حتضيرا 

لالنتخابات.
وقــــال إن »احلكومة املقترحة 
ستضم شخصيات مدنية وعسكرية 
»موثوقا بها« وستسير شؤون كل 
»املناطق احملررة« لثالثة اشــــهر، 
تتوج بانتخابات حرة دميوقراطية 
ونزيهة، يختار الشعب مبوجبها 
نوابه ورئيسه دميوقراطيا وفق 

العالقات الدولية واملواثيق«.

أبرز نقاط العقوبات الدولية على ليبيا
نيوي��ورك � أ.ف.پ: فيما يل��ي ابرز النقاط 
الواردة في القرار الذي تبناه مجلس األمن الدولي 

أمس األول باإلجماع بشأن ليبيا:
� التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا 

وإدانة العنف واللجوء إلى القوة ضد املدنيني.
� التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيني 
ورفض، بش��كل ال لبس في��ه، التحريض على 
الكراهية والعنف ضد املدنيني الذي ميارس من 

أعلى املستويات في احلكومة الليبية.
� اعتبار ان الهجمات الواسعة واملمنهجة التي 
حصلت في ليبيا ضد املدنيني ميكن ان ترقى إلى 

تصنيف اجلرائم ضد اإلنسانية.

� املطالبة باإلنهاء الفوري للعنف واملطالبة بتدابير 
لالستجابة للتطلعات املشروعة للسكان.

دعوة السلطات الليبية إلى:
 أوال: التص��رف بأكب��ر ق��در م��ن ضبط 

النفس.
 ثانيا: ضمان امن جميع األجانب.

 ثالثا: توفير العبور اآلمن لكل املؤن اإلنسانية 
والطبية.

 رابع��ا: الرفع الفوري لكل القيود املفروضة 
على وسائل اإلعالم بأشكالها كافة.

 اإلحالة إلى احملكمة اجلنائية الدولية:
� قرار بإحالة الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 

2011 إلى مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية.
� منع التزود املباشر أو غير املباشر، بيع أو 
نقل األس��لحة أو املواد املتصلة بها من األنواع 

كافة.
� القرار بأن كل الدول األعضاء ستتخذ التدابير 
الالزمة ملنع دخول أو عبور األشخاص املعنيني 

على أراضيها.
� القرار بأن كل الدول األعضاء ستجمد من 
دون تأخير كل األصول واملوجودات املالية األخرى 
وامل��وارد االقتصادية املوج��ودة على أراضيها 
واململوكة أو املدارة مباشرة أو غير مباشرة من 

جانب األشخاص املعنيني.

وحتى جذوع أشجار النخيل التي 
جرى قطعها في الشوارع كعوائق 
ملنع دخول عربات الدفع الرباعي 
احململة بالشبان الصغار املسلحني 
باألسلحة األوتوماتيكية من دخول 
املنطقة.ويعمل مسلحون يرتدون 
شارات خضراء على التدقيق في 
هويات من دخلوا الضاحية التي 
كتب على جدرانها شعارات مضادة 
للنظام منها »القذافي أنت يهودي« 

و»السقوط للكلب«.
وقال احد سكان طرابلس في 
اتصال هاتفي اجرته معه فرانس 
برس »ارسلت السلطات خالل الليل 
رسالتني قصيرتني عبر الهاتف الى 
سكان طرابلس تدعوهم للتوجه 
الى املصرف لتلقي 500 دينار )نحو 

406 دوالرات(«.
واضاف »قالوا ان جنلب معنا 
اخراج قيــــد عائلــــي. يحاولون 
الى ان  الناس«، مشــــيرا  شــــراء 
االتصال بشــــبكة االنترنت مازال 
مبلبال. وقال ان الدبابات منتشرة 
على طول الشــــوارع املؤدية الى 
طرابلس وتسيطر على كل منافذ 

العاصمة.
وكان سيف االسالم جنل القذافي 
الذي لطاملا اعتبر خلفا مرجحا له، 

حتدث أمــــس االول للعربية قائال 
ان »ثالثة ارباع البالد تعيش في 

حالة ممتازة«.
لكنــــه اقــــر بضــــرورة اجراء 
اصالحــــات وقال انــــه كان يدعو 
اليها قبل وقوع االحداث، معتبرا 
ان املســــتفيدين من االضطرابات 
فــــي اوروبا  هــــم »املوجــــودون 
واميركا واخلليج« في اشارة الى 
املعارضني الليبيــــني في اخلارج 

بشكل خاص.
مــــن جانبــــه أعلــــن الرئيس 
االميركي باراك اوباما ان القذافي 
»فقد الشــــرعية للحكم وعليه ان 

يرحل اآلن«.
وشن أعنف هجوم على القذافي 
قائال: خالل محادثــــة هاتفية مع 
املستشارة األملانية، أجنيال ميركل: 
»عندما يكون اخليار الوحيد لزعيم 
للبقاء في السلطة استخدام العنف 
اجلماعي ضد شــــعبه، فقد خسر 
شرعية احلكم ويتوجب عليه القيام 
مبا هو صحيح من أجل بلده وذلك 

بالرحيل اآلن«.
 ووســــط الفوضــــى املخيمة، 
تواصلت عمليــــات اجالء الرعايا 
االجانب في ظــــروف صعبة وقد 
غادر عشرات اآلالف ليبيا برا وبحرا 
وعبر احلدود التونسية واملصرية.
واعلنت املفوضية العليا لالجئني 
التابعة لألمم املتحدة االحد ان »نحو 
مائة ألف شخص« معظمهم عمال 
مهاجرون من املصريني والتونسيني 
بصورة خاصة فروا من ليبيا الى 
الدول املجاورة خالل هذا االسبوع 
هربا من اعمال العنف اجلارية في 
هذا البلد.وكان الهالل االحمر اعلن 
في وقت سابق عن »ازمة انسانية« 
وطلب املساعدة من اخلارج معلنا 
جلوء اكثر من عشرة آالف شخص 
غالبيتهم من املصريني من ليبيا الى 
تونس من خالل معبر راس اجلدير. 
من جهة أخرى، رفع املتظاهرون 
العلم  القذافي  املطالبون بإسقاط 
الليبي القدمي في الساحة الرئيسية 
ملدينــــة الزاوية أمس على ما أفاد 
مراسل »رويترز« في البلدة الواقعة 
على بعد نحو 50 كيلومترا غربي 

العاصمة طرابلس.
وقالت الوكالة ان العلم الليبي 
لفترة ما قبل القذافي بألوانه األحمر 
واألخضر واألسود يرفرف فوق 
مبنى بوسط البلدة ويردد مئات 

األشخاص »هذه ثورتنا«.

املتحدة املنشق، عن سعادته لقرار 
مجلس األمن الدولي إلحالة اجلرائم 
إلى احملكمة  النظام  ارتكبها  التي 
الدباشــــي اجليش  الدولية.ودعا 
الليبي لالنشقاق عن النظام قائال: 
»أرجو من جميع الضباط اآلخرين 
أن يتخذوا نفس القرار الذي اتخذه 
)أحمد قذاف الدم( حتى ال يكونوا 
في يــــوم من األيام أمــــام محكمة 

اجلنايات الدولية«.
على األرض، ذكرت واشنطن 

أبو بكر يونــــس، وعددا آخر من 
القيادات األمنية في نظام القذافي، 

وفق ما أوردت املنظمة األممية.
الدولي رقم  القــــرار  ويطالب 
1970 بالوقــــف الفــــوري للعنف، 
ويدعو إلى اتخاذ خطوات ملعاجلة 
املطالب املشــــروعة للشعب، كما 
يحــــث الســــلطات الليبيــــة على 
ضبــــط النفس واحتــــرام قانون 
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
املمــــر اآلمن  الدوليــــني، وضمان 

تاميز أن القذافي وزع السالح على 
املوالني له ونصب نقاط  املدنيني 
التفتيش األمنية وبعث مبركبات 
اجلنــــود املدرعة لترويع ســــكان 
العاصمــــة، طرابلس، في محاولة 
إلحكام السيطرة على املعقل القوي 
املتبقي للقذافي وسحق املنشقني 
فيما يستمر املتمردون في محاولة 
بسط سيطرتهم على مناطق أخرى.
ونشر سكان ضاحية »تاجوراء« 
الكتل اخلرسانية وقطع الصخور 

لإلمــــدادات اإلنســــانية والطبية، 
والوكاالت اإلنســــانية واملوظفني 
إلى ليبيا.من جهتها،  اإلنسانيني 
قالت السفيرة األميركية لدى األمم 
املتحدة، سوزان رايس، إن املجتمع 
الدولي قال كلمته وإن على القذافي 
أن يتنحى، مضيفة: »هذا حتذير 
واضح بأن على احلكومة الليبية 

وقف أعمال القتل«.
وبدوره، أعرب إبراهيم الدباشي، 
نائب املمثل الدائم لليبيا لدى األمم 

دوليــــا، أصــــدر مجلس األمن 
الدولي، فجر أمس، قرارا باإلجماع 
لفرض عقوبات على النظام الليبي 
منها حظر على سفر الزعيم الليبي 
معمــــر القذافي وأعضــــاء عائلته 
واملقربني منه، وجتميد أرصدتهم، 
على خلفيــــة »حملة قمع دموية« 
تصدت بها احلكومة الليبية لثورة 

17 فبراير.
كما قرر املجلس تكليف احملكمة 
التحقيق في  الدوليــــة  اجلنائية 
اجلرائم املرتكبة في ليبيا وفرض 
حظر على تزويد الدولة باألسلحة، 
إضافة إلى تقييد حتركات بعض 
رموز النظام بفرض حظر السفر 
عليهم، وجتميد جميــــع األموال 
واألصول املالية واملوارد االقتصادية 
التي متتلكها هذه الشخصيات وعدد 

من الكيانات األخرى.
وشــــملت قائمة حظر السفر 
وجتميد األرصدة واألصول املالية 
واملوارد االقتصادية الزعيم الليبي 
معمــــر القذافي وأبناءه عائشــــة 
وهنيبعــــل، وخميــــس، ومحمد، 
وســــيف العرب، وسيف اإلسالم، 
إضافة إلى رئيس مكتب االتصال 
باللجان الثورية د.عبدالقادر محمد 
البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر 

بلدة الزاوية الليبية تحت سيطرة الثوار.. والمتظاهرون يرفضون أي تدخل خارجي.. وحفيد عمر المختار يؤيد الثورة

صورة مأخوذة عن التلفزيون لسرداب محصن ضد الهجوم النووي عثر عليه في أحد قصور القذافي في مدينة البيضا

موظف يذيع اسماء الذين يستحقون مكافأة ال� 500 دينار في طرابلس أمس )رويترز( )رويترز( متظاهرون يرفعون العلم الليبي القدمي في بلدة الزاوية  

كيف يمكن أن تكون العقوبات 
المالية األميركية على ليبيا؟

عواصم ـ رويترز: فرضت الواليات املتحدة يوم اجلمعة املاضي 
عقوبات على احلكومة الليبية مستهدفة الزعيم معمر القذافي وعائلته 
ومســـؤولني كبارا آخرين.ووقع الرئيس األميركي باراك أوباما أمرا 
تنفيذيا بتجميد أي أصول مالية مرتبطة بحكومة القذافي بالبنوك 
واملؤسســـات األميركية في أنحاء العالم.وفيما يلي بعض األسئلة 
واألجوبة عن طريقة قيام الواليات املتحدة بفرض وتنفيذ العقوبات 

ونوع الصالحيات القانونية الالزمة:

هل تستطيع الخزانة األميركية تجميد أصول ليبية؟

ميهـــد األمر التنفيـــذي الذي أصدره أوباما الســـبيل أمام فرض 
عقوبـــات، وهناك بالفعـــل عدة أوامر تنفيذية تســـتهدف حكومات 
متهمة بقمع شـــعوبها أو تعتبر تهديدا أمنيا للواليات املتحدة مثل 
إيران والسودان وزميبابوي وميامنار، وتوجد أوامر تنفيذية أخرى 
تســـتهدف أنشطة مثل متويل اإلرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل 

وتهريب املخدرات.

كيف يستطيع أوباما فرض أمر تنفيذي؟

بناء على تقييم للوضع أو التهديد فقد أعلن أوباما »حالة طوارئ 
وطنية« مبوجب الصالحيات التي مينحها قانون الطوارئ الوطنية 
وقانون الســـلطات االقتصادية الدولية الطارئة. ويسمح هذا ألمر 

تنفيذي بأن مينع معامالت األطراف املستهدفة وبتجميد أصولها.
عالوة على ذلـــك، إذا أصدر مجلس األمـــن الدولي قرارا بفرض 
عقوبات على بلد ما فإن أوباما يستطيع إصدار أمر تنفيذي لتطبيق 

تلك العقوبات مما يسمح للخزانة بالتحرك.

كيف تعمل العقوبات المالية؟

فور إصدار أمر يحدد مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة 
اخلزانة األفراد والشـــركات والكيانات األخرى ذات الصلة بالنظام 
املســـتهدف أو تلك التي تظهر األدلة ضلوعها في نشاط مستهدف، 
ويضعها املكتب على قائمة بأسماء يحظر على األميركيني التعامل معها، 
ويجري جتميد أي أصول لها قد تكون حتت والية القضاء األميركي، 
كما يجري إخطار املؤسسات املالية بالتدقيق في املعامالت بحثا عن 
عالقات محتملة باألفراد أو الكيانات املدرجة على القائمة السوداء، 

والهدف من ذلك هو منعهم من استخدام النظام املالي العاملي.

ما مدى فاعلية العقوبات المالية؟

كانت العقوبات فعالة في منع استخدام النظام املالي من جانب 
كيانـــات معينة مثل الشـــبكات املتهمة بتمويـــل االرهاب لكن من 
غيـــر الواضح إن كانت فعالة في تغيير سياســـات أو ســـلوكيات 

احلكومات.
وفي 2005 جنح وضع بنك دلتا آسيا ومقره في مكاو ضمن قائمة 
سوداء في سد منفذ رئيسي لكوريا الشمالية إلى النظام املالي العاملي، 
وامتنعت البنوك األميركية واألجنبية على السواء عن التعامل مع 
البنك وقد أصبح ذلك القرار قضية رئيسية في احملادثات النووية 
مع بيونغ يانغ.وفي العام املاضي أضر تشديد العقوبات املفروضة 
على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية باالقتصاد اإليراني 
حيث منع طهران من اســـتيراد مواد مـــن اخلارج، لكن ال يوجد ما 

يثبت أنها أثرت بأي شكل على برنامج طهران النووي.

هل تستطيع الحكومة األميركية مصادرة أصول ليبية عن طريق القضاء؟

نعم، تستطيع وزارة العدل األميركية اللجوء إلى القضاء االحتادي 
حملاولة مصادرة أي أصول مثل أموال أو ممتلكات تعتقد احلكومة أنها 
حصيلة نشــــاط مخالف للقانون، لكنها قد تكون عملية طويلة نظرا 

خلضوعها لدفوع وطعون املالكني.

كوارث تكشف ألول مرة عن العقيد: هدم ضريح المختار وطعن في الشريعة

جدل فقهي بشأن مشروعية ثورات العرب
عواصم ـ اجلزيرة.نت: شهدت الساحة السعودية 
جدال فقهيا متزايدا بشأن شرعية التظاهر واخلروج 
على احلكام، على خلفية ما جرى في تونس ومصر، 
وما يحدث اآلن في ليبيا.فقد نفى عالم الدين السعودي 
البارز وعضو املؤسسة الدينية الرسمية الشيخ صالح 
اللحيدان مطالبته الرئيس املصري الســـابق حسني 
مبارك بالتنحي عن سدة احلكم، إبان ثورة اجلماهير 

املصرية التي بدأت في 25 يناير املاضي.
وأشـــار الشيخ ـ في درس شـــرعي فقهي يوم 21 
اجلاري ـ إلى التباس في فهم الناس لرأيه، وذلك في 
إطار رده على ســـؤال وجهه له أحد احلضور يطلب 

منه توجيها ألهل ليبيا.

 ما بين مبارك والقذافي

وقبل أن يجيب عن األوضاع في ليبيا، تطرق الشيخ 
اللحيدان إلى ما نسب إليه من »تأييده لتنحي مبارك، 
ومظاهرات املصريني«، ليؤكد أن ما نقل عنه من قبل 
موقع إخباري إلكتروني سعودي ال صحة له، ويضيف 

أن »املظاهرات من الفنت غير احملمودة شرعا«.
ووفقا للنص الصوتي املنسوب إلى الشيخـ  والذي 
حصلت »اجلزيرة.نت« على نسخة منهـ  يقول اللحيدان 
»كررت التأكيد على أن املظاهرات غير شرعية ملا يترتب 

عليها من املفاسد من إتالف األموال، أو سفك الدماء، أو 
الترويع، إلى غيره، وإذا لم يحصل من هذا شيء أبدا، 
فإنه يحصل فيها تعطيل الناس عن القيام بأعمالهم، 

وفتح متاجرهم، وكل ذلك ال يجوز«.
وبشأن الرئيس السابق حسني مبارك، قال اللحيدان 
»إذا رأى حســـني مبـــارك أن يتخلى عن احلكم دفعا 
ملا يخشـــى من فتنة، وما قد يحدث من ســـفك دماء 
وإتـــالف أموال ونهب وغير ذلك، إذا رأى ذلك فأرجو 
أن يكون في ذلـــك اخلير«.وما تكرر في مصر، كرره 
اللحيـــدان في ليبيا، على وجه العموم »بشـــأن عدم 
مشروعية املظاهرة، وعدم اخلروج على احلاكم«، قائال 
»لم يعرف عن أحد من أئمة اإلســـالم ـ من الصحابة 
والتابعني واألئمة األربعةـ  أن أحدا منهم يحث الناس 
عند االستنكار أن يقوموا مبظاهرة ومغالبة«، مذكرا 
»بالســـمع والطاعة حتى إذا كان الوالي غير مرضي 

عنه من الناس ما دام لم يكفر«.
إال أنه وصف ما يحدث في ليبيا بأنه »سيئ جدا«، 
مستشهدا باتصاالت هاتفية كثيرة تأتيه من أهالي ليبيا 
يصفون فيه »فظائع نظام الزعيم القذافي من ســـفك 
الدماء وقتل الناس، واستعانته باملرتزقة األفارقة«، 
ورغم ذلك لم يذكر عن الشـــيخ اإلدالء بأي فتوى في 
ذلك.وأكد الشيخ اللحيدان التعليق الصوتي املنسوب 

إليه، إال أنه اعتذر عن إبداء أي رأي لـ »اجلزيرة.نت« 
لإلجابة عن عدد من األسئلة املتعلقة باملواقف الشرعية 

املؤيدة لثورتي مصر وليبيا.
مـــن جهته قال العالمة الليبي الشـــهير د.صادق 
الغرياني إن ما يحدث اآلن في ليبيا »شيء ال يحتمل 
وال ميكن السكوت عليه«، حيث يضرب النظام الليبي 

املتظاهرين بأسلحة مضادة للطائرات.
واتهم الغرياني النظام باســـتخدام مرتزقة لقمع 
احملتجني، ودعا قادة اجليش وزعماء القبائل الليبية 

للوقوف في وجه النظام ونصرة املتظاهرين.

دالالت فتوى اللحيدان 

وفي مقابل ما قاله اللحيدان احملسوب على السلفية 
الرسمية، انتشرت فتاوى منسوبة لعلماء بارزين أمثال 
الشـــيخ عبدالرحمن البراك، وبيانات شرعية أخرى 
شارك فيها علماء آخرون، يجيزون فيها »املظاهرات 
واخلروج على نظام القذافي باعتبار أنه غير شرعي«. 
وقد أعلن ذات املوقف أثناء »الثورة املصرية«، إال أن 

»التأييد الواسع جاء مع ثورة ليبيا«.
من جهته، قال خبير السياسة الشرعية د.محمد بن 
صالح العلي ـ في حديث للجزيرة نت ـ إنه »بحسب 
قواعد السياســـة الشـــرعية، إذا ما أفتى علماء البلد 

الشرعيون باخلروج على احلاكم، فإنه ينبغي على علماء 
املسلمني في كل مكان مناصرتهم وتأييدهم، ألنهم أعلم 
بحال البلد«.وقال العلي أيضا إن »السؤال الذي ينبغي 
طرحه على أولئك الذين أفتوا بعدم جواز املظاهرات 
هو: هل مرجعية تلك األنظمة مرجعية إسالمية أم أن 
مرجعيتها غير إسالمية؟«، مضيفا »إذا أريد محاكمة 

أي نظام فالبد من الرجوع إلى مرجعيته«.
ويســـتدل العلي »مبظاهرات مصـــر التي طالبت 
بسقوط مبارك«، ويضيف أن »النظام املصري يعلن أن 
مرجعيته غربية دميوقراطية، فالدساتير الدميوقراطية 
جتيز املظاهرات كآليـــة من آليات التعبير عن الرأي 
ومعيار من معايير قياس الرأي العام، ومن تلك الدساتير 
الدســـتور املصري والدستور التونسي، فإذا قلنا ان 
املظاهرات ال جتوز في مصر وإنها خروج على احلاكم 
فإننا نخلـــط في الفهم والتصور والرؤية، ومما يدل 
على ذلك مواقف التيار السلفي في مصر الذين أيدوا 
تلك املظاهرات بل شـــاركوا فيها، من أمثال الشـــيخ 
محمد حسان وغيره«.وطالب العلي العلماء الشرعيني 
الذين يفتون في املسائل العامة املصيريةـ  كما يحدث 
في ليبيـــا وغيرها ـ بأن تكون لهـــم معرفة بالواقع 
السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، وبطبيعة النظم 

السياسية.

مع تداعي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي تتكشف تباعا األسرار 
والكوارث التي كان يرتكبها العقيد القذافي وفيما يلي بعضها:

ـ القذافــــي هو الذي هدم ضريح املجاهــــد عمر املختار بعد منتصف 
ليلة 15 يوليو 2000 في الساعة الثانية صباحا في مدينة بنغازي ونقل 
الضريح الى مدينة نائية يقال لها سلوق ألنه يثير في الليبيني الشرفاء 
حينما ميرون بقربه كل معاني اإلميان والفخر والعزة واجلهاد والذكر 

والذكريات اخلالدة.
ـ الزعيــــم الليبي متهم بتفجير طائرة ليبية فوق بنغازي عام 1992 
في 22 ديسمبر، ووجه التهمة للغرب ملقايضة ضحايا طائرة لوكيربي 

ومات فيها 157 ليبيا.
ـ وهــــو متهم بالتآمر في حقن 400 طفل في مدينة بنغازي بڤيروس 

االيدز القاتل عام 1997.
ـ وقام القذافي بفرض الكتاب االخضر عوضا عن الشــــريعة الغراء، 
وطعن في الدين وشــــكك في الثوابت واستهزأ بالرسول ژ وأصحابه 

الكرام حتى قال عن كتابه االخضر هو اجنيل العصر احلديث.
ـ كما ان القذافي يقول عن الشــــريعة االسالمية انها قانون وضعي 

كقانون بابليون وكالقانون اليوناني.
ـ هل تعلم أن القذافي ســــب األنبياء عليهم السالم خاصة نبي اهلل 

يعقوب گ؟
ـ من أخطر التجديفات التي تفتق عنها ذهنه قوله ان محمدا ژ امنا 
هو ســــاعي بريد، وانكر عموم دعوة النبي ژ للجن واالنس، وقال هي 
محصورة في العرب فقط، كما ان القذافي انكر الســــنة النبوية وجعل 

التمسك بها طريقا وبابا للشرك وعبادة األوثان واألصنام.
ـ وقــــال القذافــــي ان الكعبة هي آخر صنم مــــازال باقيا من االصنام 
ويعتبر ان املسجد النبوي الشريف في املدينة ليس له اي قدسية وانه 

كالڤاتيكان.


