
 37  التطورات في ليبيا  االثنين ٢٨ فبراير  ٢٠١١ 

 سيناريوهات نهاية القذافي: االنتحار.. القتل.. االختفاء 
 أقارب «العقيد»: سيقاتل حتى الموت ولن يغادر إال جثة هامدة

دون ان يعرف مكانه.

  هدنة مع باقي القبائل

   قال جابر ان وقت القذافي قد 
انتهى لكن السؤال يتعلق مبقدار 
الدمار الذي سيسببه قبل أن يرحل 
بالفعل، وأضاف ان مقدار االرتباك 
الذي قد تثيره هزمية القذافي يعتمد 

على إخالص قبيلته وأقاربه له.
  وعند مرحلة ما قد تقرر قبيلة 
القذاذفة التي ينتمي إليها القذافي 
التفــــاوض مع القبائــــل األخرى 
واالتفاق على وقف القتال، ويقول 
اخلبير الليبي منصور الكيخيا ان 
االنقسامات داخل قبيلة القذاذفة قد 
بدأت بالفعل بني املؤيدين للقذافي 
واملعارضني له، وتريد القذاذفة ان 
تفعل اي شــــيء حتى ال تتعرض 
للمالحقة من أي سلطة انتقامية 

جديدة في ليبيا ما بعد القذافي.

  حرب أهلية حقيقية

  هذا هو السيناريو األرجح في 
الوقت الراهن، لكن ماركس قال انه قد 
يتصور أزمة بني «دولة عجيبة على 
هيئة مدينة حتكمها هذه الفئة من 
قوات القذافي بينما حتكم بقية البالد 
املعارضة غير القادرة على االستيالء 
على العاصمة بسرعة، وإذا استمر 
هذا املوقف فرمبا تقـــع البالد في 
احلرب األهلية»، وقال جابر انه كلما 
طالت فترة قمع القذافي لالحتجاجات 
ازدادت صعوبة تفاوض قبيلته على 

تسوية سلمية.

  يسقط ويهرب إلى الخارج

   قــــال جابــــر انه يتصــــور ان 
يرضــــخ القذافــــي لنصائح أقرب 
أقاربه بالتفاوض مع زعماء القبائل 
احلليفة وكبار ضباط اجليش من 
أجل احلصول على اخلروج اآلمن من 
البالد، وقال انه الحظ جلوء العديد 
من املنشــــقني من أنصــــار الزعيم 
الليبي إلى قبائلهم وهو ما يسلط 
الضوء في نظره على أهمية القبائل 
في حتديد مستقبل القذافي. وأضاف 
ان القذافي وأقاربه قد يتفاوضون 
مع القبائل احلليفة على وقف القتال 
بشرط الســــماح للقذافي مبغادرة 

البالد دون محاكمة. 

دعوة الليبيني إلى حمل السالح، 
ومـــن املمكن ان يفر القذافي إلى 
أراضي قبيلته في منطقة سبها 
الصحراوية اجلنوبية ليحاول 
ضرب استقرار البالد من هناك، 
كما ان مـــن املمكن ان يتجه إلى 
مدينته سرت وهي خطوة تنطوي 
على خطورة لقربها من الشرق 

الذي سقط في أيدي احملتجني.
  وقــــال جابر ان شــــخصا مثل 
القذافي بالتأكيد قد أقام لنفســــه 
مخابئ في الصحراء وانه من هناك 
قد يبدأ القتال من أجل اســــتعادة 
السيطرة على البالد أو على جزء 

منها.
  وقال جيف بورتر احمللل األميركي 
املستقل انه يتصور ان األزمة ستنتهي 
بعملية بحث عـــن القذافي الذي قد 
يسقط من السلطة لكنه يفر مع جمع 
من املوالني له ليختفي لعدة أسابيع 

كما أنه يسيطر على مطار طرابلس 
ومينائها.

  ومن املمكــــن أن متنح األزمة 
القذافي وقتا كافيا كي ميد جسورا 
اقتصادية أو شــــبه عسكرية إلى 
أي من القبائل التي لم تعلن بعد 

انشقاقها عليه.

  يفر من طرابلس ويبدأ حرب عصابات 

  قال سعد جابر احملامي اجلزائري 
املقيم في لندن والذي يعرف عددا 
كبيرا من كبار مســــؤولي النظام 
الليبــــي ان اســــتمرار القذافي في 
احلكم قد أصبح مستحيال، وقال 
ان األمر أصبح اآلن يتعلق ببقاء 
القذافــــي على قيد احلياة ال بقائه 

في احلكم.
  وقـــال ان القذافي ســـيخلق 
الظروف املناسبة حلرب عصابات 
وان هذا هو السبب الذي قاده إلى 

فــــي طرابلس، وقــــال ماركس ان 
املعارضني في العاصمة ينتظرون 

«تعزيزات».
  لكنه قــــال ان التعزيزات قد ال 
تصل إذا جنح خميس جنل الزعيم 
الليبي في سحق التقدم على الطرق 
الثانية  املؤدية للعاصمة بفرقته 
والثالثــــني التي يقــــال انها فرقة 

قوية.
  ويقــــول اخلبراء األمنيون انه 
باإلضافة إلى ان املئات ورمبا اآلالف 
من عناصر األمن الداخلي املسلحة 
في طرابلس قد تقوم بدور جهاز 
اإلنذار أمــــام أي محاولة مفاجئة 
لتسلل املسلحني إلى العاصمة من 
املناطق اخلارجة على حكم القذافي، 
ويقول اخلبراء العســــكريون ان 
القذافي يســــتطيع جمع ما بني ١٠ 
إلى ١٢ ألف جندي إلى جانب املوالني 
له في األجهزة األمنية واملرتزقة، 

احملللون علــــى ان القذافي انتهى 
ولكن اختلفوا حول كيفية خروجه 
من احلكم، مؤكدين ان هزميته قد 
ال حتدث بهذه السالســــة، وعلى 
املــــدى القصيــــر رمبــــا ال تكون 
االحتمال الوحيد، وفيما يلي عدة 

سيناريوهات بديلة: 

  يصد القذافي التمرد

  قال جون ماركس رئيس مركز 
معلومات عبر احلدود البريطاني 
االستشاري ان القذافي مع امتالكه 
لعدة آالف من اجلنود املدعومني 
الثقيلة واملنتشــــرين  باملدرعات 
حول العاصمة ومع القمع العنيف 
الذي يقوم به أنصاره املسلحون 
للمحتجني داخلها رمبا كان لدى 
الزعيم الليبي ما يكفي من القوة 
الوقــــت احلالي  العســــكرية في 
حلرمان معارضيه من أي مكاسب 

بالفعل بأنه وحيد، وان كل الهالة 
احمليطة بشخصيته اصبحت غير 
موجودة وغير حقيقية، وهذه 
ستكون مؤملة له، اما الثاني فهو 
ان يقتل وهو يحارب، ولو اقتضى 
االمر الوصول الى قصره، عندها 
اذا وصلت االمور القتحام القصر 
قد يترك اول شخص يدخل عليه 
كي يقتله، والثالث وهو سيناريو 
مســـتبعد حتى اآلن هو اختفاء 
القذافـــي، لذلك انـــا ال ارجح ان 
تكون هناك محاكمة للقذافي، ألنه 
لن يكون موجودا حني هزميته 
النوع من الشخصيات  ألن هذا 
يستحيل عليها ان تكون موجودة 
حلظة هزميتها، لذلك اما ان يقتل 
او يقتل نفسه او ان يختفي عن 
االنظار بشكل قوي جدا، حسب 

القريشي.
  الى ذلــــك، مــــن جانبهم اتفق 

سيارة أملانية الصنع ومعهم كمية 
كبيرة من الســــالح، قائلة «وهذا 
ينفي املزاعــــم التي يتحدث عنها 
املتمردون من أن النظام هو الذي 

يقف وراء هؤالء املرتزقة».
  الـــى ذلـــك، توقـــع اخلبير 
الكويتي في حتليل الشخصيات 
عبدالرحمن القريشي اول من امس 
حدوث ثالثة سيناريوهات من 
شأن احدها ان يضع حدا حلياة 
الرئيـــس الليبي معمر القذافي، 
وقال القريشـــي في حديث الى 
نشرة الرابعة على قناة «العربية» 
ان السيناريو االول هو االنتحار، 
موضحا ان املقصود باالنتحار هو 
عندما يتجاوز الشخص مرحلة 
الدفاع عن ذاته الى املرحلة التي 
ال يستطيع فيها صد اي شيء عن 
نفسه، حينها يصل الى مرحلة 
ينهار فيها انهيارا كامال، ويشعر 

 عواصمـ  وكاالت: اكدت مصادر 
ليبية ان الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي لن يغادر طرابلس اال جثة 
هامدة، قائلــــة في تقرير اخباري 
امس «لن يتوجه إلى سرت حيث 
توجد قبيلتــــه، وال إلى أي جهة 
أخرى، بل ســــيبقى في طرابلس 

يقاتل حتى املوت».
  ونقلــــت صحيفــــة «الشــــرق 
األوسط» عن املصادر، التي تنتمي 
لعائلة القذافي في اتصال هاتفي 
من طرابلس «القائد أكد في خطابه 
األخير أنه باق في طرابلس، وقال 
إذا كان الشــــعب الليبي ال يحبه 
فإنه (القذافي) ال يستحق العيش 
يوما واحدا، وهو يعني ما قاله»، 
نافية ما تــــردد عن نيته التوجه 
إلى سرت ليبقى في حماية قبيلته 

(القذاذفة).
  وأكــــدت املصــــادر أن القذافي 
وأبناءه يتحركــــون في طرابلس 
بشــــكل مســــتمر، قائلة «القذافي 
وأجناله يتحركون بشكل طبيعي 
في طرابلس، وحتى احلراسة التي 
معهم اعتيادية، القذافي األب يتحرك 
برفقته خمس أو ســــت سيارات 
للحراســــة، وأجنالــــه يتحركون 
في سيارتني، واحدة يستقلونها، 
واألخرى للحراسة»، مبررة خطاب 
القذافي يــــوم اجلمعة املاضي من 
فوق سور القلعة احلمراء املالصقة 
للساحة اخلضراء في طرابلس أنه 
تأكيد على أنه موجود في طرابلس، 
وال يخشى الظهور في العلن وسط 

الناس.
  وأشارت املصادر إلى أن كتيبة 
من اجليش الليبــــي يطلق عليها 
«كتيبة محمد» هــــي التي تتولي 
العزيزية، حيث يقع  حماية باب 

منزل القذافي.
  وأضافت «األوضاع في طرابلس 
هادئة طوال النهار، ومبجرد حلول 
الليل يخرج بعــــض املرتزقة في 
ســــيارات جتوب أحياء طرابلس 
وتطلق الرصاص في الهواء إلشاعة 
الذعر واخلوف في النفوس، لكن 
قوات الشرطة واجليش تتصدى 
لهم»، مشيرة إلى أن اجليش الليبي 
ألقى القبــــض الليلة قبل املاضية 
على عدة مرتزقة أفارقة يستقلون 

 ..وممرضته الخاصة تهرب إلى أوكرانيا 
 نشـــرت علـــى موقـــع 
التواصل االجتماعي «فيس 
بوك» صورة للعقيد معمر 
القذافي وهو يرتدي جلبابا 
مقطوعا من اســـفل الذراع، 
الثاني  وذلك اثنـــاء خطابه 
الى الشعب الليبي، والغريب 
ان عددا كبيرا لم يالحظ هذا 
القطع الكبير في اجللباب إال 
بتكبير الصورة، ومت التقاط 
الذي يظهر عدم  هذا املشهد 
اهتمام معمر القذافي بالصورة 
التـــي يخـــرج بهـــا للعالم 
ويتحدث فيها لشعبه الليبي. 
وهـــذا ليس الظهـــور األول 
الكوميدي ملعمر القذافي حيث 
سبق وظهر للمرة األولى وهو 
يجلس في توك توك ويحمل 
شمسية حتت املطر، مؤكدا 
انه في بني غازي ولم يهرب 

الى ڤنزويال. 

 قـــــررت غـــــالينــــا 
كولوتنيتسكايا املمرضة 
اخلاصة للزعيم الليبي 
القذافي  العقيد معمــــر 
العودة للبــــالد، وذلك 
وفقــــا ملا قالتــــه ابنتها 
املمرضة تاتيانا الطالبة 
في كلية الفلسفة واللغة 
فــــي جامعة  العربيــــة 
كييڤ احلكومية، وذكر 
اليوم ان  موقع روسيا 
تاتيانا قالت ان والدتها 
تواصلت معها مساء امس 
وللمرة األولى، منذ اندالع 
االحداث التي تشــــهدها 
ليبيا، وحتدثت عما يدور 

في طرابلس، اطالق نار واشتباكات باأليدي، 
مشــــيرة الى عدم وجود معلومات لديها عن 
مكان تواجد والدتها حاليا، لكن تاتيانا اكدت 
ان والدتها كانت تتحدث إليها بصوت هادئ 
وطلبت منها اال تقلق، مؤكدة نيتها بالعودة 

الى شــــقتها في عمارة 
متواضعة مكونة من ٥ 
طوابق مبدينة بروفاري 
العاصمة  القريبة مــــن 
االوكرانية، مشيرة من 
جانب آخر الى أن والدتها 
لطاملا حتدثت عن رغبتها 
في العودة الى البالد في 
كل مرة كانت تأتي لتزور 
فــــي اوكرانيا،  عائلتها 
وقالت ان والدتها تتحدث 
عن القذافي دائما بكلمات 
طيبة، وتصفه بأنه رقيق 
القلب لكنه ميكن ان يكون 
قاسيا عندما يكون ذلك 
ضروريا، وكانت غالينا 
قد انتقلت للعمل في ليبيا قبل ٩ سنوات وبدأت 
حياتها املهنية هناك في مستشفى عادي، لكن 
بعد مضي بعض الوقت مت انتقاؤها وعدد من 
االطباء األوكرانيني للعمل في الفريق الطبي 

اخلاص بالزعيم الليبي. 

 «العقيد» ارتدى جلبابًا مقطوعًا في خطابه الثاني

 القطع يظهر أسفل الذراع في جلباب القذافي 

 األمير المنفي محمد السنوسي:
  القذافي يجب أن يرحل  

 حكايات الفارين اآلسيويين من ليبيا مفزعة 

 لندنـ  أ.ف.پ: من منفاه في لندن يضاعف االمير 
الليبي محمد السنوسي البيانات التي تدعم «أبطال 
الثورة الشعبية» والتي تطالب بتنحية العقيد معمر 

القذافي «قاتل شعبه».
  وفي حديث لوكالة فرانــــس برس يقول األمير 
محمد السنوســــي (٤٨ عاما)، الالجئ منذ ١٩٨٨ الى 
العاصمة البريطانية «على املجتمع الدولي ان ميارس 
ضغوطــــا على القذافي. وان يطالبه بالكف عن قتل 
ابناء شــــعبه وبالرحيل هو وابنــــاؤه ونظامه. هذا 

الشخص يجب ان يرحل».
  وكان العقيد معمر القذافي أطاح في انقالب بعمه 
األكبر امللك ادريس السنوسي االول عام ١٩٦٩. كما 
حدد اقامة والده حسن الرضا املهدي السنوسي بعيد 
تعيينه وليا للعهد مع زوجته وابنائه الثمانية ومن 
بينهم محمد الذي كان انذاك في السابعة من عمره. 
وفي النهاية طرد القذافي االســــرة املالكة من البالد 

لتلجأ الى بريطانيا عام ١٩٨٨.
  وبعد حرمانه لفترة طويلة من الظهور في وسائل 
اإلعالم العربية والدولية ظهر محمد السنوسي هذا 
االسبوع في حديث على شاشة قناة اجلزيرة القطرية 

الفضائية وهو يرتدي بزة وربطة عنق.
  وحتى اآلن لم يتقدم محمد السنوسي بأي مطالب 

شخصية.
  واضــــاف لـ «فرانــــس برس»: «لــــدي اتصاالت 
بالكثيرين في جميع انحاء البالد، في الشرق والغرب 
وكل مكان. وهم يصفون لي الكارثة االنسانية. األمر 

مروع والناس يقتلون كل يوم».
  وردا على سؤال عن اتصاالته احملتملة في ليبيا 
او في اخلارج يقول محمد السنوسي «أطالب املجتمع 

الدولي بالضغط واصدار بيانات».
  وعما اذا كان من انصار تدخل عسكري خارجي 
يقول االمير الليبي «كل ما اقوله هو انه من مصلحة 
اجلميع العمل بكل الوســــائل على وقف املذابح في 
ليبيا». ويقول محمد «هــــذا العلم هو علم احلرية 
واالستقالل. وكونه اصبح رمزا لشبان الثورة يجعلني 

في غاية السعادة».
  وكان القذافي استبدل العلم امللكي بالعلم االخضر 
لـ «اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 

العظمى».
  ويرفض األمير محمد تفسير اتخاذ العلم امللكي 
رمزا للثورة على انه تطلع الى عودة امللكية، مؤكدا 

ان ذلك ليس هدفه على اإلطالق.
  وقال بلهجة قاطعة «ال» لكنه اضاف ان «هدفي هو 

خدمة الشعب الليبي وهو الذي يقرر ما يريده». 

 نيودلهيـ  أ.ف.پ: روى آسيويون مت إجالؤهم 
من ليبيا حكايات عن الفوضى والعنف والنهب 
في البلد املضطرب، كما حتدثوا عن إحساســـهم 

باالرتياح للعودة الى بلدانهم.
  ونقلت طائرتان تابعتـــان للخطوط الهندية 
احلكومية نحو ٥٣٠ شخصا وصلوا الى نيودلهي 
اول من امس وكان في استقبالهم وزير اخلارجية 

نيروباما راو.
  كما استقبلت ڤيتنام والفلبني افرادا من جالياتهم، 
رغم ان عشـــرات آالف العاملني بأجور منخفضة 
مازالوا في ليبيا فيما حتاول احلكومات اآلسيوية 

وضع خطط إلجالء رعاياها.
  وقال م.محمد سالي (هندي) ان «هروبي يجعلني 
اشعر وكأنني في اجلنة، لقد اقترب مني شخص 
ووضع السكني على رقبتي واخذ كل ممتلكاتي: 

جهاز الكمبيوتر وسلسلة وسيارتي».
  واضاف «كنا نسمع العيارات النارية كل يوم، 
وقد اختبأت حتت شاحنة وبقيت هناك، ومتكنا 

بطريقة ما من الفرار».
  واشـــار الى ان «الناس كانـــوا يقضون ٣ او 
٤ ايـــام دون طعام او مـــاء نظرا الن الوضع كان 
ســـيئا، والناس كانوا منتشـــرين في الشوارع، 
ومراكز الشرطة احرقت، كان األمان غائبا وكذلك 

الشرطة».
  وقال مبني كوريشي (٢٧ عاما) العامل الهندي 
في احد املصانع والذي وصل الى نيودلهي «يجب 
على الهند ان ترسل اكبر عدد ممكن من الطائرات 

إلخراج جميع الهنود» من ليبيا.

  واضاف «األشـــخاص البعيدون عن طرابلس 
يعانون من ورطة كبيرة الن األجانب معرضون 
لتهديد جدي، لقد تعرضنا للنهب في املطار نفسه، 
وسرقت الهواتف النقالة لـ ٣ مجموعات من بينها 

مجموعتنا في املطار».
  وتابع ان «وضع الهنود خاصة الذين يعيشون 
في مخيمات سيئ للغاية الن املخيمات أحرقت وال 

يوجد لهم مأوى او طعام او ماء».
  وذكر مسؤولون هنود ان جهود اإلغاثة اجلوية 
ستستمر ملدة اسبوعني على األقل، فيما يتوقع ان 
تصل ســـفينة ركاب الى ليبيا االحد لنقل الهنود 
الى مدينة اإلسكندرية في مصر، ومن هناك سيتم 

نقلهم جوا الى بالدهم.
  وفي ڤيتنام بدت على العمال الذين وصلوا الى 

بالدهم من ليبيا اثار الصدمة.
  وقـــال فو فان لوي، وهو واحد من مائة عامل 
وصلوا الى مطار تان سون هنات الدولي في مدينة 
هوشي منه، وهو يبكي «شعرت انني لن اعود الى 
بلدي، وفي املطار في طرابلس، كان هناك اطالق 
نار كثيف، وكانت الفوضى العارمة تعم املكان»، 
حسب موقع في ان اكســـبرس، ويوجد نحو ١٠ 

آالف ڤيتنامي يعملون في ليبيا.
  ونقل املوقع عن عامل اخر يدعى نغوين فيت 
كونغ قوله ان «صوت اطالق النار كان يزداد يوميا». 
وذكرت بنغالديش، التي يعمل نحو ٦٠ الف من 
مواطنيها في ليبيا االحد ان نحو ٤ آالف بنغالي 
وصلوا الى احلدود التونسية واملصرية، وان ٨٠٠ 

نقلوا الى كريت من قبل شركتهم الصينية. 

 تربل المحامي الذي أشعل شرارة االنتفاضة
ما هدفنا». اجبته «احلقيقة حول 

ابو سليم وانزال العدالة».
  وقــــال «ادركت ان مــــا يريده 
هو منع قيام التظاهرة». ويتابع 
فتحي تربل الذي اطلق سراحه فجر 
السادس عشر من فبراير «عرضت 
عليه ان يدعني اخرج التكلم مع 
املتظاهريــــن لكنه قال لي انهم ان 
التظاهر، ففي وسع قوات  ارادوا 
االمن منعهم وانه ال يريد ان يجعل 
مني بطال». ويضيف «تقابلنا مجددا 
في ذلك اليوم ورفض اقتراحي بترك 
التظاهرة جتري». ويشير الى ان 
التمرد الذي انطلق من بنغازي في 
١٧ فبراير «انتشــــر الى كل انحاء 
ليبيا» منذ ذلــــك احلني، من دون 
ان يتوقع لنفســــه دورا بارزا في 

اي نظام جديد في ليبيا. 

ذلك احلني يتولى فتحي تربل الذي 
«اعتقل سبع مرات منها عندما كان 
طالبا» متثيل مجموعة من عائالت 
بنغازي، ثاني مدن ليبيا في شرق 
البالد، خســــرت افرادا اثناء قمع 
التمرد، فخاض في هذا الســــياق 
معركة غير متكافئة مع جهاز االمن 

حتى اعتقاله االخير.
  ويقــــول «فــــي ١٥ فبراير جاء 
عشــــرون من عناصر قوات االمن 
مدججون بالســــالح الــــى منزلي 
لتوقيفي» مضيفا «انتشر اخلبر بني 
عائالت الضحايا التي قررت التظاهر 
للمطالبة باالفراج عني». ويوضح 
«اقتادوني الى عبداهللا السنوسي 
مســــؤول االمن الشخصي ملعمر 
القذافي والذي كان في بنغازي». 
ويتابع «كان عصبيا جدا وسألني 

 بنغــــازي ـ أ.ف.پ: ان كانــــت 
االنتفاضة الليبية تستلهم الثورتني 
التونسية واملصرية اللتني اطاحتا 
بالنظامني في الدولتني املجاورتني، 
فهي لها ايضا بطلها وهو احملامي 
فتحي تربل الذي شــــكل اعتقاله 
شرارة اشعلت التحركات الشعبية. 
وبعد محمد البوعزيزي في تونس، 
ووائل غنيم في مصر، يجسد فتحي 
تربل (٣٩ عاما) حركة االحتجاج 
على الزعيم الليبي معمر القذافي. 
ويؤكد هذا احملامي «اريد ان يجلب 
امام القضاء في محاكمة عادلة». 
الشــــاب خالل لقاء مع  ويضيف 
صحافيني، محاطا مبستشارين اكبر 
ســــنا منه والذي بدا توترا حيال 
االهتمام االعالمي املفاجئ له «آمل 
من كل قلبي ان يتم اعتقال القذافي 

 خبر الصداقة احلميمة واملعزة التي تربط 
االعالمية اللبنانية مرمي نور بالعقيد معمر 
القذافـــي ليس باخلبر اجلديد، خصوصا ان 
مـــرمي لطاملا تفاخرت بهذه العالقة الوطيدة 
التي تربطها بالقذافي، ولكن بعد توجه االنظار 
الى ليبيا والقذافي ظهر على السطح ڤيديو 
يجمـــع نور والقذافي فـــي الصحراء، حتت 
اشعة الشمس، في صور وصفها املراقبون 

باحلميمية!
  فاالنســـجام واضح بينهما في الصحراء 
وفي اخليمة التـــي توجها اليها، واالبرز أن 
املظلة أو «الشمسية» التي كانت جنمة ظهور 
القذافي االول بعد ثورة ليبيا، كانت حاضرة 
بدورها فـــي الصحراء في هذا الڤيديو الذي 

انتشر على «اليوتيوب». 

حيا، لكن ان لم يكن ذلك ممكنا..». 
وترك جملته عالقة ليشــــير بيده 
الى قطع عنقه، موحيا مبصير قد 
القبض  القذافي في حال  يواجهه 
عليه. وتعــــود نقطة التحول في 
حياة احملامي الى ملف تسلمه لدى 
قمع حركة مترد في سجن بوسليم 
قرب طرابلس عام ١٩٩٦، في احداث 
ادت الى مقتل حوالى ١٢٠٠ معتقل 
وفق منظمات حقوق االنســــان،  
وبينهم احد اشقائه وابن عمه وزوج 
شقيقته. ويروي «مترد املعتقلون 
للمطالبة بشــــروط اعتقال افضل 
ومبحاكمة عادلة وباحلق في تلقي 
زيارات» مضيفــــا ان «هذا النظام 
القمعي والوحشــــي نفذ مجزرة 
بحقهم في ساعتني او ثالث ساعات 
وحاول طمس هذه اجلرمية». ومنذ 

 صورة مأخوذة من الڤيديو الذي يجمع القذافي مع مرمي نور في الصحراء 

 دريد لحام: القذافي زارني في منزلي ولكنه ديكتاتور
 اكد النجم الســــوري دريد حلام انه ال عالقة شــــخصية او غير 
شــــخصية تربطه بالزعيم الليبي معمر القذافي خالفا ملا اشيع في 
االوساط االدبية والفنية في االيام القليلة املاضية التي اعقبت الثورة 
الليبية، معتبرا ان زيارة القذافي له في منزله سابقا ال ميكن وضعها 
اال في اطار اعجاب االخير بفن «غوار» وقال حلام لـ «النشرة»: «ال 
اعرف كيف اعتبرني البعــــض صديقا للقذافي، االمر باختصار انه 
عندما زار القذافي ســــورية العام ٢٠٠٨ اثناء انعقاد القمة العربية 
بدمشــــق زارني الزعيم الليبي في منزلــــي، اعجابا منه بالفن الذي 

قدمته على مدى عقود».
  وردا على سؤال عن اجلوانب االنســــانية التي ملسها من خالل 
زيارة القذافي له قال: «الرجل ال ميتلك اي جوانب انسانية، زارني 
نعم، لكن زيارته ال تلغي انه ديكتاتور ويســــيء لشعبه، وانا ضد 

 صورة مأخوذة من الفيس بوك أثناء زيارة القذافي ملنزل دريد حلام في ٢٠٠٨ الديكتاتوريات اينما وجدت». 

 «سكاي نيوز»: جنود 
ليبيون أحرقوا زمالءهم 

الرافضين لقتال 
المتظاهرين أحياء

 أمسية من الطرب 
الحلبي األصيل في رام 

اهللا مهداة إلى بوعزيزي

ـ يو.بــــي.آي: نقلت   لنــــدن 
شبكة «سكاي نيوز» عن سكان 
محليني ان قوات ليبية أحرقت 
العشرات من اجلنود الليبيني وهم 
أحيــــاء بعد رفضهم القتال ضد 
املتظاهرين في مدينة بنغازي. 
وقالت الشــــبكة نقــــال عن تلك 
املصادر انها عثرت على أشالء 
متفحمة لثالثة عشر جنديا ليبيا 
في غرفة داخل قاعدة عسكرية 
سابقة في بنغازي وبلغ مجموع 
اجلثث فيها ٦٧ جثة، فيما بدا أنه 
أدلة جديدة على ارتكاب جرائم 

ضد اإلنسانية.
  وأضافت الشبكة ان جنديا 
ليبيــــا اعترف بأنــــه فتح النار 
على احلشــــود بعد ان تعرض 
للتهديد مع زمالئــــه بالقتل إذا 

رفضوا اطالق النار. 

 رام اهللا ـ رويتـــرز: أهدت 
الفرقة» الوطنية للموسيقى 
العربية» أمسيتها الفنية التي 
عزفت وغنت فيهـــا باقة من 
التي  العربية  القدود احللبية 
غناها الفنان العربي السوري 
صباح فخري الى مفجر ثورة 
تونس بوعزيزي وباقي ضحايا 
ثورات تونس ومصر وليبيا.

  وقـــال املوســـيقار رمزي 
الفرقة  أبورضوان مؤســـس 
قبل بدء األمســـية مبشاركة 
ثالثني عازفا ومغنيا مســـاء 
أمس األول على خشبة مسرح 
القصبة في رام اهللا: «كنا نود 
ان ندع املوسيقى تتحدث في 
هذه االمســـية ولكن اسمحوا 
لي ان نهدي هذا العرض الذي 
يجســـد جمال العالم العربي 
واحلـــب الى شـــهداء تونس 
ومصر وليبيا الذين يخلصون 
شعوبهم من الظلم.. الى محمد 

بوعزيزي».
  وقّدمــــت الفرقــــة على مدار 
ســــاعتني مجموعة من األغاني 
القدمية «القــــدود احللبية» من 
أحلان صبــــاح فخــــري وعمر 
البطش وسيد درويش وبكري 

 غالينا كولوتنيتسكايا 

 بعد تامر وحليمة.. لقطات حميمية تجمع مريم نور والقذافي


