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م��ا يج��ري عل��ى الس��احة 
السياسية في الوقت الراهن في 
ليبيا، وهي احدى الدول املصدرة 
للنفط، قلب املوازين االقتصادية 
واملالية في الش��رق والغرب ومت 
حتقي��ق م��ا كان مطلوب��ا جتاه 
الضغوط األميركية على الصني 
برفع عملتها بعد اجتماع العشرين 
الكبار في نهاية 2010 والتي كانت 
تتجاهل ه��ذه التوصيات الى أن 

أتى الدور بطرق ملتوية تخرج من العاصمة الليبية طرابلس والتي 
تشهد اضطرابات شعبية إلسقاط نظام السلطة هناك والذي جلأ 
الس��تخدام العنف لتجنب الس��يناريو املصري والتونسي لتبدأ 
التغيرات االقتصادية حتدث بشكل متسارع في ارتفاعات قياسية 
ألسعار النفط والذي س��جل أرقاما لم يسجلها في ثالث سنوات 
مض��ت مع انخفاضات حادة في قيم��ة الدوالر وذلك لالرتباطات 
الس��عرية بينهما وارتفاع اليوان الصيني في أيام قليلة وحدثت 
االنعكاسات مع إقبال املضاربني على املعادن الثمينة لتجنب مخاطر 

االضطرابات على األسواق.
ملاذا ليبيا حتديدا تغير املجريات ولم يحدث ذلك أثناء املظاهرات 
التونس��ية أو املصرية على الرغم من انها في إقليم واحد؟ نظرا 
لكون ليبيا اح��د املصدرين للنفط ولم تكن تلتزم بعهود وأنظمة 
»أوپيك« من بعد أحداث لوكيربي فكانت منفذا للمتالعبني بأسواق 
النفط والسوق السوداء حتديدا والتي تصدر الى الدول األوروبية 
املطلة على البحر املتوس��ط والقريبة جغرافيا منها بأس��عار اقل 
مم��ا هو متفق عليه عامليا كما حدث في فترة بعد س��قوط صدام 
حس��ني واالرتفاعات النفطية التي وصلت في منتصف 2008 الى 
147 دوالرا عندما كان يصدر النفط العراقي في الس��وق السوداء 
الى دبي ومن ثم الى جتار النفط ودول شرق آسيا والصني والهند 
وعندما فرضت الرقابة وتوقف ذلك ارتفعت األسعار بشكل متسارع 
وهاهو السيناريو يتكرر مع املشهد الليبي وتتوقف اإلمدادات الى 
أوروبا ويتدافع املضاربون الى ش��راء عقود النفط وترتفع قيمة 
العملة الصينية وانخفاض الدوالر لكي تستفيد الشركات األميركية 
واإلقبال على اإلنتاج الصناعي بكل مؤشراته االقتصادية مما يوفر 
الفرص الوظيفية وتقل نسب البطالة التي وصلت الى 10% في 2010 
وتتراوح حاليا بني 9 و10% ولكي جتنب الرئاسة األميركية خطورة 
البطالة وانكماش االقتصاد اتخذت السبيل الذي نراه على الساحة 
وفضلت ع��دم االهتمام والتدخل في الش��أن الليبي على عكس 

تدخلها بشكل واضح في أحداث مصر.
والتس��اؤل اآلن: ما الذي ميكن ان يحدث مستقبال في خضم 
األحداث االقتصادية الناجتة عن كل تلك األحداث؟ من املؤكد أن ترتفع 
وتيرة التضخم مرة أخرى على الدول املنتجة للنفط كونها مصدرا 
ومستوردا لسلع أخرى خصوصا في دول اخلليج، فهل نكون على 

استعداد للمستجدات االقتصادية التي تعصف بالعالم؟

محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
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القذافي: الغرب تخلى عني..والشعب الليبي مستعد للموت من أجلي!

المعراج: الهالل األحمر الكويتي 
سيواصل تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب الليبي

رأس جدير ـ كونا: أكد مدير ادارة الكوارث بالهالل 
االحمر الكويتي يوسف املعراج امس ان تقدمي املساعدات 
اإلنسانية اإلغاثية للشعب الليبي الشقيق واملتضررين 
اآلخريــــن من األحداث املأســــاوية اجلاريــــة في ليبيا 

سيتواصل على احلدود املصرية ـ الليبية.
وقال رئيس بعثة الهــــالل االحمــــر في تصـــريح 
لـ »كونا« باملركز احلدودي التونســــي »راس جدير« 
ان تسليم الشحنة األولى من املساعدات الطبية الذي 
مت للهالل االحمر التونســــي يعــــد املرحلة األولى من 
»جسر املساعدات اإلنسانية« للشعب الليبي والنازحني 
املتضررين من مختلف اجلنسيات من ليبيا بناء على 
التوجيهات السامية من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
واضاف املعراج انه مت مبرافقة فريق املتطوعني من 
الهالل االحمر الكويتي وبالتعاون والتنسيق مع الهالل 

االحمر التونســــي تســــليم هذه الدفعة من املساعدات 
التي »نتمنى ان تصل بالتنســــيق مــــع الهالل االحمر 
الليبي والهيئات االغاثيــــة الدولية املتواجدة ميدانيا 
الى مستحقيها من ابناء الشعب الليبي في أسرع وقت 
ممكــــن واملتضررين اآلخريــــن النازحني من ليبيا الى 
احلدود التونســــية جراء األحداث الدامية واملأساوية 

اجلارية في ليبيا«.
وأكد ان املرحلة الثانية من »جسر املساعدات« لليبيا 
يتم اإلعداد لها حتت إشراف رئيس الهالل االحمر برجس 
حمود البرجس إليصالها عبر احلدود املصريةـ  الليبية 
الى شرق ليبيا وفقا ألولويات االحتياجات الضرورية 
واملطلوبة التي ســــيتم حتديدها بالتنسيق مع الهالل 

االحمر املصري واجلهات الليبية املعنية.
وبني ان اللقــــاءات التي اجرتها بعثة الهالل االحمر 
الكويتي مع ممثلي الهالل االحمر التونسي وهيئات اإلغاثة 

الدولية األخرى املتواجدة مبركز »راس جدير« مكنت 
ايضا من االطالع على األوضاع وتشخيص االحتياجات 
العاجلة والضرورية التي قد تتمثل الى جانب األدوية 
واملعدات الطبية في توفير اخليام واألغطية والطعام 
في ضوء التزايد املستمر آلالف املغادرين من مختلف 

اجلنسيات.
من جانبها اكدت د.منال منصور بوحيمد التي كانت 
من بني املتطوعني في بعثة الهالل االحمر الكويتي في 
تصريح لـ »كونا« ان هذه املساعدات العاجلة بتوجيهات 
صاحب السمو األمير هي »مساهمة رمزية« من الشعب 

الكويتي »ألشقائه واخوته في ليبيا«.
وذكرت ان »هذا ليس بغريب على الكويت حكومة 
وشعبا في اإلسراع الى املساهمة ومد يد العون ولو بجزء 
بسيط للشعب الليبي الشقيق واملتضررين اآلخرين 

من األحداث املأساوية اجلارية في ليبيا«.

قالــــت  وكاالت:  ـ  عواصــــم 
كريســــتيان أمانبــــور املذيعة في 
قناة »ايه.بي.سي« بعد مقابلة مع 
الزعيم الليبــــي معمر القذافي انه 
يرفض االعتراف بوجود احتجاجات 
في شوارع طرابلس قائال: جميع 

الليبيني يحبونني.
إلى موقع  وأضافت في رسالة 
تويتر االجتماعي »خالل حديثي مع 
القذافي قال لي جميع أفراد الشعب 
يحبونني ومستعدون للموت من 

أجلي«.
واتهم القذافــــي الدول الغربية 
بالتخلي عن حكومته في املواجهة 
التي يخوضها ضد اإلرهابيني قائال: 
»بينما حتالفــــت ليبيا مع الغرب 
في احلرب ضد القاعدة فإن الغرب 
تخلــــى عن ليبيا فــــي حربها ضد 

اإلرهابيني«.
إلى ذلك وفيما يعد أول رضوخ 
ملطالب احملتجني بعد 13 يوما من 
االضطرابات أفادت قناة اجلزيرة بأن 
الزعيم الليبي معمر القذافي كلف 
رئيس املخابرات اخلارجية بوزيد 
دوردة بالتحدث إلى قيادة املنطقة 
الشــــرقية التي لم تعــــد خاضعة 
لســــيطرة الزعيم الليبي. مبوازاة 
ذلك، قال البيت األبيض إن املنفى 
هو »أحد اخليــــارات« املقبولة إال 
أن املتحدث باســــم البيت األبيض 
جاي كارني لم يكشف عما إذا كانت 
الواليات املتحدة مستعدة لتسهيل 

خروج القذافي من ليبيا.
من جانبها أكدت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون امس ان 
الوقت قد حان لرحيل العقيد معمر 

القذافي.
وقالت كلينتون في كلمتها أمام 
الذي عقد  مجلس حقوق االنسان 
جلسة رفيعة املستوى لبحث الوضع 
الليبي »لقد رأينا كيف اســــتعمل 
العقيد القذافي البلطجية واالسلحة 
الثقيلة ضد املتظاهرين وكيف اعدم 
جنودا ألنهم رفضوا توجيه األسلحة 

ضد أبناء وطنهم«.
وشــــددت على أن القذافي ومن 
معه يجب أن يحاسبوا على اعمالهم 
في انتهاك حقوق االنسان والقانون 
االنساني الدولي اذ فقد النظام الليبي 

ديڤيد كاميــــرون على رأي ميركل 
قائال للزعيم الليبي معمر القذافي 
انه »حــــان وقت الرحيل«، مضيفا 
ان القذافي ال ميلك اي دور ليلعبه 

في مستقبل بالده.
امليداني، ذكرت  وعلى اجلانب 
جماعة معارضــــة ليبية امس أن 
محتجني مؤيديــــن للدميوقراطية 
صــــدوا هجومــــا لقــــوات القذافي 
وأسقطوا مروحية واحتجزوا طاقمها 
في مدينة مصراته، ثالث أكبر مدينة 

في البالد.
وقالت حركة »شباب ليبيا« على 
شــــبكة اإلنترنت إن احملتجني في 
مصراته أسقطوا املروحية عقب يوم 
من اضطرار القوات احلكومية وقوات 
األمن املوالية للزعيم الليبي معمر 
القذافي ملغادرة املدينة )حوالي 200 
كيلومتر شرق العاصمة طرابلس( 
بعد أن فرض املتظاهرون سيطرتهم 

على املدينة.
إلي ذلك، قال مسؤوالن أمنيان 
رفيعان امــــس ان طائرات قصفت 
مستودعا لالسلحة داخل املنطقة 
الشــــرقية من ليبيا التي يسيطر 

عليها املتمردون.
وقال فتحي عبيدي عضو مجلس 
األمن الذي شكلته االدارة املؤقتة في 
مدينة بنغازي في شرق ليبيا ان ذلك 
حدث بالفعل قرب الساعة الثالثة او 
الرابعة عصرا وان الطائرات قصفت 

مستودعا للسالح في أجدابيا.
على الصعيد نفسه، كشف تقرير 
بريطاني عن أن نظام العقيد معمر 
القذافي في ليبيا يقوم بقمع وقتل 
املتظاهريــــن املطالبــــني باحلرية 

باستخدام أسلحة غربية.
وأوضحت صحيفــــة »الديلي 
تلغــــراف« البريطانيةـ  في تقرير 
لها على موقعها اإللكتروني امسـ  أن 
حجم املبيعات العسكرية األوروبية 
لليبيا بلغ في عام 2009 ما يقرب 
من 300 مليون جنيه إسترليني، 
مشــــيرة إلى أن بريطانيا صرحت 
بتصدير أســــلحة إلى ليبيا بقيمة 

21 مليون جنيه إسترليني.

تأتي من الداخل الليبي«.
من جانبه، قال وزير اخلارجية 
األملاني جيدو فيسترفله امس إنه 
يقترح جتميد كل املدفوعات املالية 
إلى ليبيا مدة 60 يوما ملنع حصول 

معمر القذافي على املال.
وأبلغ الصحافيني »نعمل بالتالي 
على ضمــــان قطــــع كل التدفقات 
املالية. االقتراح اجلديد هو جتميد 
كل املدفوعات إلى ليبيا للســــتني 

يوما املقبلة«.
وجددت املستشــــارة االملانية 
الرئيس  اجنيال ميركل  مطالبتها 
الليبــــي معمر القذافــــي بالتنحي 
الفوري عن منصة في خطوة تهدف 

الى حقن دماء الليبيني.
ونقل املتحدث الرســــمي باسم 
احلكومة االملانية شتيفان زايبرت 
عن املستشــــارة قولها انها تطالب 
القذافي بالتنحي الفوري وان ميركل 
التي اتخذتها  القــــرارات  ان  اكدت 
االمم املتحدة ضــــد الزعيم الليبي 
هي »اشارة قوية الى القذافي والى 
زعماء مستبدين آخرين يرتكبون 

مخالفات حلقوق االنسان«.
ووافق رئيس الوزراء البريطاني 

أمانة مؤمتر  الى ذلك، كلفــــت 
الشــــعب العام الليبي »سكرتارية 
البرملــــان« امس كال من مســــعود 
القمودي  عبداحلفيــــظ ومحمــــد 
بتولي وزارتي األمن العام والعدل 
بدال من اللــــواء عبدالفتاح يونس 
ومصطفى عبداجلليل اللذين انشقا 
عن الزعيــــم الليبي معمر القذافي 
وأنضما إلى املتظاهرين في بنغازي 

والبيضاء.

وعلــــى صعيــــد ردود الفعــــل 
الدوليــــة، رجح وزيــــر اخلارجية 
البلجيكي ستفان فاناكريه امكانية 
تدخل عســــكري دولي في ليبيا. 
وقال وزيــــر اخلارجية البلجيكي، 
إن التدخــــل العســــكري في ليبيا 
يحتاج بشــــكل أساسي لتفويض 
دولي »محدد وواضح ودقيق« من 
قبل األمم املتحدة، »لكن ما نفضله 
بالدرجة األولى هو مرحلة انتقالية 

شرعيته في احلكم.
إلى ذلك  لم يعد الزعيم الليبي 
معمر القذافي يسيطر على حقول 
النفط والغاز الضخمة في بالده، 
بهذه اجلملة أقــــر مفوض الطاقة 
غونثر اويتنغر في االحتاد االوروبي 
القذافي على  امس بضعف قبضة 

مواطن القوة في بالده.
وفيما وافق االحتاد االوروبي 
امــــس باالجمــــاع خــــالل اجتماع 
الســــفراء الـ 27 في بروكسل على 
فرض عقوبــــات على القذافي و25 
من عائلته واملقربني منه تشــــمل 
جتميد ارصدتهم وحظر ســــفرهم 
وحظرا لبيع االسلحة وكل ما ميكن 
استخدامه في اعمال القمع«. واوضح 
ان قائمة االشخاص املمنوعني عن 
الســــفر والذين ستجمد ارصدتهم 
»اطول من تلك التي وضعتها االمم 
املتحدة« والتي شملت 6 و16 اسما 
على التوالي، أعلــــن املدعي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية لويس 
مورينوـ  أوكامبو امس أن احملكمة 
بدأت فــــي إجراء حتقيــــق مبدئي 
حول ما يشاع عن ارتكاب النظام 
الليبي جرائم ضد اإلنسانية خالل 
املظاهرات واالحتجاجات احلالية في 
البالد.وقال أوكامبو في تصريح في 
الهاي نقلته وسائل إعالم محلية إن 
مكتبه يجري حاليا عملية تقييم ملا 
تردد من مزاعم حول ارتكاب هجمات 
منظمة ضد املدنيني، وذلك متهيدا 
التخاذ قرار بشأن فتح حتقيق في 
ارتكاب جرائم منــــذ بداية حركة 

االحتجاجات الليبية من عدمه.
في السياق نفسه، اعلنت وزارة 
الدفاع االميركية ان اجليش االميركي 
يعيد نشر قواته البحرية واجلوية 
في املناطــــق احمليطة بليبيا، فيما 
تدرس الدول الغربية احتمال التدخل 
ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.

الكولونيل ديف البان  وصرح 
املتحدث باسم الپنتاغون للصحافيني 
بقوله »لدينا مخططون يعملون على 
الطائرة، واعتقد  عدد من اخلطط 
انه من املمكن القول انه ضمن تلك 
اخلطط فإننا نعيد نشــــر القوات 
بحيث نتمكن من التصرف مبرونة 

فور اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

كلف رئيس المخابرات بالحوار مع الشرق المحرر.. وعقوبات »أوروبية« على نظامه.. وتحقيق مبدئي لـ »الجنائية الدولية« حول العنف 

قوات العقيد قصفت مس�تودعات لألس�لحة وواش�نطن تق�وم بإعادة انتش�ار لقواتها ق�رب ليبيا

الشيخ د.عوض القرني

يوسف املعراج

الشيخ صالح اللحيدان

الثوار يهتفون في حماسة فيما يستعدون لصد هجوم محتمل من قوات موالية للقذافي في اجدابيا  )رويترز(

المعارضة تسعى إلعادة الحياة 
إلى طبيعتها في بنغازي 

بنغازيـ  أ.ف.پ: متكنت املعارضة من دفع شبح 
»الفوضى« التي لم يكف نظام العقيد معمر القذافي 
عن التهديد به، بإقامة نظام امني جدير بالثقة وتأمني 
خدمات اساســــية وان كانت احلياة في بعض املدن 
»احملررة« في ليبيا بعيدة عن العودة الى طبيعتها. 
ففي بنغازي التي تبعد الف كيلومتر شرق طرابلس، 
أغلقت املدارس منذ السابع عشر من فبراير تاريخ 
بدء حركة االحتجاج الشعبية في املدينة التي تطالب 

برحيل القذافي حاكم البالد منذ 42 سنة.
كما أغلقت معظم احملالت التجارية وبات نشاط 

املرفأ يقتصر على ترحيل األجانب.
وقال مهند بوشــــالة مدرس اللغة الفرنسية في 
اجلامعــــة الليبية »منذ 17 فبرايــــر لم تعد املدارس 
واجلامعة تعمل، لذلك اننــــي موجود هنا من دون 

عمل لكنني أتعامل مع الثورة«.
وينتهز عدد كبير من الطالب فرصة توقف الدروس 
للمشــــاركة في العصيان عبر التعاون في تنظيمه 
او التظاهر. وتشــــارك زهاء املنصوري التي تدرس 
اللغة اإلجنليزية في التظاهــــرات منذ البداية امام 
قصر العدل في بنغازي الذي حتول مركزا »لثورة 17 
فبراير«. وقالت هذه الشابة بخجل امام صديقتني لها 
في مجموعة من النساء الالتي يفصل سياج بينهن 

وبني الرجال »نتظاهر ألننا نريد احلرية«.
وفي احلي التجاري وحدهــــا احملالت التجارية 
الكبــــرى وبعض محالت بيع الهواتف النقالة تفتح 
بانتظام، أما في اجلادة الساحلية التي تشكل عصب 
املدينة فقد ازيلت احلواجز. وقال محمد بوشــــالة 
»بعدما جرى من مواجهات يشعر الناس باخلوف، 

حاليا اصبحت املدينة منظمة ولم تعد هناك مشكلة 
امنية، لكن يجب ان ننتظر قليال ليعود الوضع الى 
طبيعته«. ومن الصعــــب ايضا العثور على مطعم 
لتنــــاول الطعام. واألحد فتح محل واحد في محيط 
قصر العدل املنطقة التي تضج باحلياة عادة، حسب 
السكان. لكن على الرغم من النشاط الضعيف جدا، 
جنحــــت اللجنة املدنية التي تولت ادارة املدينة في 
تأمني اخلدمات األساسية مثل الكهرباء واملاء وتأمني 
احملروقات واألمن األساسية كلها لتجنب الفوضى.

ووضعت اللجنة حراسا حلماية املنشآت احليوية 
من محطات كهربائية ومواقع بتروكيميائية وتعاونيات 
لتوزيع املواد األساســــية، وسيرت دوريات نهارية 
وليلية من متطوعني مسلحني. وعملت اللجنة التي 
اتخذت مقرا لها في احملكمة الكبرى واملبنى املجاور 
الذي كان يضــــم األمن الداخلي، علــــى اقامة مركز 

صحافي لوسائل اإلعالم الدولية.
وقــــال عبداحلافظ غوقة الناطق باســــم اللجنة 
الوطنية التي شكلت االحد في بنغازي لتمثيل املدن 
التي تقع في ايدي الثورة ان »عمل املجالس البلدية 
يثبت ان تصريحات القذافي التي تتحدث عن فوضى 
ـ في حال ســــقط النظام ـ خاطئة«. وتبعد بنغازي 
ثاني مدن ليبيا بسكانها الـ 700 ألف، على بعد 400 
كلم عن حقول النفط في خليج سرت. وكان في عهد 
امللك ادريس السنوسي الذي أطاحه القذافي في 1969 

تتمتع بوضع العاصمة مثل طرابلس.
وبعد انهاء االحتاد الفيدرالي بوصول القذافي الى 
السلطة، أصبحت بنغازي معقال ملقاومة اجلماهيرية 

التي فرضها الزعيم الليبي.

عوض القرني: القذافي معتوه ومسكون بجنون العظمة
اللحيدان: الزعيم الليبي ليس مسلمًا

اســــتنكر الشــــيخ د.عوض 
القرني ما يجري في ليبيا من 
قتال احلاكم لشــــعبه، واصفا 
القذافي  الليبــــي معمر  الزعيم 
باحلاكم املعتوه املسكون بجنون 

العظمة.
وأعلن القرني دعمه وتأييده 
ملا يقوم به الشعب الليبي، مطالبا 
املسلمني بأن ميدوا يد العون لهم، 
وقال القرني في بيان صدر عنه: 
لقد عانى الشعب الليبي ألكثر 
من 40 عاما من الظلم واالستبداد 
ما لم يعانه شعب آخر في هذا 
العصر من حاكم معتوه مسكون 
بجنون العظمة التي ال ميلك منها 
شيئا، بل تأصل فيه االنحراف 
والفجــــور واإلحلاد مع ســــوء 
التدبيــــر والتناقض اجلنوني 
في األفكار واألفعال، فشرد هذا 
الشعب األبي في أطراف األرض 
وأفقر وظلم من بقي منهم في 
ليبيا، وبــــدد ثرواتهم الطائلة 
وراء أحالمه اجلنونية، وجعل 
البالد والعبــــاد واملال ملكا له 
وألســــرته وحاشيته الفاسدة، 
ودعــــم اإلرهاب وقاد املؤامرات 
في العالم كله، وشكك في كتاب 

املجاورة لليبيـــا أن ميدوا يد 
العون إلخوانهم املظلومني في 
ليبيا بكل ما يستطيعون وعلى 
جميع األصعدة وأال يخذلوهم 
في هـــذه الســـاعة العصيبة. 
ونســـتصرخ أحرار العالم أن 
يســـتجيبوا لنـــداء الضمير 
وصوت املظلومني وأشـــواق 
احلرية، ويقفوا مع هذا الشعب 
الذي عانى مـــن الظلم والقهر 
وأن يضغطوا على حكوماتهم 
الذي ينشد  لتقف مع الشعب 
احلرية، وتتخلى عن دعم الظالم 

املستبد.
القرنـــي بيانه: كما  وختم 
نناشد منظمات حقوق اإلنسان 
والعدالة في العالم كله للتحرك 
حملاكمة املجرمني وإيقاف أنهار 
الدماء التي جتري في ليبيا. قال 
تعالى )وال حتسنب اهلل غافال 
عما يعمل الظاملون ـ إبراهيم: 

اآلية 42(.
الى ذلك، قال عضو هيئة كبار 
العلماء السعودية الشيخ صالح 
اللحيدان ان الزعيم الليبي معمر 
القذافي ليس مسلما ووصفه 

باجلاهل والبدوي.

وذكرت صحيفة »ســـبق« 
اللحيـــدان  االلكترونيـــة ان 
دحض ما نسبه اليه تلفزيون 
اجلماهيرية الليبية من فتاوى 
القذافي  حترم اخلروج علـــى 

حلقن الدماء.
وقال انه ال يرى ان حكومة 
القذافي حكومة اســـالمية ألن 
االخير لم يتول املنصب مببايعة 
اهل احلل والعقد من رجال البالد 
وقادتها واهـــل الدين بل جاء 
مغتصبا ثائرا على من سبقه.

القذافي تنكر  ان  واضـــاف 
للمعارف الدينية وانكر احاديث 
النبي ژ وقال يكفينا القرآن، 
كما انـــه انكر اجماع الصحابة 
واملسلمني جميعا، مشيرا الى انه 
رجل عامي وجاهل بدوي واصله 

عسكري فهو ليس اماما.
وقال اللحيدان: يجب انهاء 
هذه الفتنة حقنا للدماء، مؤكدا ان 
التخلص من القذافي من املهمات، 
وخاطب اللحيدان الليبيني قائال: 
احرصوا على حفظ االمن واما 
هذا الرجل )القذافي( واعوانه 
فاذا امكن ابعاده من دون قتل 

فهو االفضل.

الفاصل من تاريخ أمتنا نعلن 
دعمنـــا وتأييدنا ووقوفنا مع 
الشعب الليبي احلر األبي وندعوه 
ونســـتصرخ تاريخه العريق 
املجيد أن تتكاتف جهودهم وأن 
تتالحم صفوفهم في وجه هذا 
الظالم املستبد، وأن يعلموا أن 
كل دقيقة تزيد في سلطة هذا 
الظالم املجنون ستكون مزيدا 
من سفك الدماء وتدمير البالد 

ومعاناة الناس.
وتابع القرني: ننادي أحرار 
أمتنـــا وباألخص فـــي البالد 

اهلل ســــبحانه وتعالى وسنة 
رســـوله ژ، واعترض على 
أحكام الشريعة، وها هو اليوم 
يختم عهده األسود املظلم بسفك 
دماء شعبه األعزل من النساء 
واألطفال والشـــيوخ والرجال 
بجميع أنواع األسلحة الفتاكة 
ويفرض احلصـــار على املدن 
واألرياف ليموت الناس جوعا، 
ويستقدم املرتزقة لقتل شعبه 
وســـحلهم في الشوارع وهدم 

بيوتهم على رؤوسهم.
واضاف: إننا في هذا اليوم 

سر ارتفاع أسعار النفط بعد أحداث ليبيا

كيسنجر: »دكتوراه« سيف اإلسالم
نسخها له سكرتيره الخاص!

تعليق��ا على األحداث التي تش��هدها ليبيا، 
قال وزير اخلارجية األميركي األس��بق هنري 
كيسنجر عن ان سيف اإلسالم جنل الزعيم الليبي 
معمر القذافي لم ينسخ أطروحة الدكتوراه التي 
يحملها، وقال: »سيف اإلسالم لم ينسخ أطروحة 
الدكتوراه بنفسه بل إن سكرتيره اخلاص هو 
الذي نسخها له«، وتابع كيسنجر ساخرا: »كفانا 
هذا النوع من املهازل«. وكانت مصادر متابعة 
اتهمت سيف اإلسالم في وقت سابق بأنه سرق 

هنري كيسنجرأجزاء من رسالة الدكتوراه التي يحملها. 


