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القذافي ينفي المظاهرات ضده: نضع أصابعنا في عيني من يشكك في سلطة الشعب!
ستة آالف قتيل منذ بداية االنتفاضة.. والمعارك تتركز في أجدابيا والبريقة والنظام َيِعد بالقضاء عليها في يومين

العقيد يؤكد عدم امتالكه أي رصيد في الخارج: فجأة جاءت جماعات اإلرهابيين من تحت األرض ومن تحت الثكنات وأصبحت تقتل في الناس

وفد الهالل األحمر املرافق للمساعدات الكويتية للشعب الليبي

ليبيون يحرقون صورة العقيد ونسخا من كتابه األخضر في بنغازي أمس )أ.ف.پ(

)رويترز( القذافي محييا انصاره من خالل سيارته اخلاصة بعد خطابه في طرابلس أمس  

عواصمـ  وكاالت: على وقع االشتباكات التي 
دارت بني املتظاهرين وقوات النظام الليبي، 
خرج الزعيم معمـــر القذافي للمرة الرابعة 
خالل نحو عشـــرة أيام بحديث مطول جدد 
فيه االتهامات السابقة للقاعدة بالوقوف وراء 
االحتجاجات الدامية التي كلفت ليبيا نحو 6 
آالف قتيل نصفهم في طرابلس وحدها، على 

ما اعلنت املنظمة الليبية حلقوق االنسان.
فقد كشـــف علي زيدان املتحدث باســـم 
الرابطة الليبية حلقوق االنسان في باريس 
أمس ان ســـتة آالف قتيل ســـقطوا منذ بدء 
االنتفاضة في ليبيـــا بينهم ثالثة آالف في 

طرابلس وحدها.
أما العقيد القذافي فقـــد اختار أن يكون 
ظهوره هذا هادئا ومهرجانيا خالفا خلطابه 
في الســـاحة اخلضراء الذي برره بأنه كان 
موجها للثوار، بينما ألقى أمس خطابا جتاوز 
الساعتني في احتفال اقيم في طرابلس مبناسبة 
الذكرى الـ 34 العالن قيام »سلطة الشعب« 
في ليبيا، في صالة صغيرة اقتصرت على 
بضعة مئات من مؤيديه وحشد من ممثلي 

وسائل االعالم.
ووعد بالعفو عن كل من يســـلم سالحه 
من الليبيني »الذين غرر بهم« وشاركوا في 

االنتفاضة ضد نظامه.
وقال الزعيم الليبي »نرجو من اهلنا هناك 
ان ينتزعوا الســـالح من اوالدهم وسنعفو 
عنهم، اما الذين يحركونهم فسنســـمح لهم 

بالهرب«.
واعلـــن العقيد ان ســـيطرة املســـلحني 
املعارضني لـــه على مدن ليبية »ال ميكن ان 

تستمر ويجب القضاء عليها«.
وقال »ال احد يســـمح ان تكون في بالده 
مجموعات مسلحة ترهب السكان، هذا ال ميكن 

ان يستمر والبد من القضاء عليه«.
وتابع مهددا املتمردين على سلطته »اذا 
عجزنا عن ذلك بالوسائل السلمية، ال يجب 

ان نترك بالدنا على هذا الشكل«.
وجدد القذافي تنصله من املسؤولية، وقال 
النظام الليبي ليس نظام رئيس او حزب او 
عائلة او طبقة ونحن ال عالقة لنا بالسلطة 
قمنا بالثورة لتحرير البالد وسلمناها للشعب 

عام 1977.
واضاف متحديا »نضع اصابعنا في عيني 
من يشـــكك في سطة الشعب في ليبيا وفي 
نفس هذا اليوم اصبح النظام في ليبيا هو 
نظام سلطة الشعب«، موضحا »أي املؤمترات 
واللجان الشـــعبية التي متثل كل الشـــعب 

ليس هناك مظاهرات سلمية واال ملاذا سحب 
العمال؟ واستشهد باملظاهرات التي حصلت 
في اليونان وايطاليا حيث انه ملاذا لم يسحبوا 
العمال االجانب من هناك؟ هذا دليل دامغ على 

ان املظاهرات غير سلمية.
من جهته، توقع جنل الزعيم الليبي أمس 
أن يقضي النظام على الثورة في بالده »في 

غضون يومني«.
واعترف سيف اإلسالم بأن النظام الليبي 

ارتبك في شرق البالد.
وقال »صحيح أن هناك اضطرابات في شرق 
البالد. لقد لقي مئات قليلة من األشـــخاص 
حتفهـــم هناك. وخالل يومني، ســـيعود كل 

شيء كما كان«.
ونفى ســـيف اإلسالم )38 عاما( متاما ما 
يتردد عن وقوع جرائم ضد اإلنسانية ووصفها 

بأنها »دعاية« من اإلعالم األجنبي.
وقـــال انه فـــي بداية االشـــتباكات التي 
اقتصرت بشـــكل أساســـي علـــى بنغازي 
والبيضاء، أرهبت الشرطة وأطلقت النيران 
على عشرات املتظاهرين الذين هاجموا مراكز 

الشرطة.
وأصر على أنه لـــم يحدث قصف جوي 
ضـــد أفراد الشـــعب أو جرائـــم أخرى ضد 

اإلنسانية.

معارك ميدانية

ميدانيا، اندلعت اعمال قتالية في الوقت 
الذي حاولت فيه قوات الزعيم الليبي إعادة 
السيطرة على عدد من املدن من أيدي احملتجني 

أمس.
واعلن متحدث باسم الثائرين في بنغازي 
ان معارك البريقة التي شهدت هجوما مضادا 
من قـــوات الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
خلفت عشرات القتلى، دون حتديد حصيلة 

دقيقة.
وقال املتحدث مصطفى الغرياني لوكالة 
»فرانس برس«: »ســـمعنا محصالت من 10 
الى 15 شـــهيدا، لكننا ما زلنا بصدد تقييم 
احلصيلة« في البريقـــة، واضاف »حاولوا 
استعادة البريقة لكن ذلك باء بالفشل. لقد 

طردناهم واملعركة انتهت«.
وفي اجدابيا، شنت قوات القذافي صباح 
أمس غارات جوية، وقال شاهد ان الغارات 
اســـتهدفت كما يبدو مخزنا للذخائر خارج 
املدينة التي ســـبق ان تعرضت لهجوم قبل 
يومني، فيما قال سكان ان الهدف كان قاعدة 
للجيش سقطت في ايدي املعارضني على بعد 

اجنبي في ليبيا لالطاحة به، فإن »آالف اآلالف 
من الليبيني سيموتون«.

وقال »سيموت آالف اآلالف من الليبيني اذا 
دخلت اميركا او حلف االطلسي« الى ليبيا.

وبخصوص الشركات االجنبية اعتبر ان 
هناك »عصابات تغير على الشركات االجنبية 
وهي اجبرت شـــركات النفـــط على مغادرة 
ليبيا وسحب عمالها وهذا اعتراف منهم انه 

وان كانوا من اجلنود وعناصر الشرطة او 
مواطنني«، معتبـــرا ان االبواب مفتوحة لها 

للتحقيق.
وعن نظرية املؤامرة، قال »هناك مؤامرة 
للســـيطرة علي ليبيا وعلى نفطها واعادة 
استعمارها من جديد، وهذا مستحيل وسنقاتل 
حتى آخر رجل وامرأة وسندافع عن ليبيا« 
وحذر من انه في حال حصول تدخل عسكري 

الليبي وهو ميارس السلطة عبر هذه اللجان 
واملؤمترات وليـــس هناك من مكان لرئيس 
او ملك في هذا النظام والشعب هو صاحب 

السلطة وميارسها«.
وباحلديث عن الهتافات التي رددها عدد 
من احلضور في احلفل، قال »الهتافات التي 
تؤيدني الفها الشعب الليبي، وانا استغربت 
ألني ال اتابع احملطات التلفزيونية ألنها لالثارة 
ومتلي الفراغ باالشياء املثيرة وهي مضيعة 

للوقت«.
وعاد الى نغمة ايطاليا وقال »الشعب الليبي 
يعرف ان ما يجري هو اهانة له والشـــعب 
اصبح مرفوع الرأس بعد الثورة التي اجبرت 

ايطاليا على طأطأة الرأس«.
وقال »لم يكن هناك فرق بني ليبيا وليبيريا 
ولبنان، لكنني مجد غير ذلك من خالل الثورة، 
واآلن عندمـــا يقولون ليبيا يردون آه ليبيا 

القذافي، ليبيا املجد، ليبيا الثورة«.
وحـــول ما يقال عن ارصدته وجتميدها، 
قال القذافي ســـاخرا »أنا مـــا عندي أرصدة 
يا ريت عندي ارصـــدة جيبولي حتى ولو 
مليون دينار باســـمي«، واضاف »رصيدي 

القيم والشعب والتاريخ«.
واذ نفى الزعيم الليبي نفيا قاطعا وجود 
مظاهرات معارضة له، قال »كلها مظاهرات 
مســـاندة وال تعرضها القنـــوات االجنبية 
واخلارج يريـــد ان يتنحى القذافي لكن عن 
ماذا القذافي رمز والشعب الليبي اعتبر ان 
املطلوب الرمز والكبرياء«، معتبرا ان الشعب 

كله يحبه.
واعتبر أن احملتجني هم خاليا نائمة للقاعدة 
تلقت اوامرها من اخلارج وتسللت الى ليبيا 
تدريجيا بعضهم من ليبيا والبعض اآلخر من 
جنسيات مختلفة تسللوا تدريجيا من العراق 
وافغانستان وبعض هذه العناصر كانت في 
غوانتانامو وسلمتهم اميركا للمخابرات الليبية 
ونحن اخرجناهم بعد ان اعلنوا التوبة واذ 

بهم يخونون العهد«.
وأضاف أن »االرهابيني استولوا على مخازن 
االسلحة. ليس هناك أي مظاهرة انطلقت أبدا 
ال في بنغازي وال البيضاء وليس هناك أي 
مظاهـــرات. فجأة، جاءت جماعات من حتت 
االرض ومن حتت الثكنات وأصبحت تقتل 
في الناس. نترحم على أوالدنا الذين قتلوا 

واالوالد الذين غرر بهم«.
وطالـــب القذافي االمم املتحـــدة والناتو 
»بلجـــان تقصي احلقائـــق ليعرفوا ان كان 
القتلـــى قتلوا في الشـــارع او امام الثكنات 

3 كلم من مدينة اجدابيا.
وفي طرابلس، خيم التوتر الشديد على 
العاصمة بعد إعالن احملتجني الذين يجري 
تدريبهم عسكريا شـــرق البالد عن عزمهم 
الزحف إلـــى املدينة وزيادة احتمال التدخل 

االجنبي.
وذكرت قناة »اجلزيرة« أن شاحنة وقود 
انفجرت صباح أمس في طرابلس، ووسط حالة 
الفزع اشتبك االهالي مع املراسلني االجانب 
في مسرح احلادث واضطروهم إلى العودة 

إلى فندقهم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان انفجار الشاحنة 

عمال مقصودا أم مجرد حادث عارض.

»المجلس الوطني«

في غضون ذلك، اعلن متحدث باسم املجلس 
الوطني الليبي املعارض الذي أنشأه املتمردون 
الذين يسيطرون على شرق البالد ان املجلس 
ســـيتألف من 30 عضوا يرأســـهم مصطفى 

عبداجلليل وزير العدل السابق.
وقال متمرد على علم بخطط املجلس إنه ال 
يعتزم إنشاء شركة منفصلة لتسويق النفط 
بحسب ما جاء في اقتراح بعض املسؤولني 

النفطيني في الشرق.
وأوضح عاطـــف احلصية ان األمر ليس 
مطروحا في الوقت الراهن ألنه ال ينبغي فعل 
شـــيء يدل على رغبة املتمردين في تقسيم 

ليبيا إلى بلدين.
وأشار إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي 

يريد أن نعطي هذا االنطباع.
دوليـــا، تراجعت بريطانيـــا عن موقفها 
العسكري املتشـــدد حيال ليبيا بعدما نأت 
ادارة الرئيس االميركي باراك أوباما بنفسها 
عن اقتراح رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون قيام منظمة حلف شمال األطلسي 
)ناتـــو( بفرض منطقة حظـــر طيران فوق 
هذا البلد وتســـليح معارضي العقيد معمر 

القذافي.
وقالت صحيفة »الغارديان« الصادرة امس 
إن مصادر عســـكرية بريطانية وصفتها بـ 
»البـــارزة«، اعربت عن قلقها من أن داوننغ 
ستريت )مكتب رئاسة احلكومة( اقحم نفسه 
في عملية طويلة وخطرة، واعلن كاميرون أن 
بريطانيا لن تذهب أبعد من االتصال بقوات 
املعارضـــة الليبية في هـــذه املرحلة بعدما 
كان ابلغ مجلس العمـــوم )البرملان( أنها ال 
تستبعد استخدام اخليارات العسكرية ضد 

نظام القذافي.

110 مليارات دوالر بحوزة النظام الليبي 
لتمويل عملياته ألشهر مقبلة

عواصم ـ د.ب.أ: أفادت مصادر 
بوزارة اخلارجية االسبانية أمس 
بأن اسبانيا أوقفت خططا للزعيم 
القذافي لبناء قرابة  الليبي معمر 
ألفي شقة سكنية فاخرة على أرض 
ميتلكها في منطقة كوستا ديل سول 
جنوب البالد. وكان املجمع السكني 
في بناهافيس باقليم ملقة سيتضمن 

ملعبا للغولف ومركز مؤمترات.
وقــــال املصدر ان الســــلطات 
االسبانية عطلت املشروع بهدف 
منع القذافي من االســــتفادة منه 
اقتصاديا، واتخذ اإلجراء بناء على 
العقوبات التي وافق عليها مجلس 
األمن الدولي واالحتاد األوروبي ضد 
النظام الليبي. وأوضح املصدر ان 
اسبانيا حتقق حاليا فيما اذا كان 
القذافي له ممتلكات أو أصول مالية 
أخرى في البالد أم ال. وفي سياق 
متصل، حتى مع تباطؤ عائداته من 
النفط واحلظر الدولي، فهناك 110 

مليارات دوالر كاحتياطات أجنبية 
بحوزة نظام الزعيم الليبي معمر 
القذافــــي لتمويــــل عملياته رمبا 
ألشهر عديدة مقبلة. وقال صندوق 
النقد الدولي ان االحتياطات التي 
يديرها مصرف ليبيا املركزي كافية 
لتغطية واردات البالد حلوالي ثالث 
سنوات، اال انه من غير الواضح 
ما هو قــــدر االحتياطات التي هي 
بحوزة املصــــرف وفي منأى عن 

العقوبات.
وللحكومــــة الليبيــــة وعائلة 
املقتنيات  مــــن  القذافي مجموعة 
العاملية ـ مبا في ذلك شركة انتاج 
بهوليوود وفريق كرة قدم ايطالي 
وعقارات قيمة في وســــط لندن 
ومليارات الــــدوالرات مودعة في 
مصــــارف ـ تخضع اآلن للتجميد 
بفعل قرار دولــــي أصدرته األمم 
الواليات املتحدة  املتحدة بجانب 

وبريطانيا.

الهالل األحمر أرسل طائرة اإلغاثة الثانية إلى ليبياإسبانيا توقف مشروع إسكان فاخر للعقيد
الهالل  اعلنــــت جمعية  كونا: 
االحمــــر الكويتي امس ان طائرة 
كويتية اقلعت من قاعدة عبداهلل 
املبارك اجلوية محملة بعشــــرة 
اطنان من املواد الطبية لتقدميها 
كمســــاعدات انســــانية عاجلــــة 
للمتضررين جراء الوضع املأسوي 

في ليبيا.
وقــــال رئيس مجلــــس ادارة 
لـ  البرجس  اجلمعيــــة برجــــس 
»كونا« ان هذه الرحلة تعد الثانية 
من رحالت املساعدات االنسانية 
للمتضررين الليبيني، مضيفا ان 
هناك مساعدات اخرى سترسل الى 

ليبيا خالل األيام املقبلة.
واضاف البرجس انه ســــيتم 
تفريغ طائــــرة االغاثة الكويتية 
في مطار مرسى مطروح الدولي 
في مصر قبــــل ان يتم نقلها الى 
احلدود املصريةـ  الليبية بالتنسيق 
والتعاون مع سفارتنا لدى مصر 

والسلطات املصرية.
واشار الى ان ارسال املساعدات 
الطبية واالغاثية يأتي بناء على 
امر صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وتقديرا من سموه 
للمعاناة التي يعيشــــها االشقاء 

في ليبيا الشقيقة جراء االحداث 
الراهنة هناك.

واوضح ان هناك متابعة حثيثة 
ومستمرة من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الرسال 
املواد الطبية واالغاثية، مؤكدا ان 
اجلمعية ستســــتمر فــــي ايصال 
املساعدات الى االشقاء في ليبيا.

وأعرب البرجس عن أمله في 
تلبية كل االحتياجات التي تنقص 
كل املتضررين في ليبيا، مشيرا 
الى ان الوضع املأســــوي الراهن 

هناك يتطلب الوقوف مع االشقاء 
الليبيني وتقدمي كل اشكال الدعم 

االنساني لهم.
وقال انه وفقا لعمليات التقييم 
التي متت لالوضاع في ليبيا، فقد 
تبني ان هناك حاجة ماسة لالدوية 
الطبيــــة نظرا لوجود  واملعدات 

اصابات كثيرة.
واشــــار الى ان الهالل االحمر 
الكويتي استجاب لالحداث االخيرة 
التي تشهدها ليبيا، حيث ان خطة 
العاجل تشمل  التدخل االنساني 

مجــــاالت عمل متنوعــــة كتوفير 
الطبية  االدويــــة واملســــتلزمات 
لدعــــم عمــــل الفــــرق الطبية في 
املناطــــق احلدودية. واكد حرص 
الكويت املستمر على تقدمي مختلف 
اشكال املساعدات االغاثية للعديد 
من الــــدول التي تتعرض الزمات 
وكوارث، مشــــيرا الى انه في ظل 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو 
االمير فإن اجلمعية سباقة دائما 
في تقدمي الدعم االنساني لكل الدول 

املتضررة.

مالبس القذافي.. زخرفات غريبة 
وتصاميم متعددة توازي حالته الفكرية

القذافي ولد في »جهنم«

ال ميكــــن فصل خطاب الزعيم 
الليبي عــــن مظهــــره اخلارجي، 
العقيد تزدحم  فخزائن مالبــــس 
بأنواع وأشــــكال من الثياب التي 
حتاكي أو توازي حالته الفكرية، 
التي  العامة للمناســــبة  واحلالة 
العقيد  يؤمها، كما تطورت ثياب 
لتالئم التغيرات في بالده والعالم 
ولتتواءم مع التغييرات في أفكاره. 
وبني أقــــل 10 زعماء فــــي العالم 
أناقة، حل »أقدم حاكم في العالم« 
خامسا، بحســــب تصنيف نشرة 
مجلة »تامي« األميركية قبل نحو 
عام، لكن أينما تواجد العقيد مع 
الزعماء، فإنه من الســــهل معرفة 
مكانه بينهم والفضل لثيابه. وإذا 
عرف السبب بطل العجب من ثياب 

القذافي، ففي البداية كان اللباس 
العسكري أساسيا، بوصف العقيد 
ضابطا عربيا يريد الوحدة العربية. 
بعدها نــــزع العقيد ثياب الوحدة 
مع الوطن العربي وظهرت القارة 
اإلفريقيــــة على ثيابه حني توجه 
لالحتاد مع إفريقيا، ثم توجه »األخ 
القارة  القائد« وخالل لقاءاته في 
السمراء الرتداء األلبسة ذات الطابع 
اإلفريقي بوصفه »ملك ملوكها«، 
كمــــا يقول. ولــــم تختف املالبس 
العسكرية من على جسد »صاحب 
الكتــــاب األخضر«، لكــــن ألوانها 
تغيرت بني األبيض املختلط بخيوط 
ذهبية، واألزرق الداكن، واألسود 
املذهبني أيضا، وفي أحيان أخرى 
بقيت القبعة العسكرية موجودة 

يعتمرها العقيد على رأسه مع لباس 
يشبه لباس املظليني.

وفي بعض األوقات قد يفضل 
القذافي ملبســــا رياضيا مريحا، 
السيما أن ذلك النوع من املالبس 
كان أساسيا خالل أوقات مترينات 

العقيد.
ويرى بعض املراقبني أن العقيد 
اســــتخدم املالبس أيضا إليصال 
إلى اجلماهير، لكن دون  رسائله 
أن يرتديها. وفي لقطات منسوبة 
لقنــــاة »ان بي ســــي« األميركية 
العقيد  الثمانيات يظهر  منتصف 
في مقابلة وهو يصفف شــــعره، 
وفي ذات اللقطــــات يظهر العقيد 
بلباس املزارعني وهو يقود جرارا 

زراعيا.

عواصم - وكاالت: هذا ليس 
عنوان رواية خيالية، وال عنوان 
مقـــال صحافي لإلثـــارة، بل إن 
السيرة  احلقيقة املســـتقاة من 
الذاتية للعقيد معمر القذافي، تفيد 
بأنه ولد في قرية بضواحي مدينة 

»سرت« تسمى »جهنم«.
القذافي اسم  وقد استحضر 
قريته الغريب، في رواية ألفها قبل 
سنوات، حتمل عنوان »الهروب 

إلى جهنم«.
ايجـــور  قـــال  إلـــى ذلـــك، 
كوروتشينكو رئيس حترير مجلة 
الروسية، إن  الوطني«  »الدفاع 
الواليات املتحدة األميركية حتاول 
تصفيـــة الزعيـــم الليبي معمر 
القذافي أو القبض عليه، وجتهز 

له مصير »صدام حسني«.
وأضاف كوروتشـــينكو، أن 
الواليات املتحدة األميركية جتهز 

للقذافـــي مصيرا كمصير صدام 
حسني، فإما أن تتم تصفية قائد 
الثورة الليبية خالل قصف جوي 
أو أن حتكم عليه السلطات الليبية 
اجلديدة، في حال إلقاء القبض 
عليه، باإلعدام في ظل ســـكوت 
أميركي. وأوضح، أن السيناريو 
العســـكري األميركـــي احملتمل 
سيتضمن فرض حظر جوي على 
طائرات سالح اجلو الليبي بهدف 
املتمردين  منع استخدامها ضد 
على نظام القذافي، ولهذا السبب 
حتديدا جتري الواليات املتحدة 
إعادة انتشار لقواتها في املنطقة 
مبا في ذلك إرسال حاملتي طائرات 

نحو السواحل الليبية.
ويتوقع كوروتشـــينكو أن 
يقيم األميركيون في الوقت نفسه 
مناطق حظر لنشـــر صواريخ 
مضادة للطائرات، ولألســـلحة 

القذافي،  الثقيلة املوجودة لدى 
وفى حال عدم االمتثال إلى األوامر 
الطائرات األميركية  ســـتهاجم 
أهدافها باســـتخدام أسلحة ذات 

دقة عالية موجهة عن بعد.
كمـــا أكد كوروتشـــينكو أن 
األميركيني قد يفرضون حصارا 
كامال على السواحل الليبية، وفى 
حال تصاعد التوتر قد يقصفون 
بالصواريخ املجنحة مقر القذافي 
ومراكز القيادة واألركان مبختلف 
صنوف األســـلحة بهدف شـــل 
منظومة إدارة اجليش والدولة.

وأضاف أن أقمار التجســـس 
األميركيـــة تقـــوم فـــي الوقت 
الراهـــن بجمـــع املعلومات عن 
ليبيا بهـــدف التحضير لضربة 
جويـــة صاروخية، واســـتبعد 
كوروتشينكو أن يقوم البنتاغون 

بتوغل بري في ليبيا.

إعالمي روسي: واشنطن تّعد للزعيم الليبي مصير صدام حسينحل خامسًا بين أقل 10 زعماء أناقة في العالم سيف اإلسالم يدعو بريطانيا 
للتوقف عن التفكير في نفط ليبيا

لندنـ  يو.بي.آي: دعا سيف اإلسالم جنل العقيد الليبي معمر 
القذافي بريطانيا للتوقف عن التفكير بشـــراهة في نفط بالده 
ووصـــف تعامل رئيس وزرائها ديڤيد كاميرون مع األحداث في 

ليبيا بأنها مزحة.
وقال ســـيف اإلسالم في مقابلة مع شـــبكة سكاي نيوز أول 
من أمس »إن كاميرون يريد أن يكون بطال وهو يفكر بشـــراهة 

بالنفط في ليبيا ونحن ال نصغي إليه«.
وكان كاميرون ابلغ مجلس العموم )البرملان( البريطاني بأنه 
ال يستبعد القيام بعمل عسكري ضد ليبيا كما كشف أن بريطانيا 

وحليفاتها تدرس إمكانية إنشاء منطقة حظر جوي عليها.
ورفض سيف اإلسالم قبول أن احلكومة الليبية فقدت السيطرة 
على شـــرق البالد ووصف املتظاهرين الذيـــن يحتلون مدينة 
الزاوية بأنهم »إرهابيون« مكـــررا موقف والده العقيد القذافي 

بأنه »سيعيش وميوت في ليبيا«.
وحذر الدول الساعية للقيام بعمل عسكري ضد ليبيا من »أن 
استخدام القوة لن يكون مقبوال« وقال »نحن ال نخاف واألولوية 

للحكومة اآلن هي استعادة السالم واألمن في ليبيا«.
وهاجم ســـفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة سوزان 
رايس التي وصفـــت والده بأنه »يعيش في الوهم وغير مؤهل 
للقيادة« واعتبر أنها »غير مؤهلة للتعليق على ليبيا وال يحق 

لها التحدث عنها ألنها ليست ليبية«.


