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القذافي شخصية هستيرية تفتقد األمان.. واالنتحار مصيره المتوقع!
ذاتها بعد وفاة جمال عبدالناصر، فظل موحدا بش���كل نفسي مع 
تل���ك الفترة التاريخية. يتضح ذلك في تعريف نفس���ه بأنه قائد 
الثورة وليس رئيسا بل هو زعيم، هو من يسن القوانين ويضع 
الدستور من خالل كتابه األخضر الذي اعتمد عليه في إدارة البالد، 
وال يغفل أيضا تنصيب نفس���ه عميد الحكام العرب، وكذلك ملك 
ملوك افريقيا وإمام المسلمين، فهو يحاول فرض الزعامة والبحث 
عنها في كافة الجوانب السياس���ية والدينية، كي يصنع لنفس���ه 
كاريزما خاصة. يظهر ذلك على س���يبل المثال في أسماء أوالده، 
»سيف اإلسالم، وسيف العرب« تأكيدا على رغبته في زعامة العالم 

العربي والعالم اإلسالمي.
وف���ي خطابه األخير الذي حرض فيه اآلب���اء على أبنائهم من 
شباب الثورة الليبية، يعطي انطباعين غاية في الخطورة، األول 
أنه مازال يعاني من التوحد النفس���ي مع الجيل المعاصر لثورته 
القديمة، وعدم وعيه بالمتغيرات النفسية التي طرأت على الجيل 
الليبي الجدي���د. والثاني اعتقاده الضاللي الذي يقارب اليقين أن 
ثورة الش���باب لم يشارك فيها أحد من معاصريه أو جيله القديم، 
مما يؤكد على انعزاله النفس���ي وتوحده م���ع ذاته، وعدم قدرته 
على الفهم أو التواصل مع شعبه الذي حكمهم طوال أربعة عقود 

متوالية.
فرغ���م أن الجيل الحديث من الش���باب قد عانوا من التس���لط 
األبوي ألس���رهم التي كانت تجرم مجرد ذكر اسم القذافي بسوء 
حتى داخل البيوت أو في الجلس���ات الخاصة، والتي تعكس مدى 
تس���لط القذافي النفسي على الجيل القديم، إال أن الشباب تمكنوا 
من هدم ما يمكن تسميته بالتابو )المحرم( السياسي، في مرحلة 
نضوج ووعي شعبي لم يتمكن القذافي من إدراكه، نتيجة لتكوينه 

النفسي المعقد المنسحب على ذاته دائما.

نهاية متوقعة للقذافي

بناء على التحليل النفسي لشخصية معمر القذافي، فإنه لن 
يقبل بأي مساحة للتفاوض أو االنسحاب من الساحة السياسية 
نزوال على رغبات الجموع الشعبية، فرغم ما يعانيه اآلن سياسيا 
من انهيار وشبه انحصار لسلطته، لكنه يرفض أن يظهر ضعيفا 
أو مهزوما، اعتمادا على أبنائه الذين يعدون امتدادا طبيعيا له. 
ولكن في حال فقد السيطرة الكاملة أو انهزامه أمام الثورة، فإنه 
س���يلجأ إلى نهاية استعراضية تليق بشخصيته التي تعشق 
حب الظهور، فقد يلجأ إلى االنتحار أمام الجماهير حتى يخلد 
مشهد النهاية كما حاول تخليد كل لحظات حياته، سيكون ذلك 

بعد أن يتسبب في مزيد من حمامات الدم.
فأزمة القذافي النفس���ية أنه غير مدرك من األس���اس جملة 
الخسائر التي تسبب فيها لشعبه، فالقضية تحولت من مجرد 
رغبة الجماهير في تغيير النظام أو إسقاطه إلى حالة انتقامية 
تشمل القذافي وأسرته، مما يجعل حل التفاوض غير ممكن في 
هذه المرحلة، فالقذافي لن يهرب أو يختفي، فهو يرفض أن يعيش 
منعزال أو يرى ذاته مهزوما وضعيفا، فهو إما أن يقتل نفس���ه 
أو يقتل حتى ينال مجد الش���هادة مثل أجداده استكماال لجملة 
الضالالت واالضطرابات النفسية التي تتحكم في بنائه النفسي، 
فاالنهيار الكامل أو االستسالم ليست من سمات الشخصية التي 

تعاني من أوهام العظمة أو الزعامة.

قوية وهى التأكيد على الجانب األنثوي في ش���خصيته، ورغبته 
في الحماية األنثوية كما لو كانت حماية أمومية والشعور باألمان 
الذي يفتقده، وإطالقه عليهن جميعا اسم عائشة والتفريق بينهن 
باألرقام تيمنا بابنته، فهي االبنة الوحيدة له والتي تضطلع بدور 
الوس���يط في حل الخالفات العائلية، وتعمل في مجال المنظمات 
غير الحكومية، أي انها هي األنثى الوحيدة في حياته التي يشعر 
معها باألمان واالس���تقرار، خصوصا أن زوجته األولى قد انفصل 
عنه���ا عندما أصبح قائدا للثورة الليبية واعتبرها ال تليق به في 
هذه المرحلة، وزوجته الثانية التي تتسم تحركاتها بالتكتم، وليس 

لها وجود يذكر على الساحة الليبية.

التوحد مع الذات وجنون العظمة

القذافي نتاج مرحل���ة تاريخية مرت على العالم العربي تحت 
ظالل مش���روع القومية العربية، أو المشروع الناصري الذي مثل 
النموذج في عقليته، ولم يتمكن من تجاوزها رغم انهيار الفكرة 

فيحاول أن يصف معارضيه بهذه الصفات على أنهم غير واعين 
أو مدركين لما يفعلون.

القذافي يفتقد األمان النفسي

ال يقتصر الش���ذوذ واالختالف في التصرف���ات ولغة خطاب 
القذافي فقط، بل يتعدى ذلك إلى سمات شخصيته، فاألكثر غرابة 
في حياته، الحارس���ات المالزمات له، فحارس���اته الشخصية من 
النساء الجميالت يقسمن على الوالء لحياته، ويختارهن بعناية 
خاصة وفق معايير محددة أهمها أال يتعدى السن العشرين عاما، 
والعذرية وعدم الزواج، وتوافر قدر معين من الجمال، والقوام الفارع 
والبنية القوية الش���بيهة ببنية الرجال، والوالء المطلق له، وهذا 
مبدئيا يتنافى مع ما ذكره في كتابه األخضر أن مكان النس���اء هو 
البيوت ألن تكليفهن بوظائف الرجال يفقدهن أنوثتهن وجمالهن، 
ولكن هذا يؤكد على رغبته في التفرد واالختالف والتمييز عن باقي 
الشعب وعما يعلنه هو بذاته، ووجود هؤالء الحارسات له داللة 

إيالف: أشار عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد 
في كتابه »علم نفس الجماهير«، إلى أن الجماهير أو 
الجموع الش���عبية لديها القدرة على تخليص الفرد 
من س���ماته الخاصة المنفردة أمام أهداف الحشد أو 
الجماعة، فالمجموع الشعبي ال يعبر بشكل مباشر عن 
خصائص أفراده المكونين له، فللجماهير سمات نفسية 
مختلف���ة ومتفردة، فأهداف المجموع رغم وضوحها 
وبساطتها إال أنها أكثر حيوية وقوة من أهداف الفرد 

أيا كانت مرتبته أو ترتيبه في المجتمع.
القذافي قائد الثورة الليبية حكم ليبيا أكثر من 40 عاما، توحد 
مع السلطة، أكسبته هذه السلطة المطلقة والحكم لمدة طويلة 
تغييرا في المعرفة واألفكار وخلل بالمنظومة الفكرية، والعديد 
من األمراض النفسية التي ال يدركها وال يعيها، وليس لديه أي 
بصيرة عنها، ما يؤكد علميا أن���ه ينطبق عليه كل مواصفات 
الشخصية »السيكوباتية« العدائية للمجتمع التي تمثل خطرا 

حقيقيا على من حوله.
فشخصية القذافي من الجانب النفسي هي شخصية هستيرية، 
مركبة، تشوبها العديد من االضطرابات النفسية، التي تتضح 
بداية من مالبس���ه الفولوكلورية مرورا بلغة جسده وإيماءاته 
وصوال لخطاباته التي أصبحت مجاال للسخرية، فمن الوهلة 
األولى التي يظهر فيها القذافي مرتديا مالبسه الغريبة والمختلفة 
تتضح رغبته في الظهور ولفت االنتباه، وحب االس���تعراض، 
إرضاء لذاته وتضخم شعوره بها، اعتمادا على ضالالته الفكرية 
الخاص���ة واعتقاده فيها، كأمجاده وأمجاد أجداده، وش���عوره 

باالختالف والتفرد والتميز، ما يؤكد على تضخم األنا.
يلي ذلك لغته الجسدية، وإيماءاته الحركية التي تدل على 
أنه ش���خصية مضطربة غير قادرة عل���ى التوافق أو التكيف، 
وتقبل الوضع الراه���ن، أو حتى التحكم في انفعاالته الناتجة 
عن حالة خوف ش���ديدة يحاول إخفاءها خلف هذه االنفعاالت 
والتهديدات لمعارضيه، تحمل خلفها دالالت عن توتره الشديد 
إزاءه���م وقلقه على أن يفقد الزعامة التي صنعها طوال عقود، 
ولكنه يخشى أن يظهر بمظهر الضعيف غير القادر على إدارة 
األمور، فطبيعة شخصيته النرجسية البارانويديه التي تتسم 
بالتعالي، تفرض عليه أن يكون محور االرتكاز، ومحط األنظار، 
ومصدر القوة والس���لطة الوحيد، ال يوجد غيره على الساحة 
ولن يسمح بظهور آخرين، ومعارضوه ليسوا من أبناء شعبه، 
بل انهم مرتزقة، أو ضمن تنظيم القاعدة، حتى يكس���ب نفسه 
مشروعية قتلهم ومحاربتهم، ويفرض ذلك على أعوانه ومؤيديه، 
وهذا يعكس أفكاره الخاصة وهالوسه وضالالته الفكرية فمن 
المستحيل يدرك أن شعبه الذي يعتبر نفسه هدية لهم وأنهم 
ال يس���تحقونه، قادر على فعل ذلك إال نتيجة لعوامل خارجية 

تؤثر عليه.
وبالنس���بة لخطابات القذافي األخيرة فهي تظهر حالة من 
التوت���ر والترقب، الذي حاول إخفاءه���ا تحت عبارات التهديد 
والترويع لمعارضيه، ووصفهم بالجرذان والكالب الضالة، وأنهم 
يتعاطون حبوب الهلوسة التي تجعلهم غائبين عن الوعي ال 
يدركون تصرفاتهم. ويعتبر ذلك حالة إسقاط عن عدم قدرته 
الشخصية على إدراك الوضع الحالي وعدم وعيه بها ورفضها، 

)ا.ف.پ( أحد املناهضني للزعيم الليبي معمر القذافي يرفع رسما كاريكاتوريا يسخر من لقب ملك امللوك 

القذافي يغزو اإلنترنت
القذافي  العقيد معمر  أصبح 
ال����ذي يعاني حتت وطأة الثورة 
الشعبية ضده، جنما على االنترنت، 
خصوصا مع تواصل ظهوره أخيرا 
على التلفزيون بصورة كبيرة، ما 
يجعل هذا الظهور فرصة للكثير 

من السخرية.
وتناولت صحيفة »التليغراف« 

تسجيالت الڤيديو الساخرة على 
االنترنت، مش����يرة الى ان أشهر 
هذه التس����جيالت الساخرة، هي 
تلك التي يظهر فيه على افتتاحية 
حلق����ة م����ن الرس����وم املتحركة 
الش����هيرة »لوني توينز« وعلى 
املوسيقى اخلاصة بها، والتي ظهر 
فيها القذافي بوصفه ش����خصية 

الذي يحاول  الثعلب  كارتونية، 
القبض على الطائر السريع وهو 

مربوط بقنبلة.
كذلك مت مزج صورة للقذافي 
وهو يغني أغنية »أنا أقتل حتت 
املطر«، في إشارة له وهو يحمل 
الشمس����ية، والى أغنية »أغنية 

حتت املطر«.

القذافي والممرضة.. وحكاية حب
عادت إلى بلدها مخمورة وأفراد الطائرة فكروا في ربطها نتيجة سلوكها الجامح

وكاالت: سيف اإلسالم القذافي يلّوح بـ »الجزمة«!

موسيقي إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل 
لنشره لقطات ساخرة عن القذافي

أكد تلقيه ردوداً إيجابية أيضاً

ت���ل أبي���ب � د.ب.أ: ق���ال 
إسرائيلي نشر مقطع ڤيديو 
س���اخرا ق���ام بتصميمه عن 
القذافي  الليبي معمر  الزعيم 
وهو في شرفته على االنترنت 
امس انه تلقى تهديدات عديدة 

بالقتل.
وق���ام ن���وي عل�وش���ي 
الص�حافي الموس��يقي وال�منتج 
االس��رائيلي بع�مل مقتطفات 
من خطب ال�ق��ذافي االخيرة في 
طرابلس مس��ت�خدما موس��يقى 

اغنية »ه�����اي بيبي« لمغني 
ال���راب االميرك���ي »بيتبول« 
بمش���اركة مغن آخر هو »تي 

باين«.
ومن���ذ تحميله على موقع 
أيام، أصبح  يوتيوب قبل 10 
المقطع منتشرا على مستوى 
العالم وشاهده أك�ثر من ثالثة 

ماليين شخص.
وقال علوش�����ي انه تلقى 
رس���الة عل���ى مواقع���ه على 
والموقعي���ن  اليوتي���وب 

الفي���س بوك  االجتماعيي���ن 
وتويت���ر تتضم���ن تهديدات 
من قبيل »س���نأتي لنقتلك«، 
الى جانب ش���تائم وتعليقات 
مناهضة إلسرائيل ومعادية 

للسامية.
انه  ق�����ال ايض��ا  ولك��نه 
تلقى ردودا ايجابية ومن بينها 
لم��سلمين يقولون ان في�لمه 
ونجاحه يث��بت ان »الموسيقى 
تربط بين الشعوب حتى ولو 

كانوا أعداء«.

قال سيف اإلسالم النجل الثاني للزعيم الليبي 
العقيد معمر القذافي ل� »الش���رق األوسط« في 
حديث مطول وعاصف ان عائلة القذافي لن تغادر 
ليبيا، وقال: »لن نتجه إلى جدة أو شرم الشيخ«، 
في إشارة ضمنية إلى لجوء الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي الى مدينة جدة السعودية، 
وإقامة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر األحمر 

بعد اإلطاحة بنظام حكميهما مؤخرا«.
وقال نجل القذافي انه مازال إصالحيا لكنه 
اضطر وهو يرى ما وصفه بالخطوط الحمراء 
تنته���ك ال���ى ان يصطف إلى جان���ب النظام، 
وقال: »س���أضرب من يفعل ذلك ب� »الجزمة« 

وال أخاف«.
 ووصف سيف اإلس���الم الوضع في بالده 
بالق���ول »أكثر من 90% م���ن الدولة تمام وأن 
المشكلة اآلن في درنة وبنغازي وبعض الشيء 
في طب���رق«، نافيا أن يكون ق���د اتهم القاعدة 
بالوقوف وراء األحداث التي تش���هدها البالد 
إرهابية وميليشيات مسلحة  وإنما »جماعات 
وهم موجودون والصحافيون األجانب قابلوهم 
وصوروهم باألسلحة والرشاشات والدبابات، 

هذه حقيقة موجودة على األرض«.
وأقسم سيف اإلسالم بأن »الليبيين يستحقون 
نظاما للحكم أفضل )من القائم( لكن ليس الزبالة 
الموجودة حاليا، في إش���ارة إلى عبدالحفيظ 
غوقة الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني في 
بنغازي«، نافيا أن تكون ألحد من أفراد أسرته 
أموال في الخارج وخاصة سويسرا وقال: »أي 
أموال تجدونها في سويسرا أو غير سويسرا 

حالل عليكم، مبروك عليكم من اآلن«.
كما نفى االستعانة بمرتزقة أفارقة في األحداث 
التي تش���هدها البالد، موضحا أن ليبيا »فيها 
سود وهذا ليس معناه أنه إذا كان الجندي أسمر 
فإنه م���ن المرتزقة هذا تمييز عنصري وعيب 
ما يتقالش«. وشدد على أن ليبيا ليست مصر 

أو تونس مضيفا »طز ف���ي »الجزيرة« وقطر 
واألسطول الس���ادس وحلف الناتو كلهم على 

)...( ومابيهمنيش«.
وقال إن أس���رة القذافي تعيش وتموت في 
ليبيا »ومش حنروح على جدة وال شرم الشيخ 

إحنا قاعدين« في البالد.
وأش���ار إلى مشاركة مصريين وغيرهم في 
المظاهرات حيث ان »الدنيا مخلطة وزمبليطة 

والناس بتتفرج«.
 وتوعد نج���ل الزعيم الليبي بضرب الناس

ب� »الجزمة« إذا تخطوا ما اعتبره خطوطا حمراء 
قائال: »فأنا أضربهم بالجزمة وأضرب أبوهم كمان 
بالجزمة«، وأشار إلى أن الجيش الليبي يحمي 
كل آبار وموانئ النفط »وكلها تمام ومفيهاش 
مش���كلة وزي الفل اطمئن«، وقال إنه لو جرت 
انتخابات نزيهة في ليبيا لحصل نظام القذافي 

على 80% من أصوات الناخبين.

هاجم »الجزيرة« وقطر واألسطول السادس وحلف األطلسي

غالينا كولوتنيتسكا

سيف اإلسالم القذافي

حدث هذا في ربيع 2002.. كان 
عمرها 23 سنة عندما سافرت 
ضمن فريق طبي أوكراني إلى 
طرابلس للعمل في ليبيا.. كل ما 
كانت تعرفه عن بالد القذافي أن 
مرتبات العمال األجانب منتفخة 
حتى ولو كانوا ممرضني مثلها، 
وبلغ تع����داد األوكرانيني الذين 
طلبهم القذافي دون الروس ودون 
بقية السوفييت السابقني 2000 
مما كون جالية حقيقية في مدينة 
طرابلس.. غالينا كولوتنيتسكا 
التي كانت فاتنة اجلمال في أولى 
زياراتها إلى ليبيا كانت ضمن 
الليبي  الزعيم  وفد طب����ي زار 
واقتنع الرجل بأن أوجاع املعدة 
التي كان يعاني منها ليست في 
حاجة إلى طبيب أوكراني مختص 
وإمن����ا إلى ممرض����ة أوكرانية 
كان����ت فاتنة اجلم����ال.. غالينا 
كولوتنيتسكا صارت أشهر امرأة 
في العالم مباش����رة بعد اندالع 
الثورة الليبية، ففي أول األيام 
اختطف املختصون من برقيات 
ويكيليكس عالقة مشبوهة بينها 
وبني الزعيم الليبي، حيث أفاد 
ليبيون بأن املرأة اجلميلة صارت 
مثل ظل الزعيم أينما حل تبعته 
إنه����ا كانت تأمره  وقيل أيضا 
وتنه����اه وكان ينفذ، وبفضلها 
من����ح األوكراني����ني الكثير من 
االستثمارات الصناعية والفالحية 
والبترولية حتى كادت تتحول 

ليبيا إلى مقاطعة أوكرانية.
السنوات كانت متر واملرأة 
تزداد قوة، وم���ن الغرائب أن 
األوكراني���ني يتكلم���ون اللغة 
الروس���ية وقليلون منهم من 
يتقن اللغة األوكرانية التي هي 
من اللغات السالفية الضعيفة، 
إال أن القذافي اقترح فتح معاهد 
لتعليم اللغة االوكرانية ومراكز 
ثقافي���ة لبلد هو ف���ي حقيقته 
روسي الشكل واملضمون، لكن 
ارتباط الزعيم الليبي باالحتاد 
السوفييتي س���ابقا وبصديقه 
برجنيف جعله يحط رحاله في 

مدينة كييڤ باس���تمرار، خاصة 
أن الشائع أن كييڤ هي عاصمة 

اجلمال األوروبي.
ويقال إن املمرضة األكرانية 
احلل���وة كانت لها يد في قضية 
الالئي  البلغاري���ات  املمرضات 
الس���يدا  القذافي بزرع  اتهمهن 
في أجساد أبناء ليبيا ثم غادرن 
البلد بتدخل قوي من جهة بقيت 
مجهولة إلى أن ظهرت املمرضة 
األوكرانية الت���ي تعلمت اللغة 
العربية ألجل القذافي الذي زودها 
مبعلم خاص وهو ما جعلها تتقن 
اإلجنليزي���ة ولغتها وقليل من 

العربية.
عودة املمرضة األوكرانية يوم 
األحد املاضي برفقة 120 أوكرانيا 
إلى كييڤ حيث تقطن في ضاحية 
بعيدة جعلها بعيدة عن األنظار، 
وفي آخر تصريح البنتها نفت أن 
تكون والدتها قد أجرت أي حوار 
مع أي ط���رف رغم أن صحافيني 
أميركان واجنليز وأس���تراليني 
وصلوا نهار الثالثاء إلى كييڤ في 
مهمة محاورتها مقابل دفع أموال 
طائلة قيل إنها تقارب اخلمسني 

ألف دوالر.. إن قبلت طبعا.
في غضون ذلك، أفادت تقارير 
بأن جواز سفر املمرضة الشخصية 

للزعيم الليبي معمر القذافي صودر 
لدى عودتها الى بلدها أوكرانيا يوم 
االحد املاضي بسبب السكر الشديد 
وتوجيهها سيال من الشتائم الى 
مسافرين آخرين معها وأفراد طاقم 

الطائرة.
ونقلت صحيفة س���يغودني 
االوكرانية عن ش���هود ان غالينا 
كولوتنيتس���كا )38 عاما( كانت 
الطائرة  مخمورة عندما صعدت 
التي أقلتها من طرابلس الى كييڤ، 
ولم تكن قادرة على الوقوف من 
دون مساعدة. وأضاف الشهود انها 
استشاطت غضبا عندما عرفت ان 
الطائرة طائرة شحن عسكرية، 

وليست طائرة مدنية جتارية.
وذهب أحد الشهود الى القول 
ان ممرضة القذافي الش���خصية 
بدأت تصرخ بصوت عال مطالبة 
باس���م الطيار ومساعده ومهددة 
بطردهما. وفكر أفراد الطاقم حتى 
في ربطها وطرحها أرضا بسبب 

سلوكها اجلامح.
ويبدو أن السلطات صادرت 
جواز س���فرها لدى وصولها الى 
مطار كيي���ڤ، ولك���ن ال ُيعرف 
إن كان ذل���ك عقابا على إس���اءة 
التصرف أو ألنها ممرضة القذافي 

الشخصية.

بيونسي تبّرعت بالمال
الذي تلقته من عائلة القذافي

نجوم األدب والفكر يرمون
جوائز القذافي في حاوية النفايات

نجل عمر المختار: الشعب الليبي سينتصر

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: 
ايفيت نويل شور  أكدت 
الناطقة باس����م بيونسي 
ان جنمة موسيقى ار آند 
بي االميركية تبرعت »منذ 
أكثر من عام« باملال الذي 
تلقت����ه ف����ي مقابل حفلة 
اقامتها مبناس����بة رأس 
السنة العام املاضي أمام 
أحد أجنال الزعيم الليبي 
معمر القذافي. وقالت شور 
التي تلقتها  »كل االموال 
بيونسي في مقابل غنائها 
في حفلة خاصة في نيكي 

بيتش في سان بارتيليمي )اجلزيرة الفرنسية في االنتيل( وكل 
العمولة التي دفعت الى وكيل أعمالها قبل س����نة مت التبرع بها 
الى ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي« في يناير 2010. وأضافت 
الناطقة »عندما علما ان تنظيم هذه احلفلة كان مرتبطا بعائلة 
)القذاف����ي( اتخذ القرار بالتبرع بهذه األموال«. وكانت صحيفة 
»نيويورك بوست« الشعبية االميركية ذكرت في يناير 2010 ان 
بيونسي أدت خمس أغنيات في حفلة أقامها هنيبعل القذافي احد 
أجنال الزعيم الليبي في ديسمبر 2009. وتعذر على الصحيفة 
تأكيد املبلغ الذي تقاضته الفنانة االميركية، إال انها أشارت الى 
ان زوج املغنية مغني الراب جاي زي ش����ارك أيضا في السهرة 

الى جانب املغني آشر والنجمة الشابة ليندساي لوهان.

حرج شديد يلم، في هذه االيام، مبثقفني وفنانني عرب نالوا 
أوس����مة تكرمي أو جوائز من معمر القذافي، أو حتمل اس����مه، 
وأطروا عليه بقصائد وخطب وأبحاث ومقاالت ومذابح، وبدروع 
أهدوها إليه، يعلن املخرج التلفزيوني االردني صالح ابو هنود 
أنه سيرمي وسام الفاحت الذي حصل  عليه من القذافي في 1989 
في »أقرب حاوية نفايات«، بعد جرائم املذكور ضد أبناء الشعب 
الليبي، وخصوصا الفقراء واملهمشني الذين انتصر لهم أبو هنود 
في مسلسل »عروة بن الورد« الذي منح الوسام عنه، ويصرح 
الناق����د املصري جابر عصفور الذي ن����ال العام املاضي جائزة 
القذافي العاملية لآلداب )150 ألف يورو( في دورتها األولى أنه 
ال يشرفه أن تكون هذه اجلائزة بني اجلوائز التي حصل عليها 

طوال مسيرته العلمية، »لكونها حتمل اسم هذا السفاح«.

القاه����رة � د.ب.أ: أك����د محمد جنل املجاه����د عمر املختار أن 
الشعب الليبي سينتصر ال محالة في معركته أمام العقيد معمر 
القذافي. وقال محمد، في تصريح لصحيفة »الشروق« املصرية 
املستقلة في عددها الصادر أمس »أنا مع الشباب املطالب باحلرية 
والكرامة، يجب حترير ليبيا من القذافي، اهلل معهم في معركتهم 

وأنا متأكد أن الشعب سينتصر ال محالة«.
وأضاف جنل املختار، البالغ من العمر 89 عاما، »ما أش����به 
مقاومة الشباب الليبي لنظام القذافي مبقاومة االحتالل االيطالي 

فكلتاهما مقاومة للظلم«.
وتابع »كل الشعب الليبي يريد إنهاء 42 عاما من حكم القذافي 
وبدء عهد جديد، وال خالفات بني القبائل كما يشيع القذافي الذي 
جاء باملرتزقة ليقتلوا أبناء ش����عبه، لكن هذا س����ينقلب عليه، 

وسننتصر ان شاء اهلل«.
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